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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 2020 
poz. 920)  zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja ( w 2020 r. na podstawie zmiany  niektórych ustaw 
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- CoV-2 termin 
wydłużony został o 60 dni) przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje 
podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim w szczególności realizację polityk, 
programów, strategii i uchwał rady powiatu.  

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 2019 r.  

Liczba mieszkańców wg 
stanu na dzień 
30 czerwca 2019 r. 
(tj. według ostatnich 
dostępnych danych GUS)  

53 115 osób 

Krótki opis sytuacji 
demograficznej  

W odniesieniu do ostatnich lat liczba ludności Powiatu oscylowała na 
granicy 53 900/ 54 500 
31.12 2015 – 53 915 
31.12.2016 – 53 789 
31.12.2017 – 53 587 
31.12 .2018 – 54 751 
31.12.2019 – 54 408  
W ostatnich 2 latach liczba ludności nieznacznie wzrasta , co należy 
tłumaczyć akcją osiedleńczą  na oferowanych przez Gminy działkach 
budowlanych. 

Powierzchnia  520 km2 

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

 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 2019 i 2018 r.  

Budżet Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 r. 
Planowane dochody w kwocie 43 487 945 zł zostały wykonane na 
kwotę 43 979 976 zł tj. w 101,13% 
Budżet Powiatu Tarnobrzeskiego na 2019 r. 
Planowane dochody w kwocie 50 203 918 zł  zostały wykonane na 
kwotę 49 340 966 zł  tj. w 98,28% 
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III. Skład Rady Powiatu  

Skład Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI kadencji 2018 - 2023 

BARTOSZEK Paweł 

GRUSZKA Wojciech Zygmunt - Członek Zarządu 

GRZEGORZEK Marian - Członek Zarządu 

KOŁODZIEJ Andrzej 

KOZIEJA Krystyna Janina od 5 marca 2019r 

LIPIŃSKA Teresa 

OŻGA Marek - Członek Zarządu 

PĘDZIWIATR Robert do 20 grudnia 2018r. 

PLUTA Mirosław do 4 grudnia 2018r. 

PRUŚ Tomasz od 28 grudnia 2018r. 

RĘKAS Tadeusz Juliusz 

ROŻEK Jacek - Wicestarosta 

RUSIN Krystyna - Przewodniczący Rady Powiatu 

SUDOŁ Jerzy 

SUDOŁ Jerzy Zbigniew - Starosta Tarnobrzeski 

SZEWC Dominik 

TOMANEK Arkadiusz 

ZIELIŃSKI Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady 

ZIĘBA Marek - Wiceprzewodniczący Rady 

IV. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte  
w 2019r. 

Lp. Uchwała ( numer/data podjęcie/przedmiot) Informacja o wykonaniu 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 

Uchwała Nr XIII/107/2019 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2019 rok z dnia 
27.12.2019 
   
Uchwała Nr XIII/106/2019 w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Tarnobrzeskiego na lata 2020 – 2028 z dnia 27.12.2019 
 
Uchwała Nr  XIII/105/2019 w sprawie uchwały budżetowej 
Powiatu Tarnobrzeskiego na 2020 rok z dnia 27.12.2019 
 
Uchwała Nr XIII/104/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie przez Powiat Tarnobrzeski prawa własności i prawa 

Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
Tak 
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5 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
 
11 
 
 
 
12 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
14 
 
 

użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w 
Chmielowie, gm. Nowa Dęba z dnia 27.12.2019 
 
Uchwała Nr XIII/103/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę 
nr VI/45/2019 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia  05 
marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa 
Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2019 
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej z dnia 27.12.2019 
 
Uchwała Nr  XIII/102/2019 w sprawie wysokości  opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych z dnia 
27.12.2019 
 
Uchwała Nr XIII/101/2019 w sprawie uchwalenia 
„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Tarnobrzeskiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 
2026” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 
27.12.2019 
 
Uchwała Nr XIII/100/2019 w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego z 
dnia 27.12.2019 
 
Uchwała Nr XIII/99/2019 w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy Komisji Stałych  Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na 
2020 rok z dnia 27.12.2019 
 
Uchwała Nr XIII/98/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy 
Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2020 z dnia 
27.12.2019 
 
Uchwała Nr XII/97/2019 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2019 rok z dnia 
28.11.2019 
 
Uchwała Nr XII/96/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
przyjęcie darowizny nieruchomości od osób fizycznych z 
dnia 28.11.2019 
 
Uchwała Nr XII/95/2019 w sprawie programu współpracy 
Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2020 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 z dnia 28.11.2019 
 
Uchwała Nr XII/94/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę nr 
VI/45/2019 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 05 marca 
2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza 

 
 
 
Tak 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
 
Tak 
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15 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
23 
 
 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu 
Funduszu samorządom powiatowym w roku 2019 na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej z dnia 28.11.2019 
 
Uchwała Nr XII/93/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
przyjęcie darowizny nieruchomości od Gminy Nowa Dęba z 
dnia 28.11.2019 
 
Uchwała Nr XII/92/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę 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 z dnia 28.11.2019 
 
Uchwała Nr XII/91/2019 w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum w Zespole Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach z 
dnia 28.11.2019 
 
Uchwała Nr XII/90/2019 w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Gorzycach w Zespole Szkół im. por. J. Sarny 
w Gorzycach z dnia 28.11.2019 
 
Uchwała Nr XII/89/2019 w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. por. J. Sarny w 
Gorzycach z dnia 28.11.2019 
 
Uchwała Nr XII/88/2019 w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. por. 
J. Sarny w Gorzycach 
 
Uchwała Nr XII/87/2019 w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. E.Kwiatkowskiego w 
Nowej Dębie z dnia 28.11.2019 
 
Uchwała Nr XII/86/2019 w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. E. 
Kwiatkowskiego w Nowej Dębie z dnia 28.11.2019 
 
Uchwała Nr XII/85/2019 w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 

 
 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
Tak 
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24 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
26 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
29 
 
 
 
 
30 
 
 
 
31 
 
 
 
32 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. 
E. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie z dnia 28.11.2019 
 
Uchwała Nr XII/84/2019 w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Dębie z dnia 
28.11.2019 
 
Uchwała Nr XII/83/2019 w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zespole 
Szkół Nr 1 w Nowej Dębie z dnia 28.11.2019 
 
 
Uchwała Nr XII/82/2019 w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 w 
Nowej Dębie  z dnia 28.11.2019 
 
Uchwała Nr XI/81/2019 w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania dotyczącego finansowania w roku 2020 
zadania pn.” Renowacja zewnętrznej klatki schodowej 
internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Grębowie (Pałac Dolańskich) – etap II” z dnia 22.10.2019 
 
Uchwała Nr XI/80/2019 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2019 rok z dnia 
22.10.2019 
 
Uchwała Nr XI/79/2019 w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania dotyczącego finansowania w roku 2020 
zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkół Nr 2 w Nowej Dębie” z dnia 22.10.2019 
 
Uchwała Nr XI/78/2019 w sprawie zatwierdzenia planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnobrzeskiego 
na 2020 rok z dnia 22.10.2019 
 
Uchwała Nr XI/77/2019 w sprawie zmian w statucie 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Nowej Dębie z dnia 22.10.2019 
   
Uchwała Nr X/76/2019  w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania dotyczącego udzielenia w roku 2020 
dotacji  dla SPZ ZOZ Nowa Dęba na sfinansowanie wkładu 
własnego do zadania pn. „Termomodernizacja dziennego 
oddziału psychiatrii i poradni psychiatrycznej w 
Tarnobrzegu ( prowadzonej przez SPZ ZOZ w Nowej Dębie) 
oraz budynku zapasowych zbiorników wody dla Szpitala 
Powiatowego w Nowej Dębie” z dnia 11.09.2019 
 
Uchwała Nr IX/75/2019 w sprawie zaciągnięcia 

 
 
 
Tak 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak 
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34 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
36 
 
 
 
 
37 
 
 
38 
 
 
 
39 
 
 
 
 
40 
 
 
 
41 
 
 
 
 
42 
 
 
 
 
 
 
 
 

zobowiązania dotyczącego finansowania w roku 2020 
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2401R relacji 
Komorów – Huta Komorowska – Koniecpól w miejscowości 
Ślęzaki w km 12+944 – 13+197,5 oraz 13+208 –  13+536”  
z dnia 26.08.2019 
 
Uchwała Nr IX/74/2019 w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania dotyczącego finansowania w roku 2020 
zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 
1094R relacji Furmany – Żupawa – Stale w miejscowości 
Żupawa (etap I) w km 2+639,7 – 3+000” z dnia 26.08.2019 
 
Uchwała Nr IX/73/2019 w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania dotyczącego finansowania w roku 2020 
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1131R ul. 
Majdańska w Nowej Dębie” z dnia 26.08.2019 
 
Uchwała Nr IX/72/2019 w sprawie w sprawie wyrażenia 
zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Gminy 
Nowa Dęba z dnia 26.08.2019 
 
Uchwała Nr IX/71/2019 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2019 rok z dnia 
26.08.2019 
 
Uchwała Nr IX/70/2019 w sprawie upoważnienia Zarządu 
Powiatu Tarnobrzeskiego do wystawienia weksla in blanco 
z dnia 26.08.2019 
 
Uchwała Nr IX/69/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych, 
niezabudowanych  od Gminy Baranów Sandomierski z dnia 
26.08.2019 
  
Uchwała Nr IX/68/2019 w sprawie w sprawie powierzenia 
Gminie Grębów prowadzenia  zadania publicznego z dnia 
26.08.2019 
 
Uchwała Nr IX/67/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie przez Powiat Tarnobrzeski nieruchomości 
położonych w Chmielowie zajętych pod pas drogowy drogi 
powiatowej z dnia 26.08.2019 
 
Uchwała Nr VIII/66/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę nr 
VI/45/2019 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 05 marca 
2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu 
Funduszu samorządom powiatowym w roku 2019 na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej z dnia 18.06.2019 
 

 
 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bip.tarnobrzeski.pl/?c=mdUchwaly-cmPokazTresc-149-1416&printXML=true
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43 
 
 
 
44 
 
 
 
 
45 
 
 
 
 
 
 
46 
 
 
 
 
 
47 
 
 
 
 
 
 
48 
 
 
49 
 
 
50 
 
 
51 
 
 
 
52 
 
 
 
 
53 
 
 
 
 

Uchwała Nr VIII/65/2019 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2019 rok z dnia 
18.06.2019 
 
Uchwała Nr VIII/64/2019 w sprawie udzielenia dotacji na 
prace budowlano-konserwatorskie przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków  
z dnia 18.06.2019 
 
Uchwała Nr VIII/63/2019 w sprawie zwolnienia w części z 
realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
dyrektora, wicedyrektora oraz kierownika szkolenia 
praktycznego Zespołu Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Nowej 
Dębie z dnia 18.06.2019 
 
Uchwała Nr VIII/62/2019 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 z dnia 18.06.2019 
 
Uchwała Nr VIII/61/2019 w sprawie zwolnienia w części z 
realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
dyrektora, wicedyrektora  oraz kierownika szkolenia 
praktycznego Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach z 
dnia 18.06.2019 
 
Uchwała Nr VIII/60/2019 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Nowa Dęba z dnia 18.06.2019 
 
Uchwała Nr VIII/59/2019 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Grębów z dnia 18.06.2019 
  
Uchwała Nr VIII/58/2019 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Gorzyce z dnia 18.06.2019 
 
Uchwała Nr VIII/57/2019 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Baranów Sandomierski z dnia 
18.06.2019 
 
Uchwała Nr VIII/56/2019 w sprawie ustanowienia na rzecz 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Nowej Dębie prawa nieodpłatnego 
użytkowania z dnia 18.06.2019 
 
Uchwała Nr VIII/55/2019 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego i pokrycia straty netto 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Nowej Dębie za 2018 rok z dnia 18.06.2019 
 

Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
 
 
Tak 
 
 
Tak 
 
 
Tak 
 
 
Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
Tak 
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54 
 
 
 
55 
 
 
 
56 
 
 
57 
 
 
 
58 
 
 
 
59 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
61 
 
 
 
 
62 
 
 
 
 
 
 
63 
 
 
 
 
64 
 
 
 
 

Uchwała Nr VIII/54/2019 w sprawie nadania statutu 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Nowej Dębie z dnia 18.06.2019 
 
Uchwała Nr VIII/53/2019 w sprawie udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego z tytułu 
wykonania budżetu za 2018 rok z dnia 18.06.2019 
 
Uchwała Nr VIII/52/2019 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2018 rok z dnia 18.06.2019 
 
Uchwała Nr VIII/51/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu Tarnobrzeskiego wotum zaufania z dnia 
18.06.2019 
 
Uchwała Nr VII/50/2019 w sprawie w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2019 rok 
z dnia 06.05.2019 
 
Uchwała Nr VII/49/2019 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Baranów Sandomierski z dnia 
06.05.2019 
 
Uchwała Nr VII/48/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie przez Powiat Tarnobrzeski nieruchomości 
położonej w Tarnobrzegu 
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 
nieruchomości od Gminy Baranów Sandomierski z dnia 
06.05.2019 
 
Uchwała Nr VII/46/2019 w sprawie ustalenia planu sieci 
szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę 
na obszarze Powiatu Tarnobrzeskiego od dnia 1 września 
2019 roku z dnia 06.05.2019 
 
Uchwała Nr VI/45/2019 w sprawie określenia zadań, na 
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez 
Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w 
roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej z dnia 05.03.2019 
 
Uchwała Nr VI/44/2019 w sprawie przyjęcia Programu 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 
Tarnobrzeskim na lata 2019-2020 z dnia 05.03.2019 
 
 
Uchwała Nr VI/43/2019 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2019 rok z dnia 
05.03.2019 
 

Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
Tak 
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65 
 
 
66 
 
 
67 
 
 
 
68 
 
 
69 
 
 
70 
 
 
 
71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 
 
 
 
 
 
 
 
 
74 
 

Uchwała Nr VI/42/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady 
Powiatu z dnia 05.03.2019 
  
Uchwała Nr VI/41/2019 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Nowa Dęba z dnia 05.03.2019 
 
Uchwała Nr VI/40/2019 w sprawie w sprawie powierzenia 
Gminie Grębów prowadzenia zadań publicznych z dnia 
05.03.2019 
  
Uchwała Nr V/39/2019 w sprawie określenia zadania dla 
Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia  29.01.2019 
 
Uchwała Nr V/38/2019 w sprawie scalenia i wymiany 
gruntów z dnia  29.01.2019 
 
Uchwała Nr V/37/2019 w sprawie zmiana uchwały w 
sprawie utworzenie Domu dla Dzieci i Młodzieży w 
Skopaniu z dnia  29.01.2019 
 
Uchwała Nr V/36/2019 w sprawie zatwierdzenia realizacji 
projektu pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez 
pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (IV)" 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 
1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, 
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych z dnia  29.01.2019 
 
Uchwała Nr V/35/2019 w sprawie zatwierdzenia realizacji 
projektu pt. "Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. 
pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i 
mieście Tarnobrzeg (V)"  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 z 
dnia  29.01.2019 
 
Uchwała Nr V/34/2019 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 z dnia  
29.01.2019 
 
Uchwała Nr V/33/2019 w sprawie przyjęcia programu 
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, skierowanego do 

Tak 
 
 
Tak 
 
 
Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
Tak 
 
 
Tak 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak 
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osób stosujących przemoc w rodzinie, realizowanego przez 
PCPR w Tarnobrzegu na lata 2019-2020 z dnia  29.01.2019 
 

 

V. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte przed  
1 stycznia 2019 r. ale obejmujące swym zakresem 2019 r.  

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot Informacja o wykonaniu  

1 

Uchwała Nr  IV/29/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2019-
2028 z dnia 28.12.2018 
 

Tak 

2 
Uchwała Nr IV/28/2018 w sprawie uchwały budżetowej 
Powiatu Tarnobrzeskiego na 2019 rok z dnia 28.12.2018 
 

Tak 

3 

Uchwała Nr  IV/27/2018 w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na 2019 
rok z dnia 28.12.2018 
 

Tak 

4 
Uchwała Nr  IV/26/2018 w sprawie uchwalenia pracy Rady 
Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2019 z dnia 28.12.2018 
 

Tak 

5 

Uchwała Nr  III/23/2018 w sprawie planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na 2019 rok z dnia 
19.12.2018 
 

Tak 

6 
Uchwała Nr  II/15/2018w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2018-2028  z dnia 29.11.2018 
 

Tak 

 

VI Wykonanie strategii/programu rozwoju/uchwały o kierunkach działania Zarządu Powiatu (tj. 
dokumentów programowych wyznaczających ogólne kierunki rozwoju Powiatu. 

Rada Powiatu Tarnobrzeskiego Uchwałą Nr V/39/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.  w sprawie określenia 
zadania dla Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego zobowiązała   organ wykonawczy Powiatu    do podjęcia 
działań w kierunku przejęcia na mienie Powiatu i zaliczenia do kategorii dróg  powiatowych drogi   
określanej  jako „droga przez zwałkę”   położonej na działkach w  Jednostce ewidencyjnej Baranów 
Sandomierski, Obręb: 0001 Dąbrowica i Jednostce ewidencyjnej Nowa Dęba, Obręb: 0002 Chmielów, 
łączącą drogę  powiatową      Nr 1117R w miejscowości Dąbrowica z drogą krajową Nr 9. 

Na wniosek Zarządu Powiatu Gmina Baranów Sandomierski  na podstawie  Uchwały Nr X/73/19  Rady 
Miejskiej w Baranowie Sandomierskim  z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przekazanie (darowizna na cel publiczny) na rzecz  Powiatu Tarnobrzeskiego nieruchomości gruntowych, 
niezabudowanych stanowiących własność Gminy Baranów  Sandomierski   przekazała (darowała)  
Powiatowi Tarnobrzeskiemu działki o numerach ewidencyjnych: 

1701/3 o pow. 0,9172 ha,  1892 o pow. 0,0788 ha,   529/2 o pow. 0,2624 ha, 529/3 o pow. 
0,0720 ha, 4008 o pow. 1,9432 ha  

 położone w miejscowości Dąbrowica, objęte księgą wieczystą nr TB1T/00035865/6 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu z przeznaczeniem 
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pod pas drogi powiatowej. Na działkach pod poz. 1 – 4 ( do końca zabudowy m. Dąbrowica) 
ustanowiona jest dotychczasowa  droga gminna Nr 100020R. Dąbrowica – Góra.  Działka Nr 4008 
o pow. 1,9432 ha  to droga wewnętrzna tzw.  „przez zwałkę”. 

Rada Powiatu Tarnobrzeskiego  podjęła Uchwałę Nr IX/69/2019 z dnia  26 sierpnia 2019 r. w 
sprawie wyrażenia  zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych, niezabudowanych 
od Gminy Baranów Sandomierski.  

Umową w formie aktu notarialnego Rep. A: 9692/2019 z dnia  24. 09.2019 r. własność wym. 
działek  przeszła na Powiat Tarnobrzeski. Dokonano stosownych zmian w Rejestrze Gruntów 
prowadzonym przez Starostę Tarnobrzeskiego. 

30 marca 2020 r. Rada Powiatu Tarnobrzeskiego podjęła  Uchwałę Nr XV/113/2020 w sprawie zaliczenia 
wym. drogi do kategorii drogi powiatowej. 

VI. Wykonanie strategii rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego 

Nazwa dokumentu  Strategia Rozwoju  Powiatu Tarnobrzeskiego 

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  

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie 
wg stanu na dzień 31 
grudnia 2019 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 
2019 r. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów – Stany  
w miejscowości Krawce – II etap kończący zadanie. 
Prace konserwatorskie dotyczące  zewnętrznej klatki schodowej 
Internatu  SOSzW i bramy wjazdowej w Grębowie. 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1011R relacji Kawęczyn – 
Skowierzyn w miejscowości Wrzawy. 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1119R Durdy – Marki -Józefów  
w miejscowości Marki w km 4 + 459,5 – 5 + 035,3         
Budowa kolejnych odcinków chodników na terenie Gminy Nowa 
Dęba.    

VII. Budżet obywatelski  

Powiat nie skorzystał jak dotychczas z tej formy udziału społeczności lokalnej, w określaniu kierunków 
wydatkowania środków publicznych. 
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VIII. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, 
programów i strategii dotyczących tych zadań. 

Edukacja Publiczna 

Szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Tarnobrzeski - stan na 30 września 2019 roku. 
W szkołach i placówkach Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2019 kształciło się 982 uczniów w 57 
oddziałach. 

Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie. 
Typ szkoły 
 

Ogólna Ilość 
oddziałów 

Ogólna ilość 
uczniów 

Poszczególne oddziały/ 
ilość uczniów w oddziale 

Liceum Ogólnokształcące 3 48 kl. I – 40 
kl. III - 8 

Technikum - - - 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - - - 

Szkoła Policealna - - - 

Razem: 3 48  

W zespole szkół prowadzony jest także kwalifikacyjny kurs zawodowy - Technik rachunkowości, 
kwalifikacja: A. 36 Prowadzenie rachunkowości – 9 słuchaczy (semestr III). 

 

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 12 278 kl. I – 97  
kl. II – 58  
kl. III –51  
kl. IV – 72  

Szkoła Branżowa I Stopnia 4 67 kl. I – 30 
kl. II – 20 
kl. III - 17 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 2 42 semestr  III – 24 
semestr V - 18 

Szkoła Policealna - - - 

Razem: 18 387  

 

W zespole szkół prowadzony jest także kwalifikacyjny kurs zawodowy - Operator obrabiarek 
skrawających, kwalifikacja: M.19 użytkowanie obrabiarek skrawających – 24 słuchaczy 
(semestr III). 
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Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny  w Gorzycach. 
Typ szkoły 
 

Ogólna Ilość 
oddziałów 

Ogólna ilość 
uczniów 

Poszczególne oddziały/ 
ilość uczniów w oddziale 

Liceum Ogólnokształcące - - - 

Technikum 15 375 kl. I – 152 
kl. II – 68  
kl. III – 87  
kl. IV – 68 

Szkoła Branżowa I Stopnia 4 49 kl. I – 26 
kl. II – 8 
kl. III - 15 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 1 44 semestr  III – 44 

Szkoła Policealna - - - 

RAZEM: 20 468  

 
W zespole szkół prowadzony jest także kwalifikacyjny kurs zawodowy - Technik mechanik, 
kwalifikacja: M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – 14 
słuchaczy (semestr III). 
 
Ponadto, przy technikum w zespole funkcjonuje internat, który zapewnia opiekę 101 
wychowankom. 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie. 
Typ szkoły 
 

Ogólna Ilość 
oddziałów 

Ogólna ilość 
uczniów 

Poszczególne oddziały/ 
ilość uczniów w oddziale 

Przedszkole/oddział „0” 1 4 - 

Szkoła Podstawowa Nr 1 Specjalna 8 19 kl. I – 1 
kl. II – 2 
kl. III – 2 
kl. IV – 3 
kl. V – 2 
kl. VI – 2 
kl. VII – 3 
kl. VIII - 4 

Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna 4 33 kl. I – 7 
kl. II – 12 
kl. III – 14 

Szkoła Przysposabiająca  
do Pracy Specjalna 

3 19 kl. I – 8 
kl. II – 5 
kl. III - 6 

DPS – dzieci niepełnosprawne 
intelektualnie w stopniu głębokim 

4 uczniów - 

Razem: 16 79  

 

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 – 50. 
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Ponadto, w ramach ośrodka funkcjonuje internat, który zapewnia opiekę 41 wychowankom w 4 grupach 

wychowawczych.  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie. 
Poradni swoim zasięgiem działania obejmuje gminy powiatu tarnobrzeskiego. Ogólna liczba dzieci 
objętych opieką poradni – 7933. 

 

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 
2019 r.  

SPZ ZOZ w Nowej Dębie prowadzi działalność leczniczą polegającą na 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu zdrowia,  
szerzeniu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. 
Powiat Tarnobrzeski jako podmiot tworzący, sprawuje nadzór nad 
zgodnością działalności SPZ ZOZ z przepisami prawa, statutem i 
regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, 
gospodarności i rzetelności. 
W 2019r. SPZ ZOZ w Nowej Dębie posiadał 8 oddziałów szpitalnych o 
łącznej sumie 226 łóżek, 20 miejsc w Oddziale Dziennym 
Psychiatrycznym oraz 35 łóżek w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. 
Ponadto oferował ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w 18 
poradniach, posiadał Oddział Pomocy Doraźnej i POZ oraz Dział 
Diagnostyczny  (14 pracowni).  
Liczba hospitalizowanych w 2019 roku – 7693 osoby. 
LICZBA HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIAŁACH ZA  
ROK 2019 

 
Lp. Nazwa oddziału Liczba 

hospitalizowanych 
 

1. Chorób Wewnętrznych  
z Pododdziałem Chorób Płuc  

1783 

2. Rehabilitacyjny 173 
3. Pediatryczny 207 
4. Ginekologiczno - Położniczy 1414 
5. Chirurgii Ogólnej 2061 
6. Centrum Zdrowia Psychicznego  

Psychiatryczny 
1129 

7. Anestezjologii i Intensywnej Terapii 9 
8. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy 47 
9. Neonatologiczny 375 
10. Centrum Zdrowia Psychicznego  

Dzienny Psychiatryczny 
95 

 Ogółem 7693 
 
W 2019 roku udzielono dotacji: 
Na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Podniesienie 
jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZ ZOZ Nowa 
Dęba” – w wysokości  
300 000, 00 zł zgodnie z Umową NR OZ.I.8023.3.2019 z dnia 18 
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stycznia 2019r.  
Wykorzystano 300 000, 00 zł  
Na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: „Podniesienie 
jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZ ZOZ Nowa 
Dęba – Modernizacja pomieszczeń i urządzeń Szpitala wynikająca  
z „Programu Dostosowawczego” – w wysokości 150 000, 00 zł 
zgodnie z Umową NR OZ.I.8023.15.2019 z dnia 15 marca 2019r. 
Wykorzystano 150 000, 00 zł 
Na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: Podniesienie 
jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZ ZOZ Nowa 
Dęba – w wysokości  
230 000, 00 zł         Z tego: 
- Dostosowanie dwóch układów pomiarowych energii elektrycznej 
będących na wyposażeniu Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie dla 
potrzeb rozliczania energii zgodnych z zasadami TPA - 40 000, 00 zł 
- Zakup urządzeń myjąco – płuczących - 50 000, 00 zł 
- Zakup pomp ssąco - płuczących - 40 000, 00 zł 
- Zakup bronchofiberoskopu - 80 000, 00 zł 

- Zakup stołu do masażu suchego i aparatu do magnetoterapii 
(magnetronik) - 20 000, 00 zł    
– zgodnie z Umową Nr OZ.I.8023.15.2019 z dnia 8 listopada 2019r. 
oraz Aneksem Nr 1 z dnia 6 grudnia 2019r. do ww. umowy. 
Wykorzystano 51 500, 00 zł 
„Zakup aparatu USG do wykonywania badań diagnostycznych wraz z 
zestawem głowic i oprzyrządowaniem” – w wysokości 369 900, 00 zł  
Z tego 250 000, 00 zł Ministerstwo Sprawiedliwości,  
119 900, 00 zł Powiat Tarnobrzeski 
Razem wydatkowano 871 400, 00 złotych. 
 
Zadania z zakresu zdrowia publicznego zrealizowane  
w 2019 roku przez jednostki organizacyjne Powiatu: 

 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych  
z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami 
behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – 
zrealizowane 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 – 
zrealizowane przez SOSW w Grębowie. 

 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. 

 Propagowanie zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia 
– zrealizowane przez SOSW w Grębowie. 

 Światowy Dzień Zdrowia „Zdrowie dla wszystkich” – 
zrealizowane przez SPZ ZOZ W Nowej Dębie. 

 Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – zrealizowane 
przez Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 
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 Światowy Dzień Bez Papierosa - zrealizowane przez SPZ ZOZ 
w Nowej Dębie. 

 
Nazwa zadania Pomoc społeczna. 

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 
2019 r.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu realizuje 
zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  
Działania w zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej to: 
Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na 
kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy 
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, 
domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz 
schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, 
młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową 
opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze. 
W 2019 roku nie realizowano pomocy dla w/w osób.  
Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w 
przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy 
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 
ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze 
lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w 
przystosowaniu się.  
W 2019 roku nie realizowano wsparcia w ramach powyższego 
zadania. 
Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o 
zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych 
osób.  
Na terenie powiatu tarnobrzeskiego funkcjonuje jeden ponadgminny 
dom pomocy społecznej tj. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, 
o 52 miejscach, który przeznaczony jest dla osób przewlekle 
somatycznie chorych. W ciągu roku z pomocy domu korzystało 62 
osoby. Stan mieszkańców na dzień 31.12.2019r. wyniósł 52 osoby. 
Na osoby umieszczone w DPS w Nowej Dębie przed dniem l stycznia 
2004r. przekazywana jest dotacja z budżetu Wojewody oraz 
odpłatność mieszkańca w wysokości 70% własnego dochodu. Za 
osoby przyjęte po tej dacie koszty pobytu pokrywa do wysokości 
średniego miesięcznego kosztu utrzymania: mieszkaniec domu, 
rodzina i gmina. Aktualnie na tzw. „starych zasadach” przebywa w 
DPS 8 osób. W 2019r. zostało wydanych 10 decyzji  
o umieszczeniu w DPS, 8 decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji 
o umieszczeniu (zgon strony). Wydane zostały 3 decyzje uchylające i 
16 ustalających odpłatność. 
Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż 
jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  
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w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i 
innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  
W powiecie tarnobrzeskim w 2019 roku funkcjonowało 1 mieszkanie 
chronione, które jest zlokalizowane na terenie Centrum Opieki nad 
Dzieckiem w Skopaniu. Mieszkanie spełnia standardy określone 
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W 2019 r nie 
przebywały w nim  żadne osoby. 
Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej 
Z uwagi na funkcjonujący w ramach Centrum Wsparcia i Rehabilitacji 
Społecznej w Gorzycach Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie powiat nie prowadzi dodatkowo ośrodka 
interwencji kryzysowej. 
Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w 
integracji ze środowiskiem. 
W roku 2019 nie była realizowana pomoc dla cudzoziemców. Osoby 
o tym statusie nie przebywały na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego. 
Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. 
W 2019 roku udzielono porad o prawach i uprawnieniach 194 
osobom. 
Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z 
terenu powiatu.  
W roku 2019 przeprowadzone zostało szkolenie dla pracowników 
jednostek pomocy społecznej (głównie OPS) pt. „Babcia i Dziadek 
rodziną zastępczą – specyfika rodziny”. W szkoleniu wzięło udział 11 
osób (asystenci rodziny i pozostali pracownicy placówek 
prowadzących pracę z rodziną). 
Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 
W ramach poradnictwa i interwencji kryzysowej pomocą prawną, 
pedagogiczną i psychologiczną objętych zostało 90 osób. Głównym 
powodem zgłaszania się osób do PCPR po pomoc jest przemoc 
domowa i powiązany z nią Zespół Stresu Pourazowego u dzieci 
(PTSD), trudności wychowawcze oraz szkolne z dziećmi, problemy  
z alkoholem, zaburzenia zachowania u dzieci, zaburzenia relacji w 
rodzinach, zaburzenia psychiczne u dorosłych i dzieci, stany lękowe  
u dzieci i dorastającej młodzieży, konflikty wewnątrzmałżeńskie.  
W części przypadków pracę wspomagały kontakty z kuratorami 
sądowymi, pedagogami szkolnymi i wychowawcami, poradnią 
leczenia uzależnień itp.  
  W 2019 roku nie został zrealizowany „Program korekcyjno – 
edukacyjny dla osób stosujących przemoc”, z uwagi na brak 
zainteresowania osób do udziału w zajęciach. 
W 2019 roku zatrudnionych było 12 pracowników w PCPR w 
wymiarze 9 etatów. 2 pracownice przebywały na urlopach 
macierzyńskich, w związku z czym zatrudnionych zostało 2 
pracowników na zastępstwo.  
W 2019r. realizowane były także zadania z zakresu administracji 
rządowej tj.: 
Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi.  
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach, przeznaczony jest 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schorzeniami 
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neurologicznymi lub schorzeniami sprzężonymi.  
W jego strukturze wyodrębniony został typ A,B i C. Jest on placówką 
ponadgminną pobytu dziennego przeznaczoną dla 32 osób. W 
2019r. przebywało w niej 36 osób, w tym 5 z gminy Zaleszany. 
Wydano ogółem 34 decyzje. Dotyczyły one kierowania, odpłatności, 
zwolnień częściowych lub całkowitych z ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ŚDS oraz decyzje uchylające lub stwierdzające wygaśnięcie.  
Na działalność ŚDS przekazywana jest dotacja z budżetu Wojewody 
oraz środki z programu „Za życiem”.  
W strukturze Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej 
usytuowany jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie, działający w oparciu  
o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie. Jest to placówka całodobowa okresowego pobytu, 
przeznaczona dla 30 osób. Na działalność tej placówki przekazywana 
jest dotacja z budżetu Wojewody. W 2019 roku przebywało w nim 
łącznie 33 osoby. 
 
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zrealizowane przez PCPR  
W 2019 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych wydatkowana została kwota 1.867.549 zł. W 
ramach tej kwoty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Tarnobrzegu oraz Powiatowy Urząd Pracy realizowały następujące 
zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych  
W 2019 roku - 92 osoby (w tym 30 opiekunów) ubiegało się o 
dofinansowanie ze środków PFRON do pobytu na turnusach 
rehabilitacyjnych składając stosowne wnioski do PCPR. 
Dofinansowaniem kosztów pobytu na turnusach rehabilitacyjnych 
objęto 50 osób (w tym: 21 osób to dorośli niepełnosprawni, 11 to 
niepełnosprawne dzieci i młodzież oraz 18 opiekunów). Na koszty 
związane z dofinansowaniem turnusów rehabilitacyjnych 
wydatkowano ogółem 60.000 zł.  
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii 
zajęciowej  
W roku 2019 na terenie powiatu funkcjonowały dwa warsztaty 
terapii zajęciowej tj.:  
1. warsztat prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gorzycach, w którym uczestniczy 35 osób niepełnosprawnych,  

2. warsztat prowadzony przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim, w którym 
uczestniczy 40 osób niepełnosprawnych. 

 Koszty związane z działalnością tych placówek wyniosły ogółem 
1.508.025 zł. w tym środki PFRON – 1.357.200 zł. 
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów  
W prezentowanym okresie osoby niepełnosprawne złożyły 406 
wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów zakupu 
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sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych. Wypłacono dofinansowania dla 362 osób, w tym 48 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Na dofinansowanie w/w 
zadań wydatkowano kwotę w wysokości 290.441 zł. 
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w 
komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób 
niepełnosprawnych - art. 35a ust. 1 pkt 7d.  
W 2019r. do PCPR złożono 43 wnioski w sprawie dofinansowania 
kosztów likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 
technicznych w miejscach zamieszkania osób niepełnosprawnych. 
Pozytywnie rozpatrzono 23 wniosków. W pierwszej kolejności 
uwzględniano wnioski dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, a 
także osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  
Na podstawie zawartych z wnioskodawcami umów wypłacono 
dofinansowanie na realizację tego zadania w kwocie 41.998 zł, w 
tym na bariery architektoniczne 24.671 zł., bariery techniczne 
10.328 zł., w komunikowaniu się 6.999 zł. 
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych - art. 35a. ust. 1 pkt 7b  
Do realizacji w 2019 roku zakwalifikowały się 2 wnioski z zakresu 
dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych. Zawarte zostały 2 umowy na kwotę łącznie 
2570 zł. Z działania skorzystało 47 osób. 
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej zrealizowane przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu.  
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy – art. 11 – 
38.340 ( 6 osób).  
Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy – art. 26e –  złożony 
został 1 wniosek, zawarto 1 umowę na kwotę 40.000 zł. 
Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
rolniczej lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej – 
art. 12a – złożony został 1 wniosek, zawarto 1 umowę na kwotę 
37.000 zł. 
Środki PFRON wykorzystane na pokrycie kosztów obsługi 
realizowanych zadań  - 46.689 zł. 
Realizacja Programu „Aktywny samorząd” 2019 
W roku 2019 na realizację dofinansowań dla osób 
niepełnosprawnych wydatkowano łącznie na Moduł I  Obszar A-D 
oraz Moduł II kwotę 187.859 zł. Na złożone 54 wnioski 
zweryfikowanych pozytywnie zostało 51.  
Z dofinansowania Obszaru B-3 – pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 
skorzystała 1 osoba; 
Z dofinansowania Obszaru B-4 - Pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 
skorzystały 4 osoby; 
Z dofinansowania Obszaru C-1 - Pomoc w zakupie wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – skorzystała 1 osoba; 
Z dofinansowania Obszaru C-2 – pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym – skorzystały 4 osoby; 
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Z dofinansowania Obszaru C-3 – Pomoc w zakupie protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – protezy 
co najmniej na III poziomie jakości; refundacja kosztów dojazdu 
adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów 
dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu  – 
skorzystała 1 osoba; 
Z dofinansowania Obszaru C-4 – Pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie 
jakości); refundacja kosztów dojazdu adresata programu na 
spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON 
na spotkanie z adresatem programu – skorzystały 3 osoby; 
Z dofinansowania Obszaru D – pomoc w utrzymaniu aktywności 
zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – 
skorzystały 2 osoby; 
Z dofinansowania Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 
poziomie wyższym poprzez dofinasowanie edukacji – skorzystały 40 
osoby; 
Potrzeby w zakresie pomocy społecznej: 

 rozwój placówek wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym, w szczególności w ramach wsparcia dla 
dzieci i rodzin, a także w ramach aktywizacji seniorów; 

 rozwój Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie o profil dla 
osób starszych w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na 
usługi opiekuńcze oraz rosnącą liczbę osób wymagających 
tego rodzaju wsparcia, 

 zwiększenie liczby miejsc w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Gorzycach, 

 stworzenie warunków lokalowych do prowadzenia 
poradnictwa rodzinnego, w tym spotkań rodziców z dziećmi, 
względem których sąd rodzinny uregulował kontakty. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

  

Nazwa zadania Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

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 
2019 r. 

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane na podstawie 
wykonania zadań w 2019 roku. 
Organizacja i realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej. 
Nabór kandydatów na rodziny zastępcze odbywa się nieprzerwanie 
w ciągu całego roku kalendarzowego. W 2019r procedurą 
kwalifikacyjną objęta została 1 osoba nie pozostającą w związku 
małżeńskim. Osoba pomyślnie przeszła procedurę kwalifikacyjną i 
została skierowana na szkolenie. Po zakończonym szkoleniu sąd 
powierzył jej opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3. Szkolenia 
prowadzone były przez trenerów - pracowników PCPR wg. programu 
„Rodzina”, w wymiarze 62 godzin, w tym 10 godzinna praktyka w 
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placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wsparciem psycho-
pedagogicznym objęte są wszystkie rodziny i dzieci im powierzone. 
Ilość i częstotliwość spotkań jest indywidualna i uzależniona od 
bieżącej sytuacji w rodzinie. 
Sytuacja prawna każdej rodziny jest omawiana wspólnie z rodziną 
podczas okresowej oceny sytuacji dziecka tj min. 2 razy w roku. 
Rodzice zastępczy mają też możliwość na bieżąco korzystać z 
poradnictwa w siedzibie PCPR. W szczególnych przypadkach 
poradnictwa udziela radca prawny Starostwa Powiatowego. W 2019 
roku wsparcie prawne odbywało wyłącznie z udziałem pracowników 
PCPR i skorzystały z niego 4 rodziny zastępcze. 
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonał również oceny 
rodziny zastępczej pod względem predyspozycji do pełnienia 
powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. W 2019r 
dokonano 4 z 5 zaplanowanych ocen rodzin zastępczych. Środowiska 
te zostały ocenione pozytywnie. Ze względu na trwające 
postępowanie sądowe dotyczące tymczasowego umieszczenia 
dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także zasadność 
pozostania pozostałych dzieci pod opieką rodziny zastępczej 
spokrewnionej zaplanowana ocena tejże rodziny została odroczona 
do czasy zakończenia postępowania opiekuńczego Sądu. 

 
Rodzinna piecza zastępcza. 
W 2019 r. miesięczną pomocą pieniężną na częściowe pokrycie 
kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 
objętych było 42 dzieci, umieszczonych w 28 rodzinach zastępczych. 
(20 rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w 8 niezawodowych 
rodzinach zastępczych) oraz 2 pełnoletnich wychowanków objętych 
było pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki.  
 
Łącznie wypłacono 840 świadczeń na kwotę 577 637,75 zł w tym: 

 pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka w rodzinie zastępczej – 459 świadczenia na kwotę 
368 894,76 zł  

 dodatki z tyt. niepełnosprawności 32 świadczenie na kwotę 
6 221,10 zł 

 dofinansowanie do wypoczynku 1 świadczenie na kwotę  
300 zł 

 jednorazowa pomoc z tyt. przyjęcia dziecka 3 świadczenie na 
kwotę 3000 zł 

 pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 28 świadczeń 
na kwotę 15 254 zł. 

 jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie 6 
świadczeń na kwotę 24 289,00 zł 

 jednorazowa pomoc pieniężna na zagospodarowanie 7 
świadczeń na kwotę 11 039,00 zł  

 dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w rodzinach 
zastępczych (rodzina 500+) – 304 świadczenia na kwotę 
ogółem 148 639,89 zł  

W 2019 r. Powiat Tarnobrzeski zrefundował koszt pobytu 15 dzieci 
pochodzących z powiatu tarnobrzeskiego, a przebywających w 
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rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów: 
Na zaplanowaną kwotę 247.824 zł. wydatkowano: 243.620,94 zł. 
W 2019 r. - zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie 
umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie 
Powiatu Tarnobrzeskiego, powiat tarnobrzeski otrzymywał  środki na 
utrzymanie dzieci w naszych rodzinach zastępczych. 
Na zaplanowaną kwotę 91.700 zł zrealizowano: 91.701,49 zł. 

1. Powiat stalowowolski – 73783,55 zł. 
2. Powiat dębicki – 12 624,00 zł. 
3. Powiat jeleniogórskim – 5 293,94 zł. 

W 2019r. z zawartych  porozumień z gminami na współfinansowanie 
pobytu dzieci pochodzących z naszego powiatu, umieszczonych po 
raz pierwszy w pieczy zastępczej powiat uzyskał dochody: 
Na zaplanowaną kwotę 168.048 zł. zrealizowano: 168.052,48 zł.  
Instytucjonalna piecza zastępcza 

 
W 2019 r. pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki objętych było 
7 pełnoletnich wychowanków z placówek opiekuńczo 
wychowawczych oraz 42 dzieci z placówek opiekuńczo-
wychowawczych. Wypłacono świadczenia na kwotę 167 211,88 zł.  z 
tego: 

 pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 67 świadczeń –
34.716,00 zł 

 jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie 2 
świadczenia na kwotę 13.878,00 zł 

 jednorazowa pomoc pieniężna na zagospodarowanie 3 
świadczenia na kwotę  4.731,00 zł 

 dodatek wychowawczy dla dzieci umieszczonych w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych (500+) – 233 
świadczenia na kwotę ogółem 113.886,88 zł 

Zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej realizowane były w 2018 
roku przez trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze typu 
socjalizacyjnego: Dom Dziecka w Skopaniu, Dom dla Dzieci i 
Młodzieży w Skopaniu oraz Dom dla Dzieci w Skopaniu. 
Dochody wynikające z porozumień zawartych pomiędzy Zarządem 
Powiatu Tarnobrzeskiego a gminami na współfinansowanie przez 
gminy pobytu dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu 
umieszczonych po raz pierwszy w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych. 
Na zaplanowaną kwotę 356.132 zł. zrealizowano: 356.136,92 zł. w 
tym: 
Dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w Domu Dziecka 
w Skopaniu  
Na zaplanowaną kwotę 526.732 zł. zrealizowano: 526.735,68 zł. 
Dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w Domu dla 
Dzieci w Skopaniu. Na zaplanowaną kwotę 412.127 zł. zrealizowano: 
412.131,32 zł.  
 Dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w Domu dla 
Dzieci i Młodzieży w Skopaniu.:    239.783,17 zł.  
Potrzeby w zakresie pieczy zastępczej: 
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1. Stworzenie warunków do pracy z dzieckiem i rodziną zastępczą 
(poradnictwo, terapia) w związku z występującymi problemami 
wychowawczymi, zaburzeniami rozwojowymi czy emocjonalnymi 
dziecka na skutek straty-śmierci rodzica lub obojga rodziców. 
Aktualnie w PCPR brakuje pomieszczenia dostosowanego do 
potrzeb dzieci w celu prowadzenia oddziaływań wspierająco-
terapeutycznych. 

2. Promowanie rodzicielstwa zastępczego, w tym poszukiwanie 
kandydatów na rodziny zastępcze poza działaniami 
standardowymi. Aktualnie poszukiwanie osób chętnych do 
podjęcia się opieki zastępczej odbywa się poprzez 
przygotowywanie i dystrybucję ulotek. Kampania społeczna na 
obszarze Województwa Podkarpackiego mogłaby przyczynić się 
do zwiększenia zainteresowania pieczą zastępczą wśród 
mieszkańców powiatu. 

 
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 
2019 r.  

 Mając na uwadze poprawę stanu infrastruktur drogowej 
przygotowano dokumentację budowlaną i uzyskano pozwolenie na 
wykonanie zadania: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2401R relacji Komorów – Huta 
Komorowska – Koniecpól w miejscowości Ślęzaki  w km 12 + 944 – 
13 + 536 wraz z mostem w km 13 +200.” 
„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1094 r relacji 
Furmany Żupawa- Stale w miejscowości Żupawa w km 2+005 – 
3+000’ 
Budowa deptaka pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1112 R 
relacji – dojazd do stacji kolejowej w Chmielowie’ 

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 2019 r.  

W 2019 r  dokonano łącznie przebudowy i rozbudowy dróg 
powiatowych na długości 4,247 km,  co stanowi 2,48 % ogólnej 
długości  dróg powiatu tarnobrzeskiego .W wyniku podjętych działań 
o 2,72 km  zwiększono stan dróg o nawierzchni bitumicznej.                                                                                
Na terenie Powiatu w 2019r: 

 wybudowano 3,212 km nowych chodników,  

 wykonano odcinek ścieżki pieszo – rowerowej o długości  
0,220 km. 

 przebudowano 4 skrzyżowania drogowe.                                  
Zadania dotyczące budowy chodników, miejsc postojowych i ścieżek 
pieszo-rowerowych realizował Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego 
z siedzibą w Nowej Dębie z udziałem gminnych jednostek 
samorządowych. 

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

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1119R Durdy – Marki -Józefów 
w miejscowości Marki w km 4 + 459,5 – 5 + 035,3” Zadanie 
zrealizowano z udziałem dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych i 
Gminy Baranów Sandomierski.                        W ramach zadania 
dokonano przebudowy nawierzchni jezdni na długości 0 592 km, 
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wybudowano 592 m  chodnika , wykonano pobocza i oznakowanie  
drogi ,odnowiono elementy odwodnienia drogi. Wartość zadania – 
600 515,95 zł. „Przebudowa drogi powiatowej  nr 1030R relacji 
Grębów – Stany w miejscowości Krawce„                                          
Zadanie zrealizowano z udziałem dotacji z Funduszu Dróg 
Samorządowych i Funduszu Leśnego Nadleśnictwa Nowa Dęba.  
W ramach zadania wykonano nawą nawierzchnię bitumiczną  jezdni 
na długości 2,712 km drogi,  wykonano pobocza i oznakowanie  
drogi ,odnowiono elementy odwodnienia drogi. Wartość zadania – 
1 127 169,93 zł.                                                        
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1011 R relacji Kawęczyn –
Skowierzyn w miejscowości Wrzawy w km 0 + 179 – 1 + 174” 
Zadanie zrealizowano z udziałem dotacji z Funduszu Dróg 
Samorządowych i Gminy Gorzyce.                                                                          
W ramach zadania dokonano przebudowy nawierzchni jezdni na 
długości 0 995 km, wybudowano 995 m  chodnika , wykonano 
pobocza i oznakowanie  drogi ,odnowiono elementy odwodnienia 
drogi. Wartość zadania – 995 970,13 zł.    

 

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 

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 
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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 Bitumiczne 

G
m

in
a 

B
ar

an
ó

w
 S

an
d

o
m

ie
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

d
o

m
ie

rs
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 

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 
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1017R Zaleszany – Zabrnie 2,622 2,622 

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

1030R Grębów – Stany 9,310 9,310 

Drogi zamiejskie – suma  
48,788 48,788 

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

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 171,704 161,551 

 

Budowy i przebudowy dróg w zakresie chodników. 

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 
2019 r.  

Przebudowa zatok postojowych przy drodze Nr 1128R ul. Jana Pawła 
II w Nowej Dębie - etap III (dł. 0,049 km) 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – 
Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 
9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin – etap VIII 
Strona prawa (dł. 0,240 km) Strona lewa (dł. 0,031 km) 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola - 
Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od remizy OSP do 
Domu Ludowego w miejscowości Dąbrowica - etap V (dł. 0,201 km) 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – 
Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości 
Kaczaki – etap IV (dł. 0,130 km) 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń - Furmany w 
zakresie budowy chodnika na odcinku Trześń Zabrody - Furmany – 
etap II (dł. 0,133 km) 
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń-Furmany w 
zakresie budowy chodnika na odcinku Trześń Zabrody - Furmany - 
etap III (dł. 0,1355 km) 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń - Furmany w 
zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześń od skrzyżowania z 
drogą powiatową Nr 1090R do skrzyżowania z drogą gminną dz. nr 
ewid. 719/2 – etap I (dł. 0,120km)    
Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1090R i 1092R w 
miejscowości Trześń (pow. 0,090 ha) 
Budowa deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1112R 
Dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap III (dł. 0,190 km) 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola - 
Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika na działce nr ewid. 
139 - teren zamknięty kolejowy - dokumentacja techniczna 
Termomodernizacja budynku administracyjnego na bazie w 
miejscowości Nowa Dęba - audyt i dokumentacja techniczna  
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1119R relacji Durdy - Marki - 
Józefów w miejscowości Marki w km 4+495,5 - 5+035,3 - regulacja 
stanu prawnego  
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1131R ul. Majdańska w Nowej 
Dębie - regulacja stanu prawnego  
 
Ponadto w ramach powierzenia Gminie Grębów zadań publicznych 
należących do właściwości powiatu wykonano trzy zadania drogowe: 

 budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami 
Zabrnie-Grębów 

 budowa chodnika pomiędzy istniejącymi chodnikami w 
miejscowości Grębów i Nowy Grębów 

 budowa chodnika w miejscowości Wydrza od skrzyżowania z 
drogą powiatową NR 1616R w kierunku miejscowości Krawce 

Na każde z wymienionych zadań Gmina Grębów przeznaczyła po 
100 000zł. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z/s w Nowej Dębie 

 

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 
2019 r.  

Obiekty Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 
Grębowie zlokalizowane na działce oznaczonej  w ewidencji gruntów 
w  jednostce ewidencyjnej Grębów numerem ewid. 8177/1,  
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 
w oparciu o zatwierdzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków dokumentację projektową na renowację elewacji budynku 
internatu wraz z zewnętrzną klatką schodową, bramą wjazdową i 
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murem  , w  2019 roku  wykonano kolejny etap prac  renowacyjnych  
zewnętrznej klatki schodowej pałacu i bramy wjazdowej zespołu 
pałacowo- parkowego. Przygotowano  dokumentacje  dla potrzeb 
renowacji  parku. 
 

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 2019 r.  

Przy udziale pozyskanych środków z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego,  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
i Województwa Podkarpackiego na  prace konserwatorskie przy 
zabytkach w 2019 roku  wykonano renowację bramy wjazdowej i 
ścian fundamentowych zewnętrznej klatki schodowej pałacu. 

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

„Renowacja  zewnętrznej klatki schodowej  internatu Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie /Pałac Dolańskich/ 
- etap I”. 
W ramach zadania wykonano  roboty renowacyjne  w obrębie 
fundamentów i ścian zewnętrznej klatki schodowej pałacu . Z uwagi 
na bardzo zły stan i zagrożenie bezpieczeństwa wzmocniono 
fundamenty i odtworzono  sklepienia klatki. Wartość poniesionych 
nakładów – 127 231 zł. 
„Renowacja bramy wjazdowej i mostku przy zespole pałacowym w 
Grębowie z I połowy XIX w”. 
W ramach zadania wykonano roboty konserwatorskie bramy 
wjazdowej- wymieniono pokrycie , położono nowe  tynki, wykonano 
malowanie ścian , odtworzono  zabytkowe elementy dekoracyjne . 
Wartość  prac - 103 120 zł.                             

 

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 
2019 r.  
 

Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego  
z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace 
budowlano – konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków. 
W 2019 roku udzielono dotacji:  
Na dofinansowanie wykonania prac budowlano – konserwatorskich:  
„Remont stolarki okiennej oraz renowacja witraży zabytkowego 
kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej 
Woli” – w wysokości 20.000,00 złotych zgodnie z Umową Nr 
OZ.I.4123.10.2019  z dnia 26 czerwca 2019r. Wykorzystano  
20 000, 00 zł 
Opracowano Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla powiatu tarnobrzeskiego  
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne 
w jednostkach realizujące zadanie. 
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Nazwa zadania Obronność 
Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie. 

Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2019 r.  

Ćwiczenia obronne przeprowadzone w dniach 11-13.06.2019 r. pod 
kryptonimem „Czerwiec 2019” 

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

Wydatki przy organizacji ćwiczenia obronnego „Czerwiec 2019” 
kwota 4 075,74 zł 
 
Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019r.  
Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli 
dotyczy) w roku sprawozdawczym. 
Zadania wykonane w ramach zadania inwestycyjnego na 2019 
zgodnie  informacją Referatu Inwestycji, Funduszy Pomocowych 
i Zamówień Publicznych  Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu  
Opracowano następujące dokumenty: 
Wytyczne Starosty Tarnobrzeskiego w sprawie realizacji zadań 
pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2019 r., załącznik do 
wytycznych „Plan przedsięwzięć z zakresu pozamilitarnych 
przygotowań obronnych” 
Plan szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu 
na 2019 r. 
Program szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego  w 
Tarnobrzegu na lata 2019 – 2021. 
Starostwo posiada opracowane i aktualne dokumenty: 
Plan operacyjny funkcjonowania powiatu tarnobrzeskiego w 
warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w 
czasie wojny. 
Dokumentacja stałego dyżuru 
Dokumentacja akcji kurierskiej 
Celem szkolenia obronnego w Starostwie Powiatowym w 
Tarnobrzegu w 2020 roku było:  
Doskonalenie kadry kierowniczej oraz osób którym powierzono 
realizację zadań obronnych do ich wykonania, a także utrzymanie 
odpowiedniego poziomu wiedzy w zakresie kierowania podległymi 
strukturami organizacyjnymi w sytuacji podwyższanie gotowości 
obronnej państwa i reagowania na zagrożenia płynące z 
cyberprzestrzeni. Doskonalenie funkcjonowania systemu HNS. 
Powyższy cel osiągnięto poprzez: 
a) udział organu (pracownika) w przedsięwzięciach szkoleniowych 
organizowanych przez organy administracji publicznej wyższego 
szczebla w formie: 
- zajęć teoretycznych nt.:  
Kompetencje, zasady funkcjonowania oraz zadania organów 
samorządu terytorialnego w zakresie obronności w sytuacjach 
kryzysowych i w czasie wojny w dniu 16.04.2019 r.; 
Zadania obronne realizowane przez administrację publiczną na 
terenie województwa (jednostki samorządu terytorialnego i 
podmioty lecznicze) w ramach planowania obronnego do 
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funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w dniu 30.05.2019; 
- ćwiczeń obronnych wojewódzkich nt. osiąganie wyższych stanów 
gotowości obronnej na obszarze województwa oraz reagowania w 
sytuacjach kryzysowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w 
dniach 17-19.06.2019 r.; 
 
b) udział w przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych przez 
organy administracji wojskowej i jednostki wojskowe w formie: 
- zajęć teoretycznych nt. 
Rola samorządu terytorialnego oraz sposób realizacji zadań 
związanych z zabezpieczeniem procesu mobilizacyjnego rozwinięcia 
SZ RP w dniu 07.06.2019 r.; 
- trening AKAP nt. Sprawdzenie systemu obiegu informacji w 
procesie doręczania dokumentów powołania w relacji WSzW w 
Rzeszowie – PUW w Rzeszowie – WKU w Nisku – SP w Tarnobrzegu – 
UMiG, UG z terenu powiatu tarnobrzeskiego w dniu 15.11.2019 r.; 
 
c) realizację własnych przedsięwzięć szkoleniowych w formie: 
- zajęć teoretycznych nt.:  
Rola, zadania, organizacja i funkcjonowanie systemu stałych 
dyżurów na terenie powiatu w dniu 26.04.2019 r.; 
Zadania obronne realizowane przez administrację publiczną na 
terenie województwa (jednostki samorządu terytorialnego i 
podmioty lecznicze) w ramach planowania obronnego do 
funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w dniu 11.06.2019 r.; 
Unormowania prawne dotyczące realizacji zadań na rzecz Sił 
Zbrojnych (grupa S-1, P-3, AK 9 osób) w dniu 13.11.2019 r.; 
- ćwiczeń obronnych powiatowych nt. osiąganie wyższych stanów 
gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z 
planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 
 

 

Nazwa zadania Nieodpłatna pomoc prawna 

 

Powiat Tarnobrzeski na realizację w 2019r. zadania zleconego  
z zakresu administracji rządowej, polegającego na udzielaniu 
nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego 
poradnictwa prawnego oraz edukacji prawnej  
otrzymał dotację w wysokości 132 000, 00 złotych,  
z czego:  
 – na realizację umów zawartych między Powiatem Tarnobrzeskim a 
kancelariami radców i adwokatów na świadczenie pomocy prawnej – 
60 060, 00 zł; 
–  na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 
organizację pozarządową 64 020, 00 zł (w tym 3 960, 00 zł na 
realizację zadania z zakresu edukacji prawnej) 
– na obsługę organizacyjno – techniczną zadania wydatkowano 7 
919,74 zł 
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Razem wykonanie w 2019 roku 131 999,74 zł 
 
Zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości  0,26 zł 
dokonano 30.12.2019r. 
 

  

Nazwa zadania Kultura fizyczna i turystyka. 

 

Program współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego w 2019r.  
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 II/11/2018 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 29 
listopada 2018r.  
Uchwałą Nr 3/10/2019 Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego  
z dnia 29 stycznia 2019  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  
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji  
w wysokości 19 000,00 zł.  
Wsparto realizację 6 zadań:  
„Sport bez barier” – przyznana kwota dotacji –  
7 000, 00 zł, wykorzystano 7 000, 00 zł (Zadanie realizowane było 
przez trzy stowarzyszenia) 
„Powiatowa Licealiada” – przyznana kwota dotacji 2 000, 00 zł, 
wykorzystano 2 000, 00 zł 
„Biegi uliczne na terenie Powiatu tarnobrzeskiego” – przyznana 
kwota dotacji 2 000, 00 zł, wykorzystano 2 000, 00 zł (Zadanie 
realizowane było przez dwa stowarzyszenia) 
„Sportowy piknik wsparcia i przyjaźni” – przyznana kwota dotacji – 
3 000, 00 zł wykorzystano 3 000, 00 zł  
„Powiatowe wędrówki Nordic Walking” – przyznana kwota dotacji  
3 000, 00 zł wykorzystano 3 000, 00 zł 
„Powiatowy zlot motocyklowy” – przyznana kwota dotacji 2 000, 00 
zł, wykorzystano  2 000, 00 zł 
W otwartym konkursie ofert ogłoszono 9 zadań do realizacji na 
łączną kwotę 26 000, 00 zł, 9 organizacji złożyło 9 ofert na realizację 
ww. zadań. Suma wykorzystanych środków dotacji: 19 000, 00 zł tj. 
73, 1 % planu.   
    

 

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

Skanowanie części zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz 
integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem 
wykorzystywanym do prowadzenia zasobu 
 
Budżet Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2019: 
dział 710, rozdział 71012, §4300 – wykonany w całości 
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jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2019 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 2019 r.  

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, 

 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, zeskanowano 969 operatów o wielkości 
średnio 40 stron formatu A4 w jednym operacie. 
 

 

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 
2019 r.  

Dostosowanie istniejącej numerycznej mapy zasadniczej powiatu 
tarnobrzeskiego do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH 
(Amsterdam) poprzez zmianę wysokości z układu PL-KRON86-NH dla 
baz danych BDOT500 i GESUT 
 
Budżet Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2019: 
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 2019 r.  

 
 Potrzeba przeliczenia wysokości (rzędnych) szczegółów sytuacyjno-
wysokościowych z układu Kronsztadt 86 do układu w PL-EVRF2007-
NH (Amsterdam) wynika z § 24 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów 
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z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 
przestrzennych  (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247)  
Opracowanie obejmowało swoim zakresem bazy danych BDOT500 i 
GESUT dla wszystkich sześciu jednostek ewidencyjnych powiatu 
tarnobrzeskiego: Baranów Sandomierski – obszar miejski, Baranów 
Sandomierski –  obszar wiejski, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba – 
obszar miejski, Nowa Dęba – obszar wiejski. Zmiana wysokości dla 
obiektów baz danych wykonana została w utworzonej do tego celu 
zewnętrznej aplikacji, dla każdej jednostki ewidencyjnej niezależnie, 
na podstawie obliczonych na podstawie dostępnych punktów 
osnowy geodezyjnej średnich przyrostów wysokości normalnych 
pomiędzy układem PL-KRON86-NH a układem PL-EVRF2007-NH. 
 

 

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 
2019 r.  

Przegląd i inwentaryzacja szczegółowej osnowy wysokościowej na 
terenie powiatu tarnobrzeskiego 
 
Budżet Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2019: 
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 2019 r.  

Podstawa prawna: art. 7d ustawy z dnia 17.05 1989 r. Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 
przestrzennych  (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247) 
Cel zadania: sprawdzenie stanu wysokościowej osnowy szczegółowej 
na obszarze powiatu tarnobrzeskiego w celu prawidłowego 
określenia zakresu planowanej modernizacji tej osnowy. 
Zakres prac: 

1. Analiza materiałów otrzymanych z zasobu PODGiK w 
Tarnobrzegu 

2. Inwentaryzacja punktów wysokościowej osnowy szczegółowej: 

 sprawdzenie stanu punktów i możliwości dalszego korzystania z 
nich 

  pomiar istniejących punktów osnowy z dokładnością 1 grupy 
szczegółów i określenie współrzędnych x,y 

  sporządzenie nowych opisów topograficznych punktów osnowy 

 wykonanie dokumentacji fotograficznej 
3. Zestawienie istniejących punktów wysokościowej osnowy 

szczegółowej 
4. Przygotowanie plików wsadowych do zaktualizowania bazy w 

programie EwMapa oraz Bank Osnów. 
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Obszar opracowania – powiat tarnobrzeski, inwentaryzacją objęto 
724 punktów osnowy, po wykonanej inwentaryzacji okazało się, że 
istniejących punktów jest 67. 
 

 
Nazwa zadania Administracja architektoniczno-budowlana. 
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 
2019 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 
2019 r. 

Podstawa działania: ustawa Prawo budowlane 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Referat Architektury i Budownictwa  

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2019 r.  

W 2019 roku wydano pozwolenia na budowę w ilości: 
Gmina Baranów Sandomierski – 79 
Gmina Gorzyce -  93 
Gmina Grębów – 131 
Gmina Nowa Dęba – 150 
Przyjęto zgłoszenia  budowy z projektem w ilości: 
Gmina Baranów Sandomierski – 3 
Gmina Gorzyce -  5 
Gmina Grębów – 2 
Gmina Nowa Dęba – 8 
 

 

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 
2019 r. 

W oparciu o przepisy ustawy Prawo Wodne, art.443 ust 4 / 
D.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 
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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). 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
 
Wielkość konserwacji w 2019 r.               /w zł /                   / w 
mb. rowów/ 
 
1/  GSW Baranów Sand.               15.000,00       mb            4.220 
2/ GSW Nowa Dęba                       15.000,00      mb            1.650 
3/ GSW Gorzyce                              15.000,00     mb            2.080 
4/ GSW Grębów                              15.000,00     mb            2.700  
 

 

Nazwa zadania Ochrona środowiska i przyrody. 
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 
2019 r. 

Działając na podstawie: 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U.2020.55 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U.2020.55 
w związku z rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/ 97 w sprawie 
ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu 
nimi ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
Dz.U.2019.710  

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2019 r.  

wycinka drzew i krzewów – bieżąca ochrona elementów tworzących 
walory krajobrazowe, prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami 
przyrodniczymi, rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom 
przewozowym – rok 2019 zarejestrowano 0 szt. 
 

 

Nazwa zadania Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe. 

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

Działając na podstawie: 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach Dz.U.2020.6 
ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym 
Dz.U.2019.2168  
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danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2019 r. 

 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2019 r.  

 decyzje w sprawie przekwalifikowania lasu na użytki rolne  

 decyzje w sprawie pozyskania drewna ponad limit ujęty w 
uproszczonym planie urządzania lasu 

 wydawanie zaświadczeń o objęciu działki uproszczonym planem 
urządzania lasu lub inwentaryzacją stanu lasu 

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

 rok 2019 sporządzono uproszczone plany urządzania lasu dla 
gminy Grębów obręby: Grębów, Jamnica, Jeziórko, Krawce, 
Poręby Furmańskie, Stale, Zabrnie, Żupawa, Wydrza, 

 rok 2019 wydano 449 szt. zaświadczeń o objęciu działki 
uproszczonym planem urządzania lasu, 

 rejestracja jednostek pływających służących do amatorskiego 
połowu ryb  - zarejestrowano 15 szt. 

 wydawanie kart wędkarskich uprawniających do amatorskiego 
połowu ryb - wydano 148 szt. 

 

 

Nazwa zadania Ochrona środowiska i przyrody. 

 

Działając na podstawie: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. z 2019 poz. 1396 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 
701 z późn. zm.) 

W zakresie ochrony środowiska zostały opracowane: 

 Program Ochrony Środowiska na lata 2019–2022 z perspektywą 
do roku 2026 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

 

W zakresie gospodarki odpadami w 2019 roku wydano 10 decyzji 
udzielających: 

 pozwolenia na wytwarzanie odpadów,  

 zezwolenia na zbieranie odpadów, 

 zezwolenia na przetwarzanie odpadów 
 
Zgodnie z ustawą o odpadach w/w decyzje udzielono po 
przeprowadzeniu kontroli przedstawiciela Starostwa 
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Tarnobrzeskiego wraz z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony 
Środowiska – Delegatura w Tarnobrzegu. 
 
Postepowanie administracyjne w zakresie ochrony środowiska dla 
przedsięwzięć, o których mowa w art. 41 ust. 3 pkt. 1 ustawy o 
odpadach prowadzi Marszałek Województwa Podkarpackiego w 
Rzeszowie. Starosta Tarnobrzeski prowadzi postępowanie w 
stosunku do zakładów i firm zlokalizowanych w gminie Baranów 
Sandomierski, Gorzyce, Grębów i Nowa Dęba zgodnie z 
właściwością.  
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 z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wykonawczymi; 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko z późniejszymi zmianami; 

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

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w 
sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów 
do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia; 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku; 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w 
sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu; 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w 
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 
powietrzu; 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w 
sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola 
elektromagnetyczne; 

 rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w 
sprawie katalogu odpadów; 

 ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców; 

 ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji; 

 
W zakresie prawa ochrony środowiska w 2019 roku wydano: 

 pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w 
ilości 4; 

 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w ilości 1 
 
W 2019 roku zostało wydane pozwolenie na wprowadzanie pyłów i 
gazów do powietrza dla Zakładu Neotherm Sp. z o.o. Sp. k. w 
Chmielowie, PST Press+Sintertechnik Sp. z o.o. w Gorzycach, ESV 
WISŁOSAN Sp. z o.o. w Nowej Dębie, Pilkington Automotive Poland 
Sp. z o.o. w Chmielowie. 
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Realizując art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska przyjęto dwa 
zgłoszenia instalacji, które wymagały regulacji prawnej w zakresie 
ochrony środowiska tj. Zakład Ceramiki Budowlanej s.c. w 
Chmielowie, ORLEN EKO Sp. z o.o. w Nowej Dębie oraz  10 zgłoszeń 
instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne przez stacje 
bazowe telefonii komórkowej. 
 
W 2019 roku została wydana decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na 
scaleniu gruntów położonych na obszarze wsi Wola Baranowska, 
gmina Baranów Sandomierski w ramach poddziałania „Wsparcie na 
inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem 
rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. W w/w decyzji orzeczono o braku 
potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięcia. 

 

Nazwa zadania Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli  
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.120.20.2.2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku utworzył Komisję 
Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
W ramach swojej pracy w 2019 roku komisja spotkała się wspólnie  
z Powiatowym Zespołem Zarzadzania Kryzysowego trzykrotnie.  
Na posiedzeniu, które odbyło się 12 marca 2019 roku dokonano 
oceny stanu bezpieczeństwa powiatu tarnobrzeskiego za 2018 r. 
Informację ze swojej działalności za miniony rok przedstawili 
kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży. 
 
Kolejne spotkanie miało miejsce 14 października 2019 roku i 
dotyczyło m.in. podsumowania działań prowadzonych przez wójtów, 
burmistrzów, starostę, a także powiatowe służby inspekcje i straże 
oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podczas 
majowej powodzi  wraz z wypracowaniem wniosków mających na 
celu zwiększenie bezpieczeństwa obywateli, akcji Komendy Miejskiej 
PSP w Tarnobrzegu pod nazwą „Czujka na straży Twojego 
bezeceństwa” oraz aktualnej sytuacji epizootycznej ASF na terenie 
powiatu.  
 
Ostatnie posiedzenie odbyło się  25 listopada 2019 roku i dotyczyło 
stanu przygotowań powiatowych służb, inspekcji i straży powiatu 
tarnobrzeskiego do okresu zimowego 2019/2020, a także roli i zadań 
Wojsk Obrony Terytorialnej w czasie pokoju, kryzysu i wojny. 
 
W Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 7 lutego 
2019 roku opublikowano „Sprawozdanie Starosty Tarnobrzeskiego 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku”.  
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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 
szczegółowy zakres zadań Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Tarnobrzegu. 
 
W celu wspomagania systemu zarządzania kryzysowego opracowany 
został „Plan zarządzania kryzysowego Powiatu Tarnobrzeskiego” 
zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego.  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 te został zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego 22 
września 2017 roku i był na bieżąco aktualizowany. 
 
Powiat Tarnobrzeski podpisał w 2019 roku umowę na korzystanie z 
usług informatycznych systemu Alert-SMS. Program służy do 
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 2019 wysłanych 
zostało 154 smsów. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w 
jednostkach realizujące 
zadanie. 

Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2019 r. 

W 2019 roku Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego odbył 6 
posiedzeń w tym 3 nadzwyczajne związane z powodzią.  Na 
pierwszym spotkaniu w marcu powiatowe służby, inspekcje i straże 
przedstawiły raporty z działalności w 2018 roku, a także dokonano 
oceny stanu bezpieczeństwa powiatu tarnobrzeskiego.  
 
Kolejne posiedzenie z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami 
oraz wójtami i burmistrzami miało miejsce 23 maja. Głównym 
tematami były działania związane z intensywnymi opadami deszczu 
nad Nową Dębą oraz w zlewni Wisły, Sanu i Łęgu. Omówiono bieżąca 
sytuację hydrologiczno-meteorologiczna na terenie powiatu oraz 
stan przygotowań na wypadek powodzi. 
 
W związku z rekomendacjami Wojewody Podkarpackiego i falą 
upałów kolejne posiedzenie PZZK odbyło się wspólnie z MZZK w 
Tarnobrzegu w dniu 14 czerwca 2019r. 
 



43 
 

Kolejne spotkanie PZZK miało miejsce w październiku i dotyczyło 
podsumowania działań prowadzonych przez wójtów, burmistrzów, 
starostę, a także powiatowe służby inspekcje i straże oraz 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podczas majowej 
powodzi  wraz z wypracowaniem wniosków mających na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa obywateli, akcji Komendy Miejskiej PSP 
w Tarnobrzegu pod nazwą „Czujka na straży Twojego 
bezpieczeństwa” oraz aktualnej sytuacji epizootycznej ASF na 
terenie powiatu.  
 
Zgodnie z planem na rok 2019 w listopadzie odbyło się kolejne 
posiedzenie na którym omówiono sposób przygotowania 
poszczególnych służb, inspekcji i straży oraz jednostek 
organizacyjnych powiatu do okresu zimowego 2019/2020, 
przedstawiciel WOT przedstawił rolę i zadania Wojsk Obrony 
Terytorialnej w czasie pokoju, kryzysu i wojny.  
 
Ze względu na zagrożenie powiatu ASF zgodnie z rekomendacjami 
wojewody 23 grudnia w trybie nadzwyczajnym miało miejsce 
posiedzenie PZZK i MCZK. Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił  
m.in. wójtom i burmistrzom sytuację epizootyczna w związku z 
wystąpieniem nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń w 
województwie.  
 
W 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 - 53 ostrzeżenia 
meteorologiczne oraz 3 ostrzeżenia hydrologiczne, czyli  informacji o 
występowaniu wyjątkowo niebezpiecznego zjawiska pogodowego, 
zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzkiemu. Przekazano również 23 
informacje na temat oceny wiarygodności informacji mailowych o 
podłożeniu urządzeń wybuchowych oraz 3-krotnie wprowadzano 
stopnie alarmowe.  
 
W 2019 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 2019 roku 
do WCZK przesłano 288 raportów dobowych, 18 doraźnych oraz 39 
sytuacyjnych. 
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Powiat Tarnobrzeski podpisał w 2019 roku umowę na korzystanie z 
usług informatycznych systemu Alert-SMS. Program służy do 
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 2019 wysłanych 
zostało 154 smsów. 

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

Wykup licencjonowanego dostępu do platformy Alert-SMS – 
1 722,00 zł 
Zakup akumulatorów do radia powiatowej sieci zarządzania 
kryzysowego na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego – 69,00 zł 
Zakup worków przeciwpowodziowych i plandek – 10 811,70 zł 
 

 

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 
2019 r.   

W Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu opracowany jest „Plan 
operacyjny ochrony przed powodzią powiatu tarnobrzeskiego”, 
zatwierdzony przez Starostę Tarnobrzeskiego w 2018 r. Dokument 
jest na bieżąco aktualizowany. 
 
Na terenie powiatu tarnobrzeskiego w 2019 roku prowadzona była 
akcja przeciwpowodziowa. W związku z zagrożeniem 23 maja 2019 
ogłoszone zostało pogotowie przeciwpowodziowe dla wszystkich 
gmin powiatu, a 25 maja ogłoszony był alarm przeciwpowodziowy 
dla Baranowa Sandomierskiego, Gorzyc i Grębowa. Alarm odwołano 
28 maja natomiast pogotowie 30 maja.  
 
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: 

 50 000 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. 
 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w 
jednostkach realizujące 
zadanie. 

Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2019 r. 

W wyniku bardzo intensywnych opadów deszczu w drugiej połowie 
maja doszło na terenie powiatu do lokalnych potopień i podniesienia 
poziomu wody w głównych rzekach na terenie całego powiatu 
tarnobrzeskiego. W celu minimalizowania zagrożenia powodziowego 
podejmowane były liczne działania polegające na podnoszeniu i 
zabezpieczeniu najbardziej newralgicznych odcinków wałów, 
likwidacji przesiąków i przecieków. W prace zaangażowane były nie 
tylko służby i straże ale i lokalna społeczność. Dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu i wielkiej pracy, prowadzona akcja przebiegła 
sprawnie i przyniosła oczekiwane rezultaty. Podczas akcji zużyto 
100 000 szt. worków, , 2 710 m2 folii, 2 940 m2 geowłókniny, 750 szt. 
pochodni oraz 48 szt. rękawów przeciwpowodziowych. W sumie we 
wszystkich gminach powiatu koszty akcji wyniosły 223 429,15 
złotych. Na koszty akcji składają się: zakup paliwa, zakup piasku, 
zakup foli, worków, usługa sprzętów biorących udział w akcji, 
wyżywienie uczestników oraz ekwiwalent dla członków OSP. 
Straty w infrastrukturze powiatowej dotyczyły 12.42 km dróg, 4,96 
km rowów, 2 przepustów i oszacowane zostały na 3 538 806,33 zł.  
 

  

Nazwa zadania 
Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego 

rynku pracy 
Czy dla zadania została 
opracowana 
polityka/strategia/program. 
Jeżeli tak, wskazać nazwę/ 
datę/tryb przyjęcia danego 
dokumentu oraz jego 
dostawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2019 r.   

 
Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Tarnobrzeskiego Rynku 
Pracy jest częścią  Strategii Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na 
lata 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. 

Za realizację Programu odpowiedzialny jest Powiatowy Urząd Pracy w 
Tarnobrzegu. 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2019 r.  

Według poniższego zestawienia. 
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 Sprawozdanie z realizacji celów Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu za 2019r. 
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 2019r. 

Przeprowadzenie 400 
indywidualnych porad 
zawodowych 

Indywidualnym 
poradnictwem 
zawodowym objętych 
zostało 497 osób,             
z którymi 
przeprowadzono 760 
spotkań w ramach 
indywidualnych porad 
zawodowych. 
Nadwyżka o 97 osób. 

1.2 

Wsparcie osób 
bezrobotnych poprzez 
objęcie ich grupowymi 
poradami 
zawodowymi. 

styczeń – 
grudzień 2019r. 

Przeprowadzenie 30 
grupowych porad 
zawodowych. 

Przeprowadzono 30 
grupowych porad 
zawodowych. Realizacja 
w 100% 

1.3 

Wsparcie osób 
bezrobotnych poprzez 
objęcie ich 
indywidualnymi 
informacjami 
zawodowymi. 

styczeń – 
grudzień 2019r. 

Przeprowadzenie 1500 
indywidualnych informacji 
zawodowych. 

Udzielono   2122 
indywidualnych 
informacji zawodowych.  
Nadwyżka o 622 
indywidualne informacje 
zawodowe.  

1.4 

Wsparcie osób 
bezrobotnych poprzez 
objęcie ich grupowymi 
informacjami 
zawodowymi. 

styczeń – 
grudzień 2019r. 

Przeprowadzenie 30 
grupowych informacji 
zawodowych. 

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

1.5 

Przygotowywanie 
indywidualnych planów 
działania 
dostosowanych do 
profilu pomocy. 

styczeń – 
grudzień 2019r. 

Przygotowanie IPD dla min. 
90% zarejestrowanych. 

Przygotowano  5008 IPD. 
Zadanie zrealizowane w 
100%. 

1.6 

Wspieranie 
zatrudnienia w 
gminach poprzez 
organizację robót 
publicznych. 

styczeń – 
grudzień 2019r 

Umożliwienie podjęcia 
pracy w wyniku podpisania 
umów co najmniej 70 
osobom 
w ramach robót publicznych 

Zatrudnienie w ramach 
zawartych umów podjęło 
105 osób. Nadwyżka o 
35 osób 

1.6.1 

Umożliwienie osobom 
bezrobotnym podjęcia 
trwałego zatrudnienia 
w wyniku skierowania 
do robót publicznych 

styczeń 2019 – 
marzec 2020 

Osiągnięcie efektywności na 
poziomie 85%. 

Osiągnięto efektywność 
na poziomie 91% 
Nadwyżka 
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1.7 

Wsparcie w zakresie 
zdobywania 
umiejętności 
praktycznych do 
wykonywania zadań 
przez bezrobotnych 
organizację staży  

styczeń – 
grudzień 2019r 

Umożliwienie co najmniej 
10 osobom zdobycia 
umiejętności praktycznych 
w postaci stażu 

Umożliwiono odbywanie 
stażu 18 osobom 
bezrobotnym. 
Nadwyżka o 8 osób 

1.7.1. 

Umożliwienie osobom 
bezrobotnym podjęcia 
trwałego zatrudnienia 
w wyniku skierowania 
do odbycia stażu  

styczeń 2019 – 
marzec 2020 

Osiągnięcie efektywności na 
poziomie 90%. 

Osiągnięto efektywność 
na poziomie 90,7% 

1.8 

Wspieranie 
zatrudnienia osób 
bezrobotnych powyżej 
50 roku życia u 
pracodawców poprzez 
dofinansowanie do 
wynagrodzenia. 

styczeń – 
grudzień 2019r 

Umożliwienie podjęcia 
pracy w wyniku podpisania 
umów co najmniej 4 
osobom powyżej 50 roku 
życia. 

Zatrudnienie w wyniku 
zawartych umów podjęły 
4 osoby.  Realizacja 
100% 

1.8.1 

Umożliwienie osobom 
bezrobotnym powyżej 
50 roku życia  podjęcia 
trwałego zatrudnienia  

styczeń 2019 – 
marzec 2020 

Osiągnięcie efektywności na 
poziomie 75%. 

Osiągnięto efektywność 
na poziomie 70,0% 
Niedobór 5%  

1.9 

Wspieranie postaw 
przedsiębiorczych 
wśród osób 
bezrobotnych poprzez 
przyznawanie 
jednorazowo środków 
na rozpoczęcie 
działalności 
gospodarczej. 

styczeń – 
grudzień 2019r 

Przyznanie co najmniej 1 
dotacji 

Podpisano umowę i 
wypłacono środki 1 
osobie. Realizacja 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 2019r 
. 

Przeprowadzenie min. 600 
wizyt/kontaktów z 
pracodawcami, w tym min. 
200 wizyt w zakładach pracy 

Przeprowadzono 602 
kontakty/wizyty, w tym   
266 w siedzibie 
pracodawcy  
(tj. w zakładach pracy) 

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

Liczba podmiotów 
współpracujących z 
Urzędem na koniec 
2019r. zwiększyła się o 
188 czyli o 6 %  w 
stosunku do stanu z  
31.12.2018r. 

Zorganizowanie min. 5 razy 
punktów informacyjnych w 

Pracownicy Działu PP 
prowadzili na terenie 
gmin Baranów Sand. , 
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formie mobilnej na terenie 
poszczególnych gmin 

Grębów, Nowa Dęba i 
Gorzyce Mobilny Punkt 
Informacyjny       

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. 

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. 

W wyniku ogłoszonych 
naborów i złożonych 
wniosków podpisane 
zostały dwie umowy o 
realizację projektów 
pozakonkursowych:  
POWR.01.01.02-18-
0018/19 z dnia 
19.03.2019 r.  
RPPK 07.02.00-18-
0021/19 z dnia 
28.03.2019 r.  
Plan zrealizowany w 
100%. 

1.1.1 

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

luty – grudzień 
2019r. 

 Umożliwienie co 
najmniej 67 osobom 
zdobycia umiejętności 
praktycznych w postaci 
stażu, 

 Umożliwienie co 
najmniej 14 osobom 
podjęcia pracy w ramach 
prac interwencyjnych, 

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

 Umożliwienie podjęcia 
pracy 13 osobom  
w ramach wyposażenia 
stanowiska pracy. . 

 Odbywanie stażu 
rozpoczęło 73 osoby 
bezrobotne. Nadmiar 6 
osób 

 W ramach prac 
interwencyjnych 
zatrudnienie podjęło 
16 osób bezrobotnych. 
Nadwyżka 2 osoby. 

 Środki na podjęcie 
działalności otrzymało 
15 osób.  

 Nadwyżka 1 osoba 

 W ramach 
wyposażenia lub 
doposażenia 
stanowiska pracy 
zatrudnieni podjęło 14 
osób bezrobotnych. 
Nadwyżka 1 osoba . 

1.1.1a 

Umożliwienie podjęcia 
zatrudnienia osobom 
bezrobotnym powyżej 
29 roku życia po 
zakończeniu realizacji 

styczeń – 
grudzień 2019r. 

 Osiągnięcie 
efektywności 
zatrudnieniowej na 
poziomie 45% dla osób 
w najtrudniejszej 

 Efektywność 
zatrudnieniowa  dla 
osób w najtrudniejszej 
sytuacji została 
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wsparcia w ramach 
RPO WP. 

sytuacji (długotrwale 
bezrobotnych, 
niepełnosprawnych oraz 
po 50 roku życia), 

 Osiągnięcie 
efektywności 
zatrudnieniowej na 
poziomie 60% dla 
rolników 

osiągnięta na poziomie 
91,25% 

 Efektywność 
zatrudnieniowa dla 
rolników osiągnięta na 
poziomie 80% z 
nadwyżką 38%. 

1.1.2 

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

styczeń – 
grudzień 2019r. 

 Umożliwienie co najmniej 
165 osobom zdobycia 
umiejętności 
praktycznych w postaci 
stażu, 

 Umożliwienie co najmniej 
35 osobom podjęcia pracy 
w ramach prac 
interwencyjnych, 

 Umożliwienie podjęcia 
pracy w ramach wsparcia 
w postaci bonu na 
zasiedlenie co najmniej 80 
osobom, 

 Umożliwienie 
samozatrudnienia co 
najmniej 35 osobom w 
ramach dofinansowania 
podjęcia działalności 
gospodarczej, 

 Umożliwienie podjęcia 
pracy 16 osobom w 
ramach wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska 
pracy. . 

 Odbywanie stażu 
rozpoczęło 225 osób 
bezrobotne. Nadwyżka  
22 osoby 

 W ramach prac 
interwencyjnych 
zatrudnienie podjęło 
44 osoby bezrobotne. 
Nadwyżka 9 osób. 

 Środki na podjęcie 
działalności otrzymało 
35 osób. Realizacja 
100%  

 W ramach bonu na 
zasiedlenie 
zatrudnienie podjęło 
82 osoby bezrobotne. 
Nadwyżka 2 osoby. 

 W ramach 
wyposażenia lub 
doposażenia 
stanowiska pracy 
zatrudnienie podjęło 
16 osób bezrobotnych. 
Realizacja 100% .  

1.1.2a 

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

styczeń – 
grudzień 2019r. 

 Osiągnięcie 
efektywności 
zatrudnieniowej w 
grupie osób długotrwale 
bezrobotnych,  osób 
bezrobotnych o niskich 
kwalifikacjach  na 
poziomie 42%, 

 Osiągnięcie 
efektywności 
zatrudnieniowej dla 
pozostałych osób na 
poziomie 57% ogółem. 

 Efektywność 
zatrudnieniowa w 
grupie osób 
długotrwale 
bezrobotnych,  osób 
bezrobotnych o niskich 
kwalifikacjach 
osiągnięto na poziomie 
94,59%, 

 Efektywność 
zatrudnieniowa dla 
pozostałych osób 
osiągnięto na poziomie 
94,23%.  
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1.2. 

Pozyskanie środków 
finansowych na 
realizację programów 
w ramach rezerwy 
MRPiPS. 

luty – listopad 
2019r. 

Złożenie co najmniej 5 
wniosków o środki  
z rezerwy. 

Łącznie złożono wnioski 
w ramach 8 rezerw i 
otrzymano środki 
jednakże w 
wysokościach niższych 
niż wnioskowane. 
Nadwyżka . 

1.3 

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

luty – listopad 
2019r. 

Złożenie 1 wniosku i 
podpisanie umowy 

Złożony został w okresie 
sprawozdawczym 
wniosek w ramach 
konkursu numer 
RPPK.07.01.00-IP.01-18-
024/19. 
Do końca okresu 
sprawozdawczego brak 
informacji o 
rozstrzygnięciu 
konkursu. 

1.2.1 

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

kwiecień – 
grudzień 2019r. 

 Umożliwienie co 
najmniej 20 osobom 
podjęcia pracy w formie 
robót publicznych, 

 Umożliwienie co najmniej 
2 osobom zdobycia 
umiejętności 
praktycznych poprzez 
odbycie stażu 

W ramach robót 
publicznych zatrudnienie 
podjęło 21 osób 
bezrobotnych. Nadwyżka 
W ramach zawartych 
umów odbywanie stażu 
rozpoczęły 2 osoby 
bezrobotne. Realizacja 
100% 

1.2.1.a 

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

grudzień 2019r. 
– marzec 
2020r. 

Uzyskanie efektywności 
zatrudnieniowej na 
poziomie 80%. 

Osiągnięto efektywność 
na poziomie 82,6%. 
 

1.2.2 

Aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych 
powracających z 
zagranicy. 

kwiecień-
grudzień 2019r. 

 Umożliwienie co najmniej 
3 osobom podjęcia pracy 
w formie robót 
publicznych 

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

 Umożliwienie podjęcia 
samozatrudnienia co 
najmniej 4 osobom w 
ramach dofinansowania 

  Odbywanie stażu 
rozpoczęło 3 osoby 
bezrobotne. 

  W ramach robót 
publicznych 
zatrudnienie podjęło 
4 osoby bezrobotne. 

  W ramach 
udzielonych środków 
na rozpoczęcie 
działalności 
gospodarczej 
samozatrudnienie 
podjęło 4 osoby 
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podjęcia działalności 
gospodarczej, 

Realizacja w 100% 

1.2.2.a 

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

grudzień 2019 - 
marzec 2020r. 

Uzyskanie efektywności 
zatrudnieniowej na 
poziomie 92,86%, 

Osiągnięto efektywność 
na poziomie 81,4%. 
Niedobór 11,46% - 
związany z odmowami 
zatrudnienia po 
zakończeniu stażu. 

1.2.3 

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

kwiecień-
grudzień 2019r. 

 Umożliwienie co najmniej 
3 osobom podjęcia pracy 
w formie robót 
publicznych 
 

W ramach robót 
publicznych zatrudnienie 

podjęło 5 osób 
bezrobotnych. 

Nadwyżka 2 osoby. 

1.2.3.a 

Umożliwienie podjęcia 
zatrudnienia 
bezrobotnym rodzicom 
powracającym na rynek 
pracy oraz 
bezrobotnym 
opiekunom osób 
niepełnosprawnych  po 
zakończeniu realizacji 
programu. 

grudzień 2019r. 
- marzec 2020r. 

Uzyskanie efektywności 
zatrudnieniowej na 
poziomie 88,2. 

Zatrudnienie po 
zakończeniu formy 
podjęło 5 osób 
efektywność na poziomie 
100% 

1.2.4 

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

kwiecień-
grudzień 2019 

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

Odbywanie stażu 
rozpoczęły 3 osoby 
bezrobotne. Realizacja 
100%.  

 

1.2.5 

Aktywizacja zawodowa 
bezrobotnych 
będących dłużnikami 
alimentacyjnymi. 

kwiecień-
grudzień 2019 

Umożliwienie co najmniej 5 
osobom podjęcia pracy w 
formie robót publicznych, 
 

Zatrudnienie w ramach 
robót publicznych 
podjęło 7 osób 
bezrobotnych.  

1.2.5a 

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

grudzień 2019 - 
marzec 2020 

Uzyskanie efektywności 
zatrudnieniowej na 
poziomie 90,0%. 

Zatrudnienie po 
zakończeniu formy 
podjęło 5 osób 
efektywność na poziomie 
71,4% 
Niedobór 18,6%. 
Związany z odmowami 
dalszego zatrudnienia po 
zakończeniu 
subsydiowania 
zatrudnienia.  

1.2.6 
Aktywizacja zawodowa 
bezrobotnych 
zamieszkujących na wsi 

Czerwiec – 
grudzień 2019 

 Umożliwienie co najmniej 
50 osobom podjęcia 
pracy w formie robót 
publicznych 

 Zatrudnienie w 
ramach robót 
publicznych podjęło 
52 osoby, 



52 
 

 Umożliwienie co najmniej 
8 osobom zdobycia 
umiejętności 
praktycznych poprzez 
odbycie stażu, 

 Podniesienie kwalifikacji 
i/lub umiejętności 
zawodowych w związku z 
organizacją szkoleń przez 
co najmniej  6 osób 
bezrobotnych 

 Umożliwienie podjęcia w 
wyniku przyznania bonu 
na zasiedlenie co 
najmniej 4 osobom 
bezrobotnym, 

 Umożliwienie podjęcia 
samozatrudnienia co 
najmniej 10 osobom w 
ramach dofinansowania 
podjęcia działalności 
gospodarczej, 

 Umożliwienie podjęcia 
pracy co najmniej 1 
osobie w ramach 
wyposażenia stanowiska 
pracy 

 Umożliwienie podjęcia 
pracy w wyniku 
zorganizowania prac 
interwencyjnych  co 
najmniej 1 osobie, 

 Umożliwienie 
podniesienia kwalifikacji 
zawodowych 1 osobie w 
wyniku sfinansowania 
studiów podyplomowych. 

 W ramach stażu 
zaktywizowane 9 
osób bezrobotnych, 

 Podniesienie 
kwalifikacji w ramach 
szkoleń umożliwiono 
7 osobom, 

 Bon na zasiedlenie 
otrzymało 4 osoby 
bezrobotne, 

 Samozatrudnienie w 
ramach 
dofinansowania 
podjęcia działalności 
gospodarczej 
umożliwiono 11 
osobom 
bezrobotnym, 

 Zatrudnienie na 
wyposażonym 
stanowisku pracy 
podjęła 1 osoba, 

  Pracę w wyniku 
subsydiowania 
kosztów zatrudnienia 
podjęła 1 osoba, 

 W wyniku 
dofinansowania 
studiów 
podyplomowych 
umożliwiono 
podniesienie 
kwalifikacji 1 osobie. 

1.2.6 a 

Umożliwienie podjęcia 
zatrudnienia 
bezrobotnym 
zamieszkującym na wsi 
po zakończeniu 
realizacji programu 

grudzień 2019 - 
marzec 2020 

Uzyskanie efektywności 
zatrudnieniowej na 
poziomie 86,0%. 

Na koniec okresu 
sprawozdawczego 
osiągnięto efektywność 
na poziomie 89,06% 
Nadwyżka o 3%.. 

1.2.7 

Aktywizacja zawodowa 
bezrobotnych na 
terenach, na których 
miały miejsce klęski 
żywiołowe 

lipiec – 
grudzień 2019  

Umożliwienie co najmniej 
45 osobom podjęcie 
zatrudnienia w formie robót 
publicznych   

W ramach robót 
publicznych zatrudnienie 
podjęło 47 osób. 

1.2.7 a 
Umożliwienie podjęcia 
zatrudnienia osobom 
bezrobotnym po 

grudzień 2019 - 
marzec 2020 

Uzyskanie efektywności 
zatrudnieniowej na 
poziomie 90,0%. 

Na koniec okresu 
sprawozdawczego 
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zakończeniu realizacji 
programu 

osiągnięto efektywność 
na poziomie 89,46% 
Niedobór 0,54. 

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. 

2.1 

Utrzymanie 
efektywności działań 
pośrednictwa pracy w 
zakresie stopnia 
realizacji ofert. 

styczeń – 
grudzień 2019r 

Realizacja ofert zamkniętych 
na poziomie min. 70%. 

1281 ofert zamkniętych, 
w tym 957 
zrealizowanych – 74,7% 
  

2.2 

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

styczeń – 
grudzień 2019r 

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

Wydano 3212 skierowań, 
pracę lub inną formę 
aktywności podjęło 1035 
osób - stopień 
skuteczności 1: 3. 

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. 

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 2019r 

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

 Uczestnictwo w 
tegorocznej edycji 
„Tygodnia 
Przedsiębiorcy” ( 
stoisko informacyjne 
w ZUS  oraz 
prezentacja w trakcie 
seminarium w dniu 
25.09.2019r. nt. 
zasad zatrudniania 
cudzoziemców w 
Polsce). 

 Udział w konferencji 
„Rehabilitacja 
zawodowa osób z 
niepełno-
sprawnością - 
teraźniejszość i 
przyszłość” 
zorganizowanej w 
dniu 28.11.2019r. 
przez Stowarzyszenie 
Opieki Hospicyjnej i 
Rehabilitacji 
Społecznej „Bo 
mogę" (prezentacja 
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nt. sytuacji osób z 
niepełnosprawnościa
mi na lokalnym rynku 
pracy) odpowiednich 
form wsparcia). 

Zorganizowanie min. 2 
konferencji/seminariów w 
ramach Partnerstwa 
lokalnego na rzecz 
aktywizacji tarnobrzeskiego 
rynku pracy. 

Zadanie zrealizowane. 
Zorganizowane zostały 2 
konferencje. 

Przedłużenie 
obowiązywania 
porozumienia o współpracy 
powiatowych urzędów 
pracy oraz powiatowych rad 
rynku pracy w ramach 
„Sześcianu Podkarpacko-
Świętokrzyskiego” o okres 
potrzebny na 
przygotowanie i realizację 
projektu pilotażowego na 
aktywizację osób 
długotrwale bezrobotnych 

Aneks Nr 1 z dnia 17 
kwietnia 2019 r. do 
Porozumienia o 
współpracy zawartego w 
Sandomierzu w dniu 13 
czerwca 2017 r. – 
przedłużenie czasu 
trwania porozumienia o 
okres przygotowania i 
realizacji projektów 

2. Cykliczna organizacja Targów Pracy. 

2.1 
Organizacja Targów 
Pracy. 

II kwartał 
2019r. 

Zorganizowanie minimum 
jednych Targów Pracy 
rocznie  

Zadanie zrealizowane w I 
półroczu 2019r 

Zapewnienie udziału w 
Targach Pracy min. 50 
podmiotów. 

W Targach wzięło udział 
46 wystawców. Mniejsza 
liczba wystawców 
spowodowana była 
zmianą formuły Targów 

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 
2019r. 

Objęciem wsparciem co 
najmniej 150 pracowników i 
pracodawców. 

W ramach podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych 
ze wsparcia KFS 
skorzystało 373 
pracowników i 
pracodawców. Nadwyżka 
223 osoby 
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1.2 

Wsparcie podnoszenia 
kwalifikacji osób 
bezrobotnych poprzez 
objęcie szkoleniami. 

styczeń – 
grudzień 2019r. 

Objęcie wsparciem co 
najmniej 20 osób 
bezrobotnych. 

Wsparciem w ramach 
szkoleń objętych zostało 
29 osób bezrobotnych. 
Nadwyżka 9osób. 

1.2.1. 

Umożliwienie podjęcia 
trwałego zatrudnienia 
w wyniku podniesienia 
kwalifikacji. 

Styczeń 2019r. 
– marzec 
2020r. 

Uzyskanie efektywności 
zatrudnieniowej na 
poziomie co najmniej 60%. 

Osiągnięto efektywność 
na poziomie 72% 

1.3 

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

wrzesień - 
październik 
2019r. 

Przeprowadzenie badania 
„Barometr zawodów”. 

 
Zadanie zrealizowane w 
100%  

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

2.1 

Realizacja zadań 
zawartych w Krajowym 
Planie Działania Sieci 
EURES na 2019r. 

styczeń – 
grudzień 2019r. 

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

Udzielono 292 informacji 
nt. usługi Eures i ofert 
pracy za granicą 

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

Udzielono 78 informacji 
nt warunków życia i 
pracy za granicą 

V. CEL GŁÓWNY: Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. 

Lp. Cel szczegółowy 
Termin 

realizacji 
Kryterium - wskaźnik, 

sposób osiągnięcia celu 

Stopień realizacji 
zadania w 2018r. 

(nadwyżka, niedobór) 

1. 

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

styczeń-
grudzień 2019r. 

Objęcie osób 
niepełnosprawnych: 
pośrednictwem pracy (min 
90% osób 
zarejestrowanych), 
szkoleniami (w miarę 
potrzeb), 
poradnictwem zawodowym 
(w miarę potrzeb), 
stażami i subsydiowanym 
zatrudnieniem (min. 14 
osób), 
doposażeniem stanowiska 
pracy  
(2 osoby), 
dotacja (2 osoby) 

Osoby niepełnosprawne 
zostały objęte: 

 pośrednictwem 
pracy (100% osób), 

 poradnictwem 
zawodowym (129 
osób), 

 stażami (32osoby)  

 subsydiowanym 
zatrudnieniem (30 
osób), 

 10 osób  zatrudn.  w 
ramach umowy  o  
doposażenie 
stanowiska pracy 

 5 osób uzyskało 
dotację na powadz. 
działalności 
gospodarczej 
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Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwałych bezrobotnych oraz liczba osób 
bezrobotnych z prawem do zasiłku w 2018 i 2019r. 
 

Liczba osób bezrobotnych na dzień 31-12-2018r. wynosiła ogółem 2999 osób w tym: 

 Miasto Tarnobrzeg 1473 

 Powiat 1526 

 
Dane za 2019r dotyczące Powiatu tarnobrzeskiego. 

Status Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Bezrobotni ogółem 1472 635 836 

Bezrobotni z prawem do 
zasiłku 

243 115 128 

Długotrwale bezrobotni 706 263 443 
 

 


