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I. Wprowadzenie 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j. Dz.U. z 2019 
poz. 511 Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. 
Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności 
realizację polityk, programów i  strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.  

II. Podstawowe dane dotyczące powiatu  

Nazwa  Powiat Tarnobrzeski 

Siedziba władz ul. 1 Maja 4 , 39 – 400 Tarnobrzeg 

Okres, którego dotyczy raport  1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.  

Liczba mieszkańców wg stanu 
na dzień 30 czerwca 2018 r. 
(tj. według ostatnich 
dostępnych danych GUS)  

 
53 250 ,00 ( GUS 30.06.2018) 
 
 
 

Krótki opis sytuacji 
demograficznej  

W odniesieniu do poszczególnych Gmin   
Baranów Sandomierski – 12031 mieszkańców 
Gorzyce – 13201 mieszkańców 
Grębów – 9932 mieszkańców 
Nowa Dęba – 18086 mieszkańców 
Na przestrzeni ostatnich lat liczba ludności Powiatu zmniejsza się: 
31.12 2014 – 54 105 mieszkańców 
31.12 2015 – 53 915 mieszkańców 
31.12.2016 – 53 789 mieszkańców 
31.12.2017 -  53 487 mieszkańców 

Powierzchnia  520 km2 

Czy w porównaniu do roku 
poprzedzającego rok 
sprawozdawczy doszło do 
zmiany granic powiatu. Jeżeli 
tak wskazać zakres zmian. 

W porównaniu do roku poprzedzającego Raport nie doszło do 
zmiany granic Powiatu 

Podział administracyjny 

Powiat Tarnobrzeski składa się z 4 gmin: 
Baranów Sandomierski -  125 km2 

Gorzyce -69 km2 

Grębów – 186 km2 

Nowa  Dęba – 142 km2 

Podstawowe dane finansowe 
w układzie porównawczym na 
koniec 2018 i 2017 r.  

Budżet Powiatu Tarnobrzeskiego 2017 r.  
Planowane dochody  po zmianach wynoszące 40 265 505zł zostały 
wykonane na kwotę ogółem 40 529 543 tj. w 100,66%. 
2018 r. 
Planowane dochody w kwocie 43 487 945zł zostały wykonane na 
kwotę 43 979 976 zł  tj. w 101,13% 

III. Rada Powiatu Tarnobrzeskiego 

 Skład Rady Powiatu Tarnobrzeskiego V kadencji 2014 - 2018  

1. BARTOSZEK Paweł - Starosta Tarnobrzeski 
2. GRUSZKA Wojciech Zygmunt     
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3. KOŁODZIEJ Andrzej  - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
4. KOZIEJA Krystyna Janina - Członek Zarządu Powiatu 
5. LIPIŃSKA Teresa     
6. ŁABUDA Adam     
7. OŻGA Marek     
8. PITRA Krzysztof Piotr – Wicestarosta Tarnobrzeski 
9. RĘKAS Tadeusz Juliusz 
10. ROŻEK Jacek     
11. RUSIN Krystyna     
12. SERAFIN Danuta  -  Członek Zarządu Powiatu 
13. SUDOŁ Jerzy Zbigniew -   Członek Zarządu Powiatu 
14. SZEWC Dominik    Przewodniczący Rady Powiatu 
15. TOMANEK Leszek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
16. WRÓBEL Wacław August     
17. ZIĘBA Marek Grzegorz 

Zarząd Powiatu V  kadencji  2014- 2018 (do dnia 19 listopada 2018r.) 
Paweł Bartoszek - Przewodniczący Zarządu - Starosta 
Krzysztof Pitra - Wiceprzewodniczący Zarządu - Wicestarosta 
Krystyna Kozieja - Członek Zarządu 
Danuta Serafin - Członek Zarządu 
Jerzy Sudoł - Członek Zarządu 

Skład Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI kadencji 2018 - 2023  

1. BARTOSZEK Paweł 
2. GRUSZKA Wojciech Zygmunt - Członek Zarządu Powiatu 
3. GRZEGORZEK Marian - Członek Zarządu Powiatu 
4. KOŁODZIEJ Andrzej 
5. KOZIEJA Krystyna Janina od 5 marca 2019 r. 
6. LIPIŃSKA Teresa 
7. OŻGA Marek - Członek Zarządu Powiatu 
8. PĘDZIWIATR Robert do 20 grudnia 2018 r. 
9. PLUTA Mirosław do 4 grudnia 2018 r. 
10. PRUŚ Tomasz od 28 grudnia 2018 r. 
11. RĘKAS Tadeusz Juliusz 
12. ROŻEK Jacek – Wicestarosta Tarnobrzeski 
13. RUSIN Krystyna - Przewodniczący Rady Powiatu 
14. SUDOŁ Jerzy 
15. SUDOŁ Jerzy Zbigniew - Starosta Tarnobrzeski 
16. SZEWC Dominik 
17. TOMANEK Arkadiusz 
18. ZIELIŃSKI Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
19. ZIĘBA Marek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

 

 
Zarząd Powiatu VI  kadencji  2018- 2023 (od dnia 20 listopada 2018r.) 
Jerzy Zbigniew Sudoł - Przewodniczący Zarządu – Starosta Tarnobrzeski 
Jacek Rożek - Wiceprzewodniczący Zarządu – Wicestarosta Tarnobrzeski 
Wojciech Gruszka - Członek Zarządu Powiatu 
Marian Grzegorzek - Członek Zarządu Powiatu 
Marek Ożga - Członek Zarządu Powiatu 
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Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2018 r. 

Lp. Data 
podjęcia 

Uchwała numer Informacja o wykonaniu  

1. 
1 luty 
2018 

NR XXIX/220/2018  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu  

Tarnobrzeskiego na rok 2018, 

NR XXIX/221/2018   w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych   
Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok, 

NR XXIX/222/2018 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt.    
„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez 
pracy w powiecie tarnobrzeskim i  mieście Tarnobrzeg 
(IV)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Oś   
priorytetowa VII, Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2  
Poprawa sytuacji osób  bezrobotnych na rynku pracy, 

NR XXIX/223/2018  w sprawie udziału w naborach wniosków o    
dofinansowanie dotyczących projektów 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu   
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 
Rozwój, w tym z Inicjatywy na rzecz  zatrudnienia ludzi 
młodych na lata 2017 – 2020 oraz Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata  
2014–2020,  

NR XXIX/224/2018  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Tarnobrzeskiego na 2018 rok 

NR XXIX/225/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości  hipoteką. 

2. 
9 marca 
2019 

NR XXX/226/2018 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się    
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa 
Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 
2018 na realizację zadań  z zakresu rehabilitacji 
zawodowej  
i społecznej. 

NR XXX/227/2018  

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Tarnobrzeskiego na 2018 rok 

3. 
9 maja 
2018 

NR XXXI/228/2018  

w sprawie zmieniany uchwały w sprawie określenia 
zasad  udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć   nauczycielom, 
którym powierzono stanowisko kierownicze oraz 
przyznawania zwolnienia   od obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
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dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w 
szkołach (zespołach) i placówkach  oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Tarnobrzeski, 

NR XXXI/229/2018 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i 
pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej   w Nowej Dębie 
za rok 2017 

NR XXXI/230/2018 

w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy 
ze   względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem 
nazw ulicom w miejscowości Chmielów, (skorzystało 
264 osoby). 

NR XXXI/231/2018   
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Powiecie Tarnobrzeskim na lata 2018 - 
2020, 

NR XXXI/232/2018  
w sprawie udzielenia dotacji na prace budowlano-
konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, 

NR XXXI/233/2018   

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej  
z budżetu   Powiatu Tarnobrzeskiego spółkom wodnym, 
trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji 
celowej i sposobu jej rozliczenia, 

NR XXXI/234/2018  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Baranów Sandomierski, 

NR XXXI/235/2018  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Gorzyce, 

NR XXXI/236/2018 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Grębów, 

NR XXXI/237/2018   
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Nowa Dęba, 

NR XXXI/238/2018  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Tarnobrzeskiego na 2018 rok, 

4. 
21 
czerwca 
2018 

NR XXXII/239/2018   
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2017 rok, 

NR XXXII/240/2018   
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu   
Tarnobrzeskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 
rok, 

NR XXXII/241/2018  w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu, 
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NR XXXII/242/2018 
w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu  
Tarnobrzeskiego spółkom wodnym, trybu 
postepowania, 

NR XXXII/243/2018 

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego 
wysokość   i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,  
szczegółowe warunki ,obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród ze specjalnego  funduszu nagród, 

NR XXXII/244/2018 
w sprawie udzielenia dotacji na prace budowlano-
konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, 

NR XXXII/245/2018 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości    hipoteką,  Tarnobrzeskiego spółkom 
wodnym, trybu postepowania w sprawie udzielenia 
dotacji   celowej i sposobu jej rozliczania, 

NR XXXII/246/2018 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Tarnobrzeskiego na 2018 rok, 

5. 
21 
sierpnia 
2018 

NR XXXIII/247/2018 w sprawie zmian w Statucie Powiatu Tarnobrzeskiego, 

NR XXXIII/248/2018 
w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy  

Społecznej w Nowej Dębie, 

NR XXXIII/249/2018 
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu  

Tarnobrzeskiego, 

NR XXXIII/250/2018 

w sprawie zwolnienia w części z realizacji   
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
Dyrektora i Wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno 
Wychowawczego    w Grębowie, 

NR XXXIII/251/2018 

w sprawie zwolnienia w części z realizacji    
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
Dyrektora i Wicedyrektora Zespołu Szkół  
im. por. J. Sarny w Gorzycach, 

NR XXXIII/252/2018   

w sprawie zwolnienia w części z realizacji    
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych 
Dyrektora i Wicedyrektora Zespołu Nr 2  
im. E. Kwiatkowskiego w Nowej   Dębie, 
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NR XXXIII/253/2018  

zmieniająca uchwałę nr XXX/226/2018 Rady Powiatu    
Tarnobrzeskiego z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie 
określenia zadań, na które    przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych    przekazywane przez Prezesa 
Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 
2018 na    realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 

NR XXXIII/254/2018  
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 
Tarnobrzeskiego 

NR XXXIII/255/2018  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty 
Powiatu Tarnobrzeskiego 

 NR XXXIII/256/2018    
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Tarnobrzeskiego na 2018 rok 

6. 
19 
września  
2018 

NR XXXIV/257/2018   

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji   
opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w 
Tarnobrzegu projektu konkursowego pt: „Mogę i chcę 
pracować” nr  konkursu RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy 
działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na 
rynku   pracy – projekty konkursowe”. 

NR XXXIV/258/2018 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego 
finansowania w roku 2019 zadań zgłaszanych do 
Programu Rozwoju Gminnej  
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 
2019,  

NR XXXIV/259/2018 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego 
finansowania w roku 2019 zadania p.n. „Przebudowa 
drogi powiatowej NR 1030R   Grębów – Stany w 
miejscowości Krawce”, 

NR XXXIV/260/2018 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Tarnobrzeskiego na 2018 rok  

7. 
19 
listopada 
2018 

NR I/1/2018 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 
Tarnobrzeskiego 

NR I/2/2018 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Tarnobrzeskiego 

NR I/3/2018 w sprawie wyboru Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego 



10 

NR I/4/2018 
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu 
Tarnobrzeskiego 

NR I/5/2018 
w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu 
Tarnobrzeskiego 

8. 
29 
listopada 
2018 

NR II/6/2018 w sprawie powołania komisji rewizyjnej 

NR II/7/2018  
W sprawie powołania komisji stałych, określenia 
przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 

NR II/8/2018 w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji  

NR II/9/2018 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w przekazywane przez Prezesa 
Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 
2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej  

NR II/10/2018 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod 
nazwą „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – 
Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” w ramach 
konkursu nr RRPK.09.04.00-IP.01-18-022/18 
ogłoszonego w Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i 
kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości 
kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020. 

NRII/11/2018  

w sprawie programu współpracy Powiatu 
Tarnobrzeskiego w roku 2019 z organizacjami  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pozarządowymi oraz 
podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego 
i  o wolontariacie. 

NR II/12/2018  
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 
Tarnobrzeskiego  

NR II/13/2018  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty 
Powiatu Tarnobrzeskiego  

NR II/14/2018  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Tarnobrzeskiego na 2018 rok 

NR II/15/2018  

w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVIII/216/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 
2018 – 2028 
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9. 
19 
grudnia 
2018 

NR III/16/2018 
w sprawie delegowania radnych Powiatu 
Tarnobrzeskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku Powiatu Tarnobrzeskiego 

NR III/17/2018 
w sprawie wyboru delegata do Związku Powiatów 
Polskich 

NR III/18/2018 

 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie  
przystąpienia do Podkarpackiego Stowarzyszenia 
Samorządów Terytorialnych oraz wyboru delegata. 

NR III/19/2018 

 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego. 

NR III/20/2018 
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Nowej Dębie 

NR III/21/2018 

 

w sprawie   zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy 
ze względu na  zmianę adresu spowodowaną nadaniem 
nazw ulicom w miejscowości  Skopanie 

NR III/22/2018 
w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania 
świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli. 

NR III/23/2018 
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na 2019 rok. 

NR III/24/2018 
w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 

NR III/25/2018  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Tarnobrzeskiego na 2018 rok 

10. 
28 
grudnia 
2018 

NR IV/26/2018 
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 
Tarnobrzeskiego na rok 2019. 

NR V/27/2018 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych  
Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na 2019 rok 

NR IV/28/2018 
w sprawie uchwały budżetowej Powiatu 
Tarnobrzeskiego na 2019 rok 

NR IV/29/2018 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2019 - 
2028 

NR IV/30/2018 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Tarnobrzeskiego na 2018 rok 
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NR IV/31/2018 
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu  w sprawie 
powołania  komisji skarg, wniosków  
i petycji 

NR IV/32/2018 

 

w sprawie  zmieniająca uchwałę nr II/9/2018 Rady 
Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia  29 listopada 2018 roku 
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa 
Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 
2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej. 

Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte przed 1 stycznia 2018r., 
ale obejmujące swym zakresem 2018r.  

Lp. 
Uchwała (numer/data 
podjęcia/przedmiot 

Informacja o wykonaniu  

1. 

Nr XXV/188/2017 z dnia 31 
sierpnia 2017 r. w sprawie  
zaciągnięcia zobowiązania 
dotyczącego finansowania 
w roku 2018 zadania pn.              
”Rozbudowa drogi 
powiatowej Nr 1127R – 
ulica Kościuszki w Nowej 
Dębie. 

Uchwała została wykonana. W 2018 r. oddano do 
eksploatacji III ( ostatni )  Etap rozbudowanej drogi 
powiatowej 1127R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie na 
odcinku od potoku Bystrzyk do przejazdu kolejowego linii 
kolejowej Ocice – Rzeszów w km 0 + 510 – 0 + 949,78 i 0 + 
986,42 – 1 + 030. 

2. 

Nr XXVII/208/2017 z dnia 
30 listopada 2017 r. w 
sprawie zmniejszenia  
opłaty za wydanie prawa 
jazdy ze względu na zmianę 
adresu  spowodowaną 
nadaniem nazw ulicom w 
miejscowości Stale 

Skorzystało 165 osób 

3. 

Nr XXVIII/218 /2017 z dnia 
22 grudnia  2017 r. w 
sprawie zmniejszenia  
opłaty za wydanie prawa 
jazdy ze względu na zmianę 
adresu  spowodowaną 
nadaniem nazw ulicom w 
miejscowości Knapy 

Skorzystały 83 osoby 

IV. Wykonanie strategii rozwoju  Powiatu Tarnobrzeskiego. 

Nazwa dokumentu  Strategia Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego 
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Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała Nr V/41/2015 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 21 maja 
2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu 
Tarnobrzeskiego na lata  2015 - 2020 

Podstawowe założenia 

Wizja i misja Powiatu Tarnobrzeskiego 

Wizja Powiatu Tarnobrzeskiego do 2020 r.  

„Powiat Tarnobrzeski to aktywny ośrodek gospodarczy oraz przyjazne, 

bezpieczne i ekologiczne miejsce do życia i rozwoju mieszkańców”. 

Misja Powiatu Tarnobrzeskiego do 2020 r.  

„ Tworzenie aktywnego ośrodka gospodarczego oraz dbanie o wysoką 

jakość życia i wszechstronne możliwości rozwoju mieszkańców 

Powiatu Tarnobrzeskiego.” 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie 
wg stanu na dzień 31 
grudnia 2018 r.  

Założenia  określone w Strategii (m.in.  przebudowy  dróg, inwestycje 
w SPZ ZOZ, inwestycje w obiektach oświatowych) były w kolejnym 
roku obowiązywania  strategii realizowane sukcesywnie  o czym 
szerzej  w kolejnych punktach Raportu. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 
2018 r. 

W zakresie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych dotyczących 
dróg powiatowych i w   powiatowych jednostkach organizacyjnych w 
2018 r.  wykonano następujące  zadania inwestycyjne i remonty: 

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R – ul. Kościuszki w Nowej 
Dębie w km 0 + 510 – 0 + 949,78 i 0 + 986,42 – 1 + 030” 

Wartość zadania: 2 439 611,61 zł 

2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów – Stany w 
miejscowości Krawce” 

Wartość zadania: 1 098 100,65 zł 

3. „Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich)” 

Wartość zadania: 1 241 738,16 zł 

4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1011R relacji Kawęczyn – 
Skowierzyn w miejscowości Wrzawy od km 0 + 179 do km 1 + 174 – 
dokumentacja techniczna” 

Wartość zadania: 14 637,00 zł 

5. „Budowa internatu Specjalnego Ośrodka  Szkolno – 
Wychowawczego w Grębowie – dokumentacja techniczna” 

Wartość zadania; 96 985,50 zł 

V. Budżet obywatelski  

Powiat nie  skorzystał jak dotychczas z tej formy udziału społeczności lokalnej, w określaniu 

kierunków wydatkowania środków publicznych..  
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VI. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, 
programów i strategii dotyczących tych zadań.  

Edukacja publiczna, pomoc społeczna 

Zadania inwestycyjne. 

Nazwa zadania Edukacja publiczna. 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2018 r.  

W 2018 r. opracowano dokumentacje techniczną i uzyskano 
pozwolenie na budowę dla zadania pn. „Budowa internatu 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie” dla 
64 osób. 

 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Referat Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych 
Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu 

 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.  

W 2018 przygotowano zadanie dokumentacyjnie  do realizacji 
wydatkując 96 985,50 zł 

 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego 
dotyczy zadanie (jeżeli 
dotyczy) w roku 
sprawozdawczym 

Dla zadania (Budowa  internatu SOSzW ) poszukiwane są możliwości  
uzyskania  dofinasowania ze środków zewnętrznych 

Pomoc Społeczna 

Czy dla zadania 
została 
opracowana 
polityka … 

Strategia Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2015-2020 – przyjęta 
Uchwałą Nr VI/41/2015 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 21 maja 2015r. 
Elementem Strategii Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2015-2020 
jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
opracowane zostały programy służące realizacji założonych celów. Są to m.in.: 
Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Tarnobrzeskim 
na lata 2016-2018 przyjęty Uchwałą Nr X/66/2015 Rady Powiatu 
Tarnobrzeskiego z dnia 29 października 2015r., Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie 
Tarnobrzeskim na lata 2016-2020 przyjęty Uchwałą Nr X/67/2015 Rady 
Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 29 października 2015r. 

Jednostki 
organizacyjne 
powiatu/komórki 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu 



15 

organizacyjne w 
jednostkach 
realizujące 
zadanie 

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach 

Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Komenda Miejska Policji 

Powiatowy Urząd Pracy 

Referat Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Promocji w Starostwie 
Powiatowym 

Najważniejsze 
informacje … 

W obrębie Strategii Rozwoju Powiatu cele z zakresu pomocy społecznej 
obejmowały wsparcie dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, wsparcie rodzin naturalnych z dziećmi w rozwiązywaniu 
problemów, poprawę jakości życia seniorów i osób niepełnosprawnych, 
zwiększenie udziału osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym, 
optymalne zagospodarowanie infrastruktury niezbędnej do rozwiązywania 
problemów społecznych. 

W/w programy były realizowane w 2018 roku i dotyczyły m.in. takich 
zagadnień jak: 

Podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej wobec przemocy w 
rodzinie. 

edukacja dzieci i młodzieży w zakresie psychologii konfliktów, sposobów 
radzenia sobie ze stresem i agresją, 

wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego sprzyjających 
zachowaniom nieagresywnym, 

Szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Organizowanie szkoleń dla pracowników jednostek zaangażowanych w 
pomoc rodzinom doświadczającym przemocy. 

Działania w zakresie udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą. 

wsparcie i terapia krótkoterminowa 

udostępnienie wiadomości o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach 
doświadczania przemocy w rodzinie 

prowadzenie  Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie 

opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych mających na celu 
udzielenie specjalistycznej pomocy  

Zapobieganie przemocy w środowiskach dotkniętych przemocą. 

spotkania edukacyjno – socjalizujące dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, 

spotkania edukacyjne z rodzinami, które doświadczyły przemocy. 

Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie. 

Realizacja  programu  korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących 
przemoc. 
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Wszystkie powiatowe jednostki pomocy społecznej spełniają wymagane 
standardy w zakresie usług i warunków lokalowych oraz w pełni realizują 
swoje zadania statutowe.  

Inwestycje … 
Nie były podejmowane działania inwestycyjne 

Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Czy dla zadania 
została 
opracowana 
polityka … 

Strategia Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2015-2020 – przyjęta 
Uchwałą Nr VI/41/2015 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 21 maja 2015r. 
Elementem Strategii Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2015-2020 
jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
opracowany został Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie 
Tarnobrzeskim na lata 2018-2020  przyjęty Uchwałą Nr XXXI/231/2018 Rady 
Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 9 maja 2018r. 

Jednostki 
organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w 
jednostkach 
realizujące 
zadanie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu 

Referat Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Promocji w Starostwie 
Powiatowym 

 

Najważniejsze 
informacje … 

W/w program był realizowany w 2018 roku i dotyczył m.in. takich zagadnień 
jak: 

Wielokierunkowa praca z rodzinami zagrożonymi odebraniem dziecka, 
niezaradnymi w wypełnianiu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

Działania profilaktyczne, w tym poradnictwo rodzinne, psychologiczne, 
prawne, socjalne, terapeutyczne, pedagogiczne. 

Współdziałanie z asystentem rodziny w zakresie przygotowania rodzin 
biologicznych na powrót dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. 

Promowanie wartości rodziny wśród lokalnej społeczności poprzez media, 
audycje, organizowanie imprez rodzinnych, itp. 

Rozwój i wsparcie rodzinnych formy pieczy zastępczej 

Pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze i szkolenie kandydatów na 
rodziny zastępcze. 

Wspieranie istniejących rodzin zastępczych poprzez organizowanie 
specjalistycznych szkoleń w celu podniesienia ich kompetencji opiekuńczo-
wychowawczych, dostarczanie wiedzy i umiejętności  
w zakresie opieki i wychowania, pomoc w prowadzeniu mediacji, zapewnianie 
rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym 
psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej. 

Zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym pieczę zastępczą, w 
szczególności w zakresie prawa rodzinnego. 
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Prowadzenie   grup   wsparcia   dla   rodzin zastępczych, zapewnienie      
warunków lokalowych do spotkań rodzin zastępczych w ramach ww. grup. 

Zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Wielokierunkowa praca z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w 
rodzinnej pieczy zastępczej 

Pobudzanie i podtrzymywanie motywacji rodzin biologicznych do współpracy 
z instytucjami w celu reintegracji rodzin, 

Pomoc w przywróceniu równowagi w rodzinie, uświadomienie ról 
społecznych i podjęcie obowiązków przypisanych tym rolom. 

Wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy 
zastępczej 

Wspieranie finansowe i rzeczowe. 

Wspieranie osób usamodzielnianych  w aktywnym uczestniczeniu w życiu 
społecznym, kontynuowaniu nauki i uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. 

Motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy i pomoc w zakresie 
przygotowania do wejścia na rynek pracy. 

Utrzymanie poziomu świadczonych usług na terenie Powiatu 
Tarnobrzeskiego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

Wspieranie pełnoletnich wychowanków przebywających w placówkach 
opiekuńczo - wychowawczych w ich procesie usamodzielnienia 

Rozwój wolontariatu na rzecz dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej. 

Przeprowadzenie zmian organizacyjnych Domu Dziecka w Skopaniu w 
kierunku spełniania standardów określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej adekwatnie do założeń deinstytucjonalizacji pieczy 
zastępczej 

Inwestycje … Nie były podejmowane działania inwestycyjne 

Polityka prorodzinna 

Czy dla zadania 
została 
opracowana 
polityka … 

Strategia Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2015-2020 – przyjęta 
Uchwałą Nr VI/41/2015 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 21 maja 2015r. 
Elementem Strategii Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2015-2020 
jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
opracowany został Program Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie 
Tarnobrzeskim na lata 2016-2020 przyjęty Uchwałą Nr X/68/2015 Rady 
Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 29 października 2015r. 

Jednostki 
organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w 
jednostkach 
realizujące 
zadanie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu 
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Referat Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Promocji w Starostwie 
Powiatowym 

Najważniejsze 
informacje … 

W/w program był realizowany w 2018 roku i dotyczył m.in. takich zagadnień 
jak: 

Zwiększenie dostępności do specjalistycznego poradnictwa rodzinnego 

Prowadzenie poradnictwa rodzinnego, 

Opracowanie informatora o jednostkach udzielających pomocy rodzinom w 
kryzysie. 

Podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej na potrzeby dziecka 

Opracowanie poradnika dla rodziców, 

Organizowanie spotkań/konferencji o tematyce potrzeb rodzin. 

Promowanie rodzinnych form spędzania czasu wolnego 

Organizowanie imprez lokalnych z udziałem dzieci i ich rodzin, 

Przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodzin dysfunkcyjnych 

Podejmowanie działań profilaktycznych sprzyjających promowaniu wartości 
rodziny 

Prowadzenie szkoleń na temat zagrożeń rodziny (narkotyki, dopalacze, 
przemoc, cyberprzemoc i in.), 

Promocja rodziny jako szczególnej wartości w życiu człowieka. 

Inwestycje … 
Nie były podejmowane działania inwestycyjne 

Wspieranie osób niepełnosprawnych 

Czy dla zadania 
została 
opracowana 
polityka … 

Strategia Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2015-2020 – przyjęta 
Uchwałą Nr VI/41/2015 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 21 maja 2015r. 
Elementem Strategii Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2015-2020 
jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
opracowany został Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 
Powiecie Tarnobrzeskim na lata 2016-2018 przyjęty Uchwałą Nr X/66/2015 
Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 29 października 2015r. 

Jednostki 
organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w 
jednostkach 
realizujące 
zadanie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu 

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 
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Najważniejsze 
informacje … 

W/w program był realizowany w 2018 roku i dotyczył m.in. takich zagadnień 
jak: 

Usprawnienie funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych 

Przystąpienie powiatu do programów celowych PFRON mających na celu: 

- likwidację bariery transportowej, 

- likwidację bariery w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie 
informacyjnym, 

-likwidację barier w poruszaniu się,  

- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 
osoby zależnej, 

- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym; 

Przystąpienie powiatu do programów celowych PFRON mających na celu 
wyrównanie szans osób niepełnosprawnych zamieszkujących regiony słabo 
rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i 
społecznej  

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w 
komunikowaniu się. 

Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji 

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, 

Dofinansowanie zakupów przedmiotów ortopedycznych, środków 
pomocniczych i zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. 

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym 

Finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w 
Warsztatach Terapii Zajęciowej; 

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień osób niepełnosprawnych poprzez 
nabycie umiejętności komunikacyjnych oraz wykorzystanie ich potencjału 
artystycznego; 

Realizację projektów mających na celu podnoszenie kompetencji społecznych 
i zawodowych osób niepełnosprawnych oraz ich integrację ze środowiskiem. 

Podniesienie poziomu usług edukacyjnych kierowanych do dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej 

Wdrażanie nowych metod diagnozy, terapii, a także rehabilitacji dzieci 
niepełnosprawnych; 

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych 
i ich rodzin; 

Szkolenie kadry placówek oświatowych w zakresie rozwoju uczniów 
niepełnosprawnych; 

Zapewnienie młodzieży niepełnosprawnej i jej opiekunom dostępu do 
informacji w zakresie możliwości zdobywania wykształcenia; 

Prowadzenie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej; 
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Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny dziecka 
niepełnosprawnego; 

Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej, rodziców i nauczycieli. 

Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 

Promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy; 

Aktywizacje osób niepełnosprawnych poprzez instrumenty i usługi rynku 
pracy; 

Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z wyposażeniem 
stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej; 

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych. 

Podniesienie świadomości społecznej z zakresu praw osób 
niepełnosprawnych 

Aktualizacja stron internetowych jednostek organizacyjnych powiatu do 
potrzeb osób niepełnosprawnych; 

Poradnictwo z zakresu praw przysługujące osobom niepełnosprawnym; 

Poradnictwo dla otoczenia osoby niepełnosprawnej; 

Szkolenie otoczenia osób niepełnosprawnych w zakresie praw oraz kierunków 
prowadzonej terapii, a także metod pracy z osobami niepełnosprawnymi; 

Inwestycje … 
Nie były podejmowane działania inwestycyjne 

VII. Zadania inwestycyjne na drogach Powiatu Tarnobrzeskiego 

Wykaz dróg powiatowych Powiatu Tarnobrzeskiego 

Lp. Nr drogi Nazwa 
(przebieg) 

Od km-do km 

1 1 011 R Kawęczyn – Skowierzyn 0+000 – 1+174 

2 1 015 R Jamnica – Zbydniów 0+000 – 2+720 

3 1 017 R Zaleszany – Zabrnie 2+263 – 6+677 

4 1 030 R Grębów – Stany 0+000 – 9+310 

5 1 089 R Od drogi 854 – Goczałkowice 0+000 – 2+553 

6 1 090 R Trześń – Grębów 0+000 – 13+023 

7 1 091 R Sokolniki – Orliska 0+000 – 3+377 

8 1 092 R Trześń – Furmany 0+000 – 4+507 

9 1 093 R Tarnobrzeg – Stacja kolejowa Grębów 7+080 – 11+355 

10 1 094 R Furmany – Żupawa – Stale 0+000 – 7+317 

11 1 104 R Ul. Sikorskiego (Nowa Dęba) 0+000 – 1+471 

12 1 110 R Ocice –Jadachy 2+248 – 8+350 

13 1 112 R Dojazd do stacji kolejowej Chmielów 0+000 – 1+115 

14 1 113 R Stale – Chmielów – Dąbrowica 0+000 – 14+560 

15 1 114 R Stale – Do drogi nr 9 0+000 – 13+607 

16 1 115 R Grębów – Wydrza – Krawce 0+000 – 7+929 
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17 1 116 R Alfredówka – Ciosy – Wydrza 0+000 – 15+767 

18 1 117 R Tarnowska Wola – Wola Baranowska 0+000 – 16+070 

19 1 118 R Padew Narodowa – Wola Baranowska – Ślęzaki 1+611 – 10+257 

20 1 119 R Durdy – Marki – Józefów 0+000 – 6+335 

21 1 120 R Dojazd do stacji kolejowej Skopanie 0+000 – 1+670 

22 1 121 R Suchorzów – Gawłuszowice 
(wraz z ul. Mickiewicza i ul. Zamkową w jej ciągu) 

0+000 –6+734 
 

23 1 122 R Dymitrów Duży – Dymitrów Mały 0+000 – 2+903 

24 1 123 R Dymitrów Duży – Domacyny Wielkie 0+000 – 1+566 

25 1 124 R Knapy – Zachwiejów – Zarównie 0+000 – 3+252 

26 1 125 R Ul. Kolejowa (Nowa Dęba) 505 m 

27 1 126 R Ul. Sienkiewicza (Nowa Dęba) 479 m 

28 1 127 R Ul. Kościuszki, Ul. Szypowskiego (Nowa Dęba) 1582 m, 790 m 

29 1 128 R Ul. Jana Pawła II (Nowa Dęba) 705 m 

30 1 129 R Ul. 1- go Maja (Nowa Dęba) 217 m 

31 1 130 R Ul. Mickiewicza (Nowa Dęba) 420 m 

32 1 131 R Ul. Majdańska (Nowa Dęba) 570 m 

33 1 132 R Ul. Podleśna, Ul. Borowa (Nowa Dęba) 1265 m, 1865 m 

34 2 401 R Komorów – Huta Komorowska – Koniecpol 10+627 – 13+536 

RAZEM 171,704 km 

Wykaz dróg powiatowych Powiatu Tarnobrzeskiego z podziałem na 
poszczególne gminy 

Gmina 
Miasto 

Nr 
drogi 

Nazwa 
drogi 

Długość w km 

Ogółem Bitumicz 

   
  G

m
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a 
   

  B
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ó

w
 S
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d
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m
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rs

ki
 

1113R Stale – Chmielów – Dąbrowica 1,689 0,140 

1117R Tarnowska Wola – Wola Baranowska  11,910 11,910 

1119R Durdy – Marki – Józefów 6,335 6,335 

1118R Padew Narodowa – Wola Baranowska – Ślęzaki 8,646 8,646 

1120R Dojazd do stacji kolejowej Skopanie  1,670 1,670 

1121R Suchorzów – Gawłuszowice 3,746 3,746 

1122R Dymitrów Duży – Dymitrów Mały 2,903 2,903 

1123R Dymitrów Duży – Domacyny Wielkie 1,566 1,566 

1124R Knapy – Zachwiejów – Zarównie 3,252 3,252 

2401R Komorów – Huta Komorowska – Koniecpól 2,909 0,592 

Drogi zamiejskie – suma 44,626   40,760  

  M
ia

st
o

 
 B

ar
an

ó
w

   
 

Sa
n
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o
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ki

 1121R Ulica Mickiewicza 
Ulica Zamkowa 

1,084 
1,904 

1,084 
1,904 

Drogi powiatowe na terenie miasta – suma  2,988 2,988 

Ogółem Drogi powiatowe na terenie Miasta i Gminy 
Baranów Sandomierski 47,614 43,748 

 

G
m

in
a 

G
o

rz
yc

e 

1089R Od drogi 854 – Goczałkowice 2,553 2,553 

1090R Trześń – Grębów 7,725 7,725 

1092R Trześń – Furmany 4,507 4,507 

1094R Furmany – Żupawa – Stale 1,184 1,184 

1093R Tarnobrzeg – st. Kol. Grębów 2,674 2,674 
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1011R Kawęczyn – Skowierzyn 1,174 1,174 

1017R Zaleszany – Zabrnie 1,792 1,792 

1091R Sokolniki – Orliska  3,377 3,377 

Drogi zamiejskie – suma  24,986 24,986 

Ogółem Drogi powiatowe na terenie Gminy Gorzyce 24,986 
 

24,986 
 

 

   
   

   
 

G
m

in
a 

 
G

rę
b

ó
w

 

1090R Trześń – Grębów 5,298 5,298 

1094R Furmany – Żupawa – Stale 6,133 6,133 

1093R Tarnobrzeg – st. Kol. Grębów 1,601 1,601 

1113R Stale – Chmielów – Dąbrowica 3,740 3,740 

1116R Alfredówka – Ciosy – Wydrza  2,815 2,815 

1114R Stale do drogi nr 9 6,620 6,620 

1015R Jamnica – Zbydniów 2,720 2,720 

1017R Zaleszany – Zabrnie 2,622 2,622 

1115R Grębów – Wydrza – Krawce 7,929 7,929 

1030R Grębów – Stany 9,310 6,604 
Drogi zamiejskie – suma  

48,788 46,082 

Ogółem Drogi powiatowe na terenie Gminy Grębów 48,788 46,082 

 

G
m

in
a 

N
o

w
a 

D
ęb

a 

1113R Stale – Chmielów – Dąbrowica  9,131 7,657 

1112R Dojazd do stacji kolejowej Chmielów 1,115 1,115 

1116R Alfredówka – Ciosy – Wydrza  12,952 8,152 

1114R Stale - do drogi nr 9 6,987 6,987 

1117R Tarnowska Wola – Wola Baranowska  4,160 4,160 

1110R Ocice – Jadachy 6,102 6,102 
Drogi zamiejskie – suma  40,447 34,173 

M
ia

st
o

 
N

o
w

a 
D

ęb
a 

1132R Ulica Podleśna  
Ulica Borowa  

1,265 
1,865 

1,265 
1,865 

1104R Ulica Sikorskiego 1,471 1,471 

1131R Ulica Majdańska 0,570 0,570 

1128R Ulica Jana Pawła II 0,705 0,705 

1126R Ulica Sienkiewicza  0,479 0,460 

1129R Ulica 1-go Maja 0,217 0,217 

1127R Ulica Kościuszki 
Ulica Szypowskiego 

1,582 
0,790 

1,582 
0,790 

1125R Ulica Kolejowa 0,505 0,505 

1130R Ulica Mickiewicza  0,420 0,420 
Drogi powiatowe na terenie miasta – suma  9,869 9,850 

Ogółem Drogi powiatowe na terenie Miasta i Gminy 
Nowa Dęba 50,316 44,023 

 

Ogółem Drogi powiatowe zamiejskie 158,847 146,001 

Ogółem Drogi powiatowe na terenie Miasta (ulice) 12,857 12,838 

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ DRÓG POWIATOWYCH 171,704 158,839 

Zadania drogowe (w tym w zakresie dokumentacji) procedowane przez 
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Referat Inwestycji. 

Nazwa zadania Transport zbiorowy i drogi publiczne. 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2018 r.  

 W 2018 r. opracowano dokumentację techniczną dla zadań: 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1011R Kawęczyn – Skowierzyn w 
miejscowości Wrzawy w km 0 + 179 – 1 + 174” za kwotę 14 637,00 zł 

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany – 
Żupawa – Stale w miejscowości Żupawa od km 2 + 005 do km 3 + 
000” za kwotę 17 800.00 zł. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Referat Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych 
Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu Zarząd Dróg Powiatu 
Tarnobrzeskiego 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018r.  

Na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego istnieje 171,704 km  dróg 
powiatowych (w tym twarde : 158,839 km, gruntowe: 12,865 km, w 
tym 2,7 km utwardzone tłuczniem ). Drogami powiatowymi zarządza 
jednostka organizacyjna Powiatu – Zarząd Dróg Powiatu 
Tarnobrzeskiego w Nowej Dębie  

W 2018 r. w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 
1127R ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 + 510 – 0 + 949,78 i 0 
+ 986,42 – 1 + 030”zakończono  rozbudowę i przebudowę ulicy 
Kościuszki  w Nowej Dębie z udziałem środków budżetu państwa w 
ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019” 

. W ramach zrealizowanej w trzech etapach inwestycji  dokonano  

- przebudowy pasa jezdni z wymianą nawierzchni o długości –  
1,547 km  

- przebudowano most na kanale Bystrzyk, 

- urządzono rondo   

- wykonano sieć odwodnieniową drogi 

- wymieniono oświetlenie drogi 

- urządzono nowy przejazd przez tory 

- wybudowano chodnik o pow. 1 329,9 m2 

- wybudowano  pas pieszo rowerowy o pow. 3 772,8 m2 

- urządzono  parkingi i miejsca postojowe o pow. 1695,8 m2 

W 2018 r. na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R 
ulica Kościuszki w Nowej Dębie” wydatkowano 2 439 611,61 w tym 
dotacji Wojewody Podkarpackiego w kwocie 799 000,00 zł 

W ramach  zadania „Przebudowa drogi powiatowej  nr 1030R 
relacji Grębów – Stany w miejscowości Krawce wykonano korpus 
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drogi i utwardzono tłuczniem  2.7 km drogi  o nawierzchni 
gruntowej. 

Wartość zadania: 1 098 100,65 zł, w tym dotacja z Funduszu 
Leśnego w kwocie 400 000,00 zł 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego 
dotyczy zadanie (jeżeli 
dotyczy) w roku 
sprawozdawczym. 

W 2018 r  dokonano łącznie przebudowy i rozbudowy dróg 
powiatowych na długości 3,183 km,  co stanowi 1,85 % ogólnej 
długości  dróg powiatu tarnobrzeskiego .W wyniku podjętych działań 
o 1,57 % zmniejszono stan dróg o nawierzchni nie utwardzonych. 

Do utwardzenia pozostaje  4,69 %  długości dróg powiatowych 

Na terenie Powiatu w 2018 r. 

- wybudowano 2,738 km nowych chodników, 

- przebudowano 0,2472 km chodnika, 

- urządzono miejsca postojowe na długości 0,1662, 

-wykonano ścieżki pieszo – rowerowe o długości 0,619 km. Zadania 
dotyczące chodników, miejsc postojowych i ścieżek pieszo-
rowerowych realizował Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z 
siedzibą w Nowej Dębie. 

Zadania zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego w 2018 
roku 

Nazwa zadania Ilość Wartość w zł 

Przebudowa zatok 
postojowych przy drodze 
powiatowej Nr 1128R ul. Jana 
Pawła II w Nowej Dębie – etap 
II  
 

Pow. zatoki postojowej  

286,00m2 

78 720,00 

+ IN 990,00  

79710,00 

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1121R relacji Suchorzów – 
Gawłuszowice w zakresie 
budowy ścieżki pieszo-
rowerowej od drogi 
wojewódzkiej nr 985 do zjazdu 
na plac targowy w Baranowie 
Sandomierskim – etap I 

Pow. ścieżki pieszo-row.  

799,50 m2 

261650,00  

+IN 3444,00 

265094,00 

Budowa zatok postojowych w 
ciągu drogi powiatowej Nr 
1089R relacji Od drogi 854 – 
Goczałkowice w miejscowości 
Wrzawy  

Pow. chod. i zatoki postojowej 

598 m2 

128 535,00 

+IN 1 107,00 

129642,00 

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1117R relacji Tarnowska 
Wola – Wola Baranowska w 
zakresie budowy chodnika od 
drogi krajowej Nr 9 do 

Pow. chod.  

457,60 m2 

119 729,44 

+IN 984,00 

120713,44 



25 

istniejącego chodnika w 
miejscowości Rozalin – etap IV 

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1113R relacji Stale – 
Chmielów – Dąbrowica w 
zakresie budowy chodnika w m. 
Cygany na odcinku od początku 
m. Cygany do istniejącego 
chodnika – etap I  

Pow. chod.  

281,25m2 

72 570,00  

+IN 713,40 

73283,40 

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1090R relacji Trześń – 
Grębów w zakresie budowy 
ścieżki pieszo-rowerowej 
pomiędzy m. Zabrnie i Grębów 
– etap V  

Pow. ścieżki pieszo-row.  

475,00 m2 

154 734,00  

+IN 1 230,00 

155964,00 

Przebudowa chodnika oraz 
odwodnienia w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1090R relacji 
Trześń – Grębów w m. Sokolniki 
i zmiana organizacji ruchu 
poprzez wykonanie przejścia 
dla pieszych wraz z sygnalizacją 
świetlną w km 3+650 w m. 
Sokolniki – etap III 

Pow. chod.  

599,00 m2 

125 214,00  

+IN 1 193,10 

126407,10 

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1115R relacji Grębów – 
Wydrza - Krawce w zakresie 
budowy chodnika w m. Wydrza 
od skrzyżowania z drogą 
powiatową Nr 1116R w 
kierunku miejscowości Krawce 
– etap I 

Pow. chod.  

518,40 m2 

95 028,66 

+IN 947,10 

95975,76 

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1030R relacji Grębów – 
Stany w zakresie budowy 
chodnika pomiędzy 
istniejącymi chodnikami w 
miejscowości Grębów i Nowy 
Grębów – etap IV  

Pow. chod.  

746,25 m2 

130 711,36 

+IN 1 107,00 

131818,36 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 
1092R relacji Trześń – Furmany w 
zakresie budowy chodnika na 
odcinku Trześń Zabrody – Furmany 
– etap I 

Pow. chod.  

508,50 m2 

129 150,00 

+ IN 1 193,10 

130343,10 

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1117R relacji Tarnowska 
Wola – Wola Baranowska w 
zakresie budowy chodnika od 
drogi krajowej nr 9 do 
istniejącego chodnika w 
miejscowości Rozalin – etap V 

Pow. chod.  

540,00 m2 

114 916,19  

+IN 990,00 

115906,19 
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Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1117 R relacji Tarnowska 
Wola – Wola Baranowska w 
zakresie budowy chodnika od 
remizy OSP do Domu 
Ludowego w miejscowości 
Dąbrowica – etap IV  

Pow. chod.  

466,00 m2 

123 761,37  

+IN 1090,00 

124851,37 

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1117 R relacji Tarnowska 
Wola – Wola Baranowska w 
zakresie budowy chodnika w 
miejscowości Kaczaki – etap III 

Pow. chod.  

317,95 m2 

105 694,34 

+IN 990,00 

106684,34 

Budowa deptaka pieszego w pasie 
drogi powiatowej Nr 1112R dojazd 
do stacji kolejowej Chmielów – 
etap II 

Pow. chod.  

401,00m2 

190 650,00 

+IN 2 700,00 

193350,00 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 
1092R relacji Trześń – Furmany w 
zakresie budowy chodnika w 
miejscowości Trześń - etap IV  

Pow. chod.  

383,44 m2 

104 622,64  

+IN 1 000,00 

105622,64 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 
1121R relacji Suchorzów – 
Gawłuszowice i 1122R relacji 
Dymitrów Duży – Dymitrów Mały 
w miejscowości Dymitrów Mały w 
zakresie przebudowy odwodnienia 
i budowy chodnika – etap I 

------------------------- 

43 955,45  

+IN 799,50 

44754,95 

Przebudowa chodnika oraz 
odwodnienia w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1090R relacji 
Trześń – Grębów w miejscowości 
Sokolniki i zmiana organizacji 
ruchu poprzez wykonanie przejścia 
dla pieszych wraz z sygnalizacją 
świetlną w km 3+650 w 
miejscowości Sokolniki - etap IV 

Pow. chod.  

441,35m2 

85 875,35 

+IN 897,90 

86773,25 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 
1090R relacji Trześń - Grębów w 
zakresie budowy ścieżki pieszo-
rowerowej pomiędzy 
miejscowościami Zabrnie i Grębów 
- etap VI  

Pow. ścieżki pieszo-row.  

275,00 m2 

73 431,00 

+IN 565,80 

73996,80 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 
1117R relacji Tarnowska Wola – 
Wola Baranowska w zakresie 
budowy chodnika od drogi 
krajowej Nr 9 do istniejącego 
chodnika w miejscowości Rozalin – 
etap VI 

Pow. chod.  

200,00m2 

49 815,00 

+IN 00,00  

49815,00 

Dokumentacja techniczna: 
Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1131R ulica Majdańska w 
Nowej Dębie 

------------------------ 9500,00 
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Dokumentacja techniczna: 
Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1092R relacji Trześń - 
Furmany w zakresie budowy 
chodnika w miejscowości 
Trześń na odcinku od 
skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 1090R do 
skrzyżowania z drogą gminną 
dz. nr ewid. 719/2 

------------------------- 

7000,00 

Dokumentacja techniczna: 
Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1093R relacji Tarnobrzeg – 
Stacja kolejowa Grębów w 
zakresie budowy chodnika w 
miejscowości Furmany od 
istniejącego chodnika w 
kierunku miejscowości Poręby 
Furmańskie 

------------------------- 

9700,00 

Dokumentacja techniczna: 
Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1011R relacji Kawęczyn – 
Skowierzyn w zakresie budowy 
chodnika w miejscowości 
Wrzawy 

------------------------- 

16700,00 

Dokumentacja techniczna: 
Przebudowa skrzyżowania dróg 
powiatowych Nr 1090R relacji 
Trześń – Grębów i 1092R relacji 
Trześń – Furmany w 
miejscowości Trześń 

------------------------- 

8979,00 

VIII. Zadania z zakresu kultury i ochrony zabytków (na terenie 
Powiatu), edukacji oświaty, zdrowia  

Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. 

Nazwa zadania Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe 
założenia i stan realizacji 
na koniec 2018 r. 

Obiekty Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 
Grębowie zlokalizowane na dz. nr ewid. 8177/1, obręb i jedn. ewid. 
Grębów wchodzą w skład zespołu pałacowego w Grębowie 
wpisanego do rejestru zabytków pod poz. A-88 prawomocną decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu z dn. 
20.05.1997 r.  

Ze względu na zły stan techniczny elementów zabytkowych obiektu 
przygotowano dokumentację projektową na renowację elewacji 
budynku internatu wraz z zewnętrzną klatką schodową, bramą 
wjazdową i murem.  
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Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Referat Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych  
Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.  

W 2018 r. przy udziale środków UE w ramach w ramach osi 
priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego, działanie 4.4 Kultura działania 4.4 „Kultura”   
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 dokonano renowacji elewacji 
zewnętrznej pałacu (budynku internatu) z głównym wejściem. 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego 
dotyczy zadanie (jeżeli 
dotyczy) w roku 
sprawozdawczym 

W ramach zadania inwestycyjnego w 2018 r. wykonano: 

-  roboty malarskie, tynkarskie  i renowacyjne  ścian zewnętrznych 
budynku 

- renowację balkonu nad wejściem, 

- wymianę  okien poddasza i obróbek blacharskich, 

- izolację  ścian i opaskę wokół budynku 

Przedmiotowe zadanie obejmowało również dostawę i montaż 
kiosku multimedialnego służącego udostępnianiu i upowszechnianiu 
zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Dolańskich poprzez 
multimedialną prezentację w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego w Grębowie. 

Na zadanie wydatkowano kwotę 1 192 597,00 zł, w tym 
dofinasowania z UE w kwocie: 986 634,80 zł 

Nazwa zadania 
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (obiekty nie stanowiące 
własności Powiatu). 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2018 r.  

Uchwała Nr XI/64/2007 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z 29 
listopada w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 
 
Udzielono dotacji na dofinansowanie wykonania prac budowlano – 
konserwatorskich: „Remont zabytkowego drewnianego stropu 
Kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
w Ślęzakach” – w wysokości 20 000,00 zł zgodnie z umową NR 
OZ.I.4123.5.2018 z dnia 24 maja 2018r. 

 
– Na dofinansowanie wykonania prac budowlano – 
konserwatorskich: „Renowacja drzwi zewnętrznych kościoła w 
Tarnowskiej Woli, na dz. nr ewidencyjny 342 w obrębie 
ewidencyjnym Tarnowska Wola, jednostce ewidencyjnej Nowa 
Dęba” – w wysokości 20 000,00 zł zgodnie z umową  
NR OZ.I.4123.6.2018 z dnia 6 lipca 2018 r. 



29 

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

Nazwa zadania Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna. 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2018 r.  

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie nieodpłatnej pomocy 
prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej (Dz.U.2019 poz. 294 tj. ze zmianami) 

Powiat Tarnobrzeski na realizację w 2018r. zadania zleconego  
z zakresu administracji rządowej, polegającego na udzielaniu 
nieodpłatnej pomocy prawnej otrzymał dotację w wysokości  

125 208, 00 złotych, z czego  

– na realizację umów zawartych między Powiatem Tarnobrzeskim  
a kancelariami radców prawnych i adwokatów na świadczenie 
pomocy prawnej wydatkowano 60 725, 88 zł 
– na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 
organizację pozarządową przekazano dotację w wysokości 
 60 725, 88 zł 

– na obsługę organizacyjno – techniczną zadania wydatkowano 
 3 756, 00 zł 

Razem wykonanie w 2018 roku – 125 207, 76 złotych.  

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: 

UMiG Baranów Sandomierski – 2 dni w tygodniu 
UG Gorzyce – 3 dni w tygodniu 
UG Grębów – 2 dni w tygodniu 
UMiG Nowa Dęba – 3 dni w tygodniu 

Organizacje pozarządowe 

Nazwa zadania 
Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2018 r.  

Program współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego w 2018r.  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
 i o wolontariacie przyjęty został przez Radę Powiatu 
Tarnobrzeskiego Uchwałą Nr XXVII/205/2017 z dnia 30 listopada 
2017r.  

Współpraca Powiatu Tarnobrzeskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2018 roku obejmowała zadania własne 
powiatu mieszczące się w sferze zdań publicznych,  
a w szczególności z zakresu: upowszechniania kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; w dziedzinie nauki, 
edukacji, oświaty i wychowania oraz ochrony i promocji zdrowia.  
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Uchwałą Nr 4/15/2018 Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia  
24 stycznia 2018 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań ujętych w § 4 Programu współpracy z czterema terminami 
naboru wniosków.  

W 2018 roku nie zrealizowano wszystkich zadań priorytetowych 
przewidzianych w programie współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 

Ogółem w otwartym konkursie ofert do realizacji było 21 zadań, na 
łączną kwotę 52 500, 00 złotych. Złożono 22 oferty, podpisano 20 
umów na łączną kwotę 41 400, 00 złotych, z czego wykorzystano 
41 290, 04 zł, tj. 78, 6 % planu. 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2018 r.  

Program współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego w 2018r.  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
 i o wolontariacie przyjęty został przez Radę Powiatu 
Tarnobrzeskiego Uchwałą Nr XXVII/205/2017 z dnia 30 listopada 
2017r. 

Uchwałą Nr 4/15/2018 Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia  
24 stycznia 2018 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań ujętych w § 4 Programu współpracy z czterema terminami 
naboru wniosków.  

Na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji  
w wysokości 16 400, 00 zł.  

Wsparto realizację 6 zadań:  

1. „Sport bez barier” – przyznana kwota dotacji – 5 000, 00 zł 
wykorzystano – 5 000, 00 zł – Zadanie realizowane było 
przez trzy stowarzyszenia, 

2. „Powiatowa Licealiada” – przyznana kwota dotacji –  
2 000, 00 zł –  wykorzystano – 2 000, 00 zł, 

3. „Biegi uliczne na terenie Powiatu tarnobrzeskiego” – 
przyznana kwota dotacji – 2 500, 00 zł, wykorzystano  
– 2 500, 00 zł –  Zadanie realizowane było przez dwa 
stowarzyszenia, 

4. „Sportowy piknik wsparcia i przyjaźni” – przyznana kwota 
dotacji – 1 900, 00 zł wykorzystano – 1 900, 00 zł, 

5. „Powiatowe wędrówki Nordic Walking” – przyznana kwota 
dotacji – 3 000, 00 zł wykorzystano – 3 000, 00 zł, 

6. „Powiatowy zlot motocyklowy” – przyznana kwota dotacji – 
2 000, 00 zł, wykorzystano – 2 000, 00 zł. 

W otwartym konkursie ofert ogłoszono 9 zadań do realizacji,  
9 organizacji złożyło 9 ofert na realizację ww. zadań.  
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Suma wykorzystanych środków dotacji: 16 400, 00 zł tj. 72,9 % 
planu.      

Edukacja publiczna 

Statystyka  

Szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Tarnobrzeski - stan na 30 września 2018 roku. 

 

W szkołach i placówkach Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2018 kształciło się 882 uczniów w 45 
oddziałach. 
 
Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie. 

Typ szkoły 

 

Ogólna Ilość 

oddziałów 

Ogólna ilość 

uczniów 

Poszczególne oddziały/ 

ilość uczniów w oddziale 

Liceum Ogólnokształcące 2 30 kl. I – 8 
kl. III - 22 

Technikum - - - 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - - - 

Szkoła Policealna - - - 

Razem: 2 30  

 
W zespole szkół prowadzona jest również pozaszkolna forma kształcenia - kwalifikacyjny kurs 

zawodowy - Technik rachunkowości, kwalifikacja: A. 36 Prowadzenie rachunkowości – 27 
słuchaczy. 
 
Zespół Szkół Nr 2, im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  w Nowej Dębie. 

Typ szkoły 

 

Ogólna Ilość 

oddziałów 

Ogólna ilość 

uczniów 

Poszczególne oddziały/ 

ilość uczniów w oddziale 

Liceum Ogólnokształcące - - - 

Technikum 10 251 kl. I – 64 (3 oddziały) 
kl. II – 56 (2 oddziały) 
kl. III –73 (3 oddziały) 
kl. IV – 58 (2 oddziały) 

oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej 1 23 Kl. III - 23 

Szkoła Branżowa I Stopnia 2 37 kl. I – 18 
kl. II – 19 
kl. III - 0 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 2 47 kl. I – 0 
kl. II – 25 
kl. III - 22 

Szkoła Policealna - - - 

Razem: 15 358  

 

W zespole szkół prowadzona jest również pozaszkolna forma kształcenia - kwalifikacyjny kurs                             
zawodowy - Operator obrabiarek skrawających, kwalifikacja: M.19 użytkowanie obrabiarek 
skrawających – 43 słuchaczy. 
 
Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny  w Gorzycach. 
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Typ szkoły 

 

Ogólna Ilość 

oddziałów 

Ogólna ilość 

uczniów 

Poszczególne oddziały/ 

ilość uczniów w oddziale 

Liceum Ogólnokształcące - - - 

Technikum 12 295 kl. I – 77 (3 oddziały) 
kl. II – 92 (4 oddziały) 
kl. III – 67 (3 oddziały) 
kl. IV – 59 (2 oddziały) 

oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej 1 26 kl. III - 26 

Szkoła Branżowa I Stopnia 2 27 kl. I – 12 
kl. II – 15 
kl. III - 0 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 2 68 kl. I – 39 
kl. II – 0 
kl. III - 29 

Szkoła Policealna - - - 

RAZEM: 17 416  

 
W zespole szkół prowadzona jest również pozaszkolna forma kształcenia - kwalifikacyjny kurs 
zawodowy - Technik mechanik, kwalifikacja: M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji 
maszyn i urządzeń – 27 słuchaczy. 
 
Ponadto, przy technikum w zespole funkcjonuje internat, który zapewnia opiekę 81 wychowankom w 
3 grupach wychowawczych. 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie. 

Typ szkoły 

 

Ogólna Ilość 

oddziałów 

Ogólna ilość 

uczniów 

Poszczególne oddziały/ 

ilość uczniów w oddziale 

Przedszkole/oddział „0” 1 2 - 

Szkoła Podstawowa Nr 1 Specjalna 3 17 kl. I – 2 
kl. II – 2 
kl. III – 1 
kl. IV – 2 
kl. V – 1 
kl. VI – 2 
kl. VII – 2 
kl. VIII - 5 

Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna 2 22 kl. I – 14 
kl. II – 8 
kl. III – 0 

oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej 2 18 kl. III - 18 

Szkoła Przysposabiająca  
do Pracy Specjalna 

3 14 kl. I – 5 
kl. II – 4 
kl. III - 5 

DPS – dzieci niepełnosprawne 
intelektualnie w stopniu głębokim 

5 uczniów - 

Razem: 11 78  

 

Ośrodek prowadzi również specjalistyczne zajęcia dla dzieci z różnorodnymi zaburzeniami 
rozwojowymi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Łączna liczba dzieci na wczesnym 
wspomaganiu rozwoju wynosi – 40. 
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Ponadto, w ramach ośrodka funkcjonuje internat, który zapewnia opiekę 46 wychowankom w 5 
grupach wychowawczych.  
 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie. 
Poradnia swoim zasięgiem działania obejmuje gminy powiatu tarnobrzeskiego. Ogólna liczba dzieci 
objętych opieką poradni – 7923. 
 

Zadania dotyczące procesu edukacji. 

Nazwa zadania Zadania dotyczące procesu edukacji. 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia  
i stan realizacji na koniec 
2018 r. 

Stypendia Powiatu Tarnobrzeskiego. 
 
Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 21 maja 
2015 r. w sprawie powiatowego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Tarnobrzeski. 
- w roku szkolnym 2017/2018 przyznano 12 stypendiów na łączną kwotę 
12 000 zł. 
- w roku szkolnym 2018/2019 przyznano 12 stypendiów na łączną kwotę 
12 000 zł. 
Refundacja kosztów dojazdu uczniów do szkół Powiatu 
Tarnobrzeskiego. 
Uchwała Nr XXXIV/260/2014 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 
26.02.2014 r. w sprawie  Powiatowego Programu Wyrównywania Szans 
Edukacyjnych dla młodzieży uczęszczającej do szkół 
ponadgimnazjalnych, dla których organem założycielskim jest Powiat 
Tarnobrzeski zmieniona uchwałą Rady Powiatu Tarnobrzeskiego Nr 
VIII/57/2015  z dnia 27.08.2015 r. 
 
W roku 2018 zrefundowano dojazd uczniom klas I i II na łączna kwotę 
18 167,42zł. 
Projekty realizowane ze środków zewnętrznych. 

 

Zespół Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie 

- „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość” w ramach programu 

Erasmus +.  

• Termin realizacji: od 01.07.2018 do 30.06.2020.  

• Opis: w 2018 roku 10 uczniów odbyło staż pracowniczy we 

Włoszech.  

• Całkowity koszt zadania: 149 499 Euro  

• Udział środków finansowych: w całości realizowany ze środków 

zewnętrznych 

 

Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach 

- ,,Partnerstwa strategiczne. Wprowadzenie życia do klas" w ramach 

program Erasmus +. 

• Termin realizacji: od 01.10.2016 do 30.09.2018 
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• Opis: przyjazd uczniów z Państw partnerskich do Zespołu Szkół w 

Gorzycach. Podczas pobytu uczniowie zwiedzili Wieliczkę, wzięli 

udział w oprawie artystycznej na Zamku w Baranowie 

Sandomierskim, uczestniczyli w warsztatach realizowanych przez 

Muzeum Bombki w Nowej Dębie.  

Wyjazd 5 uczniów i 3 nauczycieli z zespołu szkół do Rumunii. Celem 

wyjazdu było zapoznanie się ze sposobami korzystania z urządzeń 

mobilnych stosowanych w procesie edukacji. Podczas tego wyjazdu 

uczniowie po raz kolejny mieli możliwość doskonalić języki obce, 

zwiększyć motywację do ich nauki, oraz poznać kulturę i tradycję 

Rumunii.  Na zakończenie projektu dwóch nauczycieli w miesiącu 

wrześniu  wyjechało do Rumunii na podsumowanie  projektu. 

• Całkowity koszt zadania: 167 525,46 zł. 

• Udział środków finansowych: w roku 2018 - środki własne 13 297 

zł., środki zewnętrzne – 54 000 zł. 

 

- „Nauka przez robotykę” w ramach program Erasmus +. 

• Termin realizacji: od 01.09.2017 do 31.08.2019 

• Opis: wyjazd 2 nauczycieli i 6 uczniów do Rumunii oraz 3 

nauczycieli i 7 uczniów do Bułgarii. 

Celem wyjazdu była integracja i poznanie uczestników projektu jak 

również zdobywanie nowych doświadczeń w dziedzinie nauk ścisłych, a 

także udział w zawodach powiązanych z najnowszymi technologiami na 

szczeblu projektowym. Projekt „Nauka poprzez robotykę“ przeznaczony 

jest głównie dla uczniów technikum informatycznego, mechatronicznego 

i mechanicznego. 

• Całkowity koszt zadania: 79 182 zł. 

• Udział środków finansowych: w roku 2018 - środki własne 15 836 

zł., środki zewnętrzne – 24 824 zł. 

 

- ,,Partnerstwa strategiczne. Pod tym samym niebem" w ramach 

program Erasmus +. 

• Termin realizacji: od 01.09.2017 do 31.08.2019 

• Opis: Przyjazd uczniów z państw partnerskich projektu oraz 

wyjazdu 2 nauczycieli do Słowacji i 2 nauczycieli i 5 uczniów do 

Macedonii. Tematyka projektu obejmuje rodziny po rozwodach, 

ciężkich sytuacjach życiowych, dzieci cierpiące z tego powodu 

oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. W ramach przyjazdu 

uczestnicy poznali kulturę i historię Polski, jak również zobaczyli  

takie miejsca jak: Baranów Sandomierski, Kraków, Wieliczkę i  

Oświęcim.  

• Całkowity koszt zadania: 64 045 zł. 

• Udział środków finansowych: w roku 2018 - środki własne 12 810 

zł., środki zewnętrzne –22 344 zł. 
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- Podkarpacka Akademia motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo 

Zawodowe. 

• Termin realizacji: od 01.09.2018 do 30.09.2020  

(umowa podpisana w grudniu 2018 roku – projekt jeszcze nie jest 

realizowany) 

• Całkowity koszt zadania: 293 935 zł. 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie 

- Program kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” w zakresie 

zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie 

placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (Priorytet II Programu - Wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny). 

 

• Termin realizacji: 2017-2021 

• Opis: w 2018 r. zrealizowano  961 godzin specjalistycznych zajęć 

edukacyjno – terapeutycznych dla 45 dzieci. 

• Całkowity koszt zadania: 304 440 zł. (w roku 2018 wykorzystano 

57 271,82 zł.) 

• Udział środków finansowych: program w całości realizowany z 

dotacji MEN 

Promocja i ochrona zdrowia 

Szpital Powiatowy w Nowej Dębie posiada 7 Oddziałów szpitalnych o łącznej sumie 248 łóżek oraz 35 

łóżka w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym i 15 dla noworodków. Ponadto, oferuje ambulatoryjną 

opiekę specjalistyczną w 16 poradniach, posiada Oddział Pomocy Doraźnej i POZ oraz Dział 

Diagnostyczny (12 pracowni).  

Liczba hospitalizowanych w 2018 roku - 8022 osoby. 

 

LICZBA PACJENTÓW LECZONYCH W ODDZIAŁACH ZA ROK 2018 

Lp. Nazwa Oddziału Rok 2018 

1 Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc 1833 

2 Rehabilitacyjny 244 

3 Pediatryczny 735 

4 Ginekologiczno - Położniczy 1646 

5 Chirurgii Ogólnej 1727 

6 Psychiatryczny (do IX 2018r) 982 

7 Centrum Zdrowia Psychicznego, Psychiatryczny 272 

8 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy 44 

9 Neonatologiczny 432 



36 

10 Dzienny Psychiatryczny (do IX 2018r) 90 

11 Centrum Zdrowia Psychicznego, Dzienny Psychiatryczny 17  
Ogółem 8022 

 
 
 

Nazwa zadania Promocja i ochrona zdrowia. 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2018 r.  

W 2018r. SPZOZ rozpoczął realizację jednej z największych na 
przestrzeni ostatnich lat inwestycji „Dobudowa Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii do  budynku Nr 1 Szpitala 
Powiatowego w Nowej Dębie”. Do 31 XII 2018r. zakończono roboty 
budowlane za kwotę 5 687 158,00zł. 
Wyposażenie oddziału przeprowadzono w okresie styczeń-maj 2019r. 
Oddział przekazano do eksploatacji 20 maja 2019r.  

W 2018 roku udzielono z budżetu Powiatu dotacji: 

Na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Podniesienie jakości 
i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZ ZOZ Nowa Dęba” – 
w wysokości 500 000, 00 zł zgodnie z umową NR OZ.I.8023.8.2018 z 
dnia 7 lutego 2018r.; 

Na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: „Podniesienie jakości 
i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZ ZOZ Nowa Dęba – 
zakup sprzętu medycznego” – w wysokości 10 000, 00 zł zgodnie  
z umową NR OZ.I.8023.18.2018 z dnia 2 lipca 2018r.; 

Na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Podniesienie jakości 
i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZ ZOZ Nowa Dęba” – 
w wysokości 20 000, 00 zł zgodnie z umową  
NR OZ.I.8023.41.2018 z dnia 24 października. 2018r.; 

Na dofinansowanie zadania: „Zakup specjalistycznego ultrasonografu 
do wykonywania badań diagnostycznych z przeznaczeniem do 
Pracowni Diagnostyki Obrazowej znajdującej się w strukturach 
Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie w ramach zadania Podniesienie 
jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych w SPZ ZOZ  
w Nowej Dębie” – w wysokości 127 920,00 zł zgodnie z umową  
NR OZ.I.8023.51.2018 z dnia 5 grudnia 2018r., oraz Aneksem Nr 1 z 
dnia  14 grudnia 2018r. do wyżej wymienionej umowy; 

Na dofinansowanie zadania „Podniesienie jakości i dostępu do 
świadczonych usług medycznych w SPZ ZOZ w Nowej Dębie”  
– w wysokości 50 000, 00 zł zgodnie z umową  
NR OZ.I.8023.58.2018 z dnia 20 grudnia 2018r.  

Razem wydatkowano 707.920, 00 złotych. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Zadania z zakresu zdrowia publicznego zrealizowane w 2018 roku 
przez jednostki organizacyjne Powiatu: 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych  
z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami 
behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – zrealizowane 
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przez SOSW w Grębowie. 
Kampania edukacyjna "Stop dopalaczom"  - zrealizowane przez Zespół 
Szkół w Gorzycach. 
Październik Miesiącem Walki z Rakiem Piersi - zrealizowane przez SPZ 
ZOZ w Nowej Dębie. 
Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu 
psychicznego społeczeństwa – zrealizowane przez SOSW w Grębowie. 
Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc  
w rodzinie – zrealizowane przez PCPR w Tarnobrzegu. 
Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – zrealizowane przez SPZ ZOZ 
W Nowej Dębie. 
Promocja zdrowia - zasady zdrowego odżywiania – zrealizowane przez 
Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie. 
Promowanie zdrowego odżywiania– zrealizowane przez Zespół Szkół 
w Gorzycach. 
Szkoła Promująca Zdrowie – zrealizowane przez SOSW w Grębowie. 
Światowy Dzień Walki z Gruźlicą – zrealizowane przez SPZ ZOZ  
w Nowej Dębie. 
Światowy Dzień Zdrowia – „Zdrowie dla wszystkich” – zrealizowane 
przez SPZ ZOZ W Nowej Dębie. 
Promocja zdrowia– zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Nowej 
Dębie. 

IX. Geodezja i kartografia 

Nazwa zadania Geodezja, kartografia i kataster. 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2018 r.  

Skanowanie części zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz 
integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem 
wykorzystywanym do prowadzenia zasobu operatów technicznych 
przyjętych do zasobu w III i IV kwartał 2017r. oraz I i II kwartał 2018r. 

Budżet Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2018: 
dział 710, rozdział 71012, §4300 – wykonany w całości i IV kw. 2017 
r. oraz I i II kw. 2018 r. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Referat w ramach wydziału 
pn. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018r.  

Celowość wykonania: §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie 
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz.U.  z 2013 r., poz. 1183): 

- informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, 

- budowa bazy danych służącej internetowemu udostępnianiu 
zasobu, 
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- zabezpieczenie zasobu, sporządzenie kopii zabezpieczających. 

Zakres prac: 

- skanowanie i archiwizacja dokumentów zasobu bazowego, 
użytkowego i przejściowego oraz operatów technicznych z terenu 
powiatu tarnobrzeskiego zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnobrzegu, 

- masowe załadowanie do systemu zarządzania zasobem 
geodezyjnym i kartograficznym „Ośrodek” firmy GEOBID Sp. z o.o. 
wersja 8.xx. 

Obiekt: powiat tarnobrzeski, ok. 1000 operatów o wielkości od kilku 
do kilkudziesięciu stron odpowiadających formatowi A4. 

X. Gospodarka nieruchomościami 

Nazwa zadania Gospodarka nieruchomościami. 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2018 r 

Został opracowany plan modernizacji ewidencji gruntów: 

Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Stale w gminie Grębów 
w powiecie tarnobrzeskim – etap II  

 

Budżet Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2018: 

dział 710, rozdział 71012, §4300 – wykonany w całości 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Referat w ramach wydziału 
pn. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018r.  

Celowość wykonania: art. 4 ust. 3, 7d pkt. 1, 24a ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 
14.11.2017 r. poz. 2101), oraz  §80 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1034 ze zmianami). 

Zakres prac: 

- modernizacja  bazy danych ewidencji gruntów , 

- ujednolicenie zakresu informatycznego ewidencji gruntów z 
dostosowaniem do obowiązujących przepisów, 

- wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów o pełnej treści w 
zakresie gruntów w skali 1:2000 w systemie EWMAPA, na podstawie  
pomiaru bezpośredniego w terenie z ustaleniem stanu władania i 
istniejących operatów jednostkowych w Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i    Kartograficznej, 
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- opracowanie części opisowej operatu ewidencji gruntów w 
systemie EWOPIS. 

Obiekt: obręb Stale - powierzchnia opracowania 1364 ha , działek 
ewidencyjnych –  2703. 

 

XI. Zadania z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa 
Gospodarka wodna 

Nazwa zadania Gospodarka wodna. 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2018 r 

W oparciu o przepisy ustawy Prawo Wodne, art.443 ust 4 / Dz.U. z 
2017 r poz.1566/, a także w związku z uchwałami Rady Powiatu , w 
sprawie  zasad udzielania  dotacji celowych z budżetu Powiatu 
tarnobrzeskiego spółkom wodnym z terenu działania Powiatu, 
rokrocznie udzielana jest w ramach budżetu Powiatu  dotacja. 

Od 1 stycznia 2018 roku wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, 
przyjmowanie  zgłoszeń wodnoprawnych, przeprowadzanie ocen 
wodnoprawnych oraz wydawanie decyzji dotyczących zwolnienia z 
zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia, 
należy do kompetencji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie. Również zadania związane z legalizacją urządzeń wodnych 
oraz przywróceniem poprzedniej funkcji urządzenia wodnego, a 
także w sprawie nakładania obowiązku utrzymywania urządzeń 
melioracji wodnych, z dniem 1 stycznia 2018r. stały się kompetencją 
Wód Polskich, (Dz,U. z dnia 20 lipca 2017 r. poz. 1566). 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018r.  

Zakres konserwacji                       /w zł /                   / w mb. rowów/ 

1/  GSW Baranów Sand.               15.000,00       mb            4.100 

2/ GSW Nowa Dęba                       15.000,00      mb            3.240 

3/ GSW Gorzyce                              15.000,00     mb            3.050 

4/ GSW Grębów                              15.000,00     mb            2.640  

Ochrona środowiska i przyrody 

Nazwa zadania Ochrona środowiska i przyrody. 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 

Podstawa działania: 

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
Dz.U.2018.1614 

ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Dz.U.2017.2117 
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jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2018 r. 

 

W zakresie ochrony środowiska zostały opracowane:  

1. Prognoza oddziaływania na środowisko projektów Programu 
ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla 
Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2009 – 2012 z 
uwzględnieniem lat 2013 -2016  

2. Program Ochrony środowiska dla Powiatu Tarnobrzeskiego 
na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016 

3. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tarnobrzeskiego na 
lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 -2016  

4. Wojewódzki Program Ochrony Powietrza – corocznie do 
Marszałka Województwa Tarnobrzeskiego  składana jest 
informacja z realizacji tego programu przez Starostę 
Tarnobrzeskiego w zakresie wydanych  pozwoleń i długości 
wybudowanych dróg i ścieżek rowerowych  , a także 
częstotliwości  zwilżania ulic  i dróg  przez Zarząd Dróg 
Powiatu Tarnobrzeskiego. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.  

wycinka drzew i krzewów – bieżąca ochrona elementów tworzących 
walory krajobrazowe, prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami 
przyrodniczymi,  

rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym – rok 
2018 zarejestrowano 1 szt. żółw grecki 

 

Postepowanie administracyjne w zakresie ochrony środowiska dla  
zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie powiatu tj. 
Zakłady Metalowe DEZAMET S.A w Nowej Dębie , FENIX METALS 
LIMITED w Chmielowie, ALUMETAL Poland Sp. z o.o w Gorzycach, 
Federal-Mogul Sp. z o.o w Gorzycach, EKO-CENTRUM Sp. z o.o –
Oddział w Nowej Dębie prowadzi Marszałek Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie . 

Natomiast w  stosunku do pozostałych zakładów  i innych firm 
zlokalizowanych  w gminie Nowa Dęba ,Gorzycach, Baranowie 
Sandomierskim i Grębowie postepowanie prowadzi Starosta  
Tarnobrzeski.  

W tym celu wykorzystywane są następujące przepisy prawne: 

- ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku z 
późniejszymi  zmianami  wraz z rozporządzeniami wykonawczymi  

- ustawa O odpadach  z dnia 14 grudnia 2012 roku z późniejszymi  
zmianami wraz z rozporządzeniami wykonawczymi  
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- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko z późniejszymi zmianami 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r w sprawie 
rodzajów instalacji , których eksploatacja wymaga zgłoszenia  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca w sprawie 
przypadków , w których wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia  

- rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 
2014 r. poz. 112), 

 

W 2018 roku zostało wydane pozwolenie zintegrowane dla 
Podkarpackiej Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o – Zakład w Chmielowie. 
Pozwolenie to obejmuje regulację prawną tego zakładu w zakresie 
emisji substancji do powietrza, gospodarki odpadami i emisji hałasu 
do środowiska. W okresie do 5 lat od wydania tego pozwolenia 
zostanie przeprowadzona jego analiza w zakresie spełnienia 
warunków i nałożonych obowiązków. 

Ponadto , wydano pozwolenia ustalając emisję gazów i pyłów do 
powietrza dla : ESV WISŁOSAN Sp. z o.o w Nowej Dębie , DEZAL_Pro 
S.A W Nowej Dębie , Beton-Bud Sp. z o.o w Gorzycach , Northern 
Aerospace Sp. z o.o w Nowej Dębie . 

Realizując art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska przyjęto trzy  
zgłoszenia instalacji przemysłowych , które wymagały regulacji 
prawnej w zakresie ochrony środowiska  tj. Firma Handlowa RIA Sp. 
z o.o Sp. K Jamnica 160 ,             Viking Packaging Sp. z o.o w 
Chmielowie ,Beton-Bud Sp. z o.o ul. Odlewników 52 w Gorzycach  
oraz  12 instalacji wytwarzającej pole eletromagnetyczne  przez 
stacje bazowe telefonii komórkowej . 

W zakresie gospodarki odpadami w 2018 roku ; wydano pozwolenia 
na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie 
odpadów  w ilości 26. Wg. ustawy O odpadach ,  w zakresie zbierania 
i przetwarzania odpadów przeprowadzono  kontrolę wspólnie z 
Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska –Delegatura w 
Tarnobrzegu . W tym zakresie w jednym przypadku zwrócono 
wniosek do uzupełnienia i nakazano  działalność w zakresie 
przetwarzania odpadów dostosować do obowiązujących warunków 
podyktowanych  prawem .  

Leśnictwo 

Nazwa zadania Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe. 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach Dz.U.2018.2129 
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Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2018 r. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018r.  

decyzje w sprawie przekwalifikowania lasu na użytki rolne  

decyzje w sprawie pozyskania drewna niezgodnego z uproszczonym 
planem urządzania lasu 

wydawanie zaświadczeń o objęciu działki uproszczonym planem 
urządzania lasu  

sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz inwentaryzacji 
stanu lasów 

– rok 2018 sporządzono uproszczone plany urządzania lasu dla 
gminy Gorzyce obręby: Furmany, Gorzyce, Motycze Poduchowne, 
Orliska, Sokolniki, Trześń, Zalesie Gorzyckie, gmina Nowa Dęba 
obręb Tarnowska Wola, 

- rok 2018 wydano 417 szt. zaświadczeń o objęciu działki 
uproszczonym planem urządzania lasu, 

XII. Ochrony praw konsumenta. 

Nazwa zadania Ochrony praw konsumenta. 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2018 r.  

Ochrona praw konsumenta jest  zadaniem własnym Powiatu, 
którego realizacja wynika bezpośrednio z art.4 ust. 1 pkt 18 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Zadanie jest  realizowane  przez powiatowego rzecznika 
konsumentów, który  udziela   mieszkańcom  powiatu 
tarnobrzeskiego  bezpłatnych  porad,   w  zakresie  reklamowania   
umów sprzedaży  towarów i usług. 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.  

Stosownie do postanowień  ustawy  z dnia 16 lutego 2007 o 
ochronie konkurencji i konsumentów, powiatowy rzecznik  
konsumentów przekazuje  do Urzędu Ochrony Konkurencji i 
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Konsumentów  roczne sprawozdanie ze swojej działalności, 
zatwierdzone  przez  starostę tarnobrzeskiego.  

Sprawozdanie za rok 2018  zostało przekazane do  Delegatury UOKiK 
w Krakowie dnia 27.03.2019.  i zawierało  następujące informacje: 

1.Udzielanie przez rzecznika porad i informacji prawnej w zakresie 
   ochrony interesów konsumentów  osobiście i  telefonicznie  - 194. 

2. Udzielanie przez rzecznika porad i informacji prawnej w zakresie 

    ochrony interesów konsumentów - sprawy rozpatrywane na 
    piśmie   - 10. 

3. Wystąpienia do przedsiębiorców - 24. 

4. Współpraca z innymi instytucjami - w roku 2018  rzecznik  
współpracował z Komendą  Miejską  Policji w Tarnobrzegu 
w ramach  akcji  „Bezpieczny  senior”. 

XIII. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

Porządek publiczny 

Nazwa zadania 
Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

Czy dla zadania została 
opracowana 
polityka/strategia/ 
program. Jeżeli tak, 
wskazać nazwę/datę/tryb 
przyjęcia danego 
dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i 
stan realizacji na koniec 
2018 r.  

W celu wykonywania zadań z zakresu porządku publicznego i 
bezpieczeństwa obywateli, a także zwierzchnictwa nad powiatowymi 
służbami, inspekcjami i strażami Starosta Tarnobrzeski Zarządzeniem 
nr OR.120.21.2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku powołał Komisję 
Bezpieczeństwa i Porządku. 

W ramach swojej pracy w 2018 roku komisja spotkała się wspólnie  
z Powiatowym Zespołem Zarzadzania Kryzysowego dwukrotnie.  
Na posiedzeniu, które odbyło się 29 marca 2018 roku dokonano 
oceny stanu bezpieczeństwa powiatu tarnobrzeskiego za 2017 r. 
Informację ze swojej działalności za miniony rok przedstawili 
kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży. 

Kolejne spotkanie miało miejsce 14 listopada 2018 roku i dotyczyło 
stanu przygotowań powiatowych służb, inspekcji i straży powiatu 
tarnobrzeskiego do okresu zimowego 2018/2019, a także aktualnej 
sytuacji epizootycznej ASF na terenie kraju.  

W Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 8 lutego 
2018 roku opublikowano „Sprawozdanie Starosty Tarnobrzeskiego 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku”.  

W celu wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, w 
szczególności: zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu 
do podejmowania właściwych działań, reagowaniu w przypadku 
wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz 
odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej, Starosta 
Tarnobrzeski Zarządzeniem nr 15/2018 z dnia 24 maja 2018 roku 
powołał Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. W 
dokumencie określił skład osobowy, regulamin pracy PZZK, a także 
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szczegółowy zakres zadań Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Tarnobrzegu. 

Zgodnie z opracowanym planem pracy Powiatowego Zespołu 
zarządzania Kryzysowego na 2018 rok odbyły się dwa posiedzenia 
zespołu. Na pierwszym spotkaniu powiatowe służby, inspekcje i 
straże przedstawiły raporty z działalności w 2017 roku, a także 
dokonano oceny stanu bezpieczeństwa powiatu tarnobrzeskiego.  

Na kolejnym posiedzeniu zespołu, omówiono sposób przygotowania 
poszczególnych służb, inspekcji i straży oraz jednostek 
organizacyjnych powiatu do okresu zimowego 2018/2019, a także 
aktualną sytuację epizootycznej ASF na terenie kraju. Ze względu na 
wykrycie w dniu 26 październik 2018 u padłego dzika w m. Stary 
Rachów, gmina Annopol, powiat kraśnicki, województwo lubelskie, 
wirusa afrykańskiego pomoru świń, gminna Gorzyce został objęta 
obszarem ochronnym. Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił 
szczegółowo wprowadzone na terenie gminy restrykcyjne zasady 
przemieszczania świń z gospodarstw.  

Z celu poinformowania mieszkańców powiatu i osób przebywającym 
na terenie powiatu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w 
Tarnobrzegu przekazało do urzędów miast i gmin/ gmin oraz 
powiatowych służb, inspekcji i straży - 49 ostrzeżeń 
meteorologicznych oraz 1 ostrzeżenie hydrologiczne, czyli  informacji 
o występowaniu wyjątkowo niebezpiecznego zjawiska pogodowego, 
zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzkiemu.  

W 2018 roku przeprowadzone zostały dwa treningi łączności 
z pracownikami gmin w powiatowej radiowej sieci zarządzania 
kryzysowego. Treningi te miały na celu doskonalić umiejętność pracy 
na przydzielonych kanałach radiowych, sprawdzić skuteczność 
obiegu informacji oraz ulepszyć zasady organizacji stanowisk 
łączności radiowej. 

W celu właściwego monitorowania zagrożeń, oceny sytuacji w 
przypadku ich wystąpienia, koordynacji sił i środków uruchamianych 
w sytuacjach kryzysowych Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego przesyłało codziennie do Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie za pomocą Centralnej 
Aplikacji Raportującej informacje dobowe o stanie bezpieczeństwa 
na terenie powiatu. W przypadku wystąpienia zdarzenia lub 
zagrożenia do WCZK przesyłane były raporty doraźne. W 2018 do 
WCZK przesłano 310 raportów dobowych oraz 13 doraźnych. 

W celu wspomagania systemu zarządzania kryzysowego opracowany 
został „Plan zarządzania kryzysowego Powiatu Tarnobrzeskiego”.  
Dokument ten ma na celu przygotowanie do podjęcia właściwych 
działań minimalizujących skutki sytuacji kryzysowych oraz 
optymalnego wykorzystania sił i środków w  trakcie reagowania  na 
zagrożenia. Plan ten został zatwierdzony przez Wojewodę 
Podkarpackiego 22 września 2017 roku. 

Powiat Tarnobrzeski podpisał w 2018 roku umowę na korzystanie z 
usług informatycznych systemu Alert-SMS. Program służy do 
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wysłania wiadomości SMS z ostrzeżeniem przed zagrożeniami, które 
mogą wystąpić na terenie powiatu. Program obsługuje pracownik 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Tarnobrzegu. Wiadomości otrzymują osoby 
wytypowane przez kierowników powiatowych służb, inspekcji i 
straży, a także wójtów i burmistrzów. W roku 2018 wysłanych 
zostało 195 smsów. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne  
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r. 

 

Inwestycje realizowane w 
obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Wykup licencjonowanego dostępu do platformy Alert-SMS – 
1 722,00 zł 

Zakup mapy na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego – 290,00 zł 

Ochrona przeciwpowodziowa 

Nazwa zadania 
Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie 
powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa i 
zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia 
ludzi oraz środowiska. 

Czy dla zadania została 
opracowana 
polityka/strategia/ 
program. Jeżeli tak, 
wskazać nazwę/datę/tryb 
przyjęcia danego 
dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i 
stan realizacji na koniec 
2018 r.  

W 2018 roku opracowany został „Plan operacyjny ochrony przed 
powodzią powiatu tarnobrzeskiego”. 

Na terenie powiatu tarnobrzeskiego w ciągu minionego roku nie 
wystąpiły przesłanki do ogłoszenia pogotowia i alarmu 
przeciwpowodziowego. 

W celu prawidłowego współdziałania systemów i sił ratunkowych 
podczas zagrożenia powodziowego uchwałą nr 22/59/2011 z dnia  
21 czerwca 2011 Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego powołał 
Powiatowe Pogotowie Przeciwpowodziowe na bazie OSP w 
Gorzycach, OSP w Siedleszczanach, OSP w Grębowie i OSP w 
Chmielowie.  

Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy wyposażony jest w 
następujący sprzęt: 

- 30 000 worków, 

- pakowarka do piasku „SAHARA” – 1 szt., 

- przewoźny agregat pompowy 200 HL-24S – 1 szt., 

- łódź aluminiowa ratunkowa – 1 szt., 

- namiot pneumatyczny NP.16 wraz ze sprężarką – 1 szt., 
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- namiot pneumatyczny NP.38 wraz ze sprężarką – 2 szt. 

Sprzęt ten jest zlokalizowany w magazynie powiatowym 
mieszczącym się w piwnicach budynku starostwa oraz na podstawie 
umów użyczenia w jednostkach tworzących Powiatowe Pogotowie 
Przeciwpowodziowe. 

W 2018 roku Starosta Tarnobrzeski wspólnie z Wójtem Gminy 
Gorzyce organizował konferencję pn. „Bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe w dolinie Wisły i Sanu”. Podczas konferencji 
zaprezentowane zostały tematy dotyczące zadań i kompetencji 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz realizacji 
zadań przeciwpowodziowych w zlewni Wisły i Sanu, a także 
zagadnienia dotyczące budowy lokalnych systemów wczesnego 
ostrzegania i prognozowania powodzi. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w 
jednostkach realizujące 
zadanie. 

Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego 

XIV. Administracja Architektoniczno-Budowlana 

Nazwa zadania 
Nadzór Architektoniczno-Budowlany 

Czy dla zadania została 
opracowana 
polityka/strategia/ 
program. Jeżeli tak, 
wskazać nazwę/datę/tryb 
przyjęcia danego 
dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i 
stan realizacji na koniec 
2018r.  

Podstawa działania: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 
(tj. Dz.U.2018 poz.1202 ze zmianami) 

W 2018r. wydano pozwolenia budowlane w ilości: 

Gmina Baranów Sandomierski – 79 

Gmina Gorzyce – 104 

Gmina Grębów – 119 

Gmina Nowa Dęba – 139 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w 
jednostkach realizujące 
zadanie. 

Referat Architektury i Budownictwa 

 

XV. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku 
pracy. 

Nazwa zadania Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy. 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

 

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Tarnobrzeskiego Rynku 
Pracy jest częścią  Strategii Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 
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Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2018 r. Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim 
charakterze są odniesienia 
do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 
2018 r. 

2015 -2020, w tym Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 
Cele postawione do zrealizowania zawarte w ww. Programie znalazły 
swoje odzwierciedlenie w opracowywanym corocznie planie pracy 
Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu.  

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu. 

Sprawozdanie z realizacji celów Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu za 
2018r 

 I. CEL GŁÓWNY: Wsparcie w obszarze zatrudnienia dla osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy oraz współpraca z pracodawcami. 

Lp. Cel szczegółowy 
Termin 

realizacji 
Kryterium - wskaźnik, 

sposób osiągnięcia celu 

Stopień realizacji 
zadania w 2018r. 

(nadwyżka, niedobór) 

1. 
Zindywidualizowanie pomocy osobom bezrobotnym poszukującym pracy 

w aktywnym poszukiwaniu pracy 

1.1 

Wsparcie osób 
bezrobotnych poprzez 
objęcie ich indywidualnymi 
poradami zawodowymi. 

styczeń – 
grudzień 
2018r. 

Przeprowadzenie 320 
indywidualnych porad 
zawodowych. 

Przeprowadzono  506 
indywidualnych  porad 
zawodowych.  
Nadwyżka 186 porad.  

1.2 

Wsparcie osób 
bezrobotnych poprzez 
objęcie ich grupowymi 
poradami zawodowymi. 

styczeń – 
grudzień 
2018r. 

Przeprowadzenie 30 
grupowych porad 
zawodowych. 

Przeprowadzono 33 
grupowe porady 
zawodowe.  
Nadwyżka o 3 porady 
grupowe. 

1.3 

Wsparcie osób 
bezrobotnych poprzez 
objęcie ich indywidualnymi 
informacjami zawodowymi. 

styczeń – 
grudzień 
2018r. 

Przeprowadzenie 1200 
indywidualnych informacji 
zawodowych. 

Przeprowadzono   1892 
indywidualne 
informacje zawodowe.  
Nadwyżka o 692 
indywidualne 
informacje zawodowe.  

1.4 

Wsparcie osób 
bezrobotnych poprzez 
objęcie ich grupowymi 
informacjami zawodowymi. 

styczeń – 
grudzień 
2018r. 

Przeprowadzenie 30 
grupowych informacji 
zawodowych. 

Przeprowadzono 30 
grupowych informacji 
zawodowych.  
Zadanie zrealizowane w 
100%.  
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1.5 

Ustalanie profilu pomocy 
celem właściwego ze 
względu na potrzeby osoby 
bezrobotnej, doboru form 
pomocy określonych w 
ustawie. 

styczeń – 
grudzień 
2018r. 

Ustalenie profilu pomocy 
min. 99% zarejestrowanych 
osób bezrobotnych. 

Ustalono 5611 profili 
pomocy. 
Zadane zrealizowane w 
100%. 

1.6 

Przygotowywanie 
indywidualnych planów 
działania dostosowanych do 
profilu pomocy. 

styczeń – 
grudzień 
2018r. 

Przygotowanie IPD dla min. 
90% zarejestrowanych. 

Przygotowano  5025 
IPD. 
Zadanie zrealizowane w 
100%. 

2. 
Współpraca z przedsiębiorcami/pracodawcami w zakresie przygotowania 

osób bezrobotnych i poszukujących pracy do podjęcia zatrudnienia w 
zawodach deficytowych lub innej pracy zarobkowej. 

2.1 

 

Promowanie usług Urzędu i 
instrumentów rynku pracy 
poprzez nawiązywanie i 
utrzymywanie kontaktów  
z pracodawcami. 

styczeń – 
grudzień 
2018r. 

Zorganizowanie min 2 
spotkań informacyjnych dla 
pracodawców (na temat 
EURES oraz korzystania ze 
środków PFRON). 

Zadanie zrealizowane w 
sposób 
zmodyfikowany, 
natomiast bardziej 
odpowiadający 
aktualnej sytuacji i 
potrzebom, tj. w formie 
indywidualnych 
informacji 
przekazywanych 
podczas kontaktów z 
pracodawcami. 

Przeprowadzenie min. 800 
wizyt/kontaktów z 
pracodawcami, w tym min. 
360 wizyt w zakładach 
pracy. 

Przeprowadzono 672 
kontakty/wizyty, 
 w tym  299 w siedzibie 
pracodawcy. Mniejsza 
liczba wizyt 
spowodowana została 
usprawiedliwioną 
nieobecnością w 
ostatnim kwartale 2018 
r. pośrednika pracy 
odpowiedzialnego za 
wizyty u pracodawców.  

Zwiększenie liczby 
podmiotów 
współpracujących z 
Urzędem min. o 3%. 

Liczba podmiotów 
współpracujących z 
Urzędem zwiększyła się 
o 146 czyli o 5%  w 
stosunku do stanu z  
31.12.2018r. Zadanie 
zrealizowane z 
nadwyżką o 2% w 
stosunku do planu. 

II – III 
kwartał 
2018r. 

Zorganizowanie min. 5 razy 
punktów informacyjnych dla 
pracodawców na terenie 
urzędów gmin (1 dyżur w 
miesiącu w danej gminie) 

Zadanie zrealizowane w 
100% 
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II. CEL GŁÓWNY: Ustawiczne zwiększanie efektywności pracy i oddziaływań służb 
zatrudnienia poprzez zastosowanie i wykorzystanie dostępnych instrumentów rynku pracy 
oraz  tworzenie nowych programów rynku pracy. 

III 
kwartał 
2018r. 

Zorganizowanie min. 1 dnia 
branżowego. 

Zadanie zrealizowane w 
100%. 

Lp. Cel szczegółowy 
Termin 

realizacji 
Kryterium - wskaźnik, 

sposób osiągnięcia celu 

Stopień realizacji 
zadania w 2018r. 

(nadwyżka, niedobór) 

1. Wspieranie tworzenia nowych i trwałych miejsc pracy. 

1.1 

Pozyskanie środków 
finansowych na realizację 
projektów 
współfinasowanych ze 
środków EFS. 

I 
półrocze 
2018r. 

Złożenie 2 wniosków  
i podpisanie stosownych 
umów lub porozumień. 

Plan zrealizowany w 
100%. 

1.3.1 

Aktywizacja osób powyżej 
29 roku życia w ramach 
środków pozyskanych z RPO 
WP. 

luty – 
grudzień 
2018r. 

• Umożliwienie co najmniej 
76 osobom zdobycia 
umiejętności 
praktycznych w postaci 
stażu, 

• Umożliwienie co najmniej 
18 osobom podjęcia 
pracy w ramach prac 
interwencyjnych, 

• Umożliwienie podjęcia 
samozatrudnienia co 
najmniej 14 osobom w 
ramach dofinansowania 
podjęcia działalności 
gospodarczej, 

• Umożliwienie podjęcia 
pracy 15 osobom  
w ramach wyposażenia 
stanowiska pracy. 

• Odbywanie stażu 
rozpoczęło 89 osób 
- nadwyżka o 13 
osób. 

• Zatrudnienie w 
ramach prac 
interwencyjnych 
podjęło 24 osoby - 
nadwyżka o 6osób. 

• Działalność 
gospodarczą 
podjęło 16 osób – 
nadwyżka o 2 
osoby  

• W ramach 
wyposażenia 
stanowiska pracy 
zatrudnienie 
podjęło 12 osób – 
niedobór w 
stosunku do planu 
spowodowany 
długo trwającymi 
wyjaśnieniami 
dotyczącymi 
sposobu rozliczania 
VAT w projektach  
EFS środki 
przesunięto na inne 
zadania. 

1.3.1a 
Umożliwienie podjęcia 
zatrudnienia osobom 
bezrobotnym powyżej 29 

styczeń – 
grudzień 
2018r. 

• Osiągnięcie efektywności 
zatrudnieniowej na 
poziomie 44%. 

Osiągnięto 
efektywność na 

poziomie 82% Zadanie 
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roku życia po zakończeniu 
realizacji wsparcia w ramach 
RPO WP. 

zrealizowano z 
nadwyżką 38%. 

1.3.2 

Aktywizacja osób 
bezrobotnych do 30 roku 
życia w ramach środków 
pozyskanych z PO WER. 

styczeń – 
grudzień 
2018r. 

• Umożliwienie co najmniej 
150 osobom zdobycia 
umiejętności 
praktycznych  
w postaci stażu, 

• Umożliwienie co najmniej 
30 osobom podjęcia pracy 
w ramach prac 
interwencyjnych, 
 

• Umożliwienie podjęcia 
pracy w ramach wsparcia 
w postaci bonu na 
zasiedlenie co najmniej 28 
osobom, 

• Umożliwienie 
samozatrudnienia co 
najmniej 23 osobom w 
ramach dofinansowania 
podjęcia działalności 
gospodarczej, 

• Umożliwienie podjęcia 
pracy 7 osobom w ramach 
wyposażenia stanowiska 
pracy. 

• Umożliwiono odbycie 
stażu 208 osobom 
bezrobotnym – 
nadwyżka  58 osób 

 

• Zatrudnienie w 
ramach prac 
interwencyjnych 
podjęło 30 osób 
zadanie zrealizowane 
w 100%. 

• Zatrudnienie w 
ramach bonu na 
zasiedlenie podjęło 
51 osób 
bezrobotnych 
nadwyżka o 23 
osoby. 
 

• Samozatrudnienie 
podjęło 35 osób 
nadwyżka o 12 osób. 

 

• W ramach 
wyposażenia 
stanowiska pracy 
zatrudnienie podjęły 
3 osoby – niedobór 
spowodowany 
małym 
zainteresowaniem 
pracodawców tą 
kategorią osób 
bezrobotnych w 
związku z tym środki 
przesunięto na inne 
zadania.  



51 

1.3.2a 

Umożliwienie podjęcia 
zatrudnienia osobom 
bezrobotnym do 30 roku 
życia po zakończeniu 
realizacji wsparcia. 

styczeń – 
grudzień 
2018r. 

• Osiągnięcie efektywności 
zatrudnieniowej w grupie 
osób długotrwale 
bezrobotnych na 
poziomie 35%, 

• Osiągnięcie efektywności 
zatrudnieniowej w grupie 
osób bezrobotnych o 
niskich kwalifikacjach na 
poziomie 48%, 

• Osiągnięcie efektywności 
zatrudnieniowej w grupie 
osób bezrobotnych 
niepełnosprawnych na 
poziomie 17%. 

• Długotrwale 
bezrobotni – 
efektywność na 
poziomie 85,5% 

• Niepełnosprawni – 
efektywność na 
poziomie 90% 

• Osoby o niskich 
kwalifikacjach  - 
efektywność na 
poziomie 86,47% 

 

1.2. 

Pozyskanie środków 
finansowych na realizację 
programów w ramach 
rezerwy MRPiPS. 

luty – 
listopad 
2018r. 

Złożenie co najmniej 4 
wniosków o środki  
z rezerwy. 

Łącznie w 2018 r. 
pozyskano środki w 
ramach łącznie 13 
rezerw na kwotę 
6 887 700,00 zł. 
Nadwyżka. 

1.2.1 
Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych w wieku 45 lat  
i powyżej 

maj – 
grudzień 
2018r. 

• umożliwienie co najmniej 
60 osobom podjęcia pracy 
w formie robót 
publicznych, 

• umożliwienie co najmniej 
25 osobom zdobycia 
umiejętności praktycznych 
poprzez odbycie stażu, 

• umożliwienie podjęcia 
pracy przez co najmniej 10 
osób w wyniku 
zorganizowania prac 
interwencyjnych, 

• podniesienia kwalifikacji 
i/lub umiejętności 
zawodowych przez min 7 
osób w związku z 
organizacją szkoleń, 

• umożliwienie podjęcia 
pracy przez co najmniej 5 
osób w wyniku 
dofinansowania 
wynagrodzenia dla osób 
powyżej 50 roku życia, 

• umożliwienie podjęcia 
samozatrudnienia co 
najmniej 3 osobom w 

• W ramach robót 
publicznych 
zatrudnienie podjęło 
129 osób  nadwyżka 
69 osób  

• Odbywanie stażu 
rozpoczęło 16 osób. 
Niedobór  9 osób 
spowodowany 
małym 
zainteresowaniem 
odbywaniem stażu 
przez osoby z tej 
grupy docelowej, 
środki przesunięto 
na inne zadania.  

• Zatrudnienie w 
ramach prac 
interwencyjnych 
uzyskało 12 osób 
bezrobotnych. 
Nadwyżka 2 osoby. 

• Zatrudnienie w 
ramach 
dofinansowania dla 
osób powyżej 50 
roku życia podjęło 9 
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ramach dofinansowania 
podjęcia działalności 
gospodarczej, 

• umożliwienie podjęcia 
pracy 3 osobom w ramach 
wyposażenia stanowiska 
pracy. 

osób. Nadwyżka 4 
osoby. 

• Podniesienie 
kwalifikacji i/lub 
umiejętności 
zawodowych 
umożliwiono 1 
osobie bezrobotnej. 
Niedobór 
spowodowany 
małym 
zainteresowaniem 
osób ze wskazanej 
grupy docelowej 
podnoszeniem 
kwalifikacji środki 
przesunięto na inne 
zadania cieszące się 
zainteresowaniem.      

• Samozatrudnienie w 
ramach 
dofinansowania 
działalności 
gospodarczej podjęła 
1 osoba bezrobotna 
Niedobór 
spowodowany 
małym 
zainteresowaniem 
osób ze wskazanej 
grupy docelowej  
środki przesunięto 
na inne zadania 
cieszące się 
zainteresowaniem. 

1.2.1.a 

Umożliwienie podjęcia 
zatrudnienia osobom w 
wieku 45 lat i powyżej po 
zakończeniu realizacji 
wsparcia. 

styczeń 
2018r. – 
marzec 
2019r. 

Uzyskanie efektywności 
zatrudnieniowej na 
poziomie 87,6% 

Wg stanu na styczeń 
2019 osiągnięto 
efektywność na 
poziomie 89%. 
Nadwyżka 1,4%.  

1.2.2 

Aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych oraz 
bezrobotnych, którzy 
sprawowali opiekę nad 
osobą zależną, w 
szczególności 
niepełnosprawną. 

maj - 
grudzień 

2018 

• umożliwienie co najmniej 
3 osobom podjęcia pracy 
w formie robót 
publicznych , 

• umożliwienie co najmniej 
3 osobom zdobycia 
umiejętności 
praktycznych poprzez 
odbycie stażu, 

• umożliwienie podjęcia 
pracy przez co najmniej 2 

• W ramach robót 
publicznych pracę 
podjęły 3 osoby - 
realizacja w 100%. 

• Odbywanie stażu 
rozpoczęły 2 osoby 
niedobór – osoby 
niepełnosprawne 
miały możliwość 
odbywania stażu 
również w innych 
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osoby w wyniku 
zorganizowania prac 
interwencyjnych, 

• umożliwienia 
podniesienia kwalifikacji 
co najmniej 1 osobie w 
wyniku studiów 
podyplomowych. 

projektach 
współfinansowanych 
z EFS i PFRON.  

• Podniesienie 
kwalifikacji w ramach 
studiów 
podyplomowych 
umożliwiono 1 
osobie zadanie 
zrealizowane  
w 100%. 

• Zatrudnienie w 
ramach prac 
interwencyjnych – 
zadanie 
nierealizowane  
osoby 
niepełnosprawne 
miały możliwość 
podjęcia 
zatrudnienia w 
innych projektach w 
tym 
współfinansowanych 
z EFS.  

1.2.2.a 

Umożliwienie podjęcia 
zatrudnienia osobom 
niepełnosprawnym oraz 
bezrobotnym, którzy 
sprawowali opiekę nad 
osobą zależną, w 
szczególności 
niepełnosprawną po 
zakończeniu realizacji 
programu. 

grudzień 
2018r. – 
marzec 
2019r. 

Uzyskanie efektywności 
zatrudnieniowej na 
poziomie 87,5%. 

Wg stanu na styczeń 
2019 osiągnięto 
efektywność na 
poziomie 83,3%. 

1.2.3 
Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych 
powracających z zagranicy. 

maj – 
grudzień 
2018r. 

• umożliwienie co najmniej 
10 osobom zdobycia 
umiejętności praktycznych 
poprzez odbycie stażu, 

• podniesienie kwalifikacji 
i/lub umiejętności 
zawodowych przez min. 5 
osób w związku z 
organizacją szkoleń, 

• umożliwienie podjęcia 
pracy przez co najmniej 3 
osoby w wyniku przyznania 
bonu na zasiedlenie, 

• umożliwienie podjęcia 
samozatrudnienia co 
najmniej 3 osobom w 

• Odbywanie stażu 
podjęły 2 osoby 
bezrobotne.  

• Umożliwiono 
podniesienie 
kwalifikacji i/lub 
umiejętności 
zawodowych 2 
osobom 
bezrobotnym. 

• W wyniku przyznania 
bonu na zasiedlenie 
2 osoby podjęły 
pracę.  

• Samozatrudnienie w 
ramach przyznanych 
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ramach dofinansowania 
podjęcia działalności 
gospodarczej, 

• umożliwienie podjęcia 
pracy 3 osobom w ramach 
wyposażenia stanowiska 
pracy. 

środków podjęła 1 
osoba bezrobotna.  

• W ramach 
wyposażenia 
stanowiska 
zatrudnienia podjęła 
1 osoba. 

Niedobory w realizacji 
poszczególnych zadań 
wynikały z małego 
zainteresowania 
bezrobotnych ze 
wskazanej grupy 
docelowej podjęciem 
pracy, działalności 
gospodarczej czy też 
podnoszeniem 
kwalifikacji. W związku 
z tym za zgodą 
Marszałka środki 
przesunięto Na inne 
rezerwy w celu ich 
racjonalnego 
wykorzystania.  

1.2.3.a 

Umożliwienie podjęcia 
zatrudnienia osobom 
bezrobotnym powracającym 
z zagranicy po zakończeniu 
realizacji programu. 

grudzień 
2018r. – 
marzec 
2019r. 

Uzyskanie efektywności 
zatrudnieniowej na 
poziomie 87,5%. 

Osiągnięto efektywność 
na poziomie 85,7%. 

1.2.4 

Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych związana z 
likwidacją widocznych na 
rynku luk kompetencyjnych, 
związanych z brakiem 
specjalistów w zakresie 
medycyny i opieki 
długoterminowej. 

maj – 
grudzień 
2018r. 

• umożliwienie co najmniej 
5 osobom zdobycia 
umiejętności praktycznych 
poprzez odbycie stażu, 

• umożliwienie co najmniej 
7 osobom podjęcia pracy w 
formie robót publicznych, 

• umożliwienie 
podniesienia kwalifikacji 
i/lub umiejętności 
zawodowych przez min. 5 
osób poprzez szkolenia. 

• Odbywanie stażu 
rozpoczęły 3 osoby 

• Zatrudnienie w 
ramach robót 
publicznych podjęły 
2 osoby bezrobotne. 

 
Niedobory w realizacji 
poszczególnych zadań 
wynikały z małego 
zainteresowania 
bezrobotnych ze 
wskazanej grupy 
docelowej podjęciem 
pracy, działalności 
gospodarczej czy też 
podnoszeniem 
kwalifikacji. W związku 
z tym za zgodą 
Marszałka środki 
przesunięto na inne 
rezerwy w celu ich 
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racjonalnego 
wykorzystania 

1.2.4.a 

Umożliwienie podjęcia 
zatrudnienia osobom 
bezrobotnym 
aktywizowanym w związku z 
likwidacją widocznych na 
rynku luk kompetencyjnych, 
związanych z brakiem 
specjalistów w zakresie 
medycyny i opieki 
długoterminowej po 
zakończeniu programu. 

grudzień 
2018r. – 
marzec 
2019r. 

Uzyskanie efektywności 
zatrudnieniowej na 
poziomie 85%. 

Osiągnięto 
efektywność na 
poziomie 85,0%. 
Zadanie realizowane 
zgodnie z planem.  

1.2.5 

Aktywizacja zawodowa 
bezrobotnych rodziców 
powracających na rynek 
pracy oraz bezrobotnych 
opiekunów osób 
niepełnosprawnych. 

maj-
grudzień 
2018r. 

• umożliwienie co najmniej 
2 osobom zdobycia 
umiejętności 
praktycznych poprzez 
odbycie stażu, 

• umożliwienie podjęcia 
pracy przez co najmniej 2 
osoby w wyniku 
zorganizowania prac 
interwencyjnych, 

• umożliwienie podjęcia 
samozatrudnienia co 
najmniej 1 osobie w 
ramach dofinansowania 
podjęcia działalności 
gospodarczej, 

• umożliwienie co najmniej 
3 osobom podjęcia pracy 
w ramach robót 
publicznych. 

• Odbywanie stażu 
podjęła 1 osoba 

• Pracę w ramach 
robót publicznych 
podjęły 2 osoby 

• Samozatrudnienie 
podjęła 1 osoba 
bezrobotna. 

 
Niedobory w realizacji 

poszczególnych 
zadań wynikały z 
małego 
zainteresowania 
bezrobotnych ze 
wskazanej grupy 
docelowej podjęciem 
pracy, działalności 
gospodarczej czy też 
podnoszeniem 
kwalifikacji. W 
związku z tym za 
zgodą Marszałka 
środki przesunięto 
na inne rezerwy w 
celu ich racjonalnego 
wykorzystania 

1.2.5.a 

Umożliwienie podjęcia 
zatrudnienia osobom 
bezrobotnym powracającym 
z zagranicy po zakończeniu 
realizacji programu. 

grudzień 
2018r. – 
marzec 
2019r. 

Uzyskanie efektywności 
zatrudnieniowej na 
poziomie 85%. 

Osiągnięto 
efektywność na 
poziomie 100,0%  

1.2.6 
Aktywizacja zawodowa osób 
długotrwale bezrobotnych. 

maj - 
grudzień 
2018r. 

• umożliwienie co najmniej 15 
osobom podjęcia pracy w 
formie robót publicznych, 

• umożliwienie co najmniej 14 
zdobycia umiejętności 
praktycznych poprzez 
odbycie stażu, 

• Zatrudnienie w 
ramach robót 
publicznych podjęło 
17 osób 
bezrobotnych 
nadwyżka 2 osoby 
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• umożliwienie podjęcia pracy 
przez co najmniej 4 osoby w 
wyniku zorganizowania prac 
interwencyjnych, 

• podniesienie kwalifikacji 
i/lub umiejętności 
zawodowych przez min 4 
osoby w związku z 
organizacją szkoleń, 

• umożliwienie podniesienia 
kwalifikacji co najmniej 4 
osobom w wyniku studiów 
podyplomowych, 

• umożliwienia podjęcia 
samozatrudnienia co 
najmniej 1 osobie w ramach 
dofinansowania podjęcia 
działalności gospodarczej, 

• umożliwienie podjęcia pracy 
1 osobie w ramach 
wyposażenia stanowiska 
pracy, 

• umożliwienie co najmniej 10 
osobom nabycia 
umiejętności w związku z 
podjęciem prac społecznie 
użytecznych, 

• umożliwienie podjęcia 
pracy przez co najmniej 4 
osoby w wyniku 
przyznania bonu na 
zasiedlenie. 

• Odbywanie stażu 
rozpoczęło 14 osób – 
zadanie zrealizowane 
w 100%. 

• Zatrudnienie w 
ramach prac 
interwencyjnych 
podjęły 3 osoby – 
jeden pracodawca 
odstąpił od realizacji 
umowy. 

• Podniesienie 
kwalifikacji i/lub 
umiejętności 
zawodowych 
umożliwiono 2 
osobom – małe 
zainteresowanie 
osób bezrobotnych 
ze wskazanej grupy 
docelowej 
podnoszeniem 
kwalifikacji.  

• Podpisana została 
umowa dotycząca 
wyposażenia 
stanowiska pracy w 
ramach której 
umożliwiono 
podjęcie pracy 1 
osobie zadanie 
zrealizowane w 
100%, 

• Nabycie umiejętności 
w wyniku 
uczestnictwa w PSU 
umożliwiono 8 
osobom 
bezrobotnym – w 
związku z brakiem 
osób chętnych od 
odbywania PSU na 
prośbę MOPR w 
Tarnobrzegu 
zmniejszono ilość 
osób realizujących 
zadanie.  

• Samozatrudnienie w 
ramach przyznanych 
środków podjęły 2 
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osoby nadwyżka 1 
osoba.  

• Bony na zasiedlenie 
– zadanie wycofane z 
realizacji ze względu 
na jego realizowanie 
w projektach 
współfinansowanych 
z EFS. .  

1.2.6.a 

Umożliwienie podjęcia 
zatrudnienia osobom 
długotrwale bezrobotnym 
po zakończeniu realizacji 
programu. 

grudzień 
2018r. – 
marzec 
2019r. 

Uzyskanie efektywności 
zatrudnieniowej na 
poziomie 87,6%. 

Osiągnięto 
efektywność na 
poziomie 87,8%. 

1.2.7 

Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych poprzez 
realizację programu staży w 
placówkach ARMiR. 

maj – 
grudzień 
2018r. 

Umożliwienie co najmniej 3 
osobom zdobycia 
umiejętności praktycznych 
poprzez odbycie stażu. 

Łącznie odbywanie staż 
podjęły 3 osoby. 
Zadanie zrealizowane 
w 100%.  

1.2.8 
Aktywizacja zawodowa 
bezrobotnych będących 
dłużnikami alimentacyjnymi. 

maj – 
grudzień 
2018r. 

• umożliwienie co najmniej 
3 osobom podjęcia pracy 
w formie robót 
publicznych, 

• umożliwienie co najmniej 
3 osobom zdobycia 
umiejętności 
praktycznych poprzez 
odbycie stażu, 

• umożliwienie podjęcia 
pracy przez co najmniej 1 
osobę w wyniku 
zorganizowania prac 
interwencyjnych. 

W ramach programu 
jedna osoba rozpoczęła 
odbywanie stażu  
Niedobory w realizacji 
poszczególnych zadań 
wynikały z małego 
zainteresowania 
zarówno pracodawców 
jak również 
bezrobotnych ze 
wskazanej grupy 
docelowej podjęciem 
pracy, czy też 
podnoszeniem 
kwalifikacji. W związku 
z tym za zgodą 
Marszałka środki 
przesunięto na inne 
rezerwy w celu ich 
racjonalnego 
wykorzystania.  

1.2.8.a 

Umożliwienie podjęcia 
zatrudnienia osobom 
bezrobotnym będącym 
dłużnikami alimentacyjnymi 
po zakończeniu realizacji 
programu. 

grudzień 
2018r. – 
marzec 
2019r. 

Uzyskanie efektywności 
zatrudnieniowej na 
poziomie 80%. 

Efektywność na 
poziomie 0% osoba 
przerwała odbywanie 
stażu. 

1.2.9 

Aktywizacja zawodowa 
bezrobotnych w regionach 
wysokiego bezrobocia oraz 
na terenach 
rewitalizowanych, a także 
realizowanego w ramach 

maj – 
grudzień 
2018r. 

• umożliwienie co najmniej 28 
osobom podjęcia pracy w 
formie robót publicznych, 

• umożliwienie co najmniej 44 
osobom zdobycia umiejętności 
praktycznych poprzez odbycie 
stażu, 

• Pracę w ramach 
robót publicznych 
podjęło 92 osoby 
nadwyżka o 64 osoby 

• Podniesienie 
umiejętności 
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Narodowego Programu 
Mieszkaniowego Mieszkanie 
Plus. 

• umożliwienie podjęcia pracy 
przez co najmniej 22 osoby w 
wyniku zorganizowania prac 
interwencyjnych, 

• podniesienie kwalifikacji i/lub 
umiejętności zawodowych 
przez min. 11 osób w związku z 
organizacją szkoleń, 

• umożliwienie podniesienia 
kwalifikacji co najmniej 6 
osobom w wyniku studiów 
podyplomowych, 

• umożliwienie podjęcia 
samozatrudnienia co najmniej 6 
osobom w ramach 
dofinansowania podjęcia 
działalności gospodarczej, 

• umożliwienie podjęcia pracy 7 
osobom w ramach wyposażenia 
stanowiska pracy, 

• umożliwienie co najmniej 17 
osobom nabycia umiejętności 
w związku z podjęciem prac 
społecznie użytecznych, 

• umożliwienie podjęcia pracy 
przez co najmniej 6 osób w 
wyniku przyznania bonu na 
zasiedlenie, 

• przyznanie spółdzielni socjalnej 
jednorazowo środków na 
utworzenie co najmniej 2 
stanowisk pracy, 

• finansowanie spółdzielni 
socjalnej kosztów składek na 
ubezpieczenia społeczne dla 5 
osób, 

• przyznanie spółdzielni socjalnej 
środków na finansowanie 
kosztów wynagrodzenia dla 5 
osób. 

zawodowych w 
ramach stażu 
umożliwiono 124 
osobom nadwyżka o 
80 osób,  

• W ramach prac 
interwencyjnych 
zatrudnienie podjęły 
74 osoby nadwyżka 
52 osoby, 

• Podnoszeniem 
kwalifikacji w ramach 
szkoleń objęto 16 
osób, nadwyżka 5 
osób.  

• Z finansowania 
studiów 
podyplomowych 
skorzystało 11 osób 
bezrobotnych  
nadwyżka 5 osób.  

• Samozatrudnienie w 
ramach przyznanych 
środków podjęło 19 
osób nadwyżka 13 
osób, 

• Na wyposażonych 
stanowiskach 
zatrudnienie podjęło 
24 osoby nadwyżka 
17 osób, 

• Pracę w ramach 
bonu na zasiedlenie 
podjęło 37 osób. 
Nadwyżka 31 osób.  

• Zadanie prace 
społecznie użyteczne 
wycofano z realizacji 
po uzgodnieniach z 
MOPR Tarnobrzeg 

• Zadania dotyczące 
przyznania 
spółdzielni socjalnej 
środków na 
utworzenie 
stanowiska pracy 
oraz na finasowanie 
kosztów 
wynagrodzenia 
zostały wycofane z 
realizacji ze względu 
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na przedłużające się 
procedowanie 
stosownych 
przepisów 
wykonawczych oraz 
zainteresowanie 
pracodawców i osób 
bezrobotnych innymi 
zdaniami.  

1.2.9.a 

Umożliwienie podjęcia 
zatrudnienia osobom 
bezrobotnym w regionach 
wysokiego bezrobocia oraz 
na terenach 
rewitalizowanych, a także 
realizowanego w ramach 
Narodowego Programu 
Mieszkaniowego Mieszkanie 
Plus po zakończeniu 
realizacji programu. 

grudzień 
2018r. – 
marzec 
2019r. 

Uzyskanie efektywności 
zatrudnieniowej na 
poziomie 81,4%. 

Wg stanu na styczeń 
2019 osiągnięto 
efektywność na 
poziomie 89,7%. 

1.2.10 
Aktywizacja zawodowa 
bezrobotnych 
zamieszkujących na wsi. 

maj – 
grudzień 
2018r. 

• umożliwienie co najmniej 40 
osobom podjęcia pracy w 
formie robót publicznych, 

• umożliwienie co najmniej 42 
osobom zdobycia 
umiejętności praktycznych 
poprzez odbycie stażu, 

• umożliwienie podjęcia pracy 
przez co najmniej 28 osób w 
wyniku zorganizowania prac 
interwencyjnych, 

• podniesienie kwalifikacji 
i/lub umiejętności 
zawodowych przez min. 9 
osób w związku z 
organizacją szkoleń, 

• umożliwienie podniesienia 
kwalifikacji co najmniej 8 
osobom w wyniku studiów 
podyplomowych, 

• umożliwienie podjęcia 
samozatrudnienia co 
najmniej 7 osobom w 
ramach dofinansowania 
podjęcia działalności 
gospodarczej, 

• umożliwienie podjęcia pracy 
8 osobom w ramach 
wyposażenia stanowiska 
pracy, 

• umożliwienie co najmniej 7 
osobom nabycia 
umiejętności w związku  

• Pracę w ramach 
robót publicznych 
podjęło 66 osób 
nadwyżka o 26 osób, 

• Podniesienie 
umiejętności 
zawodowych w 
ramach stażu 
umożliwiono 
44osobom nadwyżka 
2 osoby, 

• Prace interwencyjne 
– zadanie wycofane z 
realizacji ze względu 
na realizację w 
ramach innych 
programów,  środki 
przesunięto na inne 
zadania.  

• Podnoszeniem 
kwalifikacji w ramach 
szkoleń objęto 2 
osoby niedobór 
spowodowany 
realizowaniem tego 
zadania w ramach 
innych środków i 
zmniejszonym 
zainteresowaniem 
osób bezrobotnych.  
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z podjęciem prac społecznie 
użytecznych, 

• umożliwienie podjęcia pracy 
8 osobom w wyniku 
przyznania bonu na 
zasiedlenie, 

• umożliwienie podjęcia pracy 
6 osobom w wyniku 
dofinansowania 
wynagrodzenia dla osób 
powyżej 50 roku życia. 

• Z finansowania 
studiów 
podyplomowych 
skorzystała 1 osoba 
bezrobotna,  
niedobór 
spowodowany 
realizowaniem tego 
zadania w ramach 
innych środków i 
zmniejszonym 
zainteresowaniem 
osób bezrobotnych, 

• Samozatrudnienie w 
ramach przyznanych 
środków podjęło 9 
osób nadwyżka 2 
osoby,  

• Wyposażenie 
stanowiska pracy – 
zadanie 
nierealizowane 
środki przesunięto  
za zgodą Marszałka 
na to samo zadanie 
ale w ramach innej 
rezerwy Ministra.  

• Bony na\zasiedlenie -  
zadanie 
nierealizowane 
środki przesunięto  
za zgodą Marszałka 
na to samo zadanie 
ale w ramach innej 
rezerwy Ministra   
 

1.2.10.
a 

Umożliwienie podjęcia 
zatrudnienia osobom 
bezrobotnym 
zamieszkującym na wsi. 

grudzień 
2018r. – 
marzec 
2019r. 

Uzyskanie efektywności 
zatrudnieniowej na 
poziomie 84,68%. 

Wg stanu na styczeń 
2019 osiągnięto 
efektywność na 
poziomie 84,3%. 

1.2.11 

Realizacja studiów 
podyplomowych dla osób 
poszukujących pracy w 
wieku 45+  

Wrzesień 
– 

grudzień 
2018 

• umożliwienie 
podniesienia kwalifikacji 
co najmniej 80 osobom w 
wyniku studiów 
podyplomowych 

Z finansowania studiów 
podyplomowych 
skorzystało 112 osób 
bezrobotnych. 
Nadwyżka 32 osoby. 

1.2.12 

Aktywizacja zawodowa 
bezrobotnych w ramach 
programu wspierania 
rozwoju przedsiębiorczości.  

Listopad 
– 

grudzień 
2019.  

• umożliwienie podjęcia 
samozatrudnienia co 
najmniej 2 osobom w 
ramach dofinansowania 
podjęcia działalności 
gospodarczej, 

• Samozatrudnienie w 
ramach przyznanych 
środków podjęło 2 
osoby, 

• Na wyposażonych 
stanowiskach 
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• umożliwienie podjęcia 
pracy 8 osobom w 
ramach wyposażenia 
stanowiska pracy 

zatrudnienie podjęło 
8 osób. 

Realizacja obu zadań 
w 100%. 

1.2.12a 
Umożliwienie podjęcia 
zatrudnienia osobom 
bezrobotnym  

grudzień 
2018r. – 
marzec 
2019r. 

Uzyskanie efektywności 
zatrudnieniowej na 
poziomie 100%. 

Wg stanu na styczeń 
2019 osiągnięto 
efektywność na 
poziomie 100% . 

1.3 
Pozyskanie środków na 
realizację programu 
regionalnego. 

luty – 
listopad 
2018r. 

Złożenie 1 wniosku do 
Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Rzeszowie. 

Zadanie zrealizowane 
W 100%.  

1.3.1 
Aktywizacja zawodowa osób 
długotrwale bezrobotnych w 
wieku 30 -50 lat. 

maj – 
grudzień 
2018r. 

• umożliwienie co najmniej 
70 osobom podjęcia 
pracy w formie robót 
publicznych, 

• umożliwienie co najmniej 
30 osobom zdobycia 
umiejętności 
praktycznych poprzez 
odbycie stażu, 

• umożliwienie podjęcia 
pracy przez co najmniej 5 
osób w wyniku 
zorganizowania prac 
interwencyjnych, 

• umożliwienie możliwości 
podniesienia kwalifikacji 
i/lub umiejętności 
zawodowych przez min 5 
osób w związku z 
organizacją szkoleń, 

• umożliwienie podjęcia 
samozatrudnienia co 
najmniej 1 osobie w 
ramach podjęcia 
działalności gospodarczej, 

• umożliwienie podjęcia 
pracy 1 osobie w ramach 
wyposażenia stanowiska 
pracy, 

• umożliwienie co najmniej 
12 osobom nabycie 
umiejętności w związku z 
podjęciem prac 
społecznie użytecznych. 

• W ramach robót 
publicznych 
zatrudnienie podjęło 
65 osób 
bezrobotnych 
niedobór  brak 
kandydatów ze 
wskazanej grupy 
środki z zadania 
przesunięto za zgodą 
Marszałka  na inne 
cele.  

• Odbywanie stażu 
umożliwiono 34 
osobom 
bezrobotnym 
nadwyżka 4 osoby  

• W wynik prac 
interwencyjnych 
zatrudnienie podjęło 
5 osób bezrobotnych 
realizacja w 100% 

• Nabycie umiejętności 
w związku z 
podjęciem PSU 
umożliwiono 12 
osobom 
bezrobotnym, 
realizacja w 100%. 

• Zatrudnienie wyniku 
wyposażenia 
stanowiska pracy 
podjęła 1 osoba 
bezrobotna, 
realizacja w 100% 

• Samozatrudnienie w 
wyniku otrzymania 
środków na podjęcie 
działalności 
gospodarczej 
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podjęła1 osoba 
realizacja w 100%.  

• Kwalifikacje w 
wyniku 
przeprowadzonego 
szkolenia  
umożliwiono 1 
osobie niedobór brak 
kandydatów ze 
wskazanej grupy 
środki z zadania 
przesunięto na inne 
cele.  

 

1.3.1a 

Umożliwienie podjęcia 
zatrudnienia osobom 
długotrwale bezrobotnym w 
wieku 30-50 lat po 
zakończeniu realizacji 
wsparcia. 

grudzień 
2018r. – 
marzec 
2019r. 

Osiągnięcie efektywności 
zatrudnieniowej programu 
regionalnego na poziomie 
75,6%. 

Wg stanu na styczeń 
2019r. osiągnięto 
efektywność na 
poziomie 89,3%.  

1.4 

Złożenie wniosku i 
pozyskanie środków 
finansowych na realizację 
projektu konkursowego 
współfinansowanych ze 
środków EFS. 

luty – 
listopad 
2018r. 

Złożenie 1 wniosku i 
podpisanie umowy. 

W związku z 
ogłoszonym   
konkursem w ramach  
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Podkarpackiego na lata 
2014-2020, Oś 
priorytetowa VII  
Regionalny rynek 
pracy, Działanie 7.1 
Poprawa sytuacji osób 
bezrobotnych na rynku 
pracy został złożony 
wniosek, który 
przeszedł ocenę 
formalną i oczekuje na 
oceną merytoryczną.   
Wniosek przeszedł 
pozytywną ocenę i w 
związku z powyższym 
podpisano umowę na 
jego realizację, która 
rozpoczęła się od 
października 2018r. 

2. 
Aktywizacja osób wymagających wsparcia na rynku pracy poprzez realizowanie 
działań związanych ze świadczeniem usług i instrumentów rynku pracy 
określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy. 
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III. CEL GŁÓWNY: Rozwój współpracy publicznych służb zatrudnienia  

z instytucjami rynku pracy, pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi 

i innymi uczestnikami rynku pracy, działającymi na rzecz przeciwdziałania 

bezrobociu wśród mieszkańców. 

2.1 

Utrzymanie efektywności 
działań pośrednictwa pracy 
w zakresie stopnia realizacji 
ofert. 

styczeń – grudzień 
2018r 

Realizacja ofert 
zamkniętych na 
poziomie min. 80%. 

1494 ofert 
zamkniętych, w tym 
1203 zrealizowane –
80,5%. 
Realizacja zgodnie  
z planem.  

2.2 

Utrzymanie efektywności 
działań pośrednictwa pracy 
w zakresie skuteczności 
doboru kandydatów do 
ofert pracy. 

styczeń – grudzień 
2018r 

Utrzymanie stopnia 
skuteczności 
kojarzenia ofert z 
kandydatami na 
poziomie 1:4. 

Wydano 3934 
skierowań, pracę lub 
inną formę aktywności 
podjęło 1289 osób - 
stopień skuteczności 
1:3. 
 

Lp. Cel szczegółowy Termin realizacji 
Kryterium - 

wskaźnik, sposób 
osiągnięcia celu 

Stopień realizacji 
zadania w 2018r. 

(nadwyżka, niedobór) 

1. 
Rozwój oraz intensyfikacja wspólnych działań na rzecz wspierania zmian na 
rynku pracy, rozwoju społecznego i ograniczania negatywnych skutków 
bezrobocia. 

1.1 

Rozwój oraz intensyfikacja 
wspólnych działaniach na 
rzecz wspierania zmian na 
rynku pracy, rozwoju 
społecznego  
i ograniczania 
negatywnych skutków 
bezrobocia. 

styczeń – grudzień 
2018r 

Podpisanie 
umów/porozumień  
z min. 6 
instytucjami rynku 
pracy, pomocy 
społecznej, NGO i 
innymi. 

Zadanie zrealizowane 
w 100%. 

Udział w min. 2 
wydarzeniach, 
wspierających 
rozwój rynku pracy 
organizowanych 
przez partnerów 
rynku pracy. 

Zadanie zrealizowane 
w 100%. 

Udział w min. 2 
wydarzeniach, 
wspierających 
rozwój rynku pracy 
organizowanych 
przez partnerów 
rynku pracy. 
 

Zadanie zrealizowane 
w 100%. 
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Podpisanie umowy 
Partnerstwa 
lokalnego na rzecz 
aktywizacji 
tarnobrzeskiego 
rynku pracy. 

 
Zadanie zrealizowane 

w 100%. 

Zorganizowanie w 
ramach 
Partnerstwa 
lokalnego min. 2 
konferencji dla 
przedsiębiorców. 
 

Zadanie zrealizowane. 
 
W 2018r. odbyły się: 
- w dniu  11 kwietnia 
2018r. konferencja 
 „Uwarunkowania 
rozwoju 
przedsiębiorczości w 
regionie 
tarnobrzeskim" 
- w dniu  19 czerwca 
2018r konferencja  
"Nowoczesna firma w 
świetle zmieniających 
się regulacji prawnych 
- w dniu 21 listopada 
2018r seminarium  
  „Ty i Twoja firma na 
drodze do sukcesu". 

2. Cykliczna organizacja Targów Pracy. 

2.1 Organizacja Targów Pracy. Kwiecień 2018r. 

Zorganizowanie 
minimum jednych 
Targów Pracy 
rocznie. 
 

Zadanie zrealizowane 
w 100%. 

Zapewnienie 
udziału w Targach 
Pracy min. 80 
podmiotów tj. 
pracodawców, 
instytucji 
działających w 
obszarze 
szkolnictwa 
zawodowego i 
rynku pracy oraz 
instytucji trzeciego 
sektora. 

Zadanie zrealizowane 
w 100% 
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IV. CEL GŁÓWNY: Dostosowanie kwalifikacji zawodowych uczestników rynku pracy do 
potrzeb przedsiębiorców/pracodawców. 

Lp. Cel szczegółowy Termin realizacji 
Kryterium - 

wskaźnik, sposób 
osiągnięcia celu 

Stopień realizacji 
zadania w 2018r. 

(nadwyżka, niedobór) 

1. 
Wsparcie przedsiębiorców/pracodawców w zakresie identyfikacji i analizy potrzeb 
szkoleniowych oraz realizacji procesu szkolenia. 

1.1 

Wsparcie podnoszenia 
kwalifikacji pracowników  
i pracodawców w ramach 
Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego. 

luty - grudzień 
2018r. 

Objęciem 
wsparciem co 
najmniej 80 
pracowników i 
pracodawców. 

Wsparciem objętych 
zostało 301 
pracowników i 
pracodawców. 
Nadwyżka 221 osób.  

1.2 

Prowadzenie informacji o 
lokalnym rynku pracy (w 
tym poszukiwanych 
zawodach i 
umiejętnościach). 

wrzesień -
październik 2018r. 

Przeprowadzenie 
badania „Barometr 
zawodów”. 

 
Zadanie zrealizowane w 
100%  

Wrzesień-
październik 2017r. 

Przeprowadzenie 
badania z ok. 150 
pracodawcami na 
potrzeby 
monitoringu 
zawodów 
deficytowych  
i nadwyżkowych, w 
wyniku którego 
powstaną 2 
raporty. 

Rezygnacja z realizacji 
zadania. Pismem z dnia 
08.06.2018 r. MRPiPS 
zaleciło rezygnację z 
przeprowadzenia 
badania ankietowego 
pracodawców.  

2. Zwiększenie mobilności zawodowej i przestrzennej osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

2.1 

Realizacja zadań 
zawartych w Krajowym 
Planie Działania Sieci 
EURES na 2018r. 

styczeń – grudzień 
2018r. 

Udzielenie 
minimum 200 
indywidualnych 
informacji na temat 
EURES i ofert pracy 
na terenie UE/EOG. 
 

Udzielono 405 
informacji nt. usługi 
Eures i ofert pracy za 
granicą. Zwiększone 
zapotrzebowanie 
wśród bezrobotnych na 
ten rodzaj usługi.  

Udzielenie min. 50 
indywidualnych 
informacji na temat 
warunków życia  
i pracy w 
państwach 
UE/EOG. 
 

Udzielono 68 informacji 
nt. warunków życia i 
pracy za granicą.  
Zwiększone 
zapotrzebowanie 
wśród bezrobotnych na 
ten rodzaj usługi. 
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V. CEL GŁÓWNY: Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. 

Statystyka dotycząca osób bezrobotnych 

Liczba osób bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2017r.: 

• ogółem 3508 w tym Miasto Tarnobrzeg 1705, Powiat Tarnobrzeski 1803 
Liczba osób bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2018r.: 

• ogółem 2999 w tym Miasto Tarnobrzeg 1473, Powiat Tarnobrzeski 1526 

Lp. Cel szczegółowy Termin realizacji 
Kryterium - 

wskaźnik, sposób 
osiągnięcia celu 

Stopień realizacji 
zadania w 2018r. 

(nadwyżka, niedobór) 

1. 

Promowanie zatrudnienia 
osób z 
niepełnosprawnością na 
otwartym rynku pracy. 

IV kwartał 2018r. 

Zorganizowanie 
spotkania/wykładu 
dla pracodawców 
nt. korzyści 
wynikających  
z zatrudniania 
niepełnosprawnych 

Zrezygnowano z 
organizowania 
spotkania przez PUP  ze 
względu na 
przedstawienie form 
wsparcia oferowanego  
przez PUP i PFRON 
podczas grudniowej 
konferencji. 
Zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Opieki 
Hospicyjnej i 
Rehabilitacji 
zawodowej „BO mogę” 
w której oprócz 
doradcy zawodowego z 
PUP udział wziął 
również przedstawiciel 
PFRON.  

2. 

Zwiększenie aktywności 
zawodowej oraz szans na 
zatrudnienie osób  
z niepełnosprawnością  
z wykorzystaniem usług  
i instrumentów rynku 
pracy. 

styczeń-grudzień 
2018r. 

Objęcie osób 
niepełnosprawnych
: 

• pośrednictwem 
pracy (min 90% 
osób 
zarejestrowanyc
h), 

• szkoleniami (w 
miarę potrzeb), 

• poradnictwem 
zawodowym (w 
miarę potrzeb), 

• stażami i 
subsydiowanym 
zatrudnieniem 
(min. 14 osób), 

• doposażeniem 
stanowiska pracy  
(2 osoby). 

Zadanie zostało 
zrealizowane. 
Osoby 
niepełnosprawne 
zostały objęte: 

• pośrednictwem 
pracy (100% osób), 

• poradnictwem 
zawodowym  
(119 osób), 

• stażami (31 osób), 

• subsydiowanym 
zatrudnieniem  
(37 osób), 

• doposażeniem 
stanowiska pracy  
(7 osób w tym 4 ze 
środków PFRON) 


