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I. Ogólna charakterystyka Powiatu Kolbuszowskiego.  
 

Powiat Kolbuszowski leży w północnej części województwa 
podkarpackiego w centrum Kotliny Sandomierskiej, której resztki kompleksów 
leśnych otaczają cały powiat. Obejmuje swymi granicami większą część 
Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Wzdłuż płaskowyżu ciągną się różne wzniesienia, 
do największych należą: Góra Królewska (266 m. n.p.m.), Złota Góra (254 m. 
n.p.m.), Góra Weryńska (259 m. n.p.m.) Góra Hadykowska (250 m. n.p.m.). 
Powiat kolbuszowski leży prawie całkowicie w dorzeczu Łęgu prawego dopływu 
Wisły. Znajduje się w niżowej strefie klimatycznej charakteryzującej się 
wilgotnością wynoszącą   ok. 650 – 700 mm opadów rocznie.  

Powiat Kolbuszowski ma charakter rolniczy. Gleby są podstawowym 
zasobem naturalnym, największą powierzchnię zajmują gleby wytwarzane  
z piasków całkowitych, słabo gliniastych i gliniastych, gleby darniowo – 
bielicowe, żwirowe, piaskowe gliniaste i sapy - gleby podmokłe i zimne.  

Obejmuje swoim zasięgiem następujące gminy: Cmolas, Majdan 
Królewski, Niwiska, Raniżów, Dzikowiec oraz miasto i gminę Kolbuszowa.   
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 Obszar powiatu wynosi 774 km2 i jest zamieszkiwany przez ponad  
61 836 mieszkańców (dane na dzień 31 grudnia 2021 r.). Gęstość zaludnienia 
wynosi ok. 81 osób na km2. Siedzibą władz powiatowych jest miasto 
Kolbuszowa, liczące 8 868 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2021 r.). Blisko  
40% ludności powiatu koncentruje się w gminie i mieście Kolbuszowa. Stopa 
bezrobocia wynosi 7,2% - w stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek  
o 1,2 punktu procentowego, podczas gdy średnia stopa bezrobocia  
w woj. podkarpackim wynosi 8,5%,  a w Polsce 5,4%.  
 W Powiecie powstają nowe firmy prywatne o charakterze produkcyjnym 
lub produkcyjno – usługowym. Są to przedsiębiorstwa głównie w branżach: 
materiałów budowlanych, meblarskiej, obuwniczej, odzieżowej i spożywczej. 
 Przez powiat przebiegają ważne szlaki komunikacyjne województwa.  
Są to: droga krajowa Nr 9 Rzeszów – Radom łącząca region z centrum kraju  
i granicą południową ze Słowacją, a także krzyżują się trasy drogowe jak: 
Rzeszów – Mielec, Rzeszów – Tarnobrzeg, Mielec – Leżajsk, oraz szlak kolejowy 
Rzeszów – Tarnobrzeg. Niezwykle istotnym elementem powiatu, ze względu na 
ogromną użyteczność są jego drogi powiatowe, których łączna długość wynosi 
328,850 km.  

Na infrastrukturę społeczną powiatu kolbuszowskiego składa się  
m.in. infrastruktura szkolnictwa ponadpodstawowego, która obejmuje Liceum 
Ogólnokształcące w Kolbuszowej, Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej, 
Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni oraz Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej.  

Powiat Kolbuszowski posiada niezaprzeczalne walory przyrodnicze. 
Użytki rolne stanowią ponad 55 % powierzchni powiatu. Wskaźnik lesistości 
wynosi blisko 35 %. Na obszarze powiatu znajdują się zbiorniki wód głębinowych 
(Cmolas, Widełka, Raniżów) stanowiące zasoby wody pitnej. Walory 
przyrodniczo – krajobrazowe, bliskość ośrodków miejskich oraz dostępność 
komunikacyjna podkreślają walory rekreacyjne powiatu. 

W dziedzinie ochrony zdrowia w powiecie funkcjonuje Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, w skład którego wchodzą: 
szpital główny oraz mający oddzielną siedzibę Oddział Nefrologii  
i Dializoterapii, 2 przychodnie, 10 ośrodków zdrowia. Ponadto funkcjonuje  
13 aptek i 9 punktów aptecznych. 
   

II. Zadania powiatu.  
 

Wszystkie sprawy lokalne, które nie są realizowane przez gminę, zwłaszcza 
te zadania z zakresu usług publicznych, których zasięg jest „ponad gminny”  
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(tzn. przekracza obszar pojedynczej gminy) otrzymuje do wykonania samorząd 
powiatowy. Zadania realizowane przez powiat można ująć w kilku kategoriach:  
1) zadania własne wyliczone w art. 4  ustawy o samorządzie powiatowym, oraz 

inne, które mogą być dodawane powiatowi w drodze ustawowej, 
2) zadania z zakresu administracji rządowej, które opierając się na 

sformułowaniu art. 166 ust. 2 Konstytucji RP można nazwać „zadaniami 
zleconymi”, 

3) zadania powierzone powiatowi w drodze porozumień zawartych przez powiat 
z organem administracji rządowej. 

Według tych kategorii możemy wymienić ważniejsze zadania 
administracyjne oraz kompetencje powiatu, należą do nich: 
a) zadania z zakresu prawa budowlanego (jako I instancja) z możliwością 

przekazania gminom w drodze porozumienia, 
b) sprawy z zakresu geodezji, kartografii i katastru m. in. prowadzenia ewidencji 

gruntów  i budynków,  
c) rejestracja pojazdów, wydawanie i zatrzymywanie praw jazdy oraz szkolenie 

kierowców, 
d) niektóre sprawy z zakresu ochrony środowiska (odpadów), prawa wodnego   

i ochrony przyrody m. in. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie 
środowiska, dysponowanie powiatowym funduszem ochrony środowiska, 

e) niektóre sprawy dotyczące zabezpieczenia imprez masowych, organizowania 
uroczystości i pielgrzymek religijnych itp., 

f) prowadzenie niektórych ewidencji i rejestrów, nadzór nad stowarzyszeniami, 
g) niektóre sprawy z zakresu prawa geologicznego, prowadzenie administracji 

geologicznej, 
h) ewidencjonowanie i nadawanie uprawnień średnim szkołom niepublicznym, 
i) sprawy edukacji publicznej (prowadzenie publicznych szkół średnich i innych 

placówek oświatowych i pedagogicznych, w tym bibliotek), 
j) promocji i ochrony zdrowia m.in. prowadzenia powiatowych szpitali, 
k) w sprawie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i wspierania osób 

niepełnosprawnych,  
l) transportu i dróg publicznych (budowa i utrzymanie dróg powiatowych), 
m) kultury i ochrony dóbr kulturalnych znajdujących się na terenie powiatu, 
n) kultury fizycznej i turystyki, 
o) gospodarka nieruchomościami, 
p) zagospodarowanie przestrzenne (o charakterze opiniodawczym), 
q) w sprawie rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego (niektóre sprawy 

dotyczące wspólnot gruntowych i lasów niepaństwowych, wydawanie kart 
wędkarskich itp.), 
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r) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 
przeciwpożarowej, 

s) ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym 
zagrożeniom życia i zdrowia oraz środowiska, poprzez wydawanie poleceń 
odpowiednim służbom i inspekcjom oraz koordynowanie akcją ratowniczą, 

t) przeciwdziałaniu bezrobociu oraz lokalnego rynku pracy, 
u) ochrony praw konsumentów, 
v) utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych, 
w) promocja powiatu i współpraca z organizacjami pozarządowymi. 
 
III. Finanse powiatu. 
 
Za 2021 rok Powiat Kolbuszowski osiągnął następujące wskaźniki: 
 

1. Dochody 
 
Wyszczególnienie 
 

 
Plan wg 
Uchwały 
Budżetowej 

 
Plan po 
zmianach 

 
Wykonanie 

 
% plan 
po zm. 

 
Dochody ogółem,  
w tym: 

 
52 015 831,00 

 
66 322 383,51 

 
66 713 110,12 

 
100,59 

Dochody bieżące,  
w tym: 

50 500 103,00 54 105 680,51 55 280 317,35 102,17 

 
Udziały w PIT i 
CIT 

 
10 112 301,00 

 
10 112 301,00 

 
11 026 743,13 

 
109,04 

 
Własne inne 

 
4 077 283,00 

 
5 773 927,26 

 
6 548 107,06 

 
113,35 

Subwencje, 
W tym oświatowa 

27 311 796,00 
15 043 282,00 

27 604 374,00 
15 337 161,00 

27 604 374,00 
15 337 161,00 

100,00 

 
Dotacje z b. 
państwa 

 
7 695 069,00 

 
9 140 226,25 

 
9 107 064,49 

 
99,64 

 
Dotacje ze śr. UE  

 
1 303 654,00 

 
1 474 852,00 

 
994 028,67 

 
146,60 

  
1 515 728,00 

 
12 216 703,00 

 
11 432 792,77 

 
93,58 
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Dochody 
majątkowe, w 
tym: 
 
Dotacje ze śr. UE 

 
1 444 254,00 

 
1 444 254,00 

 
1 346 526,78 

 
93,23 

 
Dotacje z b. 
państwa 

 
65 000,00 

 
433 000,00 

 
433 000,00 

 
100,00 

 
Ze sprzedaży 
majątku 

 
6 474,00 

 
306 474,00 

 
333 412,94 

 
108,79 

Fundusze 
Rządowe: RFIL, 
RFRD 

 
0,00 

 
7 092 565,00 

 
7 092 565,00 

 
100,00 

Dochody wł. w 
tym pomoc fin. od 
Gmin 

 
0,00 

 
2 940 410,00 

 
2 227 288,05 

 
75,75 

 
W zakresie dochodów bieżących podano najważniejsze źródła.  W zakresie 
dochodów majątkowych istotne zwiększenie planu dochodów wynika                                
z otrzymanej pomocy finansowej od Gmin na inwestycje drogowe, środki 
otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotacje otrzymane                      
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dochody ze sprzedaży majątku pochodzą 
z wpłat za użytkowanie wieczyste i sprzedaży działek na strefie.   
 
2. Wydatki 

 
Wyszczególnienie 

 

 
Plan wg 
Uchwały 

budżetowej 

 
Plan po 

zmianach 

 
Wykonanie 

 
% 

planu 

 
Wydatki ogółem, 
w tym: 

 
53 600 296,00 

 
72 406 848,51 

 
54 275 245,34 

 
74,96 

 
Wydatki bieżące, 
w tym: 

 
45 887 889,00 

 
49 257 136,51 

 
45 667 248,07 

 
92,71 

 
Transport  
i łączność 

 
2 142 092,00 

 
3 632 003,00 

 
3 415 739,22 

 
94,05 

Oświata   
20 309 679,00 

 
21 071 049,00 

 
19 276 331,14 

 
91,48 
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i Edukacyjna 
opieka 
wychowawcza 
Administracja 
publiczna 

 
7 370 768,00 

 
7 440 929,19 

 
6 677 547,82 

 
89,74 

 
Ochrona zdrowia 

 
1 416 450,00 

 
1 739 580,00 

 
1 738 541,80 

 
99,94 

Pomoc społ., 
polityka społeczna 
i rodzina 

 
5 353 439,00 

 
6 019 859,01 

 
5 847 619,34 

 
97,14 

Bezpieczeństwo 
publiczne 

 
4 696 394,00 

 
5 556 996,52 

 
5 478 036,65 

 
98,58 

Gospodarka 
mieszkaniowa 

 
523 985,00 

 
768 467,79 

 
581 210,74 

 
75,63 

Obsługa długu  
397 921,00 

 
120 921,00 

 
113 939,85 

 
94,23 

Informatyka 
i działalność 
usługowa 

 
2 092 786,00 

 
1 892 613,00 

 
1 825 228,01 

 
96,44 

Pozostałe, w tym: 
kultura i kult. Fiz. 

 
1 584 375,00 

 
1 014 718,00 

 
713 053,50 

 
70,27 

Wydatki 
majątkowe, w 
tym: 

 
7 712 407,00 

 
23 149 712,00 

 
8 607 997,27 

 
37,18 

Transport  
i łączność 

 
2 667 545,00 

 
12 927 843,00 

 
4 643 414,94 

 
35,92 

 
Ochrona zdrowia 

 
1 000 000,00 

 
5 814 000,00 

 
1 545 000,00 

 
26,57 

Gospodarka 
mieszkaniowa 

 
170 000,00 

 
100 000,00 

 
36 857,00 

 
36,86 

Informatyka                          
i działalność 
usługowa 

 
277 277,00 

 
217 277,00 

 
82 304,33 

 
37,88 

 
Pozostałe zadania 

 
3 597 585,00 

 
4 090 592,00 

 
2 300 421,00 

 
56,24 

 
W zakresie wydatków majątkowych istotny wzrost wystąpił w inwestycjach na 
drogach powiatowych, był to efekt pozyskania środków z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i pomocy 
finansowej Gmin. Zadania z zakresu Edukacji porównując wydatki bieżące  
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z kwotą subwencji oświatowej widzimy brak zabezpieczenia wydatków kwotą 
subwencji. Stopień pokrycia wydatków oświatowych subwencją oświatową 
wynosi 72,79 % (plan), 79,56 % (wykonanie). 
Przychody budżetu w 2021 r. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych początkowo 
zaplanowano w kwocie 2 838 465 zł, zostały przeznaczone  na finansowanie 
deficytu w kwocie 1 584 465 zł, oraz na spłaty rat kredytów zaciągniętych  
w latach poprzednich w kwocie 1 254 000 zł.  
W trakcie roku przychody zwiększono do kwoty 7 338 465 zł, zwiększając deficyt 
budżetu. Ostatecznie przychody wykonano w kwocie 11 934 359,31 zł, wynik 
budżetu to nadwyżka w kwocie 12 437 864,78 zł.   
Planowane rozchody czyli spłaty rat kredytów w kwocie  1 254 000 zł wykonano 
w całości zgodnie z harmonogramem.  
Płynność finansowa, czyli zgodność do regulowania zobowiązań                                                    
w poszczególnych kwartałach była zachowana. 
Wskaźnik zadłużenia ogólnego wynosi  15,12 % 
Wskaźnik spłaty zadłużenia w ciągu roku budżetowego wynosi  1,88 % 
Wskaźnik obsługi długu (koszty obsługi do wydatków bieżących) wynosi 0,25 %. 
Powiat Kolbuszowski obecnie posiada zadłużenie w kwocie  10 086 777 zł na 
które składa się 7 Umów kredytowych w następujących bankach:  
 - Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej – 4 umowy kredytowe z lat 2016, 2017                             
i 2018, 2020,  
 - Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie – 2 umowy kredytowe z lat 2014 
i 2015  
 - Bank PEKAO SA  - 1 umowa kredytu z 2013 r.  
 
IV. Realizacja uchwał Rady Powiatu.  
 

Rada Powiatu obradowała w 2021 roku na 10 Sesjach, podczas których 
podjęła 61 uchwał. 

Wykaz i realizację uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Kolbuszowej                
w 2021 roku obrazuje poniższa tabela: 

 
Lp. Tytuł Jednostka realizująca Stan wykonania 

1. 
Uchwała Nr XXV/143/2021 z dnia 28 stycznia 2021r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego 
i członków Komisji Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw 
Społecznych Rady Powiatu w Kolbuszowej 

Rada Powiatu zrealizowano 
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2. 

Uchwała Nr XXV/144/2021 z dnia 28 stycznia 2021r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego 
i członków Komisji Promocji, Rozwoju Gospodarczego, 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu  
w Kolbuszowej 

Rada Powiatu zrealizowano 

3. 
Uchwała Nr XXV/145/2021 z dnia 28 stycznia 2021r.  
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju 
Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

w trakcie 
realizacji 

4. 

Uchwała Nr XXV/146/2021 z dnia 28 stycznia 2021r.  
w sprawie wyrażenia zgody na realizację Projektu pt.: 
„Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez 
pracy w powiecie kolbuszowskim (VII)” w ramach 
Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na 
rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Powiatowy Urząd Pracy zrealizowano 

5. 

Uchwała Nr XXV/147/2021 z dnia 28 stycznia 2021r.  
w sprawie wyrażenia zgody na realizację Projektu pt.: 
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  
w powiecie kolbuszowskim (VI)” w ramach PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 
2014-2020 (PO WER), Działanie 1.1 Wsparcie osób 
młodych na regionalnym rynku pracy-projekty 
pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

Powiatowy Urząd Pracy zrealizowano 

6. 
Uchwała Nr XXV/148/2021 z dnia 28 stycznia 2021r.  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu 
Kolbuszowskiego na rok 2021 

Zarząd Powiatu 
i jednostki organizacyjne 

powiatu 
zrealizowano 

7. 

Uchwała Nr XXVI/149/2021 z dnia 25 lutego 2021r.  
w sprawie Porozumienia pomiędzy Wojewodą 
Podkarpackim, a Powiatem Kolbuszowskim dotyczącego 
przyjęcia przez Powiat niektórych zadań związanych z 
przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku z 
zakresu administracji rządowej 

Zarząd Powiatu zrealizowano 

8. 
Uchwała Nr XXVI/150/2021 z dnia 25 lutego 2021r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej 

Rada Powiatu zrealizowano 

9. 
Uchwała Nr XXVI/151/2021 z dnia 25 lutego 2021r.  
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie 
publicznym 

Rada Powiatu zrealizowano 

10. 

Uchwała Nr XXVI/152/2021 z dnia 25 lutego 2021r.  
w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji 
projektu p.n.: „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie 
zawodowe” realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata  2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i 
kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości 
kształcenia zawodowego oraz upoważnienia Zarządu 

Zarząd Powiatu 
 

Zespół Szkół 
Agrotechniczno – 

Ekonomicznych w Weryni 
 

Zespół Szkół Technicznych 
w Kolbuszowej 

w trakcie realizacji 
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Powiatu w Kolbuszowej do podejmowania decyzji  
i czynności związanych z realizacją projektu 

11. 

Uchwała Nr XXVI/153/2021 z dnia 25 lutego 2021r.  
w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu tego 
Funduszu samorządowi powiatu kolbuszowskiego na 
realizację zadań w 2021r. określonych w ustawie z dnia  
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wysokości 
środków na w/w zadania 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie zrealizowano 

12. 
Uchwała Nr XXVI/154/2021 z dnia 25 lutego 2021r.  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Kolbuszowskiego  

Zarząd Powiatu 

i jednostki organizacyjne 
powiatu 

zrealizowano 

13. 
Uchwała Nr XXVI/155/2021 z dnia 25 lutego 2021r.  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu 
Kolbuszowskiego na rok 2021 

Zarząd Powiatu 
i jednostki organizacyjne 

powiatu 
zrealizowano 

14. 
Uchwała Nr XXVII/156/2021 z dnia 25 marca 2021r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości położonej w Kolbuszowej  na  rzecz  Gminy  
Kolbuszowa 

Zarząd Powiatu zrealizowano 

15. 

Uchwała Nr XXVII/157/2021 z dnia 25 marca 2021r.  
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uchylenia 
Deklaracji Rady Powiatu Kolbuszowskiego z dnia  
22 sierpnia 2019 r. w sprawie powstrzymania ideologii 
„LGBT” przez wspólnotę samorządową 

Rada Powiatu zrealizowano 

16. 
Uchwała Nr XXVII/158/2021 z dnia 25 marca 2021r.  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Kolbuszowskiego 

Zarząd Powiatu 

i jednostki organizacyjne 
powiatu 

zrealizowano 

17. 
Uchwała Nr XXVII/159/2021 z dnia 25 marca 2021r.  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu 
Kolbuszowskiego na rok 2021 

Zarząd Powiatu 
i jednostki organizacyjne 

powiatu 
zrealizowano 

18. 
APEL Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia  
29 kwietnia 2021 r. w sprawie prac nad „Unijną strategią na 
rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do 
naszego życia” 

Rada Powiatu zrealizowano 

19. 
Uchwała Nr XXVIII/160/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu 
Kolbuszowskiego na rok 2021 

Zarząd Powiatu 
i jednostki organizacyjne 

powiatu 
zrealizowano 

20. 

Uchwała Nr XXIX/161/2021 z dnia 27 maja 2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu, 
na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez 
Prezesa Zarządu tego Funduszu samorządowi powiatu 
kolbuszowskiego na realizację zadań w 2021r. określonych 
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych i wysokości środków na w/w zadania 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie zrealizowano 
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21. 
Uchwała Nr XXIX/162/2021 z dnia 27 maja 2021 r.  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Kolbuszowskiego 

Zarząd Powiatu 

i jednostki organizacyjne 
powiatu 

zrealizowano 

22. 
Uchwała Nr XXIX/163/2021 z dnia 27 maja 2021 r.  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu 
Kolbuszowskiego na rok 2021 

Zarząd Powiatu 
i jednostki organizacyjne 

powiatu 
zrealizowano 

23. 
Uchwała Nr XXIX/164/2021 z dnia 27 maja 2021 r.  
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu  
w Kolbuszowej wotum zaufania 

Rada Powiatu zrealizowano 

24. 
Uchwała Nr XXIX/165/2021 z dnia 27 maja 2021 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Powiatu Kolbuszowskiego za rok 2020 wraz  
z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok 

Rada Powiatu zrealizowano 

25.  
Uchwała Nr XXIX/166/2021 z dnia 27 maja 2021 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu  
w Kolbuszowej za rok 2020 

Rada Powiatu zrealizowano 

26.  

Uchwała Nr XXX/167/2021 z dnia 24 czerwca 2021r.  
w sprawie wyrażenia zgody  na oddanie w dzierżawę części 
powierzchni dachowej z istniejącym  masztem oraz 
niezbędną część poddasza budynku  Starostwa  
Powiatowego w Kolbuszowej 

Zarząd Powiatu zrealizowano 

27. 
Uchwała Nr XXX/168/2021 z dnia 24 czerwca 2021r.  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu 
Kolbuszowskiego na rok 2021 

Zarząd Powiatu 
i jednostki organizacyjne 

powiatu 
zrealizowano 

28. 

Uchwała Nr XXXI/169/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu, 
na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez 
Prezesa Zarządu tego Funduszu samorządowi powiatu 
kolbuszowskiego na realizację zadań w 2021r. określonych 
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych i wysokości środków na w/w zadania 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie zrealizowano 

29. 
Uchwała Nr XXXI/170/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.  
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 
powiatowej Nr 3 101R Kolbuszowa – Werynia – Dzikowiec 

Zarząd Powiatu 
 

Zarząd Dróg Powiatowych 
zrealizowano 

30. 
Uchwała Nr XXXI/171/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.  
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 
powiatowej Nr 3 100R Kolbuszowa – Plac Wolności – 
Piłsudskiego – Kolbuszowa Górna 

Zarząd Powiatu 
 

Zarząd Dróg Powiatowych 
zrealizowano 

31. 
Uchwała Nr XXXI/172/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu 
Kolbuszowskiego na rok 2021 

Zarząd Powiatu 
i jednostki organizacyjne 

powiatu 
zrealizowano 

32.  
Uchwała Nr XXXII/173/2021 z dnia 30 września 2021 r.             
w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej 

SP ZOZ w Kolbuszowej zrealizowano 

33. 
Uchwała Nr XXXII/174/2021 z dnia 30 września 2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu, 
na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie zrealizowano 
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Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez 
Prezesa Zarządu tego Funduszu samorządowi powiatu 
kolbuszowskiego na realizację zadań w 2021r. określonych 
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych i wysokości środków na w/w zadania 

34. 

Uchwała Nr XXXII/175/2021 z dnia 30 września 2021 r.               
w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej 
p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na 
terenie Powiatu Kolbuszowskiego 

Zarząd Powiatu zrealizowano 

35. 

Uchwała Nr XXXII/176/2021 z dnia 30 września 2021 r.             
w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko - 
Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Niwiskach na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na 
terenie Powiatu Kolbuszowskiego 

Zarząd Powiatu 

Uchylona uchwałą 
Rady Powiatu 

w Kolbuszowej Nr 
XXXIII/185/2021 
z dnia28.10.2021r. 

36. 
Uchwała Nr XXXII/177/2021 z dnia 30 września 2021 r.             
w sprawie udzielenia dotacji Gminie Kolbuszowa  
w 2021 roku 

Zarząd Powiatu zrealizowano 

37. 
Uchwała Nr XXXII/178/2021 z dnia 30 września 2021 r.             
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Kolbuszowskiego 

Zarząd Powiatu 
i jednostki organizacyjne 

powiatu 
zrealizowano 

38. 
Uchwała Nr XXXII/179/2021 z dnia 30 września 2021 r.                
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu 
Kolbuszowskiego na rok 2021 

Zarząd Powiatu 
i jednostki organizacyjne 

powiatu 
zrealizowano 

39. 

Uchwała Nr XXXIII/180/2021 z dnia 28 października 
2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu 
kolbuszowskiego, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Powiat Kolbuszowski oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

w Kolbuszowej 
zrealizowano 

40. 
Uchwała Nr XXXIII/181/2021 z dnia 28 października 
2021r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z 
drogi oraz jego parkowania na parkingu strzeżonym na 2022 
rok 

Wydział Komunikacji 
i Transportu 

 
Wydział Budżetowo – 

Finansowy 

zrealizowano 

41. 

Uchwała Nr XXXIII/182/2021 z dnia 28 października 
2021r. w sprawie wyrażenia zgody  na  odstąpienie  od 
obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia umowy 
dzierżawy części  powierzchni  dachowej i  poddasza na  
kolejne 3 lata 

Zarząd Powiatu 
Starostwo Powiatowe zrealizowano 

42. 

Uchwała Nr XXXIII/183/2021 z dnia 28 października 
2021r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  w  dzierżawę 
na okres 5 lat, w trybie  przetargowym, z  przeznaczeniem 
na cele rolnicze, części nieruchomości rolnych położonych  
w obrębie ewidencyjnym Werynia 

Zarząd Powiatu 
Starostwo Powiatowe 

postępowanie 
przetargowe 
zostało odwołane 

43. 
Uchwała Nr XXXIII/184/2021 z dnia 28 października 
2021r. w sprawie Programu współpracy Powiatu 
Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

Wydział Organizacyjny zrealizowano 
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innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2022 

44. 

Uchwała Nr XXXIII/185/2021 z dnia 28 października 
2021r. w sprawie uchylenia uchwały  
Nr XXXII/176/2021 Rady Powiatu w Kolbuszowej  
z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji dla 
Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Mikołaja  
w Niwiskach na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego 

Rada Powiatu zrealizowano 

45. 

Uchwała Nr XXXIII/186/2021 z dnia 28 października 2021 
r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej                
z budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na 
terenie Powiatu Kolbuszowskiego 

Zarząd Powiatu 
Starostwo Powiatowe 

Uchylona 
Uchwałą Nr 
XXXIV/192/2021 
Rady Powiatu  
w Kolbuszowej 
z dnia25.11.2021r. 

46. 
Uchwała Nr XXXIII/187/2021 z dnia 28 października 2021 
r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Kolbuszowej 

SP ZOZ w Kolbuszowej zrealizowano 

47. 
Uchwała Nr XXXIII/188/2021 z dnia 28 października 2021 
r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu 
Kolbuszowskiego na rok 2021 

Zarząd Powiatu 
i jednostki organizacyjne 

powiatu 
zrealizowano 

 
V. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej 

 

1. Wydział Organizacyjny 
 
Zadania Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego określa § 15 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego. Zadania Wydziału                             
w szczególności polegają na zapewnieniu sprawnej organizacji i funkcjonowania 
Starostwa Powiatowego (w tym prowadzenie spraw gospodarczych związanych 
z bieżącym utrzymaniem budynku Starostwa i jego otoczenia), zapewnienie 
obsługi organizacyjnej administracyjnej i prawnej Sesji Rady, posiedzeń Zarządu 
i Stałych Komisji Rady oraz innych konferencji i narad organizowanych przez 
Powiat, prowadzenie spraw związanych z edukacją, kulturą fizyczną, sportem                             
i sprawami obywatelskimi. Ponadto Wydział Organizacyjny zapewnia 
kompleksową obsługę informatyczną Starostwa Powiatowego. Prowadzi również 
obsługę archiwum urzędu Starostwa oraz zlikwidowanego zakładu „KOLBUT”                        
w Kolbuszowej.  
W zakresie obsługi kancelaryjnej Starostwa i jednostek organizacyjnych: 
- Odebrano i wpisano do dziennika podawczego dla Starostwa łącznie 24 485 

przesyłek, dla PZO – 2 752, PCPR – 2 285 oraz dla jednostek: BOJSP i ZDP 
łącznie 502 przesyłki. Po dekretacji rozdzielono je do poszczególnych 
Wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu celem merytorycznego ich 
załatwienia. 
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- Wysłano za pośrednictwem poczty 13 395 sztuk listów poleconych, 1 728 
listów zwykłych, na łączną kwotę 129 876,10 zł.  

 
Z zakresu przygotowania od strony organizacyjnej i administracyjnej Sesji 
Rady posiedzeń Komisji Rady, Zarządu Powiatu:  
Przygotowano pod względem organizacyjnym i zapewniono obsługę 
administracyjną dla 51 posiedzeń Zarządu Powiatu, na których Zarząd podjął 
łącznie 292 uchwał. Uchwały Zarządu dotyczyły spraw związanych 
z gospodarowaniem mieniem powiatu, starostwa i jednostek organizacyjnych 
powiatu. Uchwały te miały praktyczne znaczenie dla funkcjonowania Powiatu, 
Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu. Pod względem organizacyjnym         
i administracyjnym przygotowano obsługę dla 10 Sesji Rady Powiatu. Rada 
Powiatu na w/w Sesjach podjęła łącznie 61 uchwał. Uchwały zgodnie z ustawą              
o samorządzie powiatowym przesłane zostały do legalizacji odpowiednio do 
Wojewody Podkarpackiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Tarnobrzegu. 
Wśród  uchwał podjętych przez Radę 9 uchwał stanowiących akty prawa 
miejscowego przesłano do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. Zaznaczyć należy, że projekty uchwał Rady Powiatu jak                                
i Zarządu w sprawach budżetowych pod względem merytorycznym 
przygotowywał Wydział Budżetowo - Finansowy, natomiast pozostałe uchwały 
przygotowywało Biuro Obsługi Rady we współpracy odpowiednio z innymi 
Wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu oraz radcami 
prawnymi.   
    Od strony technicznej oraz administracyjnej zapewniono obsługę dla łącznie  
58 posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu.  
Sprawy z zakresu edukacji, zdrowia i spraw społecznych: 

Skierowano do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania                          
6 dzieci ze szkół powiatu kolbuszowskiego. 

Z zakresu ochrony zdrowia przygotowywano materiały 
dotyczące  zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu kolbuszowskiego, 
Sport: 
Prowadzono ewidencję Klubów Sportowych i UKS.   
W roku 2021 r. odbyły się imprezy sportowe w ramach: 

1. Zawody powiatowe w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 2 imprezy 
2. Zawody powiatowe w ramach Igrzysk Dzieci – 2 imprezy 
3. Zawody powiatowe w ramach Licealiady – 1 impreza 

Sprawy z zakresu kadr: 
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W Wydziale Organizacyjnym prowadzone są sprawy osobowe dla 
pracowników  Starostwa i jednostek organizacyjnych: 

·         Starostwo Powiatowe 77 
·         PCPR 10 
·         Zespół ds. Orzekania 3 

o Niepełnosprawności  
·         Zarząd Dróg Powiatowych 8 
·         Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 1 
·         Kierownik BOJSP 1 
·         Dyrektor ZOZ 1 
· Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 5 
· Ogółem: 106 pracowników 
 Ponadto prowadzone są na tym stanowisku sprawy socjalne i sprawy 
szkolenia pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych. 
Przeciętne zatrudnienie w Starostwie w 2021 r. wyniosło 73,6 etatu, tj. 78 osób. 
W 2021 r. wypłacono 12 nagród jubileuszowych. 
Zlecono 10 przewozów zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach 
publicznych na terenie powiatu, na łączną kwotę 1 870,00 zł. oraz wydano                   
18 decyzji o sprowadzeniu prochów lub zwłok z zagranicy.  
Rozpatrzono i odpowiedziano na 44 wniosków o udostepnienie informacji 
publicznej. 
Sprawowano opiekę nad 40 praktykantami. 
W zakresie szkolenia wstępnego bhp przeszkolono 56 osób, w tym osoby 
odbywające staż i będące na praktyce zawodowej.  
W roku 2021 nie wystąpił żaden wypadek przy pracy ani wypadek w drodze do 
pracy. 
Wydział Organizacyjny prowadzi również Biuro Rzeczy Znalezionych.  
W 2021 r. przyjęto 7 rzeczy znalezionych, z czego 3 oddano właścicielom. 
Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2021 r. w Biurze znajduje się 10 przyjętych 
rzeczy znalezionych (5 rzeczy przyjęte z 2020r., 4 rzeczy przyjętych w 2021 r.).  
W 2021 r. w związku z upływem terminu przechowywania rzeczy znalezionych  
w Biurze Rzeczy Znalezionych 1 rzecz została wydana Znalazcy, natomiast  
dwóch rzeczy, tj. rower górski i wózek dziecięcy właścicielem z mocy ustawy stał 
się Powiat.   
10 osób złożyło oświadczenia o zgubieniu rzeczy – nie otrzymaliśmy informacji, 
ze rzeczy te zostały znalezione na terenie powiatu. 
Przygotowano umowy na rok 2022 z adwokatami i radcami prawnymi 
prowadzącymi nieodpłatną pomoc prawną oraz opracowywano kwartalne                               
i roczne sprawozdania z funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.   
W zakresie promocji: 
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W 2021 roku zakres działań promocyjnych skupiał się głównie na: 
organizacji lub współorganizacji uroczystości oraz konkursów o charakterze 
powiatowym oraz patriotycznym, przygotowywaniu materiałów do mediów, 
aktualizacji strony internetowej Powiatu Kolbuszowskiego, prowadzeniu profilu 
Powiatu Kolbuszowskiego w mediach społecznościowych, aktualizacji bazy 
materiałów promocyjnych oraz opracowaniu kalendarza powiatowego na 2022.   

Należy zaznaczyć, iż brak niektórych inicjatyw, jakie były podejmowane do 
tej pory, jak np. kiermasze świąteczne czy spotkania Zarządu Powiatu z 
Samorządami Szkół Ponadpodstawowych zostały zaniechane ze względu na 
sytuację epidemiczną, związaną  z rozprzestrzeniającym się wirusem COVID-19.  
1. Działania promocyjne polegające na organizacji lub współorganizacji 

uroczystości oraz konkursów o charakterze powiatowym i patriotycznym 
w 2021 r.: 
- współorganizacja 10. edycji Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca  
- organizacja uroczystości 11. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, która odbywa 
się przy Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej  
- organizacja uroczystości patriotycznej, upamiętniającej 77. rocznicę Bitwy 
pod Monte Cassino  
- organizacja uroczystości patriotycznej, upamiętniającej 230. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja  
- organizacja uroczystości patriotycznej, upamiętniającej 77. rocznicę 
Powstania Warszawskiego  
- współorganizacja obchodów rocznic wrześniowych, tj. 82. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej i 82. rocznicy Bitwy o Kolbuszową  
- współorganizacja Festiwalu Psalmów Dawidowych, który odbył się 22 
sierpnia br. na stadionie sportowym w Kolbuszowej. W jego organizację 
zaangażowani byli również: Samorząd Województwa Podkarpackiego, 
Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. rodziny Ulmów w Markowej, 
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Gmina Kolbuszowa oraz Miejski 
Dom Kultury w Kolbuszowej. 
- organizacja X edycji Powiatowego Konkursu o tytuł „Wolontariusza Powiatu 
Kolbuszowskiego”  
- współorganizacja Powiatowego Konkursu Plastycznego „W drzewie zaklęte” 
wspólnie z Nadleśnictwem Kolbuszowa oraz przygotowanie prezentacji 
zwycięskich prac  
- organizacja VI Powiatowego Konkursu Twórczości Patriotycznej „Ojczyzna 
moim domem”  
- współorganizacja uroczystości patriotycznej, upamiętniającej 102. rocznicę 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości 
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- współorganizacja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Ochronie Przyrody, 
przeprowadzanego wspólnie z Nadleśnictwem Kolbuszowa 
- organizacja Powiatowego Konkursu na Ludowe Ozdoby Bożonarodzeniowe               
i Akcesoria Kolędnicze  

2.  Przygotowywanie materiałów do mediów: 
- opracowywanie materiałów do prasy, w tym serwisów informacyjnych do 
miesięcznika powiatowego „Przegląd Kolbuszowski”, prasy lokalnej, prasy 
regionalnej oraz serwisów internetowych. 

3. Aktualizacja strony internetowej Powiatu Kolbuszowskiego: 
- strona internetowa jest na bieżąco aktualizowana. Publikowane są na niej 
materiały z zakresu działań inwestycyjnych, oświatowych, kulturalnych oraz               
z pracy Rady Powiatu Kolbuszowskiego.  

4. Działalność wydawnicza:  
- opracowanie oraz zamówienie kartek świątecznych z okazji Świąt 
Wielkanocnych  
- opracowanie kalendarza powiatowego na 2022 rok 
- opracowanie oraz zamówienie kartek świątecznych z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia  

5. Inne działania: 
- przygotowanie zgłoszenia i uczestnictwa w XXI edycji Konkursu 
„Podkarpacka Nagroda Samorządowa”  
- przygotowanie wystawy, upamiętniającej postać kard. Stefana Wyszyńskiego 
(patrona 2021 roku)  
- prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami 
- prowadzenie ewidencji stowarzyszeń, działających na terenie powiatu 
kolbuszowskiego, 154 Stowarzyszenia zarejestrowane, z tego 150 w KRS, 4 
Stowarzyszenia zwykłe, 16 Fundacji. W 2021 r. zarejestrowano 3 nowe 
Stowarzyszenia (KRS), 6 nowych Fundacji, wykreślono z rejestru 2 
Stowarzyszenia (KRS-u), 3 Stowarzyszenia zmieniolo Statut.  
- prowadzenie spraw wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych 
- przygotowanie świątecznej paczki dla rodzin potrzebujących z powiatu 
kolbuszowskiego 
- aktualizacja bazy materiałów promocyjnych.  

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
1) Realizacja, rozliczanie i monitorowanie wspólnie z Gminą 

Kolbuszowa projektu: „Ograniczenie problemów społecznych  
i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa  poprzez nadanie nowych funkcji lub 
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przywrócenie funkcji zdegradowanym  terenom i obiektom wraz                                     
z zagospodarowaniem ich otoczenia” w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020. 

2) Przygotowanie wniosku, złożenie i realizacja w ramach Projektu „Lokalny 
Animator Sportu” 

3) Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie dofinansowania                            
i rozliczenie  projektu pn: „Prace remontowo-konserwatorskie  oraz 
odwodnienie ścian kaplicy dworskiej w Weryni” 

4) Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej modernizacji sali 
gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej do Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  o dofinansowanie 
zadania  inwestycyjnego w ramach programu: „Sportowa Polska - Program 
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2021” 

5) Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie dofinansowania  na 
zadanie pn.: „Modernizacja obiektów szkolnych oraz szkół zarządzanych 
przez Powiat Kolbuszowski” w ramach Programu Polski Ład 

6) Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie dofinansowania  na 
zadanie pn.: „Rozbudowa oraz przebudowa wybranych dróg powiatowych na 
terenie powiatu kolbuszowskiego wraz z infrastrukturą drogową” w ramach 
Programu Polski Ład  

7) Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na zadanie pn: „Modernizacja 
budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej” w ramach Programu 
Polski Ład  

8) Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej  zadania pn.: „Poprawa 
efektywności  energetycznej  budynku Centrum Kształcenia Zawodowego                    
w Kolbuszowej” do WFOŚiGW 

9) Przygotowywanie wspólnej Strategii Rozwoju Lokalnego w ramach Centrum 
Wsparcia Doradczego wraz z gminami z terenu powiatu kolbuszowskiego. 

10) Monitoring i sporządzanie sprawozdań z osiągania wskaźników trwałości 
projektów zrealizowanych w ramach RPO WP na lata 2007-2013 oraz RPO 
WP za lata 2014-2020.  

11) Obsługa systemu bazy danych o produktach i opakowaniach oraz 
gospodarce odpadami – BDO.  

12) Prowadzenie magazynu oraz spraw związanych z zaopatrzeniem 
materiałowo – technicznym niezbędnym do właściwego funkcjonowania 
Starostwa (środki czystości, materiały biurowe, tonery) 

13) Bieżące monitorowanie dostępności funduszy umożliwiających 
pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych w tym 
Unii Europejskiej na realizację zadań Powiatu. 

14) Przygotowywanie sprawozdań statystycznych związanych z pracą 
wydziału. 
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15) Obsługa związana z ubezpieczeniem mienia Powiatu i jego jednostek: 
ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne.  

16) Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, 
polegająca na: 
 a) informowaniu  potencjalnych beneficjentów o możliwościach aplikowania 
o środki finansowe do PFRON,  
 b) przyjmowaniu złożonych przez Beneficjentów wniosków wraz                                    
z wymaganymi załącznikami i ich opiniowanie, 
 c) opracowanie ze złożonych wniosków przez Beneficjentów zbiorczego 
„Wystąpienia" Powiatu do PFRON, 
 d) monitorowanie prawidłowości realizacji przez Beneficjentów zadań 
dofinansowanych z PFRON, 
e)  rozliczenie końcowe wniosków poszczególnych Beneficjentów 
zakończone zbiorczym rozliczeniem „Wystąpienia" Powiatu do PFRON. 

17) Sprawozdawczość do PFRON obowiązująca w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III". 

18) Obsługa administracyjno-organizacyjno-techniczna  oraz uczestnictwo                     
w pracy Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022,   

19) Przygotowanie i przeprowadzenie procedury  otwartego konkursu ofert na 
zadanie pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej                                             
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez 
organizację pozarządową na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w 2022 roku." 
na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

20) Prowadzenie rejestru umów – w 2021 r. zarejestrowano 117 umów. 
21)  Przeprowadzenie 22 procedur o udzielenie zamówień publicznych                             

w formie zapytań ofertowych o wartość poniżej 130 000 zł. netto, do których 
nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych.: 

22) Przeprowadzenie 4 postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 
podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

2. Wydział Budżetowo – Finansowy 
 

Wydział Budżetowo-Finansowy wykonuje zadania określone w Statucie 
Powiatu, a także w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego                   
w Kolbuszowej. Realizacja polityk, programów i strategii przebiega w zgodzie ze 
strategią rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego. 
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W roku budżetowym 2020 Wydział Budżetowo-Finansowy realizował oraz 
nadzorował realizację Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 
2020 oraz Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Kolbuszowskiego. 
Zadania wykonane przez Wydział Budżetowo-Finansowy w 2021 roku 

- Opracowanie projektu budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na 2022 rok oraz 
planu finansowego Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. 
 - Prowadzenie ksiąg rachunkowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. 
- Przekazywanie środków budżetowych na realizację planów finansowych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Kolbuszowskiego. 
- Sprawowanie nadzoru nad realizacją planów finansowych innych jednostek 
organizacyjnych Powiatu. 
- Sporządzanie sprawozdań jednostkowych Urzędu – Starostwa Powiatowego 
w Kolbuszowej oraz sprawozdań zbiorczych Powiatu. 
 - Kontrola formalna i rachunkowa wszystkich dokumentów księgowych 
dotyczących Urzędu oraz udzielonych dotacji z budżetu Powiatu 
Kolbuszowskiego. 
- Sporządzenie Sprawozdania finansowego za rok 2021, sprawozdania                             
z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok.  
 

3. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami. 

 
W 2021 roku Wydział GK przyjął do realizacji 13 434 pism, co stanowi 

prawie 55% wszystkich pism, które zarejestrowała kancelaria ogólna Urzędu, 
liczba ta nie obejmuje wniosków składanych do Wydziału GK bezpośrednio przez 
klientów (osoby fizyczne, projektanci, rzeczoznawcy majątkowi) kupujących 
mapy, wypisy i materiały zasobu, a także operatów technicznych i zgłoszeń prac 
geodezyjnych składanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego – to około 
13000 wniosków, zgłoszeń i zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych. 

Jednocześnie wyjaśniam, że informacja dotycząca stanu mienia Powiatu, 
której część dotyczącą gospodarki nieruchomościami Powiatu prowadzi Wydział 
GK, jest przedstawiana corocznie, a ostatnia wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 
stanowi załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Kolbuszowej nr 175/956/2022 
z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przedstawiania Radzie Powiatu w Kolbuszowej 
informacji o stanie mienia Powiatu Kolbuszowskiego na dzień 31 grudnia 2021 r. 
I. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – art. 7d ustawy z dnia 17 maja 

1989  r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
1) Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 
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a) prowadzenie dla obszaru powiatu operatu ewidencji gruntów i budynków,                     
w tym bieżąca aktualizacja danych zawartych w operatach ewidencyjnych: 

− wprowadzono łącznie 4580 zmian danych objętych ewidencją gruntów                               
i budynków dla całego powiatu; 

− wydano 151 zaświadczeń dotyczących posiadania gospodarstwa rolnego, 
zmiany powierzchni działki oraz dotyczące postępowań uwłaszczeniowych; 

− wydano 76 decyzji i postanowień  w sprawach z aktualizacji operatu 
ewidencyjnego; 

− udzielono 258 pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi na pisma kierowane do 
Wydziału w sprawach prowadzonej ewidencji gruntów i budynków oraz 
powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 

− zrealizowano 5569 wniosków o wydanie: wypisów z rejestru gruntów, 
budynków i lokali, wyrysów z operatu ewidencyjnego; 

b) obsługa państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz 
wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych: 

− zrealizowano 2435 wniosków o udostępnienie materiałów zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego; 

− przyjęto i wydano materiały dla 2635 zgłoszeń prac geodezyjnych; 
− sporządzono 3173 protokołów weryfikacji wyników prac geodezyjnych pod 

względem zgodności z przepisami prawa (art. 7d pkt 1, art. 12b ustawy Pgik); 
− wpisano do ewidencji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

2562 operaty techniczne, stanowiące wyniki prac geodezyjnych; 
c) prowadzenie dla obszaru powiatu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu (GESUT), w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3: 
− uzgodniono usytuowanie sieci uzbrojenia terenu dla 227 projektów; 
− zaktualizowano bazy danych 209 projektami usytuowania sieci uzbrojenia 

terenu; 
d) prowadzenie dla obszaru powiatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów:                           

w przedstawianym okresie wydano z urzędu 2 decyzje w sprawie ustalenia 
klasyfikacji gruntów oraz 1 o umorzeniu postępowania. 
Łączna kwota wpływów z tytułu opłat za udostępnianie państwowego, 
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 2021 roku wyniosła: 
835 124,99 zł. 

2) Prace geodezyjne i kartograficzne: 
a) Zakończono prace związane z realizacją projektu „Podkarpacki System 

Informacji Przestrzennej”. Dzięki projektowi zbudowano jednolitą dla 
województwa infrastrukturę danych przestrzennych. Poprawa jakości danych 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, która była niezbędna 
do realizacji celów projektu została zrealizowana na zadowalającym poziomie 
i przy stosunkowo niewielkim udziale środków własnych powiatu. 
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b) Zrealizowano prace związane z dokończeniem skanowania i archiwizacji 
łącznie około 34 metrów bieżących (złożonych do formatu A4) operatów 
technicznych. Wartość umów opiewała na kwotę 71327,00 zł, oraz druga 
umowa na kwotę 57157,00 zł. Prace zostały zakończone w grudniu 2021 roku. 
Łącznie na prace geodezyjne i kartograficzne wydano 152268,96 zł w tym 
dotacja od Wojewody w kwocie 100 000,00 zł. 

II. Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych – art. 3 ust 1 ustawy z dnia 
3  lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  

− wydanych zostało 31 postanowień opiniujących projekty decyzji o warunkach 
zabudowy i  zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego; 

− uzgodniono w trybie tzw. milczącym (art. 122a Kpa) 622 projekty decyzji                       
o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

− wydano 7 decyzji o zezwoleniu na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej,                      
1 postępowanie zostało umorzone; 

− wydano 118 informacji o pochodzeniu gleb; 
− prowadzono 5 postępowań w zakresie rekultywacji gruntów, zakończonych 

wydaniem 2 decyzji o uznaniu rekultywacji gruntów za zakończoną; 
− prowadzono 1 postepowanie egzekucyjne (w toku) dotyczące egzekucji 

obowiązku wykonania rekultywacji gruntów (wydano 1 postanowienie                            
o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia oraz 1 postanowienie o odmowie 
umorzenia grzywny). 

III. Zadania z zakresu szczególnych zasad przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych – art. 12 ust. 4a ustaw z dnia 
10  kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w  zakresie dróg publicznych: 
W 2021 roku wydanych zostało 63 decyzje administracyjne o ustaleniu 
wysokości odszkodowania na rzecz poprzednich właścicieli nieruchomości 
przejętych pod drogi gminne i powiatowe w trybie ww. ustawy. 

IV. Zadania z zakresu zagospodarowania wspólnot gruntowych – ustawa 
z dnia 29 czerwca 1963 r. zagospodarowaniu wspólnot gruntowych: 

− prowadzono 3 postępowania dotyczące zatwierdzenia Statutu spółki (wydany 
1 decyzję, 2 postępowania w trakcie); 

− prowadzono 1 postępowanie dotyczące ustalenia, które nieruchomości 
stanowią mienie gromadzkie (wydano 1 decyzję). 

V. Gospodarka Nieruchomościami Skarbu Państwa - ustawa z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: 

1) Nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa. 
W 2021 r. nie nabyto nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa.  
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2) Zbycie (utrata) mienia Skarbu Państwa. 
1.1 W dniu 11.05.2021 r., aktem notarialnym Rep. A 1685/2021, organ zbył 

nieruchomość Skarbu Państwa, położoną w Kolbuszowej, oznaczoną                             
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1743/3 o pow. 0.0151 ha, na 
rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej, położonej                                         
w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 
1741, za cenę 8210,25 zł brutto. 

1.2 W dniu 15.07.2021 r., aktem notarialnym Rep. A 4248/2021, organ zbył 
nieruchomość Skarbu Państwa, położoną w Kupnie, gm. Kolbuszowa (W), 
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 231 o pow. 
0.4527 ha, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, położonej                             
w Kupnie, gm. Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów                                  
i budynków jako działki nr 232/4 i 232/5, za cenę 36106,65 zł brutto. 

1.3 W dniu 04.08.2021 r., aktem notarialnym Rep. A 3178/2021, organ przeniósł 
prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej  w Krzątce, gm. 
Majdan Królewski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 
nr 2314/2 o pow. 0.2476 ha, na rzecz osoby fizycznej, w myśl wyroku Sądu 
Rejonowego w Kolbuszowej, I Wydziału Cywilnego z dnia 12.02.2021 r. 
Sygn. akt I C 466/17, za wynagrodzeniem w kwocie 10000,00 zł. 

1.4 W dniu 30.12.2021 r., aktem notarialnym Rep. A 5527/2021, organ zbył 
udział Skarbu Państwa wynoszący 1/6 cz. w nieruchomości położonej                            
w Trzęsówce, gm. Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działki nr 336 i 1370 o łącznej pow. 0.57 ha, na rzecz - współwłaścicieli 
nieruchomości przyległej, położonej w Trzęsówce, gm. Cmolas, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 340/2, 342, 1373, 1374, 
1375/5, za cenę 5749,00 zł brutto.  
W 2021 r. dochód z tytułu zbycia (przeniesienia) mienia Skarbu Państwa 
wyniósł 49909,08 zł, z czego Powiat Kolbuszowski uzyskał dochód                                   
w wysokości 12477,27 zł. 

3. Dzierżawa i najem nieruchomości Skarbu Państwa. 
W roku 2021 r. zawarto 2 umowy na dzierżawę nieruchomości Skarbu 

Państwa, położonych w Hucie Komorowskiej, w tym zawarto 1 umowę na okres 
1 miesiąca, z przeznaczeniem na dojazd do inwestycji polegającej na budowie 
telekomunikacyjnej linii kablowej oraz 1 umowę na okres do 3 lat, na cele rolne 
(rozwiązana z dniem 01.01.2022 r.).  
Dochód z najmu i dzierżaw  w 2021 r. wyniósł 4102,73 zł, z czego Powiat 
Kolbuszowski uzyskał dochód w wysokości 1025,65 zł.  
4. Użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa. 

W 2021 r. nie użyczano nieruchomości Skarbu Państwa. 
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5. Obciążanie nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami 
rzeczowymi. 

5.1 W dniu 06.05.2021 r., aktem notarialnym Rep. A 2845/2021, ustanowiono 
odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 876,99 zł brutto, 
służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu, przechodu  
i przegonu, na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
położonej w Kupnie, gm. Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka nr 968, o powierzchni 0.0119 ha, przebiegającą przez 
całą działkę nr 968, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości 
położonej w Kupnie, gm. Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka nr 981, o powierzchni 0.0737 ha.  

5.2 W dniu 08.11.2021 r. aktem notarialnym Rep. A 6911/2021:  
a)  dokonano zmiany ustanowionej służebności gruntowej polegającej na prawie 

przejazdu, przechodu i przegonu na nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, położonej w Widełce, gm. Kolbuszowa (W), oznaczonej  
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2941/2 o powierzchni 
0.1784 ha, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości, położonej  
w Budach Głogowskich, gm. Głogów Małopolski, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka nr 85/1 o pow. 0.09 ha, poprzez zmianę jej 
przebiegu i powierzchni; 

b) dokonano zmiany ustanowionej służebności gruntowej polegającej na prawie 
przejazdu, przechodu i przegonu na nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, położonej w Widełce, gm. Kolbuszowa (W), oznaczonej  
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2941/2 o powierzchni 
0.1784 ha, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości, położonej  
w Budach Głogowskich, gm. Głogów Małopolski, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka nr 4281/2 o pow. 0.2890 ha, poprzez zmianę 
jej przebiegu i powierzchni; 

c) ustanowiono służebność gruntową, polegającą na prawie przejazdu, 
przechodu i przegonu, na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej                         
w Widełce, gm. Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów                             
i budynków jako działka nr 2940, o powierzchni 0.3643 ha, na rzecz 
każdoczesnych właścicieli nieruchomości, położonej w Budach 
Głogowskich, gm. Głogów Małopolski, oznaczonej w ewidencji gruntów  
i budynków jako działka nr 85/1 o pow. 0.09 ha; 

d) ustanowiono służebność gruntową, polegającą na prawie przejazdu, 
przechodu i przegonu, na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej                          
w Widełce, gm. Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów                             
i budynków jako działka nr 2940, o powierzchni 0.3643 ha, na rzecz 
każdoczesnych właścicieli nieruchomości, położonej w Budach 
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Głogowskich, gm. Głogów Małopolski, oznaczonej w ewidencji gruntów  
i budynków jako działka nr 4281/2 o pow. 0.2890 ha. Za ustanowioną 
służebność gruntową i zmianę treści służebności gruntowej wynagrodzenie 
wyniosło 528,90 zł brutto. 

W 2021 r. dochód z ustanowienia i zmiany służebności, w tym zwrot kosztów 
przygotowania nieruchomości do obciążenia służebnością, wyniósł 2158,45 zł, z 
czego Powiat Kolbuszowski uzyskał dochód w wysokości 409,53 zł.  
6. Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.  

W 2021 r. dla 1 (3 działki) nieruchomości Skarbu Państwa założono księgę 
wieczystą. Ponadto złożono 2 wnioski wieczystoksięgowe do Sądu 
Rejonowego w Kolbuszowej o wpis (zmianę oznaczenia, odłączenie, zmianę) 
w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości Skarbu Państwa. 

7. Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd. 
W 2021 r. dokonano aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste dla 43 
działek. W tym czasie nie dokonano aktualizacji opłaty za trwały zarząd. 
Dochód z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd (bez odsetek) 
wyniósł 617161,39 zł, z czego Powiat Kolbuszowski uzyskał dochód 
154290,30 zł. 

8. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 
W 2021 r. nie przekształcono prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U.                        
z 2019 r. poz. 1314), ani na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.                              
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 2040 ze zm.). 
Wydano 3 zaświadczenia do KW o wniesieniu opłaty jednorazowej za 
przekształcenie i spłacie w całości zadłużenia. Dochód z rat za przekształcenie 
oraz opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności wyniósł 12136,92 zł, z czego Powiat Kolbuszowski 
uzyskał dochód 3034,23 zł. 

9. Zezwolenie na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na 
nieruchomościach urządzeń technicznych (zgody na udostępnienie 
nieruchomości Skarbu Państwa). 
W dniu 15.06.2021 r. zawarto umowę na odpłatne udostępnienie 
nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Hucie Komorowskiej. 
Dochody z tytułu udostępnienia nieruchomości Skarbu Państwa wyniosły 
277,41 zł, z czego Powiat Kolbuszowski uzyskał dochód 13,87 zł. 
W 2021 r. Starosta Kolbuszowski udzielił 5 promes zawarcia umowy pomiędzy 
Skarbem Państwa a Voice Net S.A. na udostępnienie nieruchomości na czas 
trwania robót budowlanych do lat 3, a następnie zawarcia umowy na 
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udostępnienie nieruchomości po zakończeniu robót budowlanych, celem 
umieszczania kabla światłowodowego. 

10. Wywłaszczenie nieruchomości. 
W 2021 r. nie prowadzono postępowań o wywłaszczenie. 

11. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. 
W 2021 r. wydano 31 decyzji o ograniczenie sposobu korzystania  
z nieruchomości położonych w Trzęsówce, Ostrowach Tuszowskich  
i Kosowach. 

12. Udostępnianie nieruchomości w celu wykonania konserwacji, remontu 
lub usunięcia sieci: 
W 2021 wydano 13 decyzji o udostępnieniu nieruchomości położonych                                 
w Jagodniku, Ostrowach Tuszowskich, Nowej Wsi, Kolbuszowej Górnej, 
Kupnie, Kosowach, Siedlance oraz 5 decyzji o umorzeniu postępowania. 

13. Ograniczenia praw do nieruchomości w przypadku siły wyższej                                     
i zagrożenia powstania szkody: 
W 2021 r. wydano 1 decyzję o odmowie wszczęcia postępowania. 

14. Krajowy Zasób Nieruchomości 
Sporządzono wykazy nieruchomości Skarbu Państwa położonych w granicach 
gmin miejskich, miast w gminach miejsko-wiejskich (art. 10 ust. 1 pkt 1 
ustawy) oraz poza ich granicami, jeżeli przeznaczenie tych nieruchomości 
ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,  
a w przypadku jego braku wynikające z funkcji terenu określonej w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
umożliwia ich zagospodarowanie na potrzeby realizacji inwestycji 
mieszkaniowych (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy), które stosownie do ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, po otrzymaniu od 
Wojewody Podkarpackiego informacji o możliwości przekazania wykazów, 
przekazano do Krajowego Zasobu Nieruchomości. 

15. Scalenie i wymiana gruntów – ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu 
i wymianie gruntów. 
W 2021 r. nie prowadzono postępowań scaleniowych. 

VI. Realizacja uchwał Rady Powiatu podjętych w 2021 roku. 
W 2021 wykonano niżej wymienione uchwały Rady Powiatu 
Kolbuszowskiego: 

1. uchwałę Nr XXXIV/193/2017 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 
30.11.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Weryni składającej 
się z działki nr 679/10 ( …); 

2. uchwałę Nr XV/95/2020 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 30.01.2020 r.           
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowym 
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nieruchomości gruntowej położonej w Weryni, składającej się z działki nr 
679/13 o pow. 0,0086 ha (…); 

3. uchwałę Nr XXV/161/2013 rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 31 stycznia 
2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 
nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Weryni 
stanowiących własność Powiatu Kolbuszowskiego (sprzedaż działek nr: 
106/10, 106/11, 106/12, 106/13, 106/14, 106/15, 106/16 i 106/17); 

4. uchwałę Nr XXVII/156/2021 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 25 marca 
2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 
położonej w Kolbuszowej na rzecz Gminy Kolbuszowa. (dz. nr 1555/64 
Kolbuszowa); 

5. uchwałę Nr XXX/167/2021 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 24 czerwca 
2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części 
powierzchni dachowej z istniejącym masztem oraz niezbędną część 
poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej; 

6. uchwałę Nr XXXIII/182/2021 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 28 
października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 
powierzchni dachowej i poddasza na kolejne 3 lata; 

Realizacja uchwały Nr XXXIII/183/2021 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 
28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na 
okres 5 lat, w trybie przetargowym, z przeznaczeniem na cele rolnicze, części 
nieruchomości rolnych położonych w obrębie ewidencyjnym Werynia, będzie 
wymagała zmiany uchwały, z uwagi na przystąpienie przez Gminę Kolbuszowa 
do rozbudowy gminnej drogi publicznej w miejscowości Werynia, w trybie 
specustawy drogowej. Działki nr 26/9, 16/3 i 16/4 obręb Werynia, zostaną 
częściowo zajęte pod drogę, co spowoduje podziały tych nieruchomości, zmianę 
oznaczeń działek, zmianę ich powierzchni oraz rodzajów użytków gruntowych. 
Pozostaje w toku realizacja Uchwały Nr XXXV/198/2021 Rady Powiatu                               
w Kolbuszowej z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zamianę nieruchomości.  

 
4. Wydział Komunikacji i Transportu. 
 

Do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu należy w szczególności 
rejestracja pojazdów, wydawanie i zatrzymywanie dokumentów stwierdzających 
uprawnienia do kierowania pojazdami, wydawanie zezwoleń na prowadzenie 
transportu drogowego oraz wydawanie zezwoleń na ośrodki szkolenia 
kierowców. Wydział ponadto zajmuje się wydawaniem uprawnień instruktorom 
nauki jazdy, zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów, wydawaniem 
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zezwoleń na prowadzenie stacji kontroli pojazdów oraz uprawnień dla 
diagnostów przeprowadzających badania techniczne pojazdów. Wydział  
KT prowadzi nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia 
kierowców.  

W roku 2021 z zakresu rejestracji pojazdów wydano: 
6 538 – tablic rejestracyjnych, 
7 744 – pozwoleń czasowych,  
7 588 – znaków legalizacyjnych,  
4 762 – nalepek na szybę,  
1 944 – kart pojazdów.  
1 194 - ogółem wyrejestrowanych pojazdów na stałe. 

Z zakresu praw jazdy wydano 1586 praw jazdy, 5 praw jazdy 
międzynarodowych, 1 zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych. 
Natomiast zatrzymano 95 praw jazdy za jazdę po spożyciu alkoholu oraz 102 
praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50km/h.  

Dokumenty wydawane w Wydziale Komunikacji są nabywane w Polskiej 
Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast tablice 
rejestracyjne dostarcza wybrana w przetargu firma.  

Wydział Komunikacji i Transportu udziela informacji o zarejestrowanych 
pojazdach i wydanych dokumentach na wniosek różnych uprawnionych 
ustawowo instytucji, takich jak Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Sąd, 
Prokuratura, Urzędy Gmin.  
 
5. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Przyrody. 
 

Z zakresu ustawy o lasach 
1) Aneksem nr 1 z dnia 9 lutego 2021 r. do porozumienia  zawartego w dniu  

26 marca 2012 r. pomiędzy Starostą Kolbuszowskim a Nadleśniczym 
Nadleśnictwa Kolbuszowa w sprawie powierzenia do prowadzenia 
niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa ustalono stawkę nadzoru na rok 
2021 w wysokości 16,50 zł. brutto/ha. Powierzchnia gruntów przekazanych 
pod nadzór wyniosła 8649 ha. 

2) Na wniosek właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
wydano 5 potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii z uproszczonego 
planu urządzenia lasu oraz 2 zaświadczenia potwierdzające, że inwestycje 
związane z gospodarką leśną nie są sprzeczne z uproszczonym planem 
urządzenia lasu. 
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3) Na wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami w/m wydano 5 potwierdzonych za zgodność  
z oryginałem kopii z uproszczonego planu urządzenia lasu 

4) Wydano 835 zaświadczeń dotyczących informacji czy działka jest objęta 
uproszczonym planem urządzenia lasu  bądź decyzją o której mowa  
w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. 

5) Wydano 3 decyzje udzielające zezwolenia na zmianę lasu niestanowiącego 
własności Skarbu Państwa na użytek rolny, 1 decyzją odmówiono udzielenia 
takiego zezwolenia oraz 2 wnioski pozostawiono bez rozpoznania 

6) Wydano 2 zezwolenia na pozyskanie drewna w lesie niestanowiącym 
własności Skarbu Państwa ponad wielkość określoną w uproszczonym 
planie urządzenia lasu,  

7) Sporządzono sprawozdanie L-03 o lasach stanowiących własność osób 
fizycznych za rok 2021. 

8) dokonano oceny udatności założonej uprawy leśnej w ramach działania 
„Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” 
objętego PROW 2014-2020  na działce ozn. nr ewid. 5938/3 położonej  
w msc. Wola Raniżowska na powierzchni wynoszącej 0,82 ha oraz na 
działce ozn. nr ewid. 5939 położonej w msc. Wola Raniżowska na 
powierzchni 0,04 ha. 

Z zakresu ustawy Prawo łowieckie  
Wyliczono czynsz dzierżawny dla Koła Łowieckiego Darz Bór, Borek, 
Towarzystwo Myśliwych, Sokół i Knieja. 
Z zakresu ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia 
Prowadzono  sprawy związane z wypłatami należnych ekwiwalentów za 
wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. 
Zwaloryzowano wypłaty ekwiwalentów o średnioroczny wskaźnik cen towarów                       
i usług konsumpcyjnych w wysokości  3,4%. 
W każdym kwartale Starosta Kolbuszowski składał zapotrzebowanie do ARiMR          
w Warszawie o środki finansowe na wypłaty w/w ekwiwalentów. 
Z zakresu rolnictwa  
Przygotowano umowę nr 24/2021 pomiędzy Powiatem Kolbuszowskim                             
a Okręgową Stacją Chemiczno - Rolniczą w Rzeszowie na wykonanie usługi                         
w ramach przedsięwzięcia związanego z ochroną powierzchni ziemi w 
rozumieniu art. 400a ust. 1 pkt 9 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska polegającego na wykonaniu badania gleb użytków rolnych na terenie 
powiatu kolbuszowskiego. Pobrano 152 próbki gleb. Kwota przeznaczona na 
wykonanie badań to 1994,24 zł. 
Z zakresu ustawy o rybactwie śródlądowym: 

1) Wydano 84 karty wędkarskie, 
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2) Zarejestrowano 4 jachty rekreacyjne 
3) Wydano 1 legitymację członkowi Społecznej Straży Rybackiej                                                

w Kolbuszowej. 
Z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 
Zarejestrowano 119 spraw. 
Z zakresu ustawy o odpadach: 

1) wydano pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające 
przetwarzanie odpadów dla instalacji termicznego przekształcania odpadów 

2) wygaszono decyzję Starosty Kolbuszowskiego udzielającą pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów  

3) wygaszono decyzję Starosty Kolbuszowskiego udzielającą pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów w części 
dotyczącej przetwarzania odpadów 

Z zakresu ustawy Prawo wodne 
Wydano 2 decyzje naliczające opłatę melioracyjną na rzecz Rejonowego Związku 
Spółek Wodnych, za odnoszone korzyści z urządzeń wodnych przez Gminę 
Kolbuszowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy                                        
w Rzeszowie. 
Z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska 
1) Przyjęto 4 zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia a jej 

eksploatacja wymaga zgłoszenia, 
2) Przyjęto 8 aktualizacji zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga 

pozwolenia a jej eksploatacja wymaga zgłoszenia, 
3) Wydano 1 decyzję ustalającą wymagania w zakresie ochrony środowiska 

dotyczące eksploatacji instalacji energetycznej o nominalnej mocy cieplnej 
1,2 MW  

4) Wydano 1 decyzję udzielającą pozwolenia na wprowadzanie do powietrza 
atmosferycznego gazów i pyłów z instalacji 

5) Zmieniono 1 decyzję udzielającą pozwolenia na wprowadzanie do powietrza 
atmosferycznego gazów i pyłów z instalacji 

6) Sporządzono sprawozdanie z realizacji zadań wynikających  
z obowiązującego programu ochrony powietrza za rok 2021. 

7) Wydano 1 decyzję udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów 
8) Wydano 1 decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku 
Zaopiniowano 12 wniosków dotyczących zmian studium uwarunkowań                                        
i kierunków zagospodarowania przestrzennego/projektów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy. 
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Z zakresu ustawy o ochronie przyrody: 
1) Wydano: 
-  19 zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących 

własnością gmin,  
- 2 decyzje w sprawie zmiany zezwolenia na usunięcie drzew,  
- 1 decyzję wygaszającą w całości zezwolenie na usunięcie drzew, 
2) przeprowadzono 7 odbiorów nasadzeń zastępczych drzew lub krzewów, 
3) 1 wniosek przekazano zgodnie z właściwością do Burmistrza Kolbuszowej, 
4) Udzielono osobie fizycznej 1 informację odnośnie procedury usuwania drzew     

i krzewów z terenu nieruchomości oraz odległości wykonywania nasadzeń od 
granicy działki. 

Z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze 
1) zatwierdzono 2 dokumentacje geologiczno- inżynierskie 
2) zatwierdzono 2 projekty robót geologiczno- inżynierskich, 
3) 2 wnioski o zatwierdzenie dokumentacji ustalającej zasoby złóż kopalin 

pospolitych pozostawiono bez rozpoznania 
4) Udzielono 1 koncesji na wydobywanie kopaliny – piaski i żwiry metodą 

odkrywkową, bez użycia środków strzałowych w ilości nie przekraczającej 20 
000 m3 rocznie, 1 wniosek pozostawiono bez rozpoznania 

5) Prowadzono 1 postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia koncesji udzielonej przez Starostę Kolbuszowskiego na 
wydobywanie kruszywa naturalnego 

6) Przyjęto 1 zgłoszenie projektu robót geologicznych na wykonanie otworów 
dla pomp ciepła do budynków mieszkalnych 

7) Otrzymano 1 dokumentację prac geologicznych niekończących się 
udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny wykonanych na obszarze 
koncesji Kolbuszowa- Krzeszów 

8) Otrzymano 1 projekt robót geologicznych na wykonanie dodatkowego otworu 
studziennego S-3 na terenie ujęcia wody dla wodociągu wiejskiego w msc. 
Niwiska 

9) Otrzymano 1 Dodatek nr 3 do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód 
podziemnych ujęcia wodociągu gminnego Gminy Majdan Królewski w msc. 
Huta Komorowska 

10) przyjęto 3 zgłoszenia zamiaru przystąpienia do realizacji robót 
geologicznych, 

11) przyjęto 8 informacji dot. opłaty za wydobytą kopalinę, 
12) przyjęto 3 formularze z-2 uproszczonego zestawienia zmian zasobów złóż,   
13) sporządzono sprawozdanie OŚ-26 dot. zestawienia udokumentowanych 

zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych za rok 2021. 
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Z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Udostępniono 9 informacji publicznych. 
 
6. Wydział Architektury i Budownictwa. 

 
W roku 2021 praca Wydziału realizowana była poprzez wykonywanie 

zadań i czynności administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane  
i przepisów wykonawczych. Wydział AB występuje w obsadzie 5 pracowników. 

 Podstawowymi czynnościami pracowników Wydziału było: 
− prowadzenie postępowań przed wydawaniem decyzji o pozwoleniu na 

budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych,  
− przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych i zgłoszeń rozbiórki, na które nie 

jest wymagane pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, 
− przygotowanie zaświadczeń potwierdzających samodzielność lokali,  
− opiniowanie w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych 

projektów studium, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
− prowadzenie postępowań zakończonych decyzjami innymi, tj. przeniesienie 

pozwolenia na budowę na innego inwestora, zmiana pozwolenia na budowę 
na podstawie art. 36a ust.1 Prawa budowlanego oraz art. 155 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, uchylenia decyzji na budowę na podstawie 
art. 36a Prawa budowlanego. 

Oprócz wyżej przedstawionych działań pracownicy wydziału prowadzili 
również inne czynności z zakresu budownictwa, do których należały  
m.in. przygotowywanie dzienników budowy, prowadzenie obowiązkowych 
rejestrów i sprawozdań statystycznych oraz kancelaryjnych, jak prowadzenie 
spisów spraw i archiwizacji dokumentów wydziału. 

Opiniowanie w imieniu Zarządu Powiatu i Starosty Kolbuszowskiego, 
wniosków jednostek samorządów gminnych o uzgodnienie projektów decyzji 
lokalizacyjnych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Jeden pracownik wydziału jest konsultantem w PCPR w zakresie likwidacji 
barier architektonicznych dla niepełnosprawnych. 

W 2021 roku zostało udzielonych 647 pozwoleń (wzrost w porównaniu                   
z rokiem poprzednim - 564) na budowę co zostało przedstawione w tabeli wraz                    
z podziałem na  rejony pracowników Wydziału Budownictwa i Architektury. 

Należy nadmienić że Wydział pełnił nadzór nad inwestycjami 
Powiatowymi i pomagał w ich sprawnej realizacji. W roku 2021 były to: 

1) Przebudowa i rozbudowa strzelnicy na terenie LO w Kolbuszowej – 
inwestycja zakończona w kwietniu; 

2) Remont Kapliczki w Weryni – inwestycja zakończona w październiku, 
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3) Remont pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego                             
w Kolbuszowej; 

4) Przebudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Agrotechniczno – 
Ekonomicznych w Weryni; 

5) Przebudowa parkingów i dróg oraz infrastruktury technicznej na terenie 
szpitala ul. Grunwaldzka; 

6) Przebudowa parkingów i dróg, remont elewacji na terenie oddziału 
Nefrologii i Dializoterapii SP ZOZ w Kolbuszowej.  
 

7. Powiatowy Rzecznik Konsumentów.  
 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów zapewnia dostęp do bezpłatnego 
poradnictwa oraz informacji prawnej w zakresie indywidualnej ochrony 
interesów konsumenckich. Rzecznik konsumentów prowadzi również na rzecz 
zainteresowanego konsumenta postępowania wyjaśniające i interwencyjne, 
zmierzające do polubownego zakończenia sporu w przypadku naruszenia 
interesów konsumenckich. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w roku 2021 
udzielił 367 porad prawnych. Dokonał 32 wystąpień do przedsiębiorców oraz                      
2 sprawy sądowe. Rzecznik prowadził również działania o charakterze 
edukacyjno – informacyjnym, w ramach tych działań miała spotkania z młodzieżą 
szkół średnich z terenu powiatu, a także spotkania  z emerytami.  
 
8. Samodzielne stanowisko ds. obrony ludności.  
 

Działalność obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu 
realizowana  była na podstawie Zarządzenia 7/2021 Starosty Kolbuszowskiego – 
Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kolbuszowskiego z  dnia 2 lutego 2021 roku 
w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie 
ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa powiatu kolbuszowskiego 
w 2021 roku. 
 W ciągu roku opracowano i wydano Zarządzenia Starosty 
Kolbuszowskiego: 
• Zarządzenie Nr 20/2021 Starosty Kolbuszowskiego z dnia 15 kwietnia 

2021r. w sprawie ustalenia składu i sposobu funkcjonowania Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

• Zarządzenie Nr 26/2021 Starosty Kolbuszowskiego z dnia 2 czerwca 2021 
roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia teoretyczno-
praktycznego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. 
„Doskonalenie organizacji działań ratowniczych prowadzonych przez 
jednostki ochotniczych straży pożarnych włączonych Krajowego Systemu 
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Ratowniczo-Gaśniczego podczas likwidacji pożarów i miejscowych 
zagrożeń”, 

• Zarządzenie Nr 43/2021 Starosty Kolbuszowskiego z dnia 14 października 
2021 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego 
treningu systemu wykrywania i alarmowania nt. Praktyczna realizacja 
procedur monitorowania i prognozowania rozwoju zagrożeń oraz 
ostrzegania i alarmowania ludności powiatu w warunkach wystąpienia 
sytuacji kryzysowej czasu pokoju i wojny. 
W kwietniu ubiegłego roku dokonano aktualizacji Zarządzenia Starosty                             

w sprawie Składu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
Zweryfikowano procedury pracy Zespołu  w przypadku wystąpienia sytuacji 
nadzwyczajnych oraz sposobu obiegu informacji miedzy miejscem zdarzenia,                      
a organami samorządu terytorialnego i podmiotami ratowniczymi. 

W czerwcu ubiegłego roku członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego wzięli udział w charakterze obserwatorów w ćwiczeniu 
zorganizowanym prze Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej                             
w Rzeszowie na terenie Powiatu Kolbuszowskiego. Odbyły dwa epizody 
praktyczne:  Likwidacja wielkopowierzchniowego pożaru lasu na terenie 
miejscowości Nowa Wieś (Gmina Kolbuszowa). W trakcie epizodu doskonalono 
metody dysponowania, koncentracji i przemieszenia jednostek PSP i OSP  
z terenu powiatu i województwa; drugi epizod koordynacja działań ratowniczych 
w wypadku komunikacji drogowej z udziałem wielu pojazdów. W trakcie epizodu 
doskonalono sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 
ratownictwa technicznego z udziałem dużej ilości poszkodowanych 

W miesiącu lipcu br. został przeprowadzony powiatowy trening łączności 
radiowej Starosty Kolbuszowskiego oraz nasłuch w sieci radiowej systemu 
powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami                   
z powietrza. Celem treningu było doskonalenie obsługi urządzeń radiowych 
pracujących w sieci radiowej. Ponadto doskonalono umiejętność nawiązywania 
łączności na przydzielonym kanale radiowym zgodnie z przypisanymi 
kryptonimami. Poszczególne jednostki włączone do sieci radiowej nawiązywały 
łączność radiową między najbliższą i najdalszą jednostką włączoną do systemu.  

Zgodnie z zaleceniem Wojewody Podkarpackiego na terenie powiatu 
kolbuszowskiego w dniu 1 sierpnia 2021r.  zostały fizyczne uruchomione syreny 
alarmowe w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci uczestników i cywilnych 
ofiar powstania warszawskiego. Wyemitowany został sygnał ciągły, trwający  
1 minutę.  

W październiku ubiegłego roku wdrożono do realizacji platformę 
informatyczna prognozowania i wymiany informacji o zdarzeniach 
biologicznych, chemicznych, radiologicznych program SI Promień. 
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Zainstalowany na jednych stanowisku Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Kolbuszowej. Pozwala ona w bardzo krótkim czasie określić 
rodzaj  niebezpiecznego środka oraz  zasięg skażenia terenu. Dzięki tym 
narzędziom można  na czas ostrzec i zaalarmować zagrożonych mieszkańców. 

W październiku i listopadzie ubiegłego roku przeprowadzono trening 
powiatowy oraz wojewódzki pk. RENEGADE/SAREX-21. W trakcie szkolenia 
dokonano sprawności i skuteczności urządzeń alarmowych włączanych droga 
radiowa i ręcznie. Były emitowane sygnały akustyczne – ogłaszanie i odwołanie 
alarmów. 

W drugiej połowie roku  opracowano Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu 
Kolbuszowskiego. Istnieje wymóg aktualizacji i weryfikacji w cyklu 2 lat 
procedur postępowania służb odpowiedzialnych za zapobieganie, reagowanie  
i odbudowę w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Kolbuszowej Nr XXVI/149/2021  
z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Wojewodą 
Podkarpackim, a Powiatem Kolbuszowskim dotyczącego przyjęcia przez Powiat 
niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej  
w 2021 roku z zakresu administracji rządowej w okresie od 17 sierpnia  
do 9 września 2021 roku pracowała Powiatowa Komisja Lekarska  
w Kolbuszowej. Posiedzenia Komisji odbywały się w budynku Centrum 
Kształcenia Praktycznego przy ul. Jana Pawła II 8 w Kolbuszowej. Na potrzeby 
Komisji przeznaczono sześć pomieszczeń, między innymi do zakładania 
ewidencji wojskowej, prowadzenia zajęć świetlicowych, badań lekarskich. 
Zorganizowano również stanowisko pracy dla przedstawicieli Burmistrza 
Kolbuszowej, wójtów gmin powiatu kolbuszowskiego oraz Wojskowego 
Komendanta Uzupełnień w Mielcu. Powiatowa Komisja Lekarska pracowała  
w pełnym składzie osobowym powołanym Zarządzeniem Wojewody 
Podkarpackiego Nr 170/2021 z dnia 20 lipca 2021r. Do kwalifikacji wojskowej 
zgłosiło się 314 mężczyzn rocznika podstawowego (2002), 26 z roczników 
starszych i 6 kobiet. Komisja wydała 345 orzeczeń określających kategorię 
zdolności do czynnej służby wojskowej. 
 
VI. Jednostki organizacyjne Powiatu Kolbuszowskiego. 
 
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej. 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej realizuje zadania  
z zakresu: ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia  
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
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niepełnosprawnych, ustawy z dnia 29 lipca 2009r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie i innych. 

W ramach realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej w 2021r.  
na terenie powiatu kolbuszowskiego funkcjonowało 20 rodzin zastępczych,  
w których przebywało 25 dzieci (9 spokrewnionych, 9 niezawodowych, 
2 zawodowe).  
Na posiedzeniach Zespołu do spraw oceny sytuacji dziecka,  dokonano  31 ocen 
dzieci, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.  

W 2021r. na terenie powiatu kolbuszowskiego kontynuowało  naukę  
9 wychowanków pieczy zastępczej (5 - z rodzin zastępczych, 1 osoba  
z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, 3 osoby z placówki opiekuńczo - 
wychowawczej).  
Pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało  
2 wychowanków z rodzin zastępczych, wydano też 6 decyzji o przyznaniu 
pomocy na usamodzielnienie.  

Ponadto realizowano porozumienia z innymi powiatami w ramach pieczy 
zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, finansowano Katolicką Placówkę 
Wychowawczą „Nasz Dom” w Widełce oraz dofinansowano Świetlicę 
Profilaktyczną prowadzoną przez PKPS w Kolbuszowej. 

PCPR realizowało w 2021r. zadania związane z przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie w następujący sposób 
1. Poradnictwo i konsultacja (psychologiczne, terapeutyczne, socjalne i rodzinne, 
pedagogiczne) dla członków rodzin uwikłanych w problem przemocy oraz 
doradztwo i wsparcie  dla pracowników socjalnych OPS z terenu powiatu. 
 
2. Interwencja kryzysowa (diagnozy sytuacji rodzin w kryzysie, doraźna pomoc, 
działalność w ramach grup roboczych oraz udzielanie i zapewnienie 
bezpiecznego schronienia w hostelu OIK rodzinom dotkniętym przemocą) 
 
3. Prowadzenie dwóch grup wsparcia:  
I - dla osób doznających przemocy,  
II - dla pracowników socjalnych z terenu powiatu.  
Z uwagi na pandemię koronawirusa spotkania grup zostały wznowione od 
czerwca 2021r. zamiast nich odbywały się rozmowy i konsultacje telefoniczne. 
 
4. Spotkania rodzinne w ramach terapii  rodzinnej dla rodzin w kryzysie,  
 
5. Realizacja programu oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie, monitoring sytuacji w rodzinach uczestników po 
zakończeniu programu. W 2021r  
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W 2021r. PCPR w Kolbuszowej realizowało następujące działania 

skierowane do osób niepełnosprawnych między innymi poprzez: 
• Realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, finansowanych ze 
środków PFRON, czyli  dofinansowanie:  

- przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych  
- sprzętu rehabilitacyjnego 
- likwidacji barier architektonicznych  
- likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się 

  w łącznej wys. 975 550,00 zł  
 - dofinansowanie działalności WTZ w Kolbuszowej – w  kwocie 1 193 
280,00 zł 

W sumie w ramach realizacji tego zadania PCPR w Kolbuszowej 
rozdysponował środki PFRON w wys. 2 168 830 zł a Powiatowy Urząd Pracy 
w Kolbuszowej środki PFRON w wys. 112 360 zł. 

• Realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w ramach 
którego  
z dofinansowania w 2021r. skorzystało w sumie 44 osoby, a łączna kwota 
wypłaconych dofinansowań wyniosła 221 983 zł. 

• Realizację zadań Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, 
która  
w 2021r. zrealizowała 317 nowych wniosków od 174 osób, którym 
wypożyczono  
w sumie 445 sztuki różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego. W/g stanu 
na dzień 31.12.2021r. w Wypożyczalni dostępnych jest 111 rodzajów 
sprzętu   rehabilitacyjnego, w łącznej ilości 664 szt. 

• Nadzór i kontrolę nad działalnością WTZ w Kolbuszowej. W 2021 roku ze 
środków PFRON dofinansowano WTZ w Kolbuszowej w kwocie 1 193 
280,00 zł, natomiast ze środków Powiatu – 132 605,00 zł. 

• Realizację dofinansowania i nadzór nad Domem Pomocy Społecznej w 
Cmolasie,  
a także wydawanie decyzji o umieszczeniu w DPS.  

 
Realizacja uchwał Rady Powiatu w 2021r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej w 2021r. 
realizowało zadania wynikające bezpośrednio z przyjętych przez Radę Powiatu w 
Kolbuszowej następujących uchwał: 
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− Uchwała Nr XXV/145/2021 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia  
28 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju 
Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2023 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2023 
Podstawą opracowania niniejszego Programu jest art. 180 pkt 1 ustawy z dnia  
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z 
w/w ustawą zadania związane z zapewnieniem dzieciom pieczy zastępczej należą 
do zadań własnych powiatu. W związku z upływającym okresem obowiązywania 
poprzedniego Programu, należało opracować nowy dokument, który na bazie 
dotychczasowych doświadczeń uwzględnia m.in. organizowanie opieki                                  
i wychowania w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, 
przyznawanie świadczeń przewidzianych ustawą, promowanie idei pieczy 
zastępczej i pozyskiwanie nowych jej form, wsparcie usamodzielnianych 
wychowanków pieczy zastępczej itp.  

Program został przygotowany w oparciu o diagnozę sytuacji rodzinnej 
pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu kolbuszowskiego oraz                           
o aktualne potrzeby wynikające z konieczności umieszczania dzieci poza 
rodzinami biologicznymi. 

Powiatowy Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2023 jest 
realizowany w oparciu o następujące akty prawne:   

• Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej;  

• Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;  
• Ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy;  
• Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 
   Dokument został opracowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
-  organizatora pieczy zastępczej w powiecie kolbuszowskim i jest zgodny                             
z założeniami Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.   
Za generalny cel (misję) Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na 
lata 2021 – 2023 uznaje się:  „Dalsze tworzenie warunków dla skutecznego 
rozwoju systemu pieczy zastępczej  z ukierunkowaniem na rodzinne jej formy”   

Program uwzględnia aktualne potrzeby w zakresie tworzenia rodzin 
zastępczych na terenie powiatu oraz ustala limit rodzin zawodowych (czyli 
maksymalną liczba rodzin zawodowych mogących funkcjonować w danym roku). 
Limit ten określony został na podstawie danych uzyskanych z gmin powiatu 
kolbuszowskiego.  

Przedstawiony program służy usystematyzowaniu i ukierunkowaniu 
działań, ustaleniu priorytetów i zakresu prowadzonej działalności na rzecz 
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rozwoju pieczy zastępczej w powiecie kolbuszowskim oraz jest podstawą do 
pozyskiwania środków finansowych w ramach ogłaszanych przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej konkursów ofert dotyczących realizacji rządowych 
programów w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej, jak 
również do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej.   

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023 będzie 
realizowany na bieżąco, a jego monitorowanie odbywa się będzie na podstawie 
sporządzanej sprawozdawczości z wykonania zadań oraz analizy zbieranych 
informacji nt. realizacji działań ujętych w Programie. Informacje te przedkładane 
są Radzie Powiatu w Kolbuszowej w formie corocznego sprawozdania  z efektów 
pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej w zakresie pieczy 
zastępczej za dany rok oraz Zarządowi Powiatu w Kolbuszowej w corocznym 
sprawozdaniu z działalności jednostki wraz z zestawieniem potrzeb w zakresie 
systemu pieczy zastępczej. 
  - Uchwała Nr XXVI/153/2021 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 25 
lutego 2021r. w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przekazane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu samorządowi powiatu 
kolbuszowskiego na realizację zadań w 2021r. zmienioną uchwałami: 
 - Nr XXIX/161/2021 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 maja 
2021r.  
 - Nr XXXI/169/2021 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 29 lipca 
2021r. 

- Nr XXXII/174/2021 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 30 września 
2021r.  
 - Nr XXXIV/191/2021 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 25 
listopada 2021r. 

PCPR w Kolbuszowej realizuje zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji 
zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, finansowane ze środków 
PFRON, podzielonych na poszczególne zadania powyższą uchwałą.  
 Główne zadania realizowane w ramach środków PFRON, to dofinansowanie: 

• przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych  
• sprzętu rehabilitacyjnego 
• likwidacji barier architektonicznych  
• likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się 
• turnusów rehabilitacyjnych 

w łącznej wys. 975 550,00 zł  
 - dofinansowanie działalności WTZ w Kolbuszowej – w  kwocie 1 193 
280,00 zł. 
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W sumie w ramach realizacji tego zadania w 2021r. PCPR w Kolbuszowej 
rozdysponował środki PFRON w wys. 2 168 830 zł a Powiatowy Urząd Pracy  
w Kolbuszowej środki PFRON w wys. 112 360 zł. 
 
2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności                               

w Kolbuszowej.  
 
Działalność Jednostki polega na realizacji zadań zawartych w Ustawie                       

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. a także w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy                       
i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. Do tych zadań należy: 

1. wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 
2. wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności (osobom do 16 roku życia), 
3. wydawanie orzeczeń do ulg i uprawnień, 
4. wydawanie legitymacji osobom posiadającym ważne orzeczenie, 
5. wydawanie kart parkingowych osobom uprawnionym. 

Poza tym udzielamy informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach 
wynikających z faktu zaliczenia do osób niepełnosprawnych, a także o fakcie 
przedłużającej się ważności posiadanych przez osoby orzeczeń stosownie  do art. 
15h, ust 1 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 kryzysowych ( Dz.U. z 
2020 r. poz.1842, ze zm.). Współpracujemy z innymi organami tj. OPS-y, Sądy, 
Policja, Prokuratura, PPP itp. 

Rok 2021 w związku z trwającym nadal stanem epidemii był trudnym 
rokiem, ale mimo to wydano 1421 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 108 
orzeczeń o zaliczeniu do niepełnosprawności, 235 legitymacji i 251 kart 
parkingowych dla osób niepełnosprawnych i 1 dla uprawnionej placówki. Odbyły 
się 142 posiedzenia składów orzekających. Miały one trochę inny charakter, bo 
orzekano bez obecności wnioskodawców – jedynie na podstawie dokumentacji 
medycznej. 
  Finansowanie Powiatowego Zespołu opiera się w całości na dotacji 
przyznanej przez Wojewodę Podkarpackiego. W 2021 roku była to kwota 
416 079,00 zł.  
   W Zespole zatrudnionych jest 15 osób ( 3 na umowę o pracę, 8 na umowę-
zlecenia i  4 na umowę o wykonywanie usług medycznych). 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej 
nie realizował żadnych dodatkowych programów oprócz zadań wynikających z 
w/w aktów prawnych. Środki finansowe uzyskane z opłat za wydanie kart 
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parkingowych przekazano na konto Powiatu ( 95% jest zwracane do budżetu, 
5% to dochody Powiatu) 

 
3. Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej. 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej administruje siecią dróg 
powiatowych o łącznej długości 328,850 km, w skład której wchodzą drogi o 
nawierzchni bitumicznej (314,351 km), utwardzonej (0,360 km) oraz gruntowej 
(14,139 km). 

  W roku 2021 wyremontowano i przebudowano  w sumie 8,449 km dróg 
powiatowych na łączną kwotę 1 999 654,64 zł. 
Inwestycje zrealizowane w 2021 r.: 
1. Budowa kanału technologicznego przy zadaniu pn.: Budowa drogi na 

terenach inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej o długości 432,60 mb Dz. 
Nr ewid. 2317, 1555/64, 1555/68, 1555/57, 1555/72) w miejscowości 
Kolbuszowa”. Wartość inwestycji: 76 584,11 zł 

2. „Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Kolbuszowskiego”  Część nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2 150R 
Kupno – Bratkowice – Trzciana w miejscowości Poręby Kupieńskie w km 
1+974 do km 2+119. Wartość inwestycji: 35 971,35 zł 

3. „Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Kolbuszowskiego”  Część nr 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 204R 
Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – Raniżów – Głogów Małopolski w 
miejscowości Wola Raniżowska w km 22+503 do km 23+439”. Wartość 
inwestycji: 166 207,78 zł 

4. „Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Kolbuszowskiego”  Część nr 3: Remont drogi powiatowej Nr 1 219 R Lipnica 
– Poręby Dymarskie – Majdan Królewski w miejscowości Komorów w km 
10+108 do km 11+080’’ Wartość inwestycji: 184 148,24 zł 

5. „Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Kolbuszowskiego”  Część nr 4: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 325 R 
Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie w miejscowości Poręby 
Kupieńskie w km 17+298 do km 17+835 oraz w km 17+835 do km 18+289 
oraz w km 16+318 do km 17+298 oraz w miejscowości Przedbórz w 
km11+320 do km 12+212. Wartość inwestycji: 497 509,33 zł 

6. „Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Kolbuszowskiego”  Część nr 5: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3 100R 
Kolbuszowa (Pl. Wolności ul. Piłsudskiego) – Kolbuszowa Górna w km 
0+317 – 0+529. Wartość inwestycji: 108 663,74 zł. 
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7. „Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Kolbuszowskiego”  Część nr 6: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 230R 
Nowa Wieś – Zapole – Hucisko w km 0+259 – 1+130”. Wartość inwestycji: 
141 895,47 zł 

8. „Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Kolbuszowskiego”  Część nr 7: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 033R 
Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 5+091 – 5+574 oraz w km 5+574 do 
km 6+419”. Wartość inwestycji: 257 922,85 zł 

9. „Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Kolbuszowskiego”  Część nr 8: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 222R 
Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec w km 4+135 – 4+668”. 
Wartość inwestycji: 118 842,60 zł 

10.  „Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie Powiatu  
Kolbuszowskiego”  Część nr 9: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 233R 
Spie - Krzątka w km 0+878 – 1+034”. Wartość inwestycji: 41 988,51 zł 

11.  „Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Kolbuszowskiego”  Część nr 10: Budowa drogi na terenach inwestycyjnych 
przy ul. Leśnej i Żytniej dz. nr ewid. 2317, 1555/64, 1555/68, 1555/57, 
1555/22 w m. Kolbuszowa - branża drogowa - etap II”. Wartość inwestycji: 
369 920,66 zł. 

 
Dodatkowo ogłoszono przetarg na realizacje zadania w ramach złożonego 
wniosku do programu „Funduszu Dróg Samorządowych” pod nazwą: 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przyłęk – 
Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba w km 21+085 – 21+785 oraz rozbudowa drogi 
powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – 
Podtrąba w km 21+785 – 23+638 w miejscowości Komorów”, długość odcinka 
2,553 km. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 21.05.2021 r., zakończenie 
inwestycji: 2022 r., wartość: 4 829 055,92 zł brutto 
 

Został złożony oraz pozytywnie rozpatrzony wniosek w sprawie udzielenia 
dofinansowania dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych                                   
w obszarze odziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych                                             
i powiatowych w ramach „Rządowego Funduszu rozwoju Dróg”. Ogłoszono 
przetarg na wykonanie zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych 
poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego  
w zakresie przebudowy i budowy przejść dla pieszych. 
zakres zadania obejmuje: 
1. Przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1 204 R w km 

26+645 w miejscowości Raniżów 
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2. Przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1 176 R w km 
20+333 w miejscowości Nowa Wieś. 

3. Przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1 033 R w km 
7+565 w miejscowości Wilcza Wola (wraz z zakresem robót w obszarze 
oddziaływania przejścia zgodnie z załączoną dokumentacją- przebudowa 
infrastruktury drogowej  na    długości ok. 90 m) 

4. Przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1 162R w km 
10+332 w miejscowości Przyłęk. 

5. Budowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1176 R w km 
18+948 w miejscowości Nowa Wieś. 

6. Przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 3 101 R w km 
2+140 w miejscowości Werynia; 

7. Przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1 212 R w km 
3+410 w miejscowości Dzikowiec; 

8. Przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1 222 R w km 
13+974 w miejscowości Dzikowiec; 

9. Przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1 206 R w km 
0+083 w miejscowości Wola Raniżowska; 

10. Przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1 225 R w km 
9+342 w miejscowości Niwiska. Umowę z wykonawcą podpisano: 
22.11.2021 r. Termin zakończenia zaplanowano na 2022 r. Wartość 
inwestycji: 2 722 000,00 zł brutto 

 
Ogłoszono przetarg i zawarto umowy na następujące odcinki chodników: 
1. Przebudowa wybranych dróg powiatowych na terenie powiatu 
kolbuszowskiego polegająca na budowie chodników część nr 1 Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1 227 R Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno polegająca na 
budowie chodnika w miejscowości Trześń 
Wartość inwestycji: 292 000,00 zł 
Termin zakończenia: 2022 r. 
2. Przebudowa wybranych dróg powiatowych na terenie powiatu 
kolbuszowskiego polegająca na budowie chodników Część nr 2 Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie 
– Podtrąba polegająca na budowie chodnika  
w miejscowości Przyłęk 
Wartość inwestycji: 227 549,13 zł 
Termin zakończenia: 2022 r. 
3. Przebudowa wybranych dróg powiatowych na terenie powiatu 
kolbuszowskiego polegająca na budowie chodników Część nr 3 Przebudowa 
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drogi powiatowej Nr 1 227 R Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno 
polegająca na budowie chodnika w miejscowości Bukowiec strona lewa 
Wartość inwestycji: 88 144,58 zł 
Termin zakończenia: 2022 r. 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej w 2021 r. przygotował i złożył 
wnioski na rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych do Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie w ramach  „Funduszu Dróg Samorządowych”.   

1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 176 R Tuszyma – Niwiska – 
Kolbuszowa od km 8+400 do km 9+528 w miejscowości Niwiska 
wartość zadania: 3 063 627,59 zł 

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec — Rzochów — Przyłęk 
— Ostrowy Tuszowskie — Podtrąba w km 13+140 do km 14+708 w 
miejscowości Ostrowy Tuszowskie  
wartość zadania: 2 008 965,86 zł 

3. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dzikowiec: przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna — Kopcie km 10+500 — 
11+385, przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica — 
Dzikowiec— Widełka polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 
2+180 do km 2+410 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1 205 R Wilcza 
Wola — Wola Raniżowska w km 3+149 — 3+408 polegająca na budowie 
chodnika w miejscowości Wilcza Wola. 
wartość zadania: 1 583 725,12 zł 
 

Został również złożony wniosek na zadanie pn.: Rozbudowa oraz przebudowa 
wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego wraz                                 
z infrastrukturą drogową w ramach programu „Nowy Ład”. 
Zakres robót obejmuje: 
Rozbudowę oraz przebudowę wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Kolbuszowskiego wraz z infrastrukturą drogową -wykonanie w systemie 
„zaprojektuj i zbuduj” dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych                             
w zakresie: 
A) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przyłęk 
Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba w miejscowości Ostrowy Tuszowskie oraz 
Ostrowy Baranowskie w km 18+390 – 18+550 i Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1 223 R Ostrowy Tuszowskie – Trzęsówka – Siedlanka w km 0+000 – 0+085                                  
w miejscowości Ostrowy Baranowskie 
B) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1 213 R Widełka – Hucisko wraz z odbudową 
mostu w km 2+274 w miejscowości Widełka 
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C) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – 
Poręby Kupieńskie wraz z budową mostu JNI01024241 w km 13+898                                       
w miejscowości Przedbórz, Bukowiec. 
wartość inwestycji: 8 747 000,00 zł brutto. 
 

W roku 2021 wartość umów zrealizowanych oraz zawartych przez tutejsza 
jednostkę na dokumentacje projektowe wyniosła 634 597,00 zł. 

Zarząd Dróg Powiatowych wykonał remonty cząstkowe nawierzchni 
bitumicznej zapewniające przejezdność dróg oraz gwarantujące bezpieczeństwo 
użytkowników ruchu drogowego w ilości 120 ton mieszanki grysowo-emulsyjnej 
przy użyciu remontera za kwotę 72 028,80 zł. 

Odnowiono oznakowanie poziome dla dróg powiatowych Nr 3 101 R  
Kolbuszowa - Werynia – Dzikowiec w km 0+442 – 5+392 oraz drogi nr 1 176 R 
Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa + ul. Obrońców Pokoju w km 20+297 – 22+147  
za kwotę 30 601,35 zł brutto. 

Prowadzono prace w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogowym.  Przy 
dwukrotnym koszeniu w 2021 r. traw i chwastów z poboczy gruntowych i skarp 
rowów całej sieci dróg powiatowych powiększono zakres co do roku 
wcześniejszego o przeciwskarpy w dostępnych miejscach. Łączna kwota 
koszenia wyniosła 281 011,45 zł. 

Jednym  z elementów  działalności statutowej Zarządu Dróg Powiatowych                           
w Kolbuszowej jest działalność administracyjna w ramach której wydano  
337 decyzji w zakresie ochrony pasa drogowego. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej prowadzi przeglądy okresowe 
dróg i obiektów mostowych na całej sieci dróg powiatowych Powiatu 
Kolbuszowskiego. W 2021 r zlecono przeprowadzenie przeglądów rozszerzonych 
pięcioletnich dla mostów na kwotę 49 000,00 zł brutto. 

Przed okresem zimowym przeprowadzono przetarg na zimowe utrzymanie 
dróg administrowanych przez ZDP Kolbuszowa do Odśnieżania i zwalczania 
śliskości na drogach powiatowych.  
Prowadzono liczne prace w zakresie utrzymania dróg powiatowych takie jak: 
karczowanie zarośli w pasie drogowym, pogłębianie i odmulanie rowów, bieżące 
naprawy uszkodzeń w pasie drogowym oraz utrzymanie w zakresie 
prawidłowego oznakowania pionowego i poziomego, a także pomiar natężenia 
ruchu drogowego na przejazdach kolejowych. 
       Inwestycje drogowe w znaczący sposób wpłynęło to na rozwój 
infrastruktury drogowej na drogach powiatowych, a co się z tym wiąże poprawiło 
komfort użytkowników ruchu drogowego oraz ich bezpieczeństwo. 
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4. Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej. 
 

Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej jest 
jednostką organizacyjną powiatu, działającą w oparciu o statut. 

W 2021 r. w BOJSP było zatrudnionych 11 osób w tym 1 realizująca 
zadania publiczne w ramach projektu Urzędu Pracy, 1 na urlopie macierzyńskim.                                
W wyniku konkursu dwie  osoby zostały zatrudnione na stanowiska urzędnicze. 
Budżet jednostki na rok 2021  wynosił 821 615,60 zł. Wynagrodzenia i pochodne                                     
od wynagrodzeń stanowiły 88% wydatków tj. kwotę 719 622,26 zł. Ponadto                       
w jednostce zatrudniony był radca prawny na umowę – zlecenie. Wydatki 
budżetowe w tym zakresie wyniosły 8 400 zł. 
Pozostałą kwotę budżetu tj. 101 993,34 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie 
Biura w tym na remont pomieszczeń i zakup mebli. 

W 2021 r. nie dokonywano w BOJSP wydatków majątkowych. 
Realizacja uchwał przyjętych przez  Radę Powiatu w Kolbuszowej, do której 
BOJSP był zobowiązany, przebiegała prawidłowo. 
Zgodnie z przyjętym harmonogramem dokonano wypłat stypendium Powiatu 
Kolbuszowskiego dla 20 uczniów ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych 
przez Powiat Kolbuszowski. 

W ciągu roku szkolnego 2020/2021 i 2021/2022 realizowano uchwały 
Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie przyjęcia lokalnego programu 
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Powiatu 
Kolbuszowskiego, którego głównym celem była dopłata do zakupu biletów 
miesięcznych na dojazd do szkoły. 

Wszystkie uchwały Zarządu Powiatu w Kolbuszowej były realizowane na 
bieżąco, w tym m.in.: 
-przygotowanie dokumentacji konkursowej na stanowisko dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej, 
-przygotowanie dokumentacji do powierzenia stanowiska dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej osobie nie wyłonionej w konkursie, 
-wypłatę dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek 
prowadzonych przez Powiat Kolbuszowski, 
-przeprowadzono inwentaryzację zdawczo-odbiorczą w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, 
W roku 2021 Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej 
realizowało zadania zgodnie z polityką oświatową Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu  i miały one na celu poprawę jakości kształcenia w szkołach 
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kolbuszowski. 
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5. Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej. 
 

W roku szkolnym 2020/2021 w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka 
Bytnara w Kolbuszowej zatrudnionych było 38 nauczycieli: pełnozatrudnionych    
29,    niepełnozatrudnionych    9,    Dyrektor    Szkoły i Wicedyrektor Szkoły w 
tym dyplomowanych – 35, mianowanych – 1, kontraktowych – 1, stażystów – 0, 
bez kwalifikacji pedagogicznych – 1 – zgoda KO w Rzeszowie oraz 7 
pracowników administracji i obsługi. 
2W roku szkolnym 2021/2022 w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara 
w Kolbuszowej zatrudnionych jest 42 nauczycieli: pełnozatrudnionych 28,   
niepełnozatrudnionych   14,   Dyrektor   Szkoły i Wicedyrektor Szkoły w tym 
dyplomowanych – 34, mianowanych – 4, kontraktowych – 1, stażystów – 1, bez 
kwalifikacji pedagogicznych – 2 – zgoda KO w Rzeszowie, 7 pracowników 
administracji i obsługi oraz p.o. kierownika strzelnicy. 
            Egzamin maturalny w maju zdało 80 uczniów, co stanowi 99%. Promocję 
do klasy programowo wyższej uzyskało 91 uczniów w tym  31 uczniów                                   
z wyróżnieniem. 
W roku szkolnym 2020/2021 do szkoły uczęszczało 377 uczniów, natomiast w 
roku szkolnym 2021/2022 do szkoły uczęszcza 387 uczniów (stan na 
31.12.2021r.) w tym 96 uczniów klas III po Gimnazjum, 104 uczniów klas III po 
SP, 91 uczniów klas II  i 96 uczniów klas I. Utworzono 4 klasy pierwsze w roku 
szkolnym 2021/2022. 
Politechniczna:  
Moduł 1 – fizyka, matematyka, język angielski  
Moduł 2 – fizyka matematyka, informatyka  
Medyczna:  
Moduł 1 – biologia, chemia, język angielski  
Przyrodnicza:  
Moduł 1 – geografia, matematyka, język angielski  
Policyjna:  
Moduł 1 – geografia, wos, język angielski  
Humanistyczna:  
Moduł 1 – język polski, historia, język angielski  
Moduł 2 - język polski, wos, język angielski  

Osiągnięcia uczniów LO w roku szkolnym 2020/2021 – etap 
wojewódzki i ogólnopolski:  
a. Olimpiada Języka Francuskiego – etap centralny - finaliści  
b. Olimpiada Języka Niemieckiego – etap centralny – Laureatka i finalista  
c. VIII Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej – etap centralny – finalista  
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d. VIII Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – etap centralny – 
finalista  

e. Olimpiada Wiedzy o Prawach człowieka – etap centralny – finalista  
f. Olimpiada Wiedzy o o III RP – etap centralny – finalista  
g. VI Olimpiady Wiedzy Historycznej – etap centralny – finalista  
h. XLVII Olimpiada Historyczna – etap okręgowy – finalistka  
i. Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH – etap okręgowy – matematyka – 

finalista  
j. Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH – etap okręgowy – fizyka – finalista  
k. Polsko – Ukraiński Konkurs Fizyczny – tytuł TAONA  
l. Ogólnopolskie Olimpiady OLIMPUS – Fizyka – sesja jesienna – etap 

centralny – laureaci  
m. Ogólnopolskie Olimpiady OLIMPUS – Chemia – sesja jesienna – etap 

centralny – laureaci  
n. Ogólnopolskie Olimpiady OLIMPUS – Język niemiecki – sesja jesienna – 

etap centralny – laureaci  
o. Ogólnopolskie Olimpiady OLIMPUS – Język polski – sesja jesienna – etap 

centralny – laureaci  
p. Ogólnopolskie Olimpiady OLIMPUS – Język angielski – sesja jesienna – etap 

centralny – laureaci  
q. Ogólnopolska Olimpiada Archimedes Plus. Lingua Plus – Język angielski – 

etap centralny – laureaci  
r. Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny – etap centralny – laureaci  
s. Ogólnopolskie Olimpiady OLIMPUS – Język angielski – sesja wiosenna – 

etap centralny – laureaci z wyróżnieniem i laureaci – 33 uczniów  
t. Ogólnopolskie Olimpiady OLIMPUS – Matematyka – sesja zimowa – etap 

centralny – laureaci z wyróżnieniem i laureaci  
u. Ogólnopolskie Olimpiady OLIMPUS – Język niemiecki – sesja zimowa – 

etap centralny – laureaci z wyróżnieniem i laureaci  
v. Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie – finaliści – indeksy na 

studia bezpłatne I i II stopnia WSPiA Rzeszów 
w.  Liga lekkoatletyczna dziewcząt – Sztafetowe biegi przełajowe – finał 

wojewódzki. 
 

1. Zawieszono umowę z Zamiejscowym Wydziałem Biotechnologii URZ na 
zajęcia laboratoryjne klasy medycznej – Rzeszów – 15 uczniów                   
(8 zajęć laboratoryjnych). 

2. Kontynuowana jest umowa o współpracy z WSPiA w Rzeszowie 
realizacja projektu w ramach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii 
Prawa i Bezpieczeństwa. 
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3. Zawieszono umowę o współpracy z WSIiZ w Rzeszowie w celu 
kontynuowania klasy patronackiej - dziennikarstwo 

4. W roku szkolnym 2021/2022 w LO Kolbuszowa realizowane są 
innowacje  pedagogiczne: 

a. Matematyka z GeoGebrą – mgr Małgorzata Gołebiowska 
5. Kontynuacja współpracy z Tamas Esze Mateszalka Grammar School – 

wiosna 2022 
6. Przyjazd młodzieży z Węgier 
7. Zrealizowano inwestycję „Przebudowa i rozbudowa Strzelnicy przy LO  

Kolbuszowa” w ramach projektu Rewitalizacja Kolbuszowej – termin 
realizacji 

8. „Dobry Pomysł” – Współorganizator – Regionalna Fundacja Rozwoju 
SERCE: 

a. Mój Papież 
b. English Makes Friends 

9. W roku szkolnym 2020/2021 ze środków przeznaczonych przez Organ 
Prowadzący  Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej: 

a. W ramach projektu „Zdalna szkoła” – przekazano 7 laptopów do 
nauki zdalnej 

b. Zakup i montaż dwóch monitorów interaktywnych 65” i 75” 
c. Zakup dwóch laptopów do nauki zdalnej i ośmiu tabletów 

graficznych 
d. Zakup dwóch komputerów AIO 
e. Przygotowano dokumentację i złożono wniosek „Modernizacja 

infrastruktury sportowej – hali widowiskowo – sportowej przy LO 
Kolbuszowa – projekt „Sportowa Polska” – program rozwoju 
lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021 – 61500 zł. 

f. Przygotowano dokumentację i złożono wniosek „Budowa parkingu 
na terenie LO Kolbuszowa wraz z infrastrukturą” – w ramach 
programu Polski Ład 

g. Dopłata do biletów miesięcznych uczniów – miesiące – IX,                    
X 2020 r. i V, VI 2021 r. 

h. W ramach projektu „Aktywna tablica” zakupiono dwa monitory 
interaktywne 65” 

i. Stypendia Starosty Kolbuszowskiego – 5 uczniów – 4000,00 zł 
j. Nagroda Starosty Kolbuszowskiego – osiągnięcia sportowe –                      

1 uczennica – 5000,00 zł 
k. Stypendia Dyrektora Szkoły – 20 uczniów – 2500,00 zł 
l. Dopłata do biletów miesięcznych – I – XII 2021– 25127,14 zł 

10. W roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców: 
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a. Zakupiła 16 szafek ubraniowych dla uczniów 
b. Półprzyłbice dla wszystkich uczniów, nauczycieli, 

pracowników obsługi i administracji 
11. W roku szkolnym 2020/2021 wykonano następujące remonty i zakupy: 

a. Wyremontowano klasopracownię języka angielskiego 
b. Wyremontowano zaplecze dla nauczycieli w-f-u 
c. Wyremontowano pomieszczenie – Szkolna Składnica Akt 
d. Wykonano instalację klimatyzacyjną w Sekretariacie szkoły 
e. Wykonano i zamontowano regały w Szkolnej Składnicy Akt 
f. Zaprenumerowano literaturę fachową dla nauczycieli i dyrekcji 

szkoły 
g. Usługa odśnieżenia dachu na hali widowiskowo sportowej 
h. Doposażono strzelnicę: 

i. Fantom z modułem QCPR 
ii. Klimatyzacja na osiach strzeleckich 25m i 50m 

iii. Pompa wodna na osi 50m 
iv. Inne wyposażenie – stazy, śrut, oleje, itp. 

i. Odebrano magazyn broni – Wojewódzka Podkarpacka Komenda 
Policji 

12. Na rok szkolny 2021/2022 zaplanowano: 
• Obchody 110 rocznicy powstania Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcącego  w Kolbuszowej – VI 2022 
• Wykonanie muralu (22m x 8m) upamiętniającego Janka Bytnara 

ps. Rudy – patrona szkoły na ścianie południowej hali 
widowiskowo – sportowej – III/V 2022 

• Zakup pomocy dydaktycznych – IX 2021 – VIII 2022 
13. Zaplecze sportowo – rekreacyjne w LO 

 Hala widowiskowo – sportowa 
 Strzelnica sportowa – 10 stanowisk 25m + 3 stanowiska 50m 
 Ścianka wspinaczkowa 
 Siłownia 
 Boisko wielofunkcyjne 
 Kompleks lekkoatletyczny – 200m wraz z boiskiem do piłki nożnej 

 
6. Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej. 

 
W skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r.  

w Kolbuszowej wchodzi: 
 4-letnie Technikum 
 5-letnie Technikum 
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 Szkoła Branżowa I Stopnia. 
Technikum kształci w zawodach:  
- technik budownictwa  
- technik elektryk 
- technik geodeta 
- technik hotelarstwa  
- technik informatyk  
- technik logistyk  
- technik mechanik  
- technik mechatronik  
- technik programista  
- technik technologii drewna 
- technik usług fryzjerskich  
Szkoła Branżowa kształci w zawodach: 
- mechanik pojazdów samochodowych  
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  
- fryzjer.  
 W 2021 r. skierowano do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy Wnioski                         
o zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia w zawodzie: technik automatyk 
oraz ślusarz.  
 W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół Technicznych                                   
im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej uczy się ogółem 801 uczniów:   
 w 4-letnim Technikum – 271 uczniów, 
 w 5-letnim Technikum – 407 uczniów, 
 w szkole Branżowej I Stopnia po szkole podstawowej – 83 uczniów,  
 w szkole Branżowej I Stopnia po gimnazjum  – 40 uczniów. 

W 2021 r. w związku ze zmieniającym się prawem oświatowym oraz 
potrzebami szkoły opracowano dokumentację szkolną:  
 plan pracy szkoły, 
 plany pracy zespołów przedmiotowych, 
 kodeksy etyczne klas I i plany pracy wychowawczej, 
 kalendarz roku szkolnego 2021/2022, 
 harmonogram uroczystości szkolnych, 
 plan konkursów i imprez szkolnych, 
 plan nadzoru pedagogicznego, 
 harmonogram działań związanych z promocją zdrowia,  
 arkusz organizacji pracy szkoły,  
 9 aneksów do arkusza organizacji pracy szkoły, 
 przydział czynności dodatkowych dla nauczycieli, 
 losy absolwentów klas maturalnych i III klasy Szkoły Branżowej I Stopnia,  
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 wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, 
 projekt planu finansowego szkoły, 
 nowy wniosek do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na organizację 

praktyk szkolnych i staży uczniowskich pt. „Praktyki zagraniczne oknem do 
sukcesu zawodowego”,  

 wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu ,,Szkolny 
Klub Sportowy”.  

 Realizacja ogólnopolskiego projektu „Monitorowanie losów absolwentów 
szkół zawodowych – II i III runda”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. 
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.15 
Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się 
gospodarki.  

W 2021 r. przeprowadzono ewaluację wewnętrzną i opracowano raporty; 
 ewaluację programu wychowawczo – profilaktycznego i modyfikacja działań 

wychowawczo profilaktycznych w szkole, 
 szkoła organizuje procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników 

zewnętrznych oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych,  
 potrzeby edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,  
 szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego 

rozwoju, 
 szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej 

sytuacji,  
 „Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego 

rozwoju”, „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”, 
„Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 
programowej”,  

 co miesięczną analizę frekwencji i sporządzenie wykresów dotyczących 
frekwencji, 

Wnioski i analizy egzaminów zewnętrznych oraz diagnozy wewnętrzne; 
 analiza danych zastanych, opracowanie raportu i przedstawienie na RP 

12.10.2021 r., 
 diagnoza wstępna wewnętrzna, opracowanie arkuszy zbiorczych – wrzesień, 

październik, 
 raport maturalny i przedstawienie na RP  oraz EWD  –  12.10.2021 r., 
 badanie Inteligencje wielorakiej wg. Gardnera i przedstawienie na RP  

12.10.2021 r., 
 analiza próbnych matur i próbnych egzaminów z kwalifikacji  - styczeń 2021, 

marzec 2021, listopad 2021,  
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 porównanie ocen końcowych do wyników egzaminów zewnętrznych  –  
i przedstawienie na RP  24.09.2021 r., 

 analiza wyników egzaminów z kwalifikacji, opracowanie raportu                                      
z egzaminów z kwalifikacji –  12.10.2021 r., 

 losy absolwentów 14 września 2021 r. 
Wspomaganie – szkolenia Rady Pedagogicznej w 2021 r. : 
 realizacja zaleceń wynikających z opinii, orzeczeń wydawanych przez 

poradnie psychologiczno-pedagogiczną, 
 rola kompetencji kluczowych w podniesieniu jakości pracy szkoły,   
 szkolenie związane ze zmianami w prawie oświatowym   
 organizacja i przebieg egzaminu maturalnego 
 organizacja i przebiegów egzaminów z kwalifikacji  
Obserwacje lekcji -  
 W 2021 r. przeprowadzono 55 obserwacji skierowanych na realizację 

wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie oraz rozwijania kompetencji 
kluczowych.  

Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych:  
 Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, 
 Program Szkoły Promującej Zdrowie, 
 Program „Znamię? Znam je!” z zakresu profilaktyki czerniaka, 
 Program „Podstępne WZW” z zakresu profilaktyki WZW Typ C, 
 Program „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” z zakresu profilaktyki raka szyjki 

macicy.  
Program „ARS – czyli jak dbać o miłość” z zakresu profilaktyki uzależnień 

od środków psychoaktywnych. Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów 
Września 1939 r. w Kolbuszowej prowadził rekrutację uczniów klas pierwszych 
na rok szkolny 2020/2021. Podejmowano liczne działania promocyjne w szkołach 
podstawowych powiatu kolbuszowskiego, odbywano spotkania z uczniami                    
i rodzicami w celu zapoznania ich z ofertą kształcenia. Opracowano prezentacje 
multimedialną o szkole, plakaty, foldery, informacje o kierunkach kształcenia 
umieszczone na naszej stronie internetowej zgodnie z zaleceniami 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Organizowano konkursy powiatowe  
z udziałem dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych                      
z terenu powiatu kolbuszowskiego. Dzięki temu w roku szkolnym 2021/2022 
przyjęto do naszej szkoły łącznie 155 uczniów: 

1. Technikum – 129 uczniów (5 klas po szkole podstawowej), 
2. Szkoła Branżowa I Stopnia – 26 uczniów (1 klasa po szkole podstawowej). 

 W roku szkolnym 2021/2021 pomocą psychologiczno-pedagogiczna objęto 
ogółem 111 uczniów: 
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Typ szkoły 

Liczba opinii 
Poradni 

Psychologiczno-
Pedagogicznej  

Liczba orzeczeń  
o potrzebie 
kształcenia 
specjalnego  

Liczba orzeczeń  
o potrzebie 

indywidualnego 
nauczania  

Technikum 91 4 2 
Szkoła Branżowa  

I Stopnia 6 7 1 

W roku szkolnym 2021/2022 w szkole uczy się 11 uczniów z orzeczeniem o 
potrzebie kształcenia specjalnego: 
‒ 1 uczeń w klasie I Technikum 
‒ 3 uczniów w klasie IV Technikum 
‒ 1 uczeń w klasie I Szkoły Branżowej I Stopnia 
‒ 1 uczeń w klasie II Szkoły Branżowej I Stopnia 
‒ 5 uczniów w klasie II Szkoły Branżowej I Stopnia 
W roku szkolnym 2021/2022 w szkole uczy się 3 uczniów z orzeczeniem                             
o potrzebie indywidualnego nauczania: 
‒ 1 uczeń w klasie II Technikum 
‒ 1 uczeń w klasie IV Technikum 
‒ 1 uczeń w klasie III Szkoły Branżowej I Stopnia  
 W Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej prowadzone są dodatkowe 

zajęcia wynikające z potrzeb uczniów (przygotowanie do egzaminu 
maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zajęcia 
wyrównawcze) i z zainteresowań (kółka: sportowe, techniczne, przedmiotowe, 
artystyczne, ekologiczne, turystyczno-krajoznawcze, informatyczne, itp.) 

 W roku szkolnym 2021/2022 w szkole realizowane były zajęcia 
wspomagające  
dla uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia z następujących 
przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, chemia. 

 Dla 11 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
zorganizowano zajęcia rewalidacyjne zgodnie z zaleceniem i była to 
rewalidacja w formie zajęć rozwijających umiejętności społeczne w tym 
komunikacyjne (3 uczniów), terapia oligofrenopedagogiczna (7 uczniów), 
terapia tyflopedagogiczna (1 uczeń) w wymiarze 2 godz./tyg. Dla każdego 
ucznia oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej  
w wymiarze 1 godz./tyg.,  

 1 uczeń korzysta w roku szkolnym 2021/2022 z dodatkowej, bezpłatnej nauki 
języka polskiego,  

 4 uczniów zwolniono z nauki drugiego języka obcego, 
 klasy IV Technikum oraz III Szkoły Branżowej I Stopnia objęte są zajęciami 

dodatkowymi w wymiarze 15 godz./rok z doradztwa zawodowego,  
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 nauczyciele indywidualizują działania pedagogiczne, zarówno na zajęciach 
obowiązkowych jak i dodatkowych,  

 wychowawcy opracowali IPETY dla uczniów mających orzeczenia                                  
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowano wymagania edukacyjne 
do potrzeb ucznia (co nauczyciele poświadczają podpisem), wychowawcy 
zapoznają z nimi ucznia i rodzica,  

  pozyskano zgodę na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki 
1godz./tyg. języka polskiego 1godz./tyg. dla uczniów klas IV 

 dostosowano przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje                                 
w zawodzie, egzaminów zawodowych oraz egzaminów maturalnych do 
dysfunkcji ucznia – przedłużanie czasu egzaminu nie więcej niż o 30 minut, 
przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.  

 na koniec I semestru wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym oraz 
wicedyrektorem opracował okresową wielospecjalistyczną ocenę poziomu 
funkcjonowania ucznia mającego orzeczenie i wypracowano ocenę 
efektywności podejmowanych działań dla uczniów posiadających opinie, 

 w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zobowiązano nauczycieli  
do indywidualizacji działań pedagogicznych, zarówno na obowiązkowych  
jak i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, 

 17 nauczycieli zorganizowało dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 
lub przygotowujące do egzaminów zawodowych.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2021:  
BD.32, MG.44, BD.30, EE.21, TG.13, AU.26, AU.32, EE.09, AU.22, BD.31, 
EE.08, TG.12, AU.21, EE.02, E.19. A.23, A.50, B.30  
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec/lipiec 
2021: 
BD.29, BD.31, MG.19, EE.08, AU.22, MG.18, BD.04, BD.30, EE.02, AU.21, 
EE.09, AU.26, BD.32, BD.30. A.23, AU.32, E.19, EE.21 

Do przeprowadzenia egzaminów powołano: 
• Styczeń/Luty 2021 r. –  35 zespoły nadzorujące, 
• Czerwiec/Lipiec 2021 r. – 51 zespoły nadzorujące. 

Mamy wysoką zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje                                
w zawodzie: 

SESJA STYCZEŃ/LUTY 2021 
 Kraj Województwo Szkoła 
Część pisemna  61 89 93 
Część 
praktyczna 

50 79 82 

Ogółem  55  84  87 
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SESJA CZERWIEC/LIPIEC 2021 
 Kraj Województwo Szkoła 
Część pisemna  56 89 81 
Część 
praktyczna 

51 90  93 

Ogółem  53 89  87 
 
Egzamin maturalny – do przeprowadzenia egzaminów powołano 47 zespołów 
nadzorujących i zespołów przedmiotowych. Do egzaminu maturalnego w roku 
szkolnym 2020/2021 przystąpiło 120 absolwentów, spośród których maturę zdało 
83 (69%). 

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r.                                       
w Kolbuszowej otrzymał dofinansowanie w wysokości 113 654 € na realizację 
projektu: „Z Eko-Europą do sukcesu zawodowego” – nr projektu: 2020-1-
PL01-KA102-080843 w ramach programu „Erasmus +” Kształcenie i Szkolenie 
Zawodowe w ramach akcji 1. ‒ Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora 
Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Projekt jest realizowany w latach 2020-2022  
i jego głównym celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego gwarantującego 
dostęp do nowoczesnych technologii, podniesienie kompetencji językowych oraz 
zapoznanie się z europejskimi standardami ekologicznego funkcjonowania 
szwedzkich i austriackich przedsiębiorstw.  
 W okresie 18.10.2021 r. – 05.11.2021 r. 18 uczniów (9 uczniów – technik 

informatyk,  
9 uczniów  – technik logistyk) odbyło staże zawodowe w Malmo (Szwecja).   

 W okresie 17.01.2022 r. – 15.02.2022 r. 9 uczniów (9 – technik hotelarstwa) 
odbyło praktyki zawodowe w Fusch an der Großglocknerstraße (Austria). 

 We wrześniu 2022 r. planowany jest wyjazd do Szwecji ‒ 18 uczniów                               
w zawodzie technik usług fryzjerskich, technik informatyk. 

W  roku szkolnym 2021/2022 realizowane są innowacje pedagogiczne 
rozwijające zainteresowania uczniów:  
 Uprawnienia SEP. Eksploatacja urządzeń elektrycznych.  
 Przysposobienie wojskowe. 
Przyznano 37 Nagród Dyrektora dla nauczycieli,  
 Wypełniono wniosek o nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty (3),                            

o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej (2), o nadanie medalu za 
długoletnią służbę (2), o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (2), o nadanie 
Srebrnego Krzyża Zasługi (1), wniosek do Wojewódzkiego Konkursu 
„Nauczyciel wychowujący do wartości” Podkarpackiego Kuratora Oświaty,  

 Przygotowano wnioski do Nagród Starosty 8 nauczycieli (otrzymało                                
4 nauczycieli) i 10  uczniów, 
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 Przyznano nagrodę Podkarpackiego Kurator Oświaty – 1,  
 Przyznano 25 uczniom Stypendium Motywacyjne za wyniki w nauce lub 

osiągniecia sportowe, 
 W roku szkolnym 2021/2022 uczennica klasy 4 C 4-letniego Technikum                             

w zawodzie technik logistyk otrzymała Stypendium Rady Ministrów, 
 W roku szkolnym 2020/2021 uczeń klasy 3 Ap Technikum w zawodzie technik 

informatyk otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów, 
 Stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów 

zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022 – 5 uczniów 
Technikum i 4 uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia. 

W 2021 r. realizowany był lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Kolbuszowski. Dzięki niemu 
uczniowie mogli przez cały rok korzystać z częściowej refundacji poniesionych 
kosztów dojazdu do szkoły, znajdującej się poza miejscem zamieszkania ucznia. 
Refundacja przysługuje uczniom szkół, którzy zakupili bilet miesięczny na dojazd 
do szkoły i z powrotem lub tylko w jedną stronę:  
 Dla uczniów klas I – 50 % wartości biletu miesięcznego, za każdy miesiąc,  

w którym uczeń uczęszcza do szkoły.  
 Dla uczniów klas II, III, IV – 30 % wartości biletu miesięcznego, za każdy 

miesiąc,  
w którym uczeń uczęszcza do szkoły. 

 
Comiesięczna kwota refundacji części poniesionych kosztów 

 dojazdu uczniów do szkoły w 2021 r. 

Miesiąc Kwota refundacji 
klasy I 

Kwota refundacji klasy II 
- IV 

Marzec 2021 0,00 307,51 
Maj 2021 45,27 29,52 

Czerwiec 2021 1 270,93 1 261,79 
Wrzesień 2021 3 276,30 5 449,59 

Październik 
2021 3 000,98 4 121,27 

Listopad 2021 2 814,28 4 614,34 
Grudzień 2021 2 791,28 4 906,09 

Razem 13 199,04 20 690,11 
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W Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r.                                   
w Kolbuszowej działa Szkolne koło Wolontariatu oraz drużyna z Pododdziału 
Związku Strzeleckiego „Strzelec”  które  aktywnie uczestniczą we wszystkich 
akcjach organizowanych w szkole oraz w powiecie kolbuszowskim. Ściśle 
współpracujemy z Regionalną Fundacją Rozwoju SERCE w Kolbuszowej. Nasi 
wolontariusze zawsze chętnie zgłaszają się do pracy. Aktywnie  angażują się                    
w świąteczne zbiórki żywności organizowane przez Regionalną Fundację 
Rozwoju Serce we współpracy z Bankiem Żywności. Działamy również                            
w corocznych akcjach takich jak: 
 Adopcja Serca – adopcja na odległość - od roku 2013, prowadzona jest akcja 

pomocy dzieciom z Kamerunu  pod nazwą „Adopcja Serca”. W bieżącym roku 
szkolnym, podobnie jak w ubiegłym naszą akcję rozszerzyliśmy organizując 
kwestę przy kościele, aby móc zaadoptować  jeszcze więcej dzieci. W grudniu 
2021 r.  zebrano kwotę 9 709,00 zł. co pozwolił na adopcję 44 dzieci.  

 Footballowa Kolbuszowa – Szkolne Koło Wolontariatu włączyło się w pomoc 
przy organizacji rozgrywek sportowych na stadionie sportowym w Weryni, 
których organizatorem była Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce”.  W trakcie 
trwania rozgrywek nasi wolontariusze mieli przydzielone określone zadania 
takie jak: podawanie piłki uczestnikom meczu, roznoszenie napojów,                              
a podczas ogłaszania wyników poszczególnych rozgrywek, pomoc też przy 
wręczaniu medali i statuetek.  

 Nakrętki dla Julki  ‒ Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało zbiórkę 
nakrętek dla Julii z Domatkowa. U dziewczynki po porodzie stwierdzono 
wadę, układu nerwowego czego następstwem jest między innymi wodogłowie 
czy niedowład nóg. Przez okres czterech tygodni zbieraliśmy nakrętki, które 
uczniowie przynosili do szkoły. Zebraliśmy łącznie ponad 37 tysięcy sztuk 
nakrętek. Pieniądze za zebrane nakrętki, pomogą sfinansować leczenie i sprzęt 
rehabilitacyjny dla dziewczynki.  

 Mikołajkowa pomoc dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie 
‒ Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowano zbiórkę dla nieuleczalnie 
chorych dzieci z Podkarpackiego Hospicjum. Przez 2 tygodnie uczniowie, 
rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły przynosili rzeczy (produkty 
żywnościowe, ubrania, zabawki, maskotki), które zostały przekazane 
dzieciom.     

 Szlachetna Paczka – młodzież plutonu kolbuszowskiego JS 2021 przy Zespole 
Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej 
włączyła się jako wolontariusze w akcje wspierającą ubogie rodziny, dzieci, 
seniorów, osoby z niepełnosprawnościami.  

 Wyślij pączka do Afryki –  zbiórka pieniędzy na wyżywienie głodujących 
dzieci w Środkowoafrykańskiej Republice. Koszt jednego ciepłego, 
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kalorycznego posiłku, na bazie kaszy kukurydzianej i koszt kształcenia                         
1 dziecka to tylko 1 zł dziennie, czyli tyle co pączek. 
 Szkoła jest organizatorem wielu imprez i uroczystości, które inspirują 
młodzież do różnorodnych działań. Organizacja życia kulturalnego uczniów 
służy kształtowaniu kultury osobistej, wyrażającej się w języku, ubiorze, 
zachowaniu, przestrzeganiu podstawowych form grzecznościowych. Są to 
uroczystości organizowane na terenie szkoły oraz imprezy o zasięgu 
pozaszkolnym, które promują Powiat  Kolbuszowski na zewnątrz. 
Udział w akcjach ogólnopolskich: 
 Szkoła do Hymnu - odśpiewanie 4 zwrotek hymnu narodowego Mazurek 

Dąbrowskiego,  
 Szkoła pamięta - wyjścia na cmentarz, oczyszczenie grobów bohaterów, 

zapalenie zniczy,  
 Razem na Święta,  
 W akcji narodowego czytania 04.09.2021 r. roku polskich nowel na placu 

kolbuszowskim obok synagogi, 
 działania charytatywne na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. 

1. Uroczyste Akademie upamiętniające: 
 Obchody powiatowe rocznicy Bitwy o Kolbuszową – Święto Patrona 

Szkoły, 
 Obchody Dnia Papieskiego, 
 Obchody Odzyskania Niepodległości. 
 Obchody rocznicy Monte Cassino i nagranie filmu z udziałem uczniów ZST 

Kolbuszowa dla społeczności miasta Cassino 
 Powiatowe Obchody Rocznicy Smoleńskiej  
 Obchody Święta 3 Maja  

2. Wystawianie pocztu sztandarowego, pielęgnacja ceremoniału szkoły:  
 Obchody powiatowe rocznicy Bitwy o Kolbuszową – Święto Patrona 

Szkoły, 
 Obchody Dnia Papieskiego, 
 Obchody Rocznicy odzyskania Niepodległości, 
 Otrzęsiny Klas Pierwszych  
Realizacja innowacji pedagogicznej z przysposobienia wojskowego wpływa 
na dodatkową działalność STRZELCÓW – udział w uroczystościach 
 Obchody powiatowe rocznicy bitwy o Kolbuszową – Święto Patrona 

Szkoły, 
 Obchody rocznicy odzyskania Niepodległości. 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023  ma na celu zapewnić pomoc 
osobom  
o niskich dochodach, jak i dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji poprzez  
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dożywianie młodzieży uczęszczającej do ZST Kolbuszowa Średnia dzienna 
liczba korzystających w październiku 2021 roku  z dożywiania – niepełny obiad:  
 Technikum – 35 uczniów, 
 Szkoła Branżowa I Stopnia – 8 uczniów.  

9 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego brało 
udział w „Rządowym programie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 
dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych w latach 2020-2022” mającym na celu udzielenie pomocy 
finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.  

Firma Asseco z okazji 30 –  lecia powstania wraz z Podkarpackim 
Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizowała akcję kierowaną do 
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa 
podkarpackiego, w ramach której przekazano 300 laptopów wraz z rocznym 
dostępem do internetu, dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej bądź rodzinnej. 

Celem akcji charytatywnej #AssecoDzieciom było wsparcie najbardziej 
potrzebujących uczniów w dostępie do wiedzy i dalszej nauki. Wciąż wiele osób, 
ze względu na trudną sytuację ekonomiczną, nie ma dostępu do odpowiedniego 
sprzętu lub możliwość korzystania z niego jest bardzo ograniczona. Cyfryzacja w 
dzisiejszych czasach odgrywa istotne znaczenie w rozwoju gospodarczym oraz 
społecznym całego kraju. Dzięki niej dzieci i młodzież mają zapewniony dostęp 
do wiedzy i nauki na odległość. 

Pięciu uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 
1939 r. w Kolbuszowej, którzy wnioskowali do Firmy Asseco o wsparcie w 
postaci sprzętu komputerowego jeszcze w grudniu 2021 r. otrzymało laptopy wraz 
z  rocznym dostępem do internetu. 

Powiat Kolbuszowski uzyskał dofinansowanie w wysokości 29 600 zł                      
w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. 

W ramach tej inicjatywy w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów 
Września 1939 r. w Kolbuszowej zorganizowane zostały dwie wycieczki szkolne, 
w której wzięło udział 100 uczniów i 8 opiekunów. 

W roku szkolnym 2021/2022 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości 
kształcenia zawodowego Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 
1939 r. w Kolbuszowej rozpoczął  realizację projektu „Powiat Kolbuszowski 
stawia na kształcenie zawodowe”. 

Celem głównym projektu jest: podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego w Powiecie Kolbuszowskim i jego dostosowanie do potrzeb rynku 



62 
 
 

 

pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do końca sierpnia 
2023 roku. 

Realizowane zadania obejmą: 
 wyposażenie pracowni dla kierunku kształcenia Technik Elektryk 

(przygotowanie ośrodka egzaminacyjnego) 
 studia podyplomowe z zakresu programowania dla 2 nauczycieli kierunku 

Technik Programista, 
  szkolenia mające na celu doskonalenie kompetencji w zakresie nauczania w 

formie 
e-learningu (zdalnego) z wykorzystaniem e-podręczników/e-materiałów 
stworzonych dzięki środkom EFS, 

 szkolenia zawodowe dla uczniów/uczennic: 
‒ szkolenie elektryczno-energetyczne do 1 kVE wraz z egzaminem SEP 

– technik elektryk/mechatronik, 
‒ kurs wózka widłowego wraz z egzaminem UDT ‒ technik logistyk, 

 wakacyjne staże zawodowe u pracodawców dla 160 uczniów/uczennic. 
Całkowita wartość projektu, w którym udział wezmą Zespół Szkół 

Technicznych w Kolbuszowej i Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w 
Weryni wyniesie 1 868 867,52 zł, w tym wkład własny Powiatu 
Kolbuszowskiego w wysokości 186 900,00 zł. Zaplanowany czas realizacji 
projektu obejmie rok szkolny 2021/2022 i 2022/2023. 

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r.                                       
w Kolbuszowej realizuje programy edukacyjne rekomendowane przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną: 
 Program „Znamię? Znam je!” z zakresu profilaktyki czerniaka, 
 Program „Podstępne WZW” z zakresu profilaktyki WZW Typ C, 
 Program „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” z zakresu profilaktyki raka szyjki 

macicy  
 Program „ARS – czyli jak dbać o miłość” z zakresu profilaktyki uzależnień od 

środków psychoaktywnych.  
  Programy realizowane są w oparciu o wytyczne Narodowego Programu 
Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia. Celem tych działań jest zapobieganie 
i zahamowanie rozwoju większości chorób cywilizacyjnych, poprzez zwiększenie 
świadomości społeczeństwa.  

Złożenie 2 wniosków dyrektora szkoły dla Technikum i Szkoły Branżowej 
I Stopnia do Powiatu Kolbuszowskiego o udzielenie wsparcia finansowego                          
w ramach programu wieloletniego ‒ „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
2.0. na lata 2021 – 2025” – Priorytet 3. Kierunek interwencji 3.2.  
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Wniosek dla Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej 
otrzymał  w 2022 r. dofinansowanie na zakup książek, elementów wyposażenia 
biblioteki, realizację działań promujących czytelnictwo w kwocie 12 000,00 zł.  

W Szkoleniu „Lekcja Enter!” w wymiarze 40 godzin dydaktycznych 
realizowanym przez Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST uczestniczyło 14 
nauczycieli z naszej szkoły. Jest to bezpłatne szkolenie dla nauczycieli, którego 
celem jest zmiana sposobu dotychczasowego prowadzenia lekcji przez 
nauczycieli, poprzez pokazanie im korzyści z wykorzystania narzędzi cyfrowych, 
TIK i aktywizujących metod nauczania.  

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r.  
w Kolbuszowej w 2021 r. złożył wniosek dla Szkoły Branżowej I Stopnia                            
o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2021 
składany w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. 

Szkoła dba o rozwój swojej bazy dydaktycznej, jej rozbudowę 
i doposażenie.  
W 2021  r. przeprowadzono:  
 pozyskanie sponsorów na zakup 2 klimatyzatorów do gabinetu dyrektora  

i wicedyrektora szkoły, 
 pozyskanie sponsora na zakup wersalki do jednostki mieszkalnej dla 

technikum hotelarskiego,  
 naprawa płotu obok Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 

w Kolbuszowej i Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Kolbuszowej, 
 wykonanie skrzynek na nadbetonowanie murków ogrodzenia szkolnego,  
 wybetonowanie murków przy płocie,  
 czyszczenie, gruntowanie słupków ogrodzeniowych,  
 czyszczenie i konserwacja Boiska Orlik  
 wykonanie narożników, gruntowanie, malowanie i założenie siatki koło 

kortów tenisowych oraz przy wjeździe na parking szkolny,  
 karczowanie drzew za Orlikiem,  
 wymiana linek na Orliku, pomalowanie słupków, naprawa bramek., 
 wymiana płotu, wycinanie, czyszczenie i malowanie   
 wykonanie prac porządkowych w piwnicy szkolnej oraz montaż lamp, 
 renowacja daszków przy ogrodzeniu szkolnym, 
 pozyskanie 5 dyspenserów ‒ stojaków automatycznego dozowania płynów 

dezynfekujących oraz ich montaż,  
 murowanie wnęk w kantorku w sali nr 20, wykonanie kaszki oraz 

zamontowanie listw,  
 wymiana drzwi w sali nr 28,  
 remont sali nr 18, 19, 
 remont ławek w sali nr 18, 
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 naprawa drzwi w szatniach szkolnych, na portierni, 
 pomalowanie recepcji szkolnej i zamontowanie tablicy, 
 zabudowa rur, pomalowanie sali nr 27 a, 
 naprawa mebli w sali nr 27,   
 naprawa lampy w pracowni fryzjerskiej, 
 montaż tablicy w sali nr 29, 
 wykonanie tynku mozaikowego na klatce schodowej prowadzącej do pokoju 

wyciszeń i jednostki mieszkalnej dla technikum hotelarskiego,  
 ułożenie płytek i pomalowanie pomieszczenia gospodarczego w piwnicy 

oraz wykonanie parapetu w piwnicy, 
 naprawa i wymiana zamka do bramki na korty tenisowe, 
 remont futryn w toaletach męskich na dolnym skrzydle szkoły oraz 

malowanie drzwi i futryn w toaletach damskich,  
 wymiana silikonów przy umywalkach w toaletach, 
 budowa kanału wentylacji w pomieszczeniu koło schodów prowadzących na 

I piętro szkoły, 
 przybicie 51 numerków na szafkach szkolny na dolnym prawym korytarzu 

szkoły, 
 przywieszenie antyram na korytarzach szkolnych, 
 zagospodarowanie pomieszczenia koło kotłowni,  zrobienie i zamontowanie 

uchwytów, 
 zakup i zamontowanie 51 szafek dla uczniów na dolnym korytarzu szkoły – 

prawe skrzydło ‒ koszt całkowity: 24 999,14 zł,  
 zakup i zamontowanie szafek kuchennych wiszących – koszt całkowity: 

3 444,00 zł., 
 zakup 24 zestawów komputerowych (komputer + monitor), 

oprogramowania, okablowania do pracowni programistycznej za kwotę: 
120 000,00 zł., 

 wykonanie remontu systemu monitoringu wizyjnego – m.in. wymiana 17 
kamer, dostarczenie i konfiguracja 2 rejestratorów, 2 dysków twardych – 
koszt całkowity 18 675,31 zł. 

 
7. Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni. 
  

Wśród wielu zadań jakie spełnia szkoła w 2021/2022 roku wymienić należy 
realizację polityki oświatowej państwa. W 2021 roku  wyznaczono sześć 
priorytetowych  kierunków:  

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez 
właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie 
oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 
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2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych 
postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, 
wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji 
patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym 
osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie 
w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające 
zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, 
zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w 
sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia 
dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz 
poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z 
narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących 
technologie informacyjno-komunikacyjne. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności 
zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się 
dorosłych. 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy 
odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 
Istotę działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły stanowi współpraca 
całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem 
realizowanym zarówno w rodzinie, jak i w szkole, która w swojej działalności 
powinna uwzględniać wolę rodziców oraz priorytety edukacyjne państwa. Rolą 
szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej jest dbałość o wszechstronny rozwój 
każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. 
Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w kształtowaniu 
dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i 
społecznej. Proces wychowania jest uzupełniany działaniami z zakresu 
profilaktyki, których celem jest wzmacnianie odporności młodzieży na 
potencjalne zagrożenia. Ważne jest ustalenie jednolitego, klarownego systemu 
wartości i norm, gdyż dzięki ich urzeczywistnianiu wychowanek zyskuje spójne 
środowisko wychowawcze. Głównym celem działań profilaktycznych w 
środowisku szkolnym jest dostarczanie wiarygodnych informacji na temat 
warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń, kształtowanie reguł 
sprzyjających rozwojowi, a także diagnozowanie dysfunkcji i budowanie sieci 
wsparcia dla grup wysokiego ryzyka. Niebagatelne znaczenie ma również 
kształtowanie umiejętności intrapsychicznych (dojrzewanie i kontrolowanie 
emocji, motywacji, procesów poznawczych, samooceny) oraz interpersonalnych. 
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Program wychowawczo-profilaktyczny jest podstawą funkcjonowania 
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni - określa sposób 
realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie 
programowej. Powstał w oparciu o statut szkoły i jest spójny ze szkolnym 
zestawem programów nauczania. Ujęto w nim kierunki realizacji polityki 
oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Program zakłada kształtowanie 
kompetencji kluczowych, będących kombinacją wiedzy, umiejętności i 
przyjmowanej postawy; wspierają one rozwój osobisty, włączanie w życie 
społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia. Proces 
kształtowania i rozwijania w sobie kompetencji kluczowych trwa przez całe życie. 
Program uwzględnia potrzeby indywidualne i rozwojowe młodzieży, ich 
zainteresowania oraz możliwości psychofizyczne. W pełni wykorzystuje zasoby 
szkoły, zarówno w zakresie potencjału ludzkiego, jak i bazy lokalowej. 

Program wychowawczo-profilaktyczny opracowano w oparciu o potrzeby 
uczniów i oczekiwania rodziców. Rodzina i szkoła są środowiskami 
decydującymi o tym, w jakiej formie dokona się późniejsze wejście człowieka w 
społeczeństwo. W zakresie wychowania nauczyciele pełnią funkcję 
wspomagającą i uzupełniającą w stosunku do rodziców, dlatego program 
powinien cieszyć się ogólną akceptacją rodziców. O jego skuteczności decyduje 
ścisła współpraca szkoły ze środowiskiem rodzinnym, odwoływanie się do 
tradycji i wartości wynoszonych przez uczniów z domu oraz zgodne 
współdziałanie nauczycieli i rodziców w budowaniu świata wartości ucznia. 
Wszystkie te działania niezbędne są dla osiągnięcia nadrzędnego celu pracy 
edukacyjnej, jakim jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego ucznia na 
miarę jego możliwości i potrzeb. Oznacza to, że wychowanie stanowi integralną 
część działalności każdego nauczyciela i całego Zespołu Szkół Agrotechniczno-
Ekonomicznych w Weryni. 

 
Priorytet ten jest swego rodzaju kontynuacją poprzedniego. Można 

zauważyć, że resort edukacji zwraca szczególną uwagę na wartości, jakimi 
powinien się w swoim życiu kierować każdy, zwłaszcza człowiek młody. 
Oczywiście działania wychowawcze mają być podejmowane zgodnie z wolą 
rodziców – co jest zgodne z zapisami konstytucyjnymi, zapisami Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego.  Każdy nauczyciel powinien nauczyć nie tylko 
odróżniania dobra od zła i dostarczać rzetelnej wiedzy swoim wychowankom o 
tym, na czym polega spełnianie dobra lub wyrządzanie zła, ale przede wszystkim 
powinien pozytywnie wpływać prezentowaną postawą i swoim osobistym 
przykładem na kształtowanie u młodych ludzi konkretnych zachowań i postaw 
moralnych. Wychowanie moralne jest wychowaniem do wartości ogólnych, które 
powinny kształtować prawidłowe rozumienie dobra, prawdy i piękna. Młodzi 
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ludzie powinni wiedzieć, na czym polega demokracja, że jest to prawo do 
dokonywania wyboru i szanowanie tego wyboru, nie tylko wówczas, gdy jest to 
zgodne z naszym ja, a kiedy jest z nim sprzeczne, to już demokracji nie ma. 
Niedocenianie wartości wychowania moralnego prowadzi w prostej linii  
do wzrostu brutalizacji życia, a także do innych przejawów patologii społecznej 
w formie agresji, nietolerancji, znieczulicy, łamania prawa. Wychowanie,  
a zwłaszcza wychowanie do wartości, jest procesem wielopłaszczyznowym  
i długotrwałym. Kolejny ważny aspekt to dbałość o zdrowie. Ta kwestia jest 
szczególnie aktualna w obecnej dobie realnego zagrożenia koronawirusem. 
Zatem obowiązkowymi tematami są profilaktyka w formie szczepień oraz 
przestrzeganie rygorów sanitarnych, i to zarówno w wymiarze indywidualnym, 
jak i społecznym. Dbałość o zdrowie to także aktywne spędzanie czasu oraz 
zasady zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia. Szczególną uwagę na działania 
podejmowane przez  placówkę w ramach sieci placówek promujących zdrowie.  
 Priorytet ten  realizowany jest poprzez:   

a) Kształtowanie postaw prozdrowotnych i prorodzinnych oraz dbałość  
o zdrowie.  

b) Organizację Szkolnego Dnia Sportu, Światowego Dnia Zapobiegania 
Samobójstwom, Światowy Dnia Zdrowia Psychicznego, Dnia Cukrzycy, 
Światowego Dnia Rzucania Palenia, Światowego Dnia bez Tytoniu. 

c) Propagowanie honorowego krwiodawstwa. 
d) Realizację programów profilaktycznych: “Różowa wstążeczka”, “Znamię! 

Znasz je?”, “Podstępne WZW”.  
e) Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Podkreślanie 

znaczenia ruchu w życiu człowieka.  
f) Rozwijanie postawy za środowisko naturalne.  
g) Realizowanie programu “Kultura bezpieczeństwa”. 
h) Poszerzanie wiadomości dotyczących chorób zakaźnych. 
i) Udział szkoły w lokalnych programach profilaktyki związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem 
demoralizacji młodzieży.  

j) Realizacja programu: Profilaktyka wad cewy nerwowej.  
 
Trzeci priorytet wyraźnie wskazuje na powrót do korzeni kształcenia, które było 
podstawą cywilizacji europejskiej. Przez ostatnie lata jej źródła zostały 
zapomniane, a nawet porzucone, zgodnie z tzw. poprawnością polityczną 
obecnych elit europejskich. Wśród nienaruszalnych założeń edukacji klasycznej 
znajduje się prawda o predyspozycji człowieka do uzyskiwania sprawności 
umysłowych, wśród których są i te niedające się źle użyć w działaniu, czyli cnoty. 
Należy pamiętać, że kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji 
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narodowej i kulturowej, przygotowuje do życia w społeczeństwie, wpływa na 
kształtowanie więzi z krajem. Trzeba je budować poprzez działalność 
dydaktyczno-wychowawczą już od najmłodszych lat, ponieważ nikt nie rodzi się 
patriotą. Przekazywanie treści patriotycznych jest obowiązkiem nauczyciela, bez 
względu na wiarę i przekonania polityczne.   
 
Nasza szkoła realizowała ten priorytet w następujący sposób: 

a) Obchody Dnia Niepodległości. 
b) Udział w akcji MEiN: "Szkoła do hymnu" - odśpiewanie hymnu o godz. 

11:11 w łączności ze szkołami w całej Polsce. 
c) Udział w akcji Narodowe Czytanie. 
d) Organizacja wyjść o charakterze charytatywno-wychowawczym.  
e) Udział uczniów w konkursach historycznych.   
f) Wycieczka do Krakowa w ramach programu “Poznaj Polskę”. 
g) Spotkanie z pracownikiem Zakładu Karnego w Rzeszowie.  
h) Projekt NBP “Oszczędzam-wygrywam” - kształtowanie i umiejętności 

mądrego korzystania z posiadanych zasobów i zapobieganie zjawisku 
konsumpcjonizmu.            

4. Na działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne zasługują wszyscy uczniowie, jednak szczególną uwagę w 
ZSA-E w Weryni zwraca się na osoby ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 
Nauczyciele są zobowiązani indywidualizować pracę na zajęciach 
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowują wymagania 
edukacyjne oraz metody i formy pracy do możliwości ucznia, 
uwarunkowanych dysfunkcjami czy sytuacją społeczną, zgodnie                               
z zaleceniami zawartymi w opiniach lub orzeczeniach wydanych przez 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. 

 
Nauczyciele rozpoczynają pracę w nowym roku szkolnym od przeprowadzenia 
wstępnej diagnozy trudności dydaktycznych, m.in. poprzez: 
-     analizę wyników badania osiągnięć edukacyjnych, 
-     analizę sytuacji rodziny, 
-     przeprowadzanie testu inteligencji wielorakiej w klasach pierwszych, 
-     indywidualne rozmowy z uczniami mającymi trudności w nauce, 
-     analizę orzeczeń i opinii pod kątem przyczyn trudności, 
-     opracowanie Planu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dla uczniów 
w ramach organizowanej pomocy psych.-ped., 
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-     dokonanie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia dla 
uczniów posiadających orzeczenie poradni psych.-ped., 
-  opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla 
uczniów posiadających orzeczenie poradni psych.-ped., 
 
Wyniki diagnozy pedagogicznej wykorzystywane są do: 
-          indywidualizacji procesu nauczania, 
-          różnicowania poziomu trudności zadań, 
-        dostosowywania sposobu pracy do indywidualnych możliwości uczniów. 
Priorytet realizowany jest również  poprzez: 

1) Kształtowanie krytycznego myślenia i samorefleksji dotyczącej własnych 
zachowań oraz rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych . Kształtowanie 
właściwych postaw szlachetności. 

2) Naukę umiejętności określania, nazywania, rozumienia swoich uczuć                       
i stanów emocjonalnych.  

3) Wzmacnianie wśród uczniów więzi z klasą, szkołą i społecznością lokalną. 
4) Kształtowanie umiejętności życiowych, podejmowanie decyzji                                   

w sytuacjach trudnych, w tym radzenia sobie ze stresem. 
5) Zapoznanie uczniów z procedurami postępowania szkoły w  sytuacjach 

zagrożenia.  
6) Organizację zajęć dodatkowych dla uczniów objętych pomocą psych.-ped. 

z terapii pedagogicznej, terapii oligofrenopedagogicznej, terapii 
neurologopedycznej, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym 
umiejętności komunikacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 

7) Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły poprzez przestrzeganie 
procedur/instrukcji obowiązujących w szkole oraz odpowiedzialną 
postawę wszystkich pracowników.  

8) Współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolbuszowej.  
9) Ogniska i wyjścia integracyjne. 
10) Klasowe wyjazdy integracyjne - kino, kręgle.  
11) Wyjazdy do teatru. 
12) Wycieczki na lodowisko. 
13) Imprezy okolicznościowe; wigilia klasowa, spotkanie  z Mikołajem, 

Dni Otwarte Szkoły, Pierwszy Dzień Wiosny.  
14)  Konkursy sportowe. 
15) Konkursy przedmiotowe. 
1. Bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne: 

a) Doskonalenia nauczycieli i pracowników szkoły z zakresu TIK. 
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b) Wzmocnienie działań mających na celu podniesienie kondycji psychicznej 
uczniów, zbudowanie dobrych relacji i ponowną integrację klas, pomoc w 
adaptacji do rytmu nauki stacjonarnej. 

c) Prowadzenie zajęć odpowiadających na potrzeby uczniów. 
d) Prowadzenie zajęć wspomagających. 
e) Systematyczne diagnozowanie indywidualnych potrzeb uczniów i 

wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie edukacyjnym. 
f) Zwracanie szczególnej uwagi na rozwijanie samodzielności, kreatywności 

i innowacyjności uczniów. 
g) Zindywidualizowanie pracy i wymagań na lekcji. 
h) Wskazywanie uczniom zastosowania zdobytej wiedzy i stwarzania sytuacji 

umożliwiających wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. 
i) Systematyczne informowanie rodziców o nieobecności ucznia na zajęciach. 
j) Organizowanie zajęć mających na celu podniesienie kultury osobistej. 
k) Monitorowanie poczucie bezpieczeństwa uczniów w oparciu o cykliczne 

obserwacje, rozmowy  z wychowankami. 
l) Organizowanie pogadanek, warsztatów, mających na celu wzmacnianie 

kompetencji interpersonalnych uczniów. 
m) Kontynuowanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi, wspierającymi 

szkołę w eliminowaniu niepożądanych zachowań.  
n) Budowanie atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku. 
o) Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie. 
p) Akcje we współpracy z KPP w Kolbuszowej: Odpowiedzialność karna 

nieletnich, Cyberbezpieczeństwo.  
5. Zintegrowana Strategia Umiejętności wdrażana jest Zespole Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni poprzez  zapewnienie możliwości 
doskonalenia zawodowego w środowisku pracy związanym z nauczanym 
zawodem, w szczególności dzięki szkoleniom branżowym u pracodawców 
oraz poprzez podnoszenie poziomu umiejętności kluczowych u dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych; rozwijanie i upowszechnianie  kultury uczenia 
się nastawionej na aktywny i ciągły rozwój umiejętności; wyrównywanie 
szans w dostępie do rozwoju i możliwości wykorzystania umiejętności. 
Nauczyciele podjęli również studia podyplomowe:  Architektura krajobrazu 
w rewitalizacji obszarów miejskich, Dietetyka i psychologia żywienia, wiedza 
o społeczeństwie oraz kursy: warsztaty doskonalenia zawodowego 
instruktorów nauki jazdy, kurs prawa jazdy kategorii T, projektowanie 
terenów zieleni. 

6. Wśród tegorocznych podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa 
znajduje się również wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach i 
rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Rola 
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wychowawcza edukacji ekologicznej akcentuje jej wkład w kształtowanie 
wrażliwości, a także chęci działania na rzecz przyrody. Działalność w zakresie 
ekoedukacji powinna dostarczać wiedzę z różnych dyscyplin naukowych, a 
przede wszystkim wspierać kształtowanie umiejętności kluczowych.  
 
W naszej szkole ten priorytet realizowany jest poprzez:  
a) Wycieczka szkolna Krynica Zdrój.  
b) Konkursy ekologiczne. 
c) Umiejętność poszanowania środowiska naturalnego, aktywny udział 

w akcjach i działaniach ekologicznych; Sprzątanie świata.  
d) Znajomość   podstawowych   zasad ochrony środowiska i stosowanie się 

do nich. 
e) Włączanie się do propagowania ekologii w najbliższym środowisku. 
f) Wrażliwość na los zwierząt; dokarmianie zwierząt.  
g) Propagowanie w swojej rodzinie i najbliższym otoczeniu zdrowego trybu 

życia; 
h) Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania 

spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i 
promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych 

Szkoła realizowała uchwałę Rady Powiatu w sprawie stypendium Starosty 
Kolbuszowskiego. W 2021/2022 roku stypendium to otrzymało 5 uczniów.  
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 2 uczniów. Dyrektor Zespołu 
Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni przyznał stypendium dla  
uczniów.   Mamy również 7 stypendystów w ramach programu  „Wsparcie 
stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 
2021/2022 z Urzędu Marszałkowskiego.  Częściowo zrealizowaliśmy uchwałę 
dotyczącą refundacji dla uczniów do biletów, klasy pierwsze otrzymały 50% 
wartości biletu, klasy II-IV otrzymały 30 % wartości.  Ponadto szkoła 
współpracuje z organizacjami Powiatu Kolbuszowskiego, bierze udział 
w spotkaniach, konkursach i uroczystościach lokalnych.  
          
8. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej.  
 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej pełni misję – ma 
wykształcić młodych ludzi o dużej wiedzy i kompetencjach, umiejących się 
znaleźć w nowych zmieniających się warunkach; kształtowanie postawy 
szacunku do drugiego człowieka, do kultury, tradycji i historii Polski. 
CKZ to miejsce, w którym uczeń ma uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności, 
ma spędzić czas w miłej i przyjemnej atmosferze, ma czuć się bezpiecznie.  
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Celem działalności Centrum jest realizowanie zadań z zakresu 
przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych, wynikających z programów 
nauczania dla danego zawodu, a także innych zadań zleconych przez szkoły                           
i organ prowadzący oraz inne jednostki i podmioty gospodarcze.  
Lista nauczanych zawodów w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej                                 
w roku szkolnym 2021/2022: 
• technik technologii drewna, specjalizacja - meblarstwo (klasa III, I) 
• technik mechanik, specjalizacja - obróbka skrawaniem (klasa IIIp IIIg, II) 
• monter sieci i instalacji sanitarnych (klasa IIIp IIIg, II) 
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (klasa I, II, 

IIIp IIIg) 
• mechanik pojazdów samochodowych (klasa I, II, IIIp IIIg,) 

 
Do naszej placówki uczęszczało w roku szkolnym 2021/22 193 uczniów z 

16 oddziałów.               
Nie został utworzony jeden oddział w zawodzie operator obrabiarek 

skrawających z powodu braku zainteresowania przez uczniów.     
W Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej pracuje 9 

nauczycieli na 8.5 etatach.  
Nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego posiadają wykształcenie: 

• wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym                 - 5 osób 
• pozostałe kwalifikacje z przygotowaniem pedagog.           - 4 osób 

Nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego posiadają statut zawodowy 
• nauczyciele dyplomowani - 5 osób 
• nauczyciele mianowani     - 4 osób 
• tytuły mistrza w zawodzie - 6 osób 

 
       Centrum posiada Certyfikat Ośrodka Egzaminacyjnego wydanego przez 
Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie do przeprowadzania 
praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 
W roku szkolnym 2020/21 zostały przeprowadzone egzaminy praktyczne                           
z kwalifikacji: 
BD.04 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i 
wykończeniowych,  
BD.05 - Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją 
sieci oraz instalacji sanitarnych, 
BD.29 - Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych 
MG.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających, 
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Zgłoszonych w sesji letniej było 44 uczniów w sesji zimowej, 38 przystąpiło do 
egzaminu z kwalifikacji, 2 nie przyszło na egzamin. Uczniowie którzy zdali 
egzamin uzyskiwali wynik zdawalności na poziomie 88 -100 %.   
 
W nowym roku szkolnym 2021/22 planowane są egzaminy kwalifikacyjne                         
w sesji letniej w kwalifikacjach:  
BUD.01 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 
BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją 
sieci oraz instalacji sanitarnych. 
BUD.11 Wykonywanie robót montażowych okładzinowych i wykończeniowych 
DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
MOT.05. Obsługa diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 
MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających 
    Planowana liczba uczniów na egzamin zawodowy to 101 osób do 50  sesji 
egzaminacyjnych. 
        Obecna baza dydaktyczna w Centrum Kształcenia Zawodowego przedstawia 
się następująco: 
• Pracownia metrologii i kontroli jakości, 
• Pracownia obróbki maszynowej metali, 
• Dwie pracownie OSN, 
• Pracownia wspomagania komputerowego projektowania CAD, 
• Pracownia wspomagania komputerowego projektowania CAD/CAM, 
• Pracownia projektowania odzieży z zapleczem magazynowym i 

przymierzalnią, 
• 4 Sale lekcyjne, 
• Klasopracownia motoryzacyjna, 
• Pracownia / hala motoryzacyjna, 
• Klasopracownia budowlana, 
• Pracownia budowlana z zapleczem magazynowym, 
• Pracownia obróbki ręcznej metali, 
• Pracownia montażu i instalacji z zapleczem magazynowym, 
• Pracownia obróbki maszynowej drewna, 
• Pracownia spawalnictwa i przygotowania materiału, 
• Pracownia komputerowa  ECDL, 
• Sala konferencyjna, 
• Narzędziownia, 
• Magazyn materiałów do zajęć praktycznych w branży mechanicznej                               

i budowlanej, 

https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacja-mec05-uzytkowanie-obrabiarek-skrawajacych/
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacja-mec05-uzytkowanie-obrabiarek-skrawajacych/
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W budynku „Krawieckim” Centrum na parterze znajduję się filia Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej. 
W dniu 24 sierpnia 2021r. została przeprowadzona kontrola zapewnienia 
bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów w CKZ po 
przerwie wakacyjnej w działalności placówki. Komisja uznała, że na terenie 
obiektów należących do CKZ nie występują zagrożenia życia i zdrowia dla osób 
korzystających z tych obiektów.  
 
9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kolbuszowej. 

 
W Poradni Psychlogiczno – Pedagogicznej w Kolbuszowej w 2021 roku 
zatrudnionych było 12 pracowników pedagogicznych. W tym: 
• psychologów  - 6 
• pedagogów  - 5 
• logopedów -1 
Konsultacja medyczna: 
• lekarz orzecznik -1 
• 2 pracowników administracyjnych, 
• 1 pracownik obsługi /pół etatu/. 
Stopnie awansu zawodowego: 
•nauczycieli dyplomowanych -8 
•nauczycieli mianowanych- 3 
•nauczycieli kontraktowych – 1  
Czterech nauczycieli jest w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu 
zawodowego    
          
DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA PORADNI –  1827 
Liczba badań: 

• Psychologicznych -676 
• Pedagogicznych – 562 
• Logopedycznych-  184 
• Lekarskich – 135 
• Związanych z wyborem kierunku kształcenia. i zawodu - 270 

Liczba osób korzystających z usług PPP w Kolbuszowej wg miejsca 
zamieszkania:  

• Cmolas – 74, 
• Dzikowiec – 64, 
• Kolbuszowa – 485, 
• Niwiska – 76, 
• Majdan Król. 132, 
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• Raniżów – 92.   
 

FORMY POMOCY UDZIELONEJ DZIECIOM I MŁODZIEŻY 
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów: 

• niesłyszących i słabosłyszących- 5 
• niepełnosprawnych intelektualnie  w stopniu lekkim- 43 
• niepełnosprawnych int. w st. umiarkowanym lub znacznym – 12 
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi - 16  
• o potrzebie indywidualnego nauczania -16 
• zagrożonych  niedostosowaniem społecznym - 3 
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją- 4 
• z autyzmem, w tym zespołem Aspergera – 15 

 Opinie  w sprawie:                         
• WWRDz – 18 
• odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego – 19 
• dostosowania  wymagań edukacyjnych – 41 
• udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki – 16 
• objęcia dziecka pomocą psychologiczno -pedagogiczną w szkole lub placówce – 

78 
• inne opinie o przebadanych – 63 
• o specyficznych trudnościach w uczeniu się – 49 
• pozwolenie na podjęcie pracy <15 r.ż. - 1 

 
B. Formy pomocy 

bezpośredniej     dzieci  
do 3. roku 

życia 

dzieci w 
wieku 

przedszk. 

uczniowie 
szkół 

podstaw. 

ucz. szkół  
ponadpodstaw

owych 

 
młodzież 

nie 
ucząca 
się i nie 

prac. 

Ogółem 
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zajęcia korekcyjno 
– kompensacyjne 

 

1 11 14 0 
0 

26 

terapia 
logopedyczna 

 

15 77 44 0 
 

136 

terapia 
psychologiczna, w 
tym psychoterapia 

 

2 10 80 23 

0 

115 

inne zajęcia o 
charakterze 
terapeutycznym 

0 0 29 27 
0 

50 
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zajęcia grupowe 
aktywizujące do 
wyboru kierunku 
kształcenia i 
zawodu 

 

0 0 191 79 0 270 

zajęcia grupowe 
prowadzone w 
szkołach i 
placówkach 
oświatowych 

0 75 145 183 0 403 

ilość 
realizowanych 
programów 
autorskich 

0 2 2 0 0 4 

inne formy 
pomocy 
indywidualnej 

 

0 24 11 0 0 35 

inne formy pomocy 
grupowej 

 

6 39 65 0 0 110 

Interwencje kryzyso  0 0 0 2 0 2 
indywidualne porady  
bez badań 

0 0 22 25 0 47 

mediacje i negocjacj  0 0 2 6 0  8 
porady bez badań 0 9 11 6 3 34 

Badania przesiewowe na 
terenie przedszkoli 

 

0 99 0 0 0 99 

Badania przesiewowe słuchu 
programem „Słyszę” 

 

2 2 0 0 0 4 

Badania przesiewowe 
wzroku programem „Widzę” 

 

 2 2 0 0 4 

 
Formy pomocy udzielonej nauczycielom, rodzicom i wychowawcom 

 
GRUPA 

KORZYSTAJĄCYCH 
FORMY 

POMOCY 
LICZBA 

KORZYSTAJĄCYCH 
LICZBA 

UDZIELANYCH FORM 
POMOCY 

 
Nauczyciele w szkołach 

Porady 138 112 
Konsultacje 107 107 
Warsztaty 42 4 
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Nauczyciele w 

placówkach 

Porady 80 67 
Konsultacje 34 27 
Warsztaty 10 1 

 
 

GRUPA 
KORZYSTAJĄCYCH 

FORMY POMOCY LICZBA 
KORZYSTAJĄCYC

H 

LICZBA 
UDZIELANYCH FORM 

POMOCY 
Rodzice Porady 249 180 

Prelekcje, wykłady   
Inni Porady 68 56 

Prelekcje, wykłady 18 2 
 
 
 

GRUPA 
KORZYSTAJĄCYCH 

FORMY POMOCY LICZBA 
KORZYSTAJĄCYCH 

LICZBA 
UDZIELANYCH  
FORM POMOCY 

Inni Spotkania z 
przedstawicielami innych 
instytucji działających na 

rzecz rodziny, dzieci i 
młodzieży 

81 75 

Inni Organizacja 
przedsięwzięć o 

charakterze 
środowiskowym na rzecz 

rodziny, dzieci i 
młodzieży 

6 1 

 
DZIAŁ V. Informacje o podejmowanych działaniach w odniesieniu do celów 
Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022. 

- wsparcie indywidualne poprzez diagnozę, doradztwo i terapię, 
- porady  i konsultacje telefoniczne (teleporady), 
- wprowadzenie dyżurów psychologów w szkołach ponadpodstawowych (raz                    
w miesiącu) 
- prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci nadpobudliwych                    
w wieku 5 i 6 lat” Rosnę w górę oraz „ Uczę się panować nad sobą”  
- prowadzenie grup wsparcia dla specjalistów:  oligofrenopedagogów                                    
i pracujących z uczniami z autyzmem) oraz dla rodziców, 
- prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci                            
i młodzieży, (prelekcje, warsztaty, programy profilaktyczno-edukacyjne,  
szkolenia Rad Pedagogicznych), 
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- udostępnianie informowani o placówkach i osobach świadczących pomoc w tym 
zakresie na terenie powiatu i województwa podkarpackiego, 
- konsultacje z kuratorami sądowymi, społecznymi, asystentami rodzin, PCPR, 
- współpraca z MGOPS w Kolbuszowej - udział w ewaluacji Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa, 
- udział w grupach  roboczych Zespołów Interdyscyplinarnych w gminie Niwiska 
i  gminie  Kolbuszowa, 
- poradnictwo i wsparcie  raz w miesiącu na terenie poradni w Punkcie 
Konsultacyjnym , 
- popularyzowanie wiedzy na spotkaniach z rodzicami na wywiadówkach, 
- współpraca z mediami, umieszczanie artykułów w lokalnej prasie, 
- konsultacje z innymi specjalistami czy asystentami rodzin, 
- mediacje i interwencje kryzysowe w środowisku, 
- podnoszenie własnych kompetencji poprzez udział w szkoleniach i studiach 
podyplomowych, 
- promocja działalności na stronie internetowej PPP i powiatu, 
- przygotowanie dokumentów i wyników badań dla lekarzy, pracowników 
ośrodków pomocy społecznej, prokuratury. 
 
INNE: 
Prowadzimy sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych i 
pracowników poradni, której praca polega na spotkaniach roboczych i wymianie 
doświadczeń na platformie edukacyjnej oraz stacjonarnie w placówce. 
Realizujemy program rządowy „Za Życiem”. Nadal na obszarze naszego 
powiatu pełnimy rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – 
Opiekuńczego (WOKRO). W projekcie bierze udział  7 dzieci 
niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodzin. 
W ramach zadań własnych na terenie poradni prowadzimy zajęcia dla dzieci 
niepełnosprawnych z wczesnego wspomagania rozwoju (WWRD). W roku 
szkolnym 2021/22 tą formą objętych było 6  dzieci. 
Prowadzimy terapię nowoczesną i komputerową metodą zwiększającą 
skuteczność funkcjonowania mózgu - EEG  Biofeedback -  2 uczniów.   
Przy poradni działa Punkt Konsultacyjny i  raz w miesiącu można skorzystać 
ze wsparcia, porad czy konsultacji specjalisty.  
Prowadzimy cykliczne spotkania informacyjno-szkoleniowe dla specjalistów 
prowadzących różne formy terapii z dziećmi i młodzieżą uczącą się na terenie 
powiatu kolbuszowskiego.  
Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolbuszowej co roku 
włączają się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu  we współpracy ze 
szkołami i placówkami oświatowymi znajdującymi się na terenie naszego 
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Powiatu. W warsztatach w formie bezpośredniej – na terenie szkoły lub 
pośredniej – za pośrednictwem dostępnej technologii informatycznej  
uczestniczyło łącznie w ubiegłym roku 615 uczniów.  
Organizujemy corocznie konkurs plastyczny, który zgodny jest z priorytetami 
MeiN na dany rok szkolny. 
 
10.  Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej realizuje zadania państwa w 
zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Ponadto aktywnie działa 
na rzecz lokalnej gospodarki w okresie pandemii, wspierając organizacje, 
pracodawców i przedsiębiorców dotkniętych COVID-19 w ramach Tarczy 
Antykryzysowej. 

 W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej realizował 
następujące projekty i programy skierowane do osób bezrobotnych, 
poszukujących pracy oraz lokalnych organizacji, przedsiębiorców                                                
i pracodawców, wpisujące się w strategie, polityki i uchwały Rady Powiatu 
Kolbuszowskiego: 

1. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
kolbuszowskim (IV)” – projekt pozakonkursowy współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działania 1.1 
Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty 
pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych.  
a) Okres realizacji projektu: 01.01.2019r.-31.03.2021r. 
b) Całkowita wartość projektu: 4.683.664,00 zł. 
c) Środki wydatkowane w 2021 r.: 127.609,97 zł. 
d) Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 

młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie 
kolbuszowskim. 

e) Uczestnikami projektu były osoby młode w wieku 18-29 lat, w tym osoby 
z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Kolbuszowej jako bezrobotne, które nie uczestniczyły w kształceniu                    
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii 
NEET przyjętą w PO WER 2014-2020.  
Uczestnicy projektu korzystali z usług poradnictwa zawodowego. 
Następnie każdy uczestnik był objęty jedną z następujących form wsparcia: 



80 
 
 

 

staż, bon szkoleniowy, bon zasiedleniowy, jednorazowe środki na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, zatrudnienie w ramach refundacji 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, zatrudnienie                    
w ramach prac interwencyjnych. 

2. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
kolbuszowskim (V)” – projekt pozakonkursowy współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działania 1.1 
Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty 
pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
a) Okres realizacji projektu: 01.01.2020r.-31.12.2022r. 
b) Całkowita wartość projektu: 6.798.041,41 zł, w tym: 

− aktywne formy: 4.646.508,02 zł, 
− instrumenty COVID-19: 2.151.533,39 zł. 

c) Środki wydatkowane w 2021 r.: 1.875.985,85 zł, w tym: 
− aktywne formy: 1.717.998,95 zł, 
− instrumenty COVID-19: 157.986,90 zł. 

d) Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 
młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy oraz zwalczanie 
negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 w powiecie kolbuszowskim. 

e) Uczestnikami projektu są: 
− osoby młode w wieku 18-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami, 

zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej jako 
bezrobotne, w tym w szczególności te, które nie uczestniczą                                   
w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją 
osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020,  

− osoby samozatrudnione oraz pracownicy w wieku do 29 roku życia 
zatrudnieni w firmach oraz organizacjach dotkniętych skutkami 
pandemii COVID-19. 

f) Bezrobotni będący uczestnikami projektu korzystali z usług pośrednictwa 
pracy poprzedzonego Indywidualnym Planem Działania. Następnie każdy 
uczestnik został objęty jedną z następujących form wsparcia: staż, bon 
szkoleniowy, bon zasiedleniowy, jednorazowe środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, zatrudnienie w ramach refundacji kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy lub w ramach prac 
interwencyjnych. Firmy i organizacje dotknięte skutkami pandemii zostały 
objęte wsparciem finansowym w ramach Tarczy Antykryzysowej. 
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W 2021 r. w projekcie udział rozpoczęło 166 osób bezrobotnych, w tym                       
2 osoby niepełnosprawne, a także 23 osoby objęte wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 

3. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
kolbuszowskim (VI)” – projekt pozakonkursowy współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działania 1.1 
Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty 
pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych.  
a) Okres realizacji projektu: 01.01.2021r.-31.12.2022r. 
b) Całkowita wartość projektu: 1.482.286,00 zł. 
c) Środki wydatkowane w 2021 r.: 562.228,23 zł. 
d) Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 

młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie 
kolbuszowskim. 

e) Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat, w tym osoby 
z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Kolbuszowej jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i 
szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii 
NEET przyjętą w PO WER 2014-2020.  
Uczestnicy projektu korzystali z usług poradnictwa zawodowego. 
Następnie każdy uczestnik był objęty jedną z następujących form wsparcia: 
staż, bon szkoleniowy, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych. 

W 2021 r. w projekcie udział rozpoczęło 52 osoby bezrobotne, w tym 1 osoba 
niepełnosprawna. 

4. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie 
kolbuszowskim (VII)” projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek 
Pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - 
projekty pozakonkursowe PUP.  
a) Okres realizacji projektu: 01.01.2021r.-31.12.2021r. 
b) Całkowita wartość projektu: 956.333,31 zł,  
c) Środki wydatkowane w 2021 r.: 945.226,83 zł,  
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d) Główny cel projektu – podniesienie poziomu aktywności zawodowej i 
zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku 
życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej. 

e) Uczestnicy projektu: osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby 
bezrobotne, zwłaszcza:  

1) osoby bezrobotne z grup: 
− powyżej 50 roku życia, 
− długotrwale bezrobotne, 
− kobiety, 
− osoby niepełnosprawne, 
− osoby o niskich kwalifikacjach, 

2) rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość 
rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom 
emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, 
które chcą odejść z rolnictwa. 

f) Formy wsparcia: w ramach projektu uczestnicy zostali objęci wsparciem w 
postaci staży, bądź zatrudnienia na nowo wyposażonych lub doposażonych 
stanowiskach pracy.  

Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 73 osoby, w tym 3 osoby 
niepełnosprawne. 

5. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi w 
ramach środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny i Polityki 
Społecznej. 
a) Okres realizacji programu: 01.09.2021r.-30.06.2022r. 
b) Całkowita wartość programu: 160.200,00 zł. 
c) Środki wydatkowane w 2021 r.: 146.684,23 zł. 
d) Główny cel programu – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

zamieszkujących tereny wiejskie.  
e) Formy wsparcia - w ramach programu uczestnicy zostali objęci wsparciem 

w postaci staży, szkoleń, zatrudnienia subsydiowanego – prace 
interwencyjne, jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej. 

f) Uczestnicy programu - osoby zamieszkujące tereny wiejskie zarejestrowane 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej.  

Wsparciem w ramach programu zostało objętych 40 osób. 

6. Fundusz Pracy – limit podstawowy. 
a) Okres realizacji: 01.01.2021r.-31.12.2021r. 
b) Przyznany limit środków: 5.559.033,04 zł, w tym: 

− aktywne formy: 3.255.219,04 zł, 
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− instrumenty COVID-19: 2.303.814,00 zł. 
c) Środki wydatkowanie w 2021r.: 3.984.680,78 zł, w tym: 

− aktywne formy: 3.190.796,16 zł, 
− instrumenty COVID-19: 793.884,59 zł. 

d) Cel programu: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz zwalczanie 
negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 w powiecie kolbuszowskim.  

e) Uczestnicy programu:  
− osoby bezrobotne, 
− przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne 

dotknięte skutkami pandemii COVID-19 oraz pracownicy 
wymienionych jednostek. 

f) Działania: staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, studia 
podyplomowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy, dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku 
życia, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, prace 
społecznie użyteczne, instrumenty COVID-19. 

Wsparciem w ramach programu zostało objętych 277 osób bezrobotnych, a 
także 190 pracowników, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, do 
których skierowano instrumenty COVID-19. 

7. Limit na zadania określone w art. 15 zze4, art. 15zze4a, art. 15zze5 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 kryzysowych, oraz wydanych 
Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie uczestników obrotu gospodarczego 
poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. 
a) Przyznany limit: 3.200.000,00 zł. 
b) Środki wydatkowane: 2.680.000,00 zł. 
c) Cel programu: zwalczanie negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 w 

powiecie kolbuszowskim. 
d) Grupa objęta wsparciem: wsparciem w zakresie zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii COVID-19 zostali objęci 
przedsiębiorcy. 

e) Działania: dotacja przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców i małych 
przedsiębiorców.  

Wsparciem w ramach programu objęto 283 mikro i małych przedsiębiorców. 

8. Finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i 
pracodawców oraz promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  
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a) Przyznany limit: 300.000 zł. 
b) Środki wydatkowane: 297.351,89 zł. 
c) Grupa objęta wsparciem: pracodawcy i pracownicy. 
d) Działania: szkolenia, kursy, studia podyplomowe, promocja. 
Wsparciem w ramach programu objęto 11 pracodawców oraz 92 pracowników. 

9. Aktywizacja osób poszukujących pracy ze środków PFRON. 
a) Przyznany limit: 112 360,00 zł. 
b) Środki wydatkowane: 112 359,75 zł. 
c) Grupa objęta wsparciem: osoby poszukujące pracy z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności. 
d) Działania: staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Wsparciem w ramach programu objęto 9 osób poszukujących pracy. 

 

VII. Realizacja programów i strategii. 
 
W powiecie w 2021 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne oraz 
realizowane były następujące projekty i programy: 
 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 
Kolbuszowskim na lata 2018 – 2024 została przyjęta i zatwierdzona uchwałą 
Rady Powiatu w Kolbuszowej w 2018r. Zasadniczą rolę w tworzeniu nowego 
dokumentu odegrała wszechstronna diagnoza problemów społecznych 
występujących na terenie powiatu. Z pomocą firmy Genesis PCPR 
przeprowadziło badania na grupie 300 mieszkańców powiatu, 180 beneficjentów 
pomocy społecznej oraz 1500 dzieci i młodzieży ze szkół z terenu powiatu 
kolbuszowskiego. Na podstawie badań zdiagnozowano i wyodrębniono 
najważniejsze problemy społeczne w Powiecie Kolbuszowskim, które ujęto w 
trzech najważniejszych celach strategicznych. 
      Strategia została zatwierdzona i przyjęta po wcześniejszych konsultacjach  
z wszystkimi gminami powiatu kolbuszowskiego oraz innymi instytucjami, które 
współpracowały przy jej tworzeniu, jak gops, m-gops, policja, kuratorska służba 
sądowa, gminne zespoły interdyscyplinarne, pup, organizacje pozarządowe.  

Cele strategiczne i kierunki działań:  
1. Wzmocnienie wsparcia dziecka i rodziny 
2. Poprawa życia osób niepełnosprawnych i starszych 
3. Aktywizacja zawodowa lokalnych grup społecznych. 
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Cele zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 
Kolbuszowskim na lata 2018 – 2024 są na bieżąco realizowane przez instytucje 
powiatu takie jak: PCPR, GOPS, M-GOPS, PUP, PPP, PZON, itp. 

Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych polega na systematycznej 
ocenie realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku 
istotnych zmian społecznych, które mogą pojawić się poprzez zmianę regulacji 
prawnych czy też narastanie poszczególnych kwestii społecznych. Proces 
monitoringu będzie służył identyfikacji osiąganych wskaźników i rezultatów oraz 
porównanie ich zgodności z założeniami Strategii. Do częściowej oceny                            
i obserwacji wdrażanych działań i zaplanowanych celów w Strategii posłuży 
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej przedstawiane corocznie Radzie 
Powiatu w Kolbuszowej. Aby móc jasno określić stopień efektywności realizacji 
strategii, dla każdego celu wyznaczono wskaźniki oceny efektywności jego 
realizacji. Dane zebrane i opracowane w procesie monitoringu posłużą do 
ewaluacji Strategii.  

Koordynatorem realizacji Strategii jest Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie. Wdrażanie dokumentu monitorowane będzie na bieżąco przez 
realizatorów merytorycznych poszczególnych zadań, natomiast ocena stopnia 
realizacji i osiągniętych efektów dokonywana będzie po trzech latach realizacji 
Strategii oraz po zakończeniu realizacji programu przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, poprzez przedstawienie oceny Radzie Powiatu.   

Ponadto na podstawie uchwał Rady Powiatu w Kolbuszowej podjętych                
w latach poprzednich PCPR w Kolbuszowej realizuje na bieżąco oraz monitoruje 
następujące programy: 

 
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzimie w Powiecie Kolbuszowskim na lata 2016 - 2021  
Celem głównym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

ochrona ofiar przemocy oraz zwiększenie skuteczności  i dostępności  pomocy 
dla osób i rodzin uwikłanych w problem przemocy w rodzinie.  

Cel ten jest osiągany poprzez realizację celów szczegółowych, które 
wynikają z powyższego celu głównego oraz założeń Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020  

1) Podejmowanie  działań profilaktycznych i edukacyjnych  w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

2) Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz pomocy osobom 
dotkniętym przemocą  w rodzinie; 

3) Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie 
skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie; 
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4) Umożliwienie podnoszenia kompetencji osobom realizującym zadania               
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przemocy w celu 
podniesienia jakości  i dostępności świadczonych usług. 
Adresatami programu są wszystkie  osoby i rodziny z terenu powiatu 

kolbuszowskiego uwikłane w problem przemocy w rodzinie między innymi: 
osoby doświadczające przemocy, osoby stosujące przemoc w rodzinie, 
świadkowie przemocy jak również osoby i rodziny zagrożone zjawiskiem 
przemocy w rodzinie. 

Monitorowanie i ewaluacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021 
odbywać się będzie na podstawie sporządzonej sprawozdawczości z wykonania 
zadań oraz analizy zbieranych informacji nt. realizacji działań ujętych                               
w Programie. Informacje te będą przedkładane Radzie Powiatu i Zarządowi 
Powiatu w corocznym sprawozdaniu dotyczącym działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej. 

W roku 2021 realizowano Program w następujący sposób: 
1. Poradnictwo i konsultacja (psychologiczne, terapeutyczne, prawne, socjalne                  
i rodzinne, pedagogiczne) dla członków rodzin uwikłanych w problem przemocy 
oraz doradztwo i wsparcie  dla pracowników socjalnych OPS z terenu powiatu 
2.  Interwencja kryzysowa (diagnozy sytuacji rodzin w kryzysie, doraźna pomoc, 
działalność w ramach grup roboczych oraz udzielanie i zapewnienie 
bezpiecznego schronienia w hostelu OIK rodzinom dotkniętym przemocą) 
3. Prowadzenie dwóch grup wsparcia:  
I - dla osób doznających przemocy,  
II - dla pracowników socjalnych z terenu powiatu.  
4. Spotkania rodzinne w ramach terapii  rodzinnej dla rodzin w kryzysie  
5. Realizacja programu oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie, monitoring sytuacji w rodzinach uczestników po 
zakończeniu programu.  
W 2021r Program zaczęło 22, a ukończyło 13 osób stosujących przemoc                  
w rodzinie. 
 

Powiatowy Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na 
lata 2019 – 2022 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest 
dokumentem służącym realizacji polityki socjalnej. Opracowanie Powiatowego 
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest wykonaniem delegacji 
zawartej w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej                                   
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w art. 35 a ust. 1, który 
stanowi, że „do zadań powiatu należy opracowywanie i realizacja zgodnych ze 



87 
 
 

 

strategią województwa powiatowych programów działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych w zakresie: 

1 – rehabilitacji społecznej, 
2 – rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, 
3 – przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.” 

Dokument został opracowany we współpracy ze wszystkimi samorządami 
gminnymi z terenu powiatu kolbuszowskiego, organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, jednostkami organizacyjnymi 
powiatu zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych tj.: Powiatowym 
Urzędem Pracy w Kolbuszowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                        
w Kolbuszowej, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kolbuszowej, 
Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności  
w Kolbuszowej, Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej, SP ZOZ                                      
w Kolbuszowej. Został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną 
Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

Celem głównym programu jest dalsze zwiększanie udziału osób 
niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym powiatu 
kolbuszowskiego poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw                              
i obowiązków, jakie przysługują pozostałym mieszkańcom. Cel ten będzie 
osiągnięty poprzez realizację następujących celów operacyjnych: 
1. Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej oraz właściwych postaw 

społecznych wobec osób niepełnosprawnych. 
2. Zapobieganie izolacji osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier oraz 

kompensację niepełnosprawności niezbędnym sprzętem. 
3. Zapewnienie dostępu do dóbr i usług umożliwiających osobom 

niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym, wspieranie 
leczenia i rehabilitacji. 

4. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do rehabilitacji 
społecznej. 

5. Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. 
W 2021r. PCPR w Kolbuszowej realizowało powyższe cele między innymi 
poprzez: 
• Realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej                                

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, finansowanych ze 
środków PFRON,  

• Realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,  
• Realizację zadań Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego,  

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
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PCPR w Kolbuszowej w 2021r., jak co rok realizował pilotażowy 
program „Aktywny Samorząd” dofinansowany ze środków PFRON. W ramach 
tego programu możliwe jest uzyskanie: 
Moduł I 
1.    Obszar A – likwidacja bariery transportowej:  
Zadanie 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu, 
Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii, 
2.    Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w 
społeczeństwie informacyjnym:  
Zadanie 1 ,3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania, 
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu 
elektronicznego, 
3.    Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:  
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne, 
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 
kończyny, 
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, 
4.    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 
zapewnienie opieki dla osoby zależnej. 
Moduł II 
Pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

W ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z dofinansowania 
w 2021r. skorzystało w sumie 44 osoby, a łączna kwota wypłaconych 
dofinansowań wyniosła 221 983,00 zł w tym w ramach Modułu I zrealizowano 
19 wniosków na kwotę 99 668,00 zł a w ramach Modułu II zrealizowano                          
35 wniosków (25 osób) na kwotę 122 315,00 zł.  
 
 Realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w 2021r. 

Projekt „Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR                                      
w Kolbuszowej”. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej w 2019r. 
rozpoczęło realizację projektu pn. Doposażenie wypożyczalni sprzętu 
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR 
w Kolbuszowej w ramach Osi Priorytetowej VIII – Integracja Społeczna, 
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.  
Realizatorem projektu jest Powiat Kolbuszowski/ Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kolbuszowej. 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla co 
najmniej 400 osób niesamodzielnych z terenu powiatu kolbuszowskiego poprzez 
doposażenie wypożyczalni sprzętu  rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego                               
i wspomagającego Powiatowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                        
w Kolbuszowej oraz szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji dla 60 osób 
sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi w okresie trwania projektu 
tj. od 01.07.2019 do 31.10.2022r. 
Zadania projektu:  
1) Zadanie I: Rozszerzenie działalności wypożyczalni sprzętu w PCPR                              

w Kolbuszowej: zakres zadania: zakup sprzętu rehabilitacyjnego, 
pielęgnacyjnego i wspomagającego; termin realizacji 01.07-09.2019 

2) Zadanie II: Zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego; zakres zadania: 
bezpłatne wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego                                  
i wspomagającego, pomoc w doborze sprzętu zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami UP, bezpłatne wypożyczenie sprzętu, transport sprzętu do i od UP, 
montaż i demontaż sprzętu u UP, instruktaż w zakresie wykorzystania sprzętu 
wraz z nauką obsługi i doradztwem w zakresie technik ich używania                                 
z uwzględnieniem rodzaju schorzenia, kondycji pacjenta, etapu rehabilitacji, 
termin realizacji od 01.07-09.2019,do 31.10.2022 

3) Zadanie III: Szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących 
opiekę nad osobami zależnymi; zakres zadania: szkolenia podnoszące 
kompetencje z zakresu opieki i rehabilitacji osób niesamodzielnych dla 60 
opiekunów osób zależnych (3 grupy po 20 osób każda, termin szkolenia: 2019, 
2020,2021- po jednej grupie) 

 Grupę docelową projektu stanowią: 
1. Osoby niesamodzielne zamieszkałe na terenie powiatu kolbuszowskiego  

(w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Dz.U. 
1964r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm., art. 25. Miejscem zamieszkania osoby 
fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 
pobytu), które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność 
wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 
wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 
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codziennego, wymagają specjalistycznego wsparcia stosownie do rodzaju 
dysfunkcji, wymagają pomocy innych osób i są jej pozbawione mimo 
wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości,  a rodzina nie 
może zapewnić odpowiedniej pomocy z uzasadnionej przyczyny. 

2. Osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie powiatu kolbuszowskiego 
sprawujące opiekę nad osobami niesamodzielnymi, zależnymi, 
korzystającymi z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, 
pielęgnacyjnego i wspomagającego - o statusie opiekuna faktycznego. 

 Wsparcie, jakie w ramach projektu udzielane jest uczestnikom korzystającym  
z Wypożyczalni: 

• Bezpłatne wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego  
i wspomagającego na okres do 6-ciu miesięcy z możliwością przedłużenia 

• Pomoc w doborze sprzętu zgodnie z indywidualnymi potrzebami 
Uczestnika Projektu 

• Transport sprzętu do i od Uczestnika Projektu 
• Montaż i demontaż sprzętu w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu 
• Instruktaż w zakresie wykorzystania sprzętu wraz z nauką obsługi i 

doradztwem  
w zakresie technik ich używania z uwzględnieniem rodzaju schorzenia, 
kondycji pacjenta, etapu rehabilitacji 

• Przeglądy techniczne sprzętu, bieżącą naprawę i konserwację sprzętu 
Wsparcie w ramach projektu dla opiekunów faktycznych: 

• Szkolenie w zakresie opieki i rehabilitacji osób niesamodzielnych 
• Materiały szkoleniowe 

Udział w projekcie jest bezpłatny, wszystkim uczestnikom zapewniamy pełny 
dostęp do projektu oraz  uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia na 
równych zasadach. 

W 2021r. z projektu po raz pierwszy skorzystało 85 osób z terenu 
powiatu kolbuszowskiego. 

 
VIII. Zakończenie 
 

Raport o stanie Powiatu Kolbuszowskiego za 2021 r. opracował Zarząd 
Powiatu w Kolbuszowej przy współudziale pracowników Starostwa 
Powiatowego w Kolbuszowej i jednostek organizacyjnych Powiatu 
Kolbuszowskiego. Dane pochodzą z komórek organizacyjnych/samodzielnych 
stanowisk Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu, Urzędów 
Gmin Powiatu Kolbuszowskiego i danych GUS. Szczegółowe informacje 
dotyczące realizacji powyższych zadań znajdują się na stronach Biuletynu 
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Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej oraz                                     
w jednostkach organizacyjnych. 
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