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II. Wprowadzenie 
Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 

Dz.U. z 2022 poz. 528 z późn. zm. )  zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja  przedstawia radzie 

powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu 

powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał 

rady powiatu. 

 Podstawowe dane dotyczące powiatu  
Nazwa  Powiat Tarnobrzeski 

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

Okres, którego dotyczy 

raport  
1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.  

Liczba mieszkańców wg 

stanu na dzień 

30 czerwca 2021 r. 

(tj. według ostatnich 

dostępnych danych GUS)  

52 534 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  

31.12.2020 – 54 090 

31.12 2021 – 52 445 

W  latach 2018 – 2019 liczba ludności nieznacznie wzrosła , co należy 

tłumaczyć akcją osiedleńczą  na oferowanych przez Gminy działkach 

budowlanych, jednak w 2021 r. w porównaniu do 2019 r. spadła o  1963 

osoby. 

Spadek ten  jest wynikiem zwiększonej liczby zgonów z powodu pandemii 

coronawirusa. 

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 
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Grębów- 186 km2 

Nowa Dęba – 142 km2 

Podstawowe dane 

finansowe w układzie 

porównawczym na 

koniec 2020 i 2021 r.  

Budżet Powiatu Tarnobrzeskiego na 2020 r. Planowane dochody w kwocie 

52 657 761 zł  zostały wykonane na kwotę 52 076 288 zł  tj. w 98,90% 

Budżet Powiatu Tarnobrzeskiego na 2021 r. 

Planowane dochody na 2021 r. wynoszące 60 249 276 zł. zostały wykonane 

na kwotę 62 078 815 zł tj. w 103, 04 % 

 

 

Skład Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI kadencji 2018 – 2023  
1. BARTOSZEK Paweł 
2. GRUSZKA Wojciech   
3. GRZEGORZEK Marian  
4. KOŁODZIEJ Andrzej 
5. KOZIEJA Krystyna   
6. LIPIŃSKA Teresa 
7. OŻGA Marek 
8. PRUŚ Tomasz  
9. RĘKAS Tadeusz  
10. ROŻEK Jacek  
11. RUSIN Krystyna 
12. SUDOŁ Jerzy 
13. SUDOŁ Jerzy Zbigniew  
14. SZEWC Dominik 
15. TOMANEK Arkadiusz 
16. ZIELIŃSKI Tomasz 
17. ZIĘBA Marek  

 

Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2020 r. ,ale obejmujące swym 

zakresem 2021 r. 
 

Wykaz uchwał: 

Uchwała Nr XIX /155/2020 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 28  września 2020 r w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata  2020 - 2028 

 

Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2021 r.  
 

Wykaz uchwał: 

Sesja NR XXIII z dnia 23.02.2021 

uchwała NR XXIII/173/2021 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt.  „Aktywizacja osób powyżej 

29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (VII)”  

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. 
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uchwała NR XXIII/174/2021 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (VI)” współfinansowanego                    

z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa 

I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy 

na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane                           

z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

uchwała NR XXIII/175/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Powiatu Tarnobrzeskiego położonej w Grębowie. 

uchwała NR XXIII/176/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Tarnobrzeg. 

uchwała NR XXIII/177/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Grębów. 

uchwała NR XXIII/178/2021w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu 

samorządom powiatowym w roku 2021 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                                   

i społecznej. 

uchwała NR XXIII/179/2021 w sprawie zmiany uchwały NR XXII/171/2020 Rady Powiatu 

Tarnobrzeskiego  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Tarnobrzeskiego 

na lata 2021-2028. 

uchwała NR XXIII/180/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2021 

rok. 

 

Sesja NR XXIV z dnia 28.04.2021 

uchwała NR XXIV/181/2021 w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie umowy partnerskiej na rzecz 

realizacji projektu. 

uchwała NR XXIV/182/2021 w sprawie zatwierdzenia do  realizacji projektu pn.  Podkarpacka Akademia 

Motoryzacji- Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II nr RPPK.09.04.00 – 18 – 0022/20. 

uchwała NR XXIV/183/2021 w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie. 

uchwała NR XXIV/184/2021 w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, 

skierowanego do osób stosujących przemoc w rodzinie, realizowanego przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w 2021. 

uchwała NR XXIV/185/2021 w sprawie udzielenia dotacji na prace budowlano - konserwatorskie przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

uchwała NR XXIV/186/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2021 

rok. 

uchwała NR XXIV/187/2021 w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego. 

 

 Sesja NR XXV z dnia 23.06.2021 

uchwała NR XXV/188/2021 w sprawie  udzielenia Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego wotum zaufania. 
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uchwała NR XXV/189/2021 w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. 

uchwała NR XXV/190/2021 w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego                  

z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

uchwała NR XXV/191/2021 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  

w Powiecie Tarnobrzeskim na lata 2021-2023. 

uchwała NR XXV/192/2021 w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXIII/178/2021 Rady Powiatu 

Tarnobrzeskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu 

Funduszu samorządom powiatowym w roku 2021 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej.  

uchwała NR XXV/193/2021 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu projektu konkursowego pt: „Od bezrobocia do zatrudnienia” 

nr  konkursu RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 (konkurs ogłoszony na podstawie Ramowego Planu 

Działania RPO WP 2014-2020 na 2020 r. dla Działania 7.1: RPPK.07.01.00-IP.01-18-027/20) 

współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Regionalny rynek 

pracy Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. 

uchwała NR XXV/194/2021 w sprawie powierzenia Gminie Grębów prowadzenia zadań publicznych. 

uchwała NR XXV/195/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji. 

uchwała NR XXV/200/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i pokrycia straty netto 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie za 2020 rok. 

uchwała NR XXV/196/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Baranów 

Sandomierski. 

uchwała NR XXV/197/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce. 

uchwała NR XXV/198/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Grębów. 

uchwała NR XXV/199/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy  

Nowa Dęba. 

uchwała NR XXV/201/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce. 

uchwała NR XXV/202/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/171/2020 Rady Powiatu 

Tarnobrzeskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 

lata 2021 – 2028. 

uchwała NR XXV/203/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2021 

rok. 

 

Sesja NR XXVI z dnia 26.08.2021 

uchwała NR XXVI/204/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w roku 

2022 zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany – Żupawa – 

Stale w miejscowości Żupawa (etap II)  w km 2 +005  -  2 +639,7”. 
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uchwała NR XXVI/205/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w roku 

2022 zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów-Stany od km 3+277 do km 5+010 

w miejscowości Grębów i Krawce”. 

uchwała NR XXVI/206/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w roku 

2022 zadania pn. „ Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego – system sygnalizacji pożaru, 

system oddymiania, oświetlenia awaryjne”. 

uchwała NR XXVI/207/2021 w sprawie zwolnienia w części z realizacji tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora, wicedyrektora                            

i kierownika szkolenia praktycznego Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach. 

uchwała NR XXVI/208/2021 w sprawie zwolnienia w części z realizacji tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora, wicedyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Teresy i Seweryna Dolańskich w Grębowie. 

uchwała NR XXVI/209/2021 w sprawie zwolnienia w części z realizacji tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora, wicedyrektora                            

i kierownika warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie. 

uchwała NR XXVI/210/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2021 

rok. 

 

 Sesja NR XXVII z dnia 12.10.2021 

uchwała NR XXVII/211/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Gminy Baranów Sandomierski. 

uchwała NR XXVII/212/2021 zmieniająca uchwałę nr XXV/192/2021 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego                      

z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu 

samorządom powiatowym w roku 2021 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                                   

i społecznej. 

uchwała NR XXVII/213/2021 w sprawie programu współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2022 z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

uchwała NR XXVII/214/2021 w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXII/171/2020 Rady Powiatu 

Tarnobrzeskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 

lata 2021 – 2028. 

uchwała NR XXVII/215/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2021 

rok. 

uchwała NR XXVII/216/2021 w sprawie udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu wraz                                

z odsetkami. 

uchwała NR XXVII/217/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w roku 

2022 zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1117R w miejscowości Rozalin i Skopanie,                        

Nr 1090R w miejscowości Zabrnie, Nr 1030R w miejscowości Grębów w zakresie budowy przejść dla 

pieszych”. 
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uchwała NR XXVII/218/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w roku 

2022 zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1128R ul. Jana Pawła II w miejscowości Nowa 

Dęba, Nr 1117R w miejscowości Ślęzaki , Nr 1118R w miejscowości Wola Baranowska, Nr 1090R                            

w miejscowości Sokolniki w zakresie budowy przejść dla pieszych”. 

uchwała NR XXVII/219/2021 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 

dotyczącego sfinansowania w roku 2022 zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń  Starostwa 

Powiatowego – system sygnalizacji pożaru, system oddymiania, oświetlenie awaryjne”. 

 

Sesja NR XXVIII z dnia 25.11.2021 

uchwała NR XXVIII/220/2021 w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie. 

uchwała NR XXVIII/221/2021 w sprawie  zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie. 

uchwała NR XXVIII/222/2021 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Rewizyjnej Rady Powiatu 

Tarnobrzeskiego na 2022 rok.  

uchwała NR XXVIII/223/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Gminy Gorzyce. 

uchwała NR XXVIII/224/2021 zmieniająca uchwałę nr XXVII/212/2021 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego          

z dnia 12 października 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu 

samorządom powiatowym w roku 2021 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                                 

i społecznej.  

uchwała NR XXVIII/225/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2021 

rok. 

uchwała NR XXVIII/226/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w roku 

2022 zadania pn. „Renowacja mostku w zespole pałacowym w Grębowie”. 

uchwała NR XXVIII/227/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w roku 

2022 zadania pn. „Renowacja zewnętrznej klatki schodowej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno 

Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich) etap IV ”. 

uchwała NR XXVIII/228/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w roku 

2023 zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Tarnobrzeskiego”. 

uchwała NR XXVIII/229/2021 w sprawie ustalenia wysokości i zasad diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla radnych Rady Powiatu Tarnobrzeskiego. 

uchwała NR XXVIII/230/2021 w ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego.  

uchwała NR XXVIII/231/2021 w uchylenia uchwały Rady Powiatu Tarnobrzeskiego  

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w roku 2022 zadania pn. 

„Przebudowa dróg powiatowych : Nr 1117R w miejscowości Rozalin i Skopanie , Nr 1190R                                        

w miejscowości Zabrnie, Nr 1030R w miejscowości Grębów w zakresie budowy przejść dla pieszych”. 

uchwała NR XXVIII/232/2021 w uchylenia uchwały Rady Powiatu Tarnobrzeskiego  

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w roku 2022 zadania pn. 
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„Przebudowa dróg powiatowych : Nr 1128R ul. Jana Pawła w Nowej Dębie, Nr1117R  

w miejscowości Ślęzaki, Nr 1118R w miejscowości Wola Baranowska , Nr 1090R  

w miejscowości Sokolniki w zakresie budowy przejść dla pieszych”. 

 

Sesja NR XXIX z dnia15.12.2021 

uchwała NR XXIX/233/2021 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie  zaciągnięcia 

zobowiązania dotyczącego sfinansowania w roku 2023 zadania                                                                                                       

pn. „ Modernizacja infrastruktury  drogowej Powiatu Tarnobrzeskiego. 

uchwała NR XXIX/234/2021 w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXVIII/224/2021 Rady Powiatu 

Tarnobrzeskiego z dnia  25 listopada 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa 

Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2021 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej. 

uchwała Nr XXIX/235/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia poręczenia dla 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie stanowiącego 

zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami . 

uchwała NR XXIX/236/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2021 

rok. 

 

III. Budżet obywatelski 
Nie prowadzono w 2021 r. zadań w ramach budżetu obywatelskiego 

IV. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, 

programów i strategii dotyczących tych działań 

Edukacja publiczna. 
Zadaniem Powiatu Tarnobrzeskiego w zakresie edukacji publicznej jest zapewnienie kształcenia, 

wychowania oraz opieki  w szkołach i placówkach, dla których jest organem prowadzącym.  

Powiat Tarnobrzeski prowadzi: 

Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie, w skład którego wchodzą: 

- Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Nowej Dębie, 

- Technikum w Nowej Dębie, 

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowej Dębie, 

- Szkoła Policealna w Nowej Dębie. 

 

Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie, w skład którego wchodzą: 

- Liceum Ogólnokształcące w Nowej Dębie, 
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- Technikum w Nowej Dębie, 

- Branżowa Szkoła I Stopnia w Nowej Dębie, 

- Branżowa Szkoła II Stopnia w Nowej Dębie, 

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowej Dębie, 

- Szkoła Policealna w Nowej Dębie. 

 

Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach, w skład którego wchodzą: 

- Liceum Ogólnokształcące w Gorzycach, 

- Technikum w Gorzycach, 

- Branżowa Szkoła I Stopnia w Gorzycach, 

- Branżowa Szkoła II Stopnia w Gorzycach, 

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gorzycach, 

- Szkoła Policealna w Gorzycach, 

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzycach. 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Teresy i Seweryna Dolańskich w Grębowie, w 

skład którego wchodzą: 

- Szkoła Podstawowa Nr 1 Specjalna w Grębowie, 

- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Grębowie, 

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjalna w Grębowie. 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie. 

Poradnia swoim zasięgiem obejmuje 4 gminy powiatu: gminę Gorzyce, gminę Grębów, gminę 

Nowa Dęba i gminę Baranów Sandomierski. 

 

Na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego funkcjonują również szkoły ponadpodstawowe 

prowadzone przez inne organy prowadzące: Liceum Ogólnokształcące w Grębowie w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Bąka w Grębowie – Gmina Grębów oraz Liceum 

Ogólnokształcące w Baranowie Sandomierskim w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie 

Sandomierskim - Miasto i Gmina Baranów Sandomierski. 

 

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach Powiatu Tarnobrzeskiego - stan na 30.09.2021 r. 
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W szkołach i placówkach Powiatu Tarnobrzeskiego kształciło się 931 uczniów w 58 oddziałach: 

Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie. 

Nazwa szkoły Liczba uczniów ogółem Liczba oddziałów ogółem 

Liceum Ogólnokształcące  

im. Jana Kochanowskiego 

 

84 

 

4 

 

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

Nazwa szkoły Liczba uczniów ogółem Liczba oddziałów ogółem 

Technikum 232 11 

Branżowa szkoła I Stopnia 81 4 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 13 1 

Razem: 326 16 

 

Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach. 

Nazwa szkoły Liczba uczniów ogółem Liczba oddziałów ogółem 

Technikum 399 20 

Branżowa szkoła I Stopnia 36 3 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 0 0 

Razem: 435 23 

Ponadto, przy technikum w zespole funkcjonuje internat, który zapewnia opiekę 121 wychowankom. 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Teresy i Seweryna Dolańskich w Grębowie. 

Nazwa szkoły Liczba uczniów ogółem Liczba oddziałów ogółem 

Szkoła Podstawowa Nr 1 Specjalna 34 8 

Branżowa szkoła I Stopnia Specjalna 31 4 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjalna 18 3 

DPS - uczniowie  

z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu głębokim 

 

3 

 

- 

Razem: 86 15 

 

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 – 55. 

Ponadto, w ramach ośrodka funkcjonuje internat. Łączna liczba wychowanków - 43 wychowankom  

w 5 grupach wychowawczych.  

 

Kierunki kształcenia w szkołach Powiatu Tarnobrzeskiego - stan na 30.09.2021 r. 

Szkoły Powiatu Tarnobrzeskiego kształciły w następujących kierunkach: 

https://www.mjakmama24.pl/niemowle/choroby-i-dolegliwosci-niemowlat/jak-rozpoznac-zaburzenia-w-rozwoju-dziecka,557_8584.html
https://www.mjakmama24.pl/niemowle/choroby-i-dolegliwosci-niemowlat/jak-rozpoznac-zaburzenia-w-rozwoju-dziecka,557_8584.html
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Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie Liczba uczniów 

Technikum technik ekonomista 48 

technik informatyk 59 

technik mechanik 68 

technik usług fryzjerskich 23 

technik automatyk 34 

Branżowa Szkoła I Stopnia operator obrabiarek skrawających 64 

elektryk 4 

fryzjer 2 

kucharz 3 

mechanik pojazdów samochodowych 4 

sprzedawca 4 

murarz-tynkarz 0 

Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach Liczba uczniów 

Technikum technik ekonomista 27 

technik informatyk 98 

technik mechanik 84 

technik mechatronik 93 

technik logistyk 75 

technik programista 26 

Branżowa Szkoła I Stopnia operator obrabiarek skrawających 27 

 fryzjer 8 

 kucharz 1 

 stolarz 1 

 sprzedawca 0 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  im. Teresy i Seweryna Dolańskich 

w Grębowie 

Liczba uczniów 

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna kucharz 21 

 ogrodnik 10 

 

Pomoc społeczna 
Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu za 2021r. 

Zgodnie z treścią art. 112 ust. 12 Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa 

radzie powiatu coroczne sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb                              

w zakresie pomocy społecznej. 

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 PCPR 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. 
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W 2021 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 2021 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 przyjętych zostało 11 osób, odeszło 7. Stan 

mieszkańców na dzień 31.12.2021r. wyniósł 51 osób. 

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 7 osób. W 

2021r. zostało wydanych 12 decyzji o umieszczeniu w DPS, 4 decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji 

o umieszczeniu (zgon strony) oraz 3 decyzje uchylające, a także 4 decyzje ustalające 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 w ciąży, z wyłączeniem 

środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi.  

W powiecie tarnobrzeskim w 2021 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 2021r nie były do niego kierowane 

żadne osoby. Na potrzeby pełnoletnich wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem, na których 

została nałożona kwarantanna, czas tej kwarantanny pod nadzorem wychowawców była 

zorganizowana na terenie mieszkania chronionego. 

 

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. 
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W roku 2021 nie była realizowana pomoc dla cudzoziemców. Osoby o tym statusie nie przebywały na 

terenie Powiatu Tarnobrzeskiego. 

 

Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. 

W 2021 roku udzielono porad o prawach i uprawnieniach 154 osobom. 

 

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.  

W roku 2021 ze względu na obostrzenia w czasie pandemii nie było realizowane szkolenie dla 

pracowników jednostek pomocy społecznej z przyczyn niezależnych od PCPR. 

 

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 

W ramach poradnictwa i interwencji kryzysowej pomocą prawną, pedagogiczną i psychologiczną 

objętych zostało 64 osoby. Głównym powodem zgłaszania się osób do PCPR po pomoc jest przemoc 

domowa, 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 2021 roku nie został zrealizowany „Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących 

przemoc”, z uwagi na brak zainteresowania osób udziałem w zajęciach. 

W 2021 roku zatrudnionych było 10 pracowników w PCPR w wymiarze 8,5 etatów.  

 

Zadania z zakresu administracji rządowej: 

Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach, przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, schorzeniami neurologicznymi lub schorzeniami sprzężonymi.  

W jego strukturze wyodrębniony został typ A,B i C. Jest on placówką ponadgminną pobytu dziennego 

przeznaczoną dla 34 osób. W 2021r. przebywało w niej 36 osób, w tym 5 z gminy Zaleszany. Wydane 

decyzje dotyczyły m.in. kierowania, odpłatności, zwolnień częściowych lub całkowitych z ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ŚDS oraz decyzje uchylające.  

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 2021 roku przebywało w nim łącznie 25 osób. 

 

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zrealizowane przez PCPR  
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W 2021 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

wydatkowana została kwota 2.560.386 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 2021 roku - 90 osób (w tym 32 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 82 osoby (w tym: 37 osób to dorośli 

niepełnosprawni, 15 to niepełnosprawne dzieci i młodzież oraz 30 opiekunów). Na koszty związane 

 z dofinansowaniem turnusów rehabilitacyjnych wydatkowano ogółem 109.454 zł.  

 

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej  

W roku 2021 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 1.808.025 zł. w tym środki PFRON – 

1.627.200 zł. 

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 

W prezentowanym okresie osoby niepełnosprawne złożyły 466 wnioski o dofinansowanie ze środków 

PFRON kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych. Wypłacono dofinansowania dla 448 osób, w tym 68 niepełnosprawnych dzieci 

i młodzieży. Na dofinansowanie w/w zadań wydatkowano kwotę w wysokości 392.015 zł. 

 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na 

wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych - art. 35a ust. 1 pkt 7d.  

W 2021r. do PCPR złożono 91 wniosków w sprawie dofinansowania kosztów likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w miejscach zamieszkania osób 

niepełnosprawnych. Pozytywnie rozpatrzono 73 wnioski. 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 321.259 zł, w tym na bariery architektoniczne 98.665 zł., bariery techniczne 147.074 

zł., w komunikowaniu się 75.520 zł. 
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Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - art. 35a. ust. 

1 pkt 7b  

Do realizacji w 2021r. nie wpłynęły wnioski z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji                           

i turystyki osób niepełnosprawnych.  

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 

 w Tarnobrzegu.  

1. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy – art. 11 – 48.010 ( 6 osób).  

2. Jeden pracodawca ubiegał się o zwrot kosztów poniesionych w związku z wyposażeniem 

stanowiska pracy osoby niepełnosprawne jednak nie została zawarta umowa w tym zakresie,  

3. 2 osoby niepełnosprawne ubiegały się o udzielenie jednorazowych środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej 

w przypadku których również nie zostały zawarte umowy na dofinansowanie z przyczyn 

leżących po stronie wnioskodawców. 

 

Środki PFRON wykorzystane na pokrycie kosztów obsługi realizowanych przez powiat zadań  - 

62.448 zł. 

Realizacja Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” 2021 

W roku 2021 na realizację dofinansowań dla osób niepełnosprawnych wydatkowano łącznie na Moduł 

I  Obszar A-D oraz Moduł II kwotę 110.017 zł. Na złożone 48 wnioski zweryfikowanych pozytywnie 

zostało 50.  

Z dofinansowania Obszaru A – likwidacja bariery transportowej – skorzystały 4 osoby ; 

Z dofinansowania Obszaru B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informacyjnym – skorzystały 3 osoby; 

Z dofinansowania Obszaru C – likwidacja barier w poruszaniu się – skorzystały 2 osoby; 

Z dofinansowania Obszaru D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby zależnej – skorzystała 1 osoba; 

Z dofinansowania Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez 

dofinasowanie edukacji – skorzystało 17 osób; 

 

Program PFRON – Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w 

wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wdrożył w 2021 roku program 

dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, uruchomionego w związku z ogłoszonym na 

obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2. Pomoc ta 

udzielona została mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. Osobom 

niepełnosprawnym zorganizowano dodatkowe wsparcie w postaci pomocy psychologicznej, zajęć 

uspołeczniających i rehabilitacyjnych w okresie od 15.09.2021r. do 31.12.2021r. Na w/w działania 

wydatkowano kwotę 28.865,85zł. 

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej: 
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rozwój placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, w szczególności w ramach wsparcia 

dla dzieci i rodzin, a także w ramach aktywizacji seniorów; 

poprawa warunków w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie w zakresie dostępności obiektu,  

a także rozszerzenie oferty usług w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na opiekę i rehabilitację 

oraz rosnącą liczbę osób wymagających tego rodzaju wsparcia, 

stworzenie warunków lokalowych do prowadzenia poradnictwa rodzinnego, w tym spotkań rodziców 

z dziećmi, względem których sąd rodzinny uregulował kontakty. 

 

Efekty pracy  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2021 roku  jako organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej 

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt.15 ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej Organizator rodzinnej pieczy zastępczej składa Staroście i Radzie Powiatu coroczne 

sprawozdanie z efektów pracy. Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane na podstawie wykonania 

zadań w 2021 roku. 

Organizacja i realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej. 

W związku z wyznaczeniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu na organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej w Centrum utworzony został Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej. 

Zadania realizowane w 2021 roku przez w/w Zespół obejmowały: 

1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny 

zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

2. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających 

potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do 

sprawowania pieczy zastępczej; 

3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

4. zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym 

rodzinne domy dziecka; 

5. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń 

mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby; 

6. zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,  

w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych; 

7. organizowanie dla rodzin zastępczych pomocy wolontariuszy; 

8. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkiem pomocy społecznej, 

sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,                      

a także z organizacjami społecznymi; 

9. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą  

i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; 

10. zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,  

w szczególności w zakresie prawa rodzinnego; 

11. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; 

12. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, 

szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
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zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka,                   

a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną 

pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą; 

13. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 

42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka; 

14. zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne 

domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz 

przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego; 

15. zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu 

podnoszenie ich kwalifikacji; 

16. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,              

w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 

17. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zastępcza okresowo nie może 

sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo 

zaplanowanego wypoczynku. 

Struktura rodzin zastępczych w Powiecie Tarnobrzeskim 

W roku 2021 rodzinna piecza zastępcza prowadzona była w formie: 

 rodzin zastępczych spokrewnionych,  

 rodzin zastępczych niezawodowych,  

Nie zostały dotychczas utworzone rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinny dom dziecka, pomimo 

limitu pozwalającego na ich powstanie. 

Według stanu na dzień 31.12.2021r. w powiecie tarnobrzeskim funkcjonowały 24 rodziny zastępcze, 

sprawujące opieką nad 33 dzieci. Było to: 

 17 rodzin zastępczych spokrewnionych,  

 7 rodzin niezawodowych.  

Charakterystyka rodzin i dzieci w nich pozostających w podziale na poszczególne gminy: 

Gmina/miasto  

i gmina 

Liczba rodzin 

spokrewnionych 

Liczba 

dzieci 

Liczba rodzin 

niezawodowych 

Liczba 

dzieci 

Baranów 

Sandomierski 

2 2 1 1 

Gorzyce 2 3 0 0 

Grębów 6 8 2 4 

Nowa Dęba 7 8 4 7 

Ogółem 17 21 7 12 

 

Spośród 24 rodzin zastępczych, 14 z nich to rodziny  zastępcze, w których wychowują się małoletnie 

dzieci, w pozostałych 10 rodzinach przebywają pełnoletni wychowankowie pozostający w pieczy 

zastępczej - na podstawie art.37 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
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Dokonując analizy w zakresie ilości funkcjonujących rodzin jak i ilości przebywających w niej dzieci, 

zauważalna jest zbliżona do lat ubiegłych tendencja w zakresie liczby tworzących się środowisk 

zastępczych jaki i liczby przebywających w niej dzieci.  Dla porównania w roku 2020 funkcjonowały  

23 rodziny zastępcze i przebywało w nich 32 dzieci. W 2021 r  nastąpiły zmiany w ilości rodzin i dzieci  

w pieczy zastępczej spowodowane faktem, iż: 

 1 osoba, która przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej, kontynuując naukę – 

studentka,  osiągnęła 25 rok życia i tym samym zakończyła okres objęcia jej pomocą  

w formie rodzinnej pieczy zastępczej;  

 w 1 rodzinie zastępczej niezawodowej, pełnoletnia wychowanka opuściła rodzinę zastępczą 

korzystając z pomocy finansowej w formie - pomocy na kontynuowanie nauki; 

 w pierwszym półroczu 2021 roku na terenie powiatu tarnobrzeskiego została utworzona  

1 rodzina zastępcza spokrewniona; 

 w drugim półroczu powstały 2 rodziny zastępcze, w tym: 1 rodzina zastępcza spokrewniona i  

1 rodzina zastępcza niezawodowa.  

Najwięcej dzieci pozostaje w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat. Na ogółem 33 dzieci  

w I półroczu, 19 z nich należy do tej właśnie grupy. W II półroczu 2021r. na 33 wychowanków – 18                       

z nich przebywało w rodzinie zastępczej ponad 3 lata. Siedemnaście rodzin zastępczych na 24 rodziny 

objęło opieką i wychowaniem jedno dziecko. Pięć rodzin zajmowało się 2 dzieci, zaś pozostałe 2 rodziny 

- trójką wychowanków.  

Wśród powodów umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej najczęściej pojawia się bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (19 dzieci), półsieroctwo (2 dzieci), sieroctwo (5 dzieci), 

uzależnienia rodziców (7 dzieci). W większości rodzin występuje wiele problemów społecznych, przez 

co proces reintegracji lub pracy z rodziną biologiczną dziecka obejmuje kilka obszarów społecznych 

równocześnie. 

 

Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka, kwalifikowanie kandydatów na rodziców zastępczych 

Nabór kandydatów na rodziny zastępcze odbywa się w trybie ciągłym podczas całego roku 

kalendarzowego. W tym kierunku prowadzone są działania o charakterze informacyjnym, 

propagującym rodzicielstwo zastępcze (m. in. na stronie internetowej zamieszczone są szczegółowe 

informacje związane z naborem i procedurą kwalifikacyjną na rodzinę zastępczą).  

Ponadto w siedzibie PCPR prowadzone są bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi kandydatami na 

rodziny zastępcze. Osobom zainteresowanym utworzeniem rodziny zastępczej, informacje dot. 

rodzinnej pieczy zastępczej udzielane są także telefonicznie.  

W 2021 r na wniosek kandydatów na rodzinę zastępczą - 2 osoby z miejscowości Nowa Dęba oraz  

1 osoba z terenu gminy Grębów rozpoczęto procedurę kwalifikacyjną dla  rodziny spokrewnionej  

z dzieckiem. Kontynuowano także kwalifikację kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

niezawodowej dla 2 osób (małżeństwo) zamieszkujących na terenie gminy Grębów.  

 

Prowadzenie badań psychologicznych osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

lub prowadzącego rodzinny dom dziecka 
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W 2021 roku do badań psychologicznych zostało zakwalifikowanych 5 osób kandydujących na rodziców 

zastępczych. Badania psychologiczne prowadzone są przez psychologa zatrudnionego w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Opinia psychologiczna zawiera informacje, które pozwalają 

określić predyspozycje i motywację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

 

Prowadzenie szkoleń kandydatów, wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych wraz z opinią 

W 2021 r w  1 szkoleniu dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej – rodziny zastępczej 

niezawodowej brało udział 5 osób w tym 2 osoby zamieszkałe na terenie powiatu tarnobrzeskiego                   

i 3 osoby spoza powiatu, które w okresie od 28.06.2021 do 27.07.2021r uczestniczyły w szkoleniu 

trwającym 62 godziny. Ponadto według indywidualnego planu szkolenia zostało przeprowadzone 

szkolenie dla 3 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej. W związku                                  

z przeprowadzonym szkoleniem kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, wydano 5 świadectw 

ukończenia szkolenia dla rodzin zastępczych  wg programu „Rodzina”. Natomiast do Sądu Rejonowego 

Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Tarnobrzegu  złożono  3 informacje wraz z opinią o kandydatach na 

rodzinę zastępczą. W rejestrze osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji zastępczej niezawodowej  

i rejestrze osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej  wpisano 2 osoby z terenu 

powiatu tarnobrzeskiego. 

 

Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,  

w szczególności w ramach grup wsparcia 

Zaplanowane na 2021 rok  spotkania  grupy  wsparcia  dla  dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej 

pieczy zastępczej nie doszły do skutku, z powodu trawiącego w kraju stanu epidemii. Rodziny zastępcze 

oraz przebywające w pieczy dzieci na bieżąco korzystały ze wsparcia koordynatora pieczy zastępczej 

jak również doraźnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami 

oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz organizacjami społecznym 

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej nadal podtrzymuje regularną współpracę z wieloma 

przedstawicielami środowisk lokalnych, sądami i innymi instytucjami. Większość spraw prowadzona 

jest w formie korespondencyjnej, telefonicznej, a ewentualne spotkania  odbywały się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności ze względu na  zagrożenie zakażeniem COVID -19. 

 

Prowadzenie szkoleń istniejących rodzin zastępczych w celu podniesienia ich kompetencji i 

kwalifikacji do wypełniania powierzonej im funkcji 

W 2021 roku nadal trwała zmieniona forma szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych. Ponieważ 

spotkania nie mogą odbyć się zwyczajowo w siedzibie PCPR, przygotowano szkolenie w formie 

prezentacji multimedialnej i przekazano je wszystkim rodzinom zastępczym na nośniku, jako materiał 

do samodzielnej analizy.  

Temat opracowania:   Dzieci i młodzież w świecie komputerów. 
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Prowadzenie poradnictwa i terapii, udzielanie wsparcia psycho-pedagogicznego zarówno 

wychowankom, jak i rodzicom zastępczym 

W 2021 roku poradnictwem psychologicznym i pedagogicznym, objęte zostały wszystkie rodziny 

zastępcze z terenu powiatu tarnobrzeskiego. Udzielono łącznie 59  porad specjalistycznych, w tym 

psychologicznych, pedagogicznych, prawnych i socjalnych. Liczba poradnictwa wynika z trwającego 

stanu epidemii i obostrzeń w życiu publicznym, a także pojawiających się w codziennym życiu nowych 

i trudnych sytuacji jak: konieczność izolacji, kwarantanny, zdalnego nauczania  i innych ograniczeń.                      

Z powodu  okresowo wprowadzonego zdalnego nauczania priorytetem było zachowanie kontaktu 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z dziećmi w wieku szkolnym, w celu zabezpieczenia 

ewentualnej pomocy w nauce małoletnich. 

 

Zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym pieczę zastępczą, zwłaszcza w zakresie prawa 

rodzinnego 

Świadczenie poradnictwa rodzinnego – typu prawnego, skierowane jest do rodzin zastępczych, które 

zgłaszają potrzebę: uregulowania spraw w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego 

oraz obowiązków  związanych z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. W 2021 został złożony 1 wniosek 

o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka. W wyniku postepowania 

sądowego matka biologiczna dziecka została pozbawiona władzy rodzicielskiej a dziecko posiada 

uregulowaną sytuację prawną. Osoby zainteresowane pomocą prawną były również informowane  

o działającym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej działającej na terenie powiatu tarnobrzeskiego. 

 

Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 

oceny rodziny zastępczej 

Od dnia 8 września 2020 r. obowiązuje Zarządzenie nr OR.120.23.2020 Starosty Tarnobrzeskiego  

w sprawie zawieszenia dokonywania oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz 

ocen rodzin zastępczych, na czas stanu zagrożenia epidemicznego. Zarządzenie obowiązuje do dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.  

W związku z powyższym oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz ocen rodzin 

zastępczych nie mogły się odbywać w dotychczasowej formule, jednakże Zespół dokonywał regularnie 

analizy sytuacji dzieci i rodzin, wnioski z tych spotkań w formie pisemnej Informacji o sytuacji osobistej 

dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz sytuacji rodziny naturalnej przekazywane były do 

sądu w trybie określonym w art. 131 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

Udzielanie wsparcia przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w ramach regularnych spotkań z rodzinami zastępczymi i ich 

dziećmi podejmował działania związane z udzielaniem wsparcia i pomocy w  codziennym wypełnianiu 

obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. W 2021r koordynator współuczestniczył w wyborze  

1 opiekuna usamodzielnienia i opracowaniu 4 indywidualnych programów usamodzielnienia dla  

wychowanków rodzin zastępczych.  

Koordynator w ramach obowiązków służbowych w roku 2021 współpracował ze środowiskami rodzin 

zastępczych, kontaktując się z rodzinami łącznie 278 razy, współpracował z różnymi instytucjami, 

nawiązując 103 kontakty osobiste i 175 kontaktów telefonicznych.  Współpracował z kuratorami 

zawodowymi, społecznymi, pedagogami szkolnymi, wychowawcami szkolnymi i przedszkolnymi.  
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Podnoszenie kwalifikacji koordynatorów poprzez ich udział w szkoleniach  

Z uwagi na stan epidemii i liczne ograniczenia w zakresie realizacji podstawowych zadań, w tym 

dokształcania pracowników, koordynator nie uczestniczył w szkoleniach zorganizowanych przez firmy 

zewnętrzne. Skupił się natomiast na samokształceniu i wykorzystywaniu alternatywnych form 

komunikacji z rodzinami zastępczymi. 

 

Zgłaszanie do Ośrodka Adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu 

poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających 

W 2021r do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Oddział Ośrodka Adopcyjnego zgłoszono                        

5 dzieci z uregulowaną sytuacja prawną. W ich sprawie komisja OA podjęła decyzję o nie 

zakwalifikowaniu do adopcji małoletnich wskazując na silne więzi z dotychczasowym środowiskiem                       

i brak zasadności przysposobienia.  

 

Realizacja Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Tarnobrzeskim na lata 2021-2023 - 

Raport za 2021 rok 

Celem głównym Programu jest stworzenie warunków dla rozwoju systemu pieczy zastępczej  

w Powiecie Tarnobrzeskim, ze szczególnym ukierunkowaniem na jej rodzinne formy. 

Cele szczegółowe to: 

Cel I. Wielokierunkowa praca z rodzinami zagrożonymi odebraniem dziecka, niezaradnymi  

w wypełnianiu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

Cel II: Rozwój i wsparcie rodzinnych formy pieczy zastępczej 

Cel III: Wielokierunkowa praca z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych  

w rodzinnej pieczy zastępczej 

Cel IV: Wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej 

Cel V: Utrzymanie poziomu świadczonych usług na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego  

w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

Osiągnięte wyniki w 2021 roku w zakresie celów określonych w programie: 

Cel I  

1. Liczba rodzin objętych poradnictwem – 24 
2. Liczba spotkań w szkołach i innych placówkach wsparcia – 0 
3. Liczba rodzin biologicznych objętych wsparciem asystenta rodziny i koordynatora pieczy 

zastępczej – 0 
4. Liczba zorganizowanych imprez o charakterze rodzinnym - 0 

Cel II 

1. Liczba akcji promujących ideę rodzicielstwa zastępczego – 0 

2. Liczba prowadzonych szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze – 4 

3. Liczba utworzonych zawodowych rodzin zastępczych – 0 

4. Liczba szkoleń dla rodzin zastępczych – 1 
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5. Liczba warsztatów dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej – 0 

6. Liczba dzieci biorących udział w warsztatach – 0 

7. Liczba dzieci objętych specjalistyczną pomocą – 33 

8. Liczba rodzin objętych pomocą prawną – 1 

9. Liczba rodzin objętych wolontariatem – 3 

10. Liczba grup wsparcia dla rodzin zastępczych – 1 

11. Liczba zatrudnionych koordynatorów - 1 

Cel III 

1. Liczba rodzin biologicznych objętych konsultacjami i pomocą prawną – 0 

2. Liczba warsztatów zorganizowanych dla rodzin biologicznych - 0 

Cel IV 

1. Liczba usamodzielnianych wychowanków – 16 

2. Liczba projektów na rzecz usamodzielnianych wychowanków – 0 

3. Liczba usamodzielnianych wychowanków objętych aktywizacją zawodową - 0 

Cel V 

Liczba pełnoletnich wychowanków objętych procesem usamodzielnienia - 15 

1. Liczba wolontariuszy współpracujących z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi – 0 

2. Liczba wychowanków w każdej placówce opiekuńczo-wychowawczej – 14 

Z przedstawionych powyżej informacji i danych wynika, iż organizator rodzinnej pieczy zastępczej wraz 

z Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu realizuje zadania określone w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wykonał większość zaplanowanych w tym zakresie działań, 

opisanych w Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Tarnobrzeskim na lata 2021-2023.  

Do zadań, których nie udało się zrealizować w 2021r należy: 

 utworzenie rodziny zastępczej zawodowej,  

 zorganizowanie spotkań w szkołach w zakresie pieczy zastępczej,  

 zorganizowanie warsztatów dla rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej , 

 wyodrębnienie dedykowanych programów dla usamodzielnianych wychowanków pieczy 

zastępczej.  

Część niezrealizowanych działań z zakresu pieczy zastępczej spowodowana była stanem epidemii                

w kraju. 

 
Potrzeby w zakresie pieczy zastępczej: 

1. Aktualnie na terenie powiatu tarnobrzeskiego nie funkcjonuje rodzina zastępcza zawodowa. 

Zasadnym jest nadal rozważenie możliwości utworzenia rodziny zastępczej zawodowej  

o charakterze pogotowia rodzinnego z racji niższych kosztów jej funkcjonowania w stosunku 

do prowadzenia placówki, jak również możliwości przyjęcia dziecka w każdym wieku.  

2. 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.  
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3. 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 

poprowadzona na szerszą skalę mogłaby przyczynić się do zwiększenia zainteresowania pieczą 

zastępczą wśród mieszkańców powiatu. 

V. Działania inwestycyjne w obrębie infrastruktury Powiatu 

Wykaz dróg 
 

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 
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22 1 121 R Suchorzów – Gawłuszowice 

(wraz z ul. Mickiewicza i ul. Zamkową w jej 

ciągu) 

0+000 –6+734 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RAZEM 171,704 km 

 

Drogi z podziałem na poszczególne gminy 

Gmina 

Miasto 

Nr 

drogi 

Nazwa 

drogi 

Długość w km 

Ogółem Bitumicz 

G
 m

 i 
n

 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 
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Drogi zamiejskie – suma 44,626   40,760  
M

 i 
a 

s 
t 

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 

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 
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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 

 

Do kategorii dróg powiatowych Uchwałą Rady Powiatu Tarnobrzeskiego Nr XV/113/2020    z dnia 30 

marca 2020 r.  zaliczona została dotychczasowa droga gminna Nr 100020R Dąbrowica – Góra położona 

w m. Dąbrowica  i stanowiąca jej przedłużenie droga wewnętrzna na działce nr 4008 w obr. geod. 
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Dąbrowica. Złożono do Zarządu  Województwa wniosek o nadanie  drodze numeru z propozycją nazwy 

„ Dąbrowica do drogi Nr 9” w  km 0,+000- 2, + 300 km. 

 

Budowy i przebudowy 2021 
W 2021 r. z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego w kwocie 2 056 000,00 zł na zadanie 

pn. „Zakup Specjalistycznego sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Pracowni Diagnostyki 

Obrazowej, Pracowni Endoskopowej, Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni oraz zakup 

i wymiana windy w Budynku Szpitala  nr 2 w celu podniesienia jakości dostępu do świadczonych 

usług medycznych w SPZZOZ   w Nowej Dębie”. W ramach zadania zakupiono: Aparat Rtg cyfrowy                      

z funkcją skopii - 1 szt., Głowica kardiologiczna do aparatu USG - 1 szt., Wideogastroskop GIF-H185 - 1 

szt., Wideokolonoskop CF-H185L 1 szt., Myjnia do endoskopów - 1 szt., Urządzenie do monitorowania 

nerwów krtaniowych podczas zabiegów operacyjnych - 1 szt., Sterylizator parowy przelotowy AS669 

WPA wraz z Systemem uzdatniania wody - 1 szt., Winda Budynek nr 2 - 1 szt. 

Udział środków własnych: 514 000,00 zł 

 

W ramach  przebudowy drogi powiatowej Nr 1127R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie wykonano 

przebudowę nawierzchni jezdni, wybudowano ścieżkę rowerową, chodniki i zjazdy, wykonano miejsca 

postojowe, odwodnienie drogi, wykonano instalacje oświetlenia ulicznego oraz wybudowano kanał 

technologiczny.  Zadanie realizowane z udziałem dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 

1 728 371,00 zł,  zł, dotacji Gminy Nowa Dęba w kwocie: 350 000,00 zł. Udział środków własnych: 

252 784,42 zł. 

W ramach modernizacji sali gimnastycznej ZS w Gorzycach dokonano wymiany podłogi sali 

gimnastycznej, stolarki drzwiowej Sali i zaplecza, wykonano nowe oświetlenie sali, przebudowano  

instalację c.o, wymieniono urządzenia sportowe Sali. Zadanie realizowane z udziałem  dofinansowania 

Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska – Edycja 2019 w kwocie 

160 000,00 zł. Udział środków własnych w kwocie 173 452,89 zł. 

 

Zadania drogowe realizowane w 2021 r  przez Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z/s 

w Nowej Dębie. 
Planowane nakłady łącznie: 1 168 330,00 zł 

Poniesione wydatki łącznie: 1 009 378,50 zł 

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1112R relacji Dojazd do stacji 

kolejowej Chmielów – etap I 

276 mb 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1093R relacji Tarnobrzeg – stacja kolejowa 

Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Furmany od istniejącego 

chodnika w kierunku miejscowości Poręby Furmańskie – etap I 

200 mb 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów - Stany w zakresie budowy 

chodnika i ścieżki pieszo - rowerowej w m. Krawce (Sulechów) na odcinku od 

początku zabudowy m. Krawce do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1115R – 

etap I 

180 mb 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie przejścia dla 

pieszych wraz z dojściem przy zatoce autobusowej w ciągu drogi powiatowej Nr 

1089R relacji od drogi 854 – Goczałkowice w m. Wrzawy 

33 mb 
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121R relacji Suchorzów – Gawłuszowice w 

zakresie budowy chodnika od istniejącego parkingu do zjazdu na plac targowy 
40 mb 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola 

Baranowska w zakresie budowy chodnika w Skopaniu – etap I 
140 mb 

Dokumentacja techniczna:  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121R relacji 

Suchorzów – Gawłuszowice w zakresie budowy chodnika od istniejącego 

parkingu do zjazdu na plac targowy – projekt wykonawczy 

 

Dokumentacja techniczna:  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji 

Trześń – Grębów w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z drogą gminną 

ul. Leśna do sklepu GS w miejscowości Sokolniki – projekt wykonawczy 

 

Dokumentacja techniczna:  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji 

Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku od istniejącego 

chodnika do końca zabudowy w miejscowości Trześń – projekt wykonawczy 

 

Dokumentacja techniczna:  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121R relacji 

Suchorzów – Gawłuszowice w zakresie budowy chodnika w Baranowie 

Sandomierskim i Dymitrowie Małym – projekt wykonawczy 

 

Dokumentacja techniczna:   Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale 

- Chmielów - Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Chmielów – 

dokumentacja techniczna 

 

Dokumentacja techniczna:   Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 

1125R - ul. Kolejowa w Nowej Dębie – projekt techniczny 
 

 

VI. Opieka zdrowotna 
 

Promocja i ochrona zdrowia. 

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 2021r. Szpital posiadał 8 oddziałów o łącznej liczbie 231 łóżek w lecznictwie szpitalnym, 20 miejsc  

w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, 10 miejsc w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym  

w Tarnobrzegu oraz 35 łóżek w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. W 2021r. SPZ| ZOZ oferował 

świadczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w 17 poradniach oraz w Poradni Nocnej 

Świątecznej Opiece Zdrowotnej.  

Ponadto SPZ ZOZ w Nowej Dębie dysponuje Zespołem Transportu Sanitarnego oraz Działami 

Diagnostycznymi (14 pracowni).  

LICZBA HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIAŁACH ZA ROK 2021   

Lp.  Nazwa Oddziału  Rok 2021  

1.  Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc  1112  

2.  Rehabilitacyjny  253  

3.  Pediatryczny  628  
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4.  Ginekologiczno - Położniczy  841 

5.  Chirurgii Ogólnej  1762 

6.  Centrum Zdrowia Psychicznego Psychiatryczny  947 

7.  Anestezjologii i Intensywnej Terapii  38 

8.  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy  51  

9.  Neonatologiczny  291 

10.  Centrum Zdrowia Psychicznego Dzienny Psychiatryczny  59 

11. 
Centrum Zdrowia Psychicznego Dzienny Psychiatryczny  

w Tarnobrzegu 
11 

   Ogółem  5993 

 

W 2021 roku udzielono dotacji: 

Na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku 

wymiennikowni ciepła wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świadczenie usług zdrowotnych                    

w zakresie psychiatrii, lokalizacja: dz. ew. nr 1869/6, obręb 12 Tarnobrzeg – Dzienny Oddział 

Psychiatryczny dla Dorosłych wraz z Poradnią Psychiatryczną oraz modernizacja i budowa 

rezerwowego źródła  wody”.  

– 1 730 000, 00 zł  – zgodnie z Umową NR OZ.I.8023.15.2021 z dnia 25 lutego 2021r. oraz Aneksem 

Nr 1 z dnia 14.10.2021r. i Aneksem Nr 2 z dnia 12.11.2021r.  

Wykorzystano 1 730 000, 00 zł  

Na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego                

z przeznaczeniem dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Endoskopowej, Bloku 

Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni oraz zakup  

i wymiana windy w Budynku Szpitala nr 2 w celu podniesienia jakości i dostępu do świadczonych 

usług medycznych w SPZ ZOZ w Nowej Dębie”. – 2 570 000,00 zł  

– w tym 2 056 000, 00 zł środki finansowe z rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz 514 000,00 zł 

środki z budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego zgodnie z Umową NR OZ.I.8023.81.2021  

z dnia 6 października 2021r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 03.11.2021 r., Aneksem Nr 2 z dnia 

07.12.2021r. oraz Aneksem Nr 3 z dnia 15.12.2021r. Wykorzystano   

570 000,00 zł 

Na dofinansowanie realizacji następujących zadań:  

Wymianę chłodnicy lampy RTG tomografu komputerowego – 50 000, 00 złotych, 

Zakup aparatu do badań EKG – 10 000, 00 złotych. 

– zgodnie z Umową NR OZ.I.8023.71.2021 z dnia  

2 września 2021r. Wykorzystano 56 400, 00 złotych 

Razem wydatkowano 4 356 400, 00 złotych 
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Zadania z zakresu zdrowia publicznego zrealizowane w 2021 roku przez jednostki organizacyjne 

Powiatu: 

1. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych  

z używaniem substancji psychoaktywnych i uzależnieniami – zadanie zrealizowane przez 

SOSW w Grębowie. 

2. Zapobieganie zakażeniom HIV AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową - program 

profilaktyczny 

– zadanie zrealizowane przez Zespół Szkół w Gorzycach. 

3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego 

społeczeństwa – zadanie zrealizowane przez SOSW w Grębowie. 

4. Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – zadanie zrealizowane przez SPZ ZOZ w Nowej Dębie. 

5. Co wiemy o depresji ? - upowszechnianie wiedzy na temat przyczyn, objawów i profilaktyki 

depresji – zadanie zrealizowane przez Zespół Szkół w Gorzycach. 

6. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu – zasady zdrowego stylu życia – zadanie zrealizowane 

przez Zespół Szkół w Gorzycach. 

7. Profilaktyka zdrowia poszczególnych układów człowieka – zrealizowane przez Zespół Szkół                   

Nr 1 w Nowej Dębie. 

8. Stres pod kontrolą - program  profilaktyczny – zadanie zrealizowane przez Zespół Szkół                             

w Gorzycach. 

27 września 2021 r.  otwarto  przystosowany kosztem blisko 1,5 mln złotych Dzienny Oddział 

Psychiatryczny w Tarnobrzegu – placówkę  Centrum Zdrowia Psychicznego  Szpitala 

Powiatowego w Nowej Dębie.  Z leczenia w placówce trwającym około 12 tygodni będzie 

mogło jednocześnie korzystać do 15 osób.  

 

VII. Program współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

w  2021r. 
 

1. Wstęp 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2020r., poz. 1057 ze zm.), Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego w 
terminie do 31 maja każdego roku kalendarzowego zobowiązany jest przedłożyć Radzie Powiatu 
sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.  

Program współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego w 2021r. 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 XX/157/2020 z dnia 29 października 2020r. 

Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały  
Nr XXXVII/225/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności 
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pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów 
prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

W okresie od sierpnia 2020r. do października 2020r. Starostwo Powiatowe przeprowadziło konsultacje 
wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego dotyczące 
projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi na 
rok 2021. Celem konsultacji było między innymi określenie priorytetowych zadań publicznych                                
w poszczególnych obszarach określonych w art. 4 ust 1. ww. ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Dnia 11 sierpnia 2020 roku na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
www.tarnobrzeski.pl, BIP i Tablicy Ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, ukazała się 
informacja na temat rozpoczęcia konsultacji. Do ogłoszenia dołączony został wzór zgłoszenia 
propozycji do programu współpracy na rok 2021.  Na opinie i wnioski czekano do 11 września 2020r. 
Można było je składać na piśmie w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu, ul 1 Maja 4, w Sekretariacie 
lub elektronicznie na adres: pozarzadowe@tarnobrzeski.pl 

W wyznaczonym terminie wpłynęło 1 propozycja zgłoszona przez Stowarzyszenie Kulturalno – 
Oświatowe LIBRI w Tarnobrzegu, propozycja zadania publicznego: Powiatowy konkurs 
interdyscyplinarny „Dziedzictwo kulturowe w recyklingowej odsłonie”. 

Wyżej wymieniona propozycja została rozpatrzona i uwzględniona w przygotowanym projekcie 
Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 
2021. 

Projekt Programu został poddany 22 października 2020r. konsultacjom (poprzez ogłoszenie na 
oficjalnej stronie www. Starostwa Powiatowego, BIP i na tablicy ogłoszeń Zarządu, zgodnie z uchwałą 
Rady Powiatu Tarnobrzeskiego nr XXXVII/225/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie sposobu 
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego projektów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących tych organizacji.  

Uwagi i opinie można było zgłaszać do 28 października 2020r. pisemnie i składać  
w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu bądź elektronicznie na adres: 
powiat@tarnobrzeski.pl 

W wyznaczonym terminie konsultacji tj. w okresie od 22 do 28 października 2020r.  
nie zgłoszono żadnych uwag i propozycji dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu 
Tarnobrzeskiego na rok 2021 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.                                                                                                                                                                                       
Konsultacje są ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały 
przeprowadzone w sposób określony w cytowanej wyżej uchwale Rady Powiatu Tarnobrzeskiego  
w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego, w dziedzinach 
dotyczących tych organizacji.   

2. Współpraca finansowa (otwarty konkurs ofert). 

Współpraca Powiatu Tarnobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku obejmowała zadania własne powiatu 
mieszczące się w sferze zdań publicznych, a w szczególności z zakresu: upowszechniania kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  
i sportu; w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz ochrony i promocji zdrowia.  

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, w budżecie Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2021 przeznaczono kwotę w wysokości 
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68 000, 00 złotych. W roku 2021 ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań ujętych w § 4 Programu 
współpracy z trzema terminami naboru wniosków.  

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2021 rok zostało poprzedzone przyjęciem wymaganych 
procedurą, następujących aktów prawnych:  

1. Uchwała Nr XX/157/2020 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 29 października 2020r.  

w sprawie programu współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2021 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. 

2. Uchwała Nr 5/18/2021 Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 16 lutego 2021 roku  

w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków przeprowadzenia otwartego konkursu ofert 

na realizację w roku 2021 zadań publicznych z obszaru: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

podtrzymywania i upowszechniania kultury, sztuki, tradycji narodowej i pielęgnowania 

polskości, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia. 

 
Pierwszy nabór ofert trwał do 15 marca 2021r.  

Do konkursu wpłynęło 3 oferty od trzech podmiotów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano  
3 umowy na realizację zadań z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania - 1 umowa; 1 umowę na 
realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania kultury, sztuki, tradycji narodowej  
i pielęgnowania polskości; 1 umowę na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Drugi nabór trwał do 10 maja 2021r.  

Do konkursu wpłynęło 3 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano 3 umowy na realizację 
zadań z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania - 1 umowa oraz 2 umowy na realizację zadań  
z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Trzeci nabór trwał do 2 sierpnia 2021r.  

Do konkursu wpłynęło 3 oferty od trzech podmiotów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano  
3 umowy na realizację zadań z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania kultury, sztuki, tradycji 
narodowej i pielęgnowania polskości - 1 umowa oraz 2 umowy na realizację zadań publicznych  
z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Zgodnie z procedurą konkursową określoną w Programie współpracy, Zarząd Powiatu powołał  

5 osobową Komisję Konkursową Uchwałą Nr 7/24/2021 z dnia 19 marca 2021r. 

do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu w roku 

2021 z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, podtrzymywania i upowszechniania kultury, 

sztuki, tradycji narodowej i pielęgnowania polskości, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

ochrony i promocji zdrowia – składającą się z trzech przedstawicieli Zarządu, jednego przedstawiciela 

organizacji pozarządowych oraz jednego przedstawiciela Referatu Oświaty, Zdrowia, Spraw 

Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu. 

 W roku 2021 poprzez weryfikację wszystkich sprawozdań i przedkładanych dokumentów 
potwierdzających zrealizowanie zadań zgodnie z zawartymi umowami, sprawdzano efektywność  
z uwzględnieniem osiągniętych celów oraz zrealizowanych działań, rzetelność i jakość wykonania 
zadania oraz prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację tych zadań. 

1. Wykaz zawartych umów wraz z wysokością przyznanych dotacji w roku 2021.  

Wykaz zawartych umów wraz z wysokością przyznanych dotacji w roku 2021.  
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We wszystkich terminach konkursu rozdysponowano łącznie 24 000, 00 złotych,  
tj. w podziale:  

1. Na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

przyznano dotacje w łącznej wysokości – 6 000, 00 zł 

 

 

Lp. 
Nazwa i adres 

organizacji 

 

Tytuł zadania 

Przyznana 

kwota dotacji  

w zł 

Wykorzystana 

kwota dotacji  

w zł 

1. Stowarzyszenie 

Kulturalno– 

Oświatowe LIBRI w 

Tarnobrzegu 

Powiatowy konkurs 

interdyscyplinarny – 

„Dziedzictwo kulturowe  

w recyklingowej odsłonie” 

3 000, 00 3 000, 00 

2. 
Koło Gospodyń 

Wiejskich w Kaczakach 

„Mieć jak rzeka swoje 

źródło”. 

 

3 000, 00 

 

3 000, 00 

 

W otwartym konkursie do realizacji ogłoszono 9 zadań, 2 organizacje pozarządowe złożyły oferty na 
realizację 2 zadań, zawarto 2 umowy na realizację 2 zadań.  

 

2.  Na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przyznano 
dotacje w łącznej wysokości 13 000, 00 złotych na wsparcie realizacji 5 zadań: 

Lp. Nazwa i adres 

organizacji 

Tytuł zadania Przyznana 

kwota dotacji  

w zł 

Wykorzystana 

kwota dotacji  

w zł 

1. 

Stowarzyszenie 

Gorzycki Klub Karate 

Kyokushin  

w Gorzycach 

„Sport bez barier”. 3 000, 00 3 000, 00 

2. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Knapach 

„Powiatowy zlot 

motocyklowy”. 

2 000, 00 2 000,00 

3. 
Klub Sportowy 

"Kolejarz" Knapy 

„Sportowy piknik 

integracyjny”.   

3 000, 00 3 000, 00 

4. 

Parafialny Klub 

Sportowy "WISŁA"  

w Baranowie 

Sandomierskim 

„Sportowe spotkania 

integracyjne”. 

2 000, 00 2 000,00 
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5. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Kaczakach 

 

„Powiatowy zlot 

młodzieżowych drużyn 

pożarniczych”. 

3 000, 00 3 000, 00 

 

W otwartym konkursie ofert ogłoszono 12 zadań do realizacji, 5 organizacji złożyło 5ofert 

na realizację ww. zadań. 

3. Na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania przyznano dotacje w łącznej 
wysokości – 5 000, 00 zł 
 

Lp. Nazwa i adres 

organizacji 

Tytuł zadania Przyznana 

kwota dotacji  

w zł 

Wykorzystana 

kwota dotacji  

w zł 

1.  

Stowarzyszenie na 

Rzecz Wspomagania 

Rozwoju Dziecka  

i Jego Rodziny S.O.S. w 

Grębowie 

„Pokaż co potrafisz”.  2 500, 00 

 

 

2 500, 00 

2. 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

„STRZELEC”  

w Ślęzakach 

„Powiatowy festiwal 

piosenki obcojęzycznej”. 

 
 2 500, 00 

 

 

2 500, 00 

 

W otwartym konkursie do realizacji ogłoszono 3 zadania. Dwie organizacje złożyły 2 oferty na realizację 
ww. zadań. 

4. Na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia w otwartym konkursie ofert do 
realizacji ogłoszono 2 zadania. W 2021r. nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadań 
publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia ogłoszonych w otwartym konkursie 
ofert. 

W 2021 roku nie zrealizowano wszystkich zadań priorytetowych przewidzianych w programie 

współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2021. 

Ogółem w otwartym konkursie ofert do realizacji było 26 zadań, na łączną kwotę  
68 000, 00 złotych. Złożono 9 ofert, podpisano 9 umów i przyznano dotacje na łączną kwotę 24 000, 
00 złotych.  Suma wykorzystanych środków dotacji wyniosła 24 000, 00 złotych.  

Zmniejszenie zainteresowania realizacją zadań publicznych ogłoszonych w otwartym konkursie ofert 
spowodowane było utrzymywaniem się w kraju epidemii COVID – 19. 

Z przedłożonych sprawozdań wynika, że realizacja ww. zadań odbyła się z uwzględnieniem wszelkich 
wymagań związanych z sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami  
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o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem w Polsce stanu 
epidemii COVID – 19. 

W trybie pozakonkursowym (na podst. art. 19a ustawy) nie zawarto żadnej umowy  
na realizację zadań o charakterze lokalnym w 2021r. 

4. Podsumowanie.  

Powiat Tarnobrzeski realizując cele współpracy w 2021r. udzielał organizacjom pozarządowym 
zarówno wsparcia finansowego, jak i pomocy pozafinansowej.  

Promował organizacje na oficjalnej stronie internetowej Powiatu (www.tarnobrzeski.pl).  
Na stronie internetowej Powiatu Tarnobrzeskiego prowadzona jest zakładka przeznaczona dla 
organizacji pozarządowych.  

W 2021 roku zaplanowano trzy terminy naboru wniosków, w których 9 podmiotom przyznano wsparcie 
finansowe na realizację 9 zadań publicznych, z czego zrealizowano 9 zadań publicznych w zakresie: 
upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu; w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Powiat Tarnobrzeski 
wspierał zadania publiczne do wysokości 85% wartości realizowanego zadania. Organizacje 
pozarządowe wniosły własny wkład w realizację poszczególnych zadań, zarówno w formie finansowej 
jak również poprzez aktywność wolontariuszy i członków organizacji oraz wkład rzeczowy.  

Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o analizę zrealizowanych form i zakresu współpracy 
oraz sprawozdań organizacji z realizacji zadań publicznych, zleconych przez Powiat Tarnobrzeski,                         
na podstawie zawartych umów o dofinansowanie (wsparcie) w 2021 roku. 

 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, sprawozdanie to podlega przedłożeniu Radzie Powiatu Tarnobrzeskiego.  

VIII.  Rozwój przestrzenny Powiatu 
Nazwa zadania Administracja architektoniczno-budowlana. 

Realizacja  zadania z danego 

obszaru i wskazać stan 

realizacji na koniec 2021 r. 

W 2021 r. wydano nast.  ilości pozwoleń na budowę: 

Gmina Baranów Sandomierski – 78 

Gmina Gorzyce – 76 

Gmina Grębów -  153 

Gmina Nowa Dęba - 113 

  

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Referat Architektury i Budownictwa 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2021 r.  

Wszystkie pozwolenia wydano w ustawowym terminie. 

 

IX.  Geodezja, mienie Powiatu 
Nazwa zadania Geodezja, kartografia i kataster. 
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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 

2021 r. . 

Skanowanie części zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz 

integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym 

do prowadzenia zasobu 

 

Budżet Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2021: 

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 2021 r.  

Celowość wykonania: § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy                         

i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu 

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. 

U.  z 2021 r., poz. 820): 

- 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 9.xx. 

Obiekt: powiat tarnobrzeski, zeskanowano 1150 operatów o wielkości 

operatu średnio 29 stron formatu A4 w jednym operacie.. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego dotyczy 

zadanie (jeżeli dotyczy) w 

roku sprawozdawczym 

Brak 

 

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 

2021 r.  

Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

poprzez skanowanie części zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(mapy klasyfikacyjne) 

 

Budżet Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2021: 

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

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 

Referat w ramach wydziału pn. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej 
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organizacyjne w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2021 r.  

Celowość wykonania: § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy                            

i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu 

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. 

U.  z 2021 r., poz. 820): 

- informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

- budowa bazy danych służącej internetowemu udostępnianiu zasobu, 

- zabezpieczenie zasobu, sporządzenie kopii zabezpieczających. 

Zakres prac: 

- skanowanie w rozdzielczości 400 dpi oraz zapisanie w formacie jpg map 

klasyfikacyjnych z terenu powiatu tarnobrzeskiego zgromadzonych                      

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Tarnobrzegu, 

- Kalibracja obrazów rastrowych map klasyfikacyjnych w programie 

EwMapa.13 w formacie evr. Kalibrację każdego obrazu rastrowego 

wykonano z zachowaniem stosownej dokładności w 2 etapach: I etap - 

wstępna kalibracja, II etap - ostateczna kalibracja  

Obiekt: powiat tarnobrzeski, zeskanowano oraz skalibrowano 489 

arkuszy map klasyfikacyjnych w różnych formatach (od A4 do A1)  

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego dotyczy 

zadanie (jeżeli dotyczy) w 

roku sprawozdawczym 

Brak 

 

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 

2021 r.  

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 

Siedleszczany, gmina Baranów Sandomierski, powiat tarnobrzeski” 

Budżet Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2021: 

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 2021 r.  

Podstawa prawna: art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne, Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy                  
i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów                         
i budynków.  
 Modernizacja ewidencji to zespół działań technicznych, 
organizacyjnych i administracyjnych mających na celu uzupełnienie 
(aktualizację) bazy danych ewidencyjnych i utworzenie zakresu zbiorów 
danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali i 
dostosowania tych baz do obowiązujących wymogów ustawowych. 
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Zakres prac modernizacyjnych obejmuje m.in. prace terenowe i prace 
biurowe (kameralne) wykonane przez jednostkę wykonawstwa 
geodezyjnego. 
Charakterystyka obiektu modernizowanego: obręb Siedleszczany, 
gmina Baranów Sandomierski: pow. opracowywanego obszaru 334 ha, 
ilość działek ewidencyjnych: 628, ilość budynków 291.  
 
Zakres prac: 

 Analiza istniejących z zasobie PODGiK w Tarnobrzegu 
materiałów geodezyjnych 

 Weryfikacja i uzupełnienie istniejącej bazy danych 
określających przebieg granic działek w oparciu o wyniki 
przeprowadzonych analiz oraz wywiad i pomiary terenowe 
(wykorzystanie operatów jednostkowych znajdujących się                   
w zasobie PODGiK, w przypadku braku tych danych ustalenie 
granic ewidencyjnych nieruchomości w terenie) 

 Przeprowadzenie wywiadu terenowego w zakresie  aktualizacji 
informacji dotyczących konturów klasyfikacyjnych i użytków 
gruntowych i w razie konieczności uzupełnienie/weryfikacja 
tych danych poprzez pomiar terenowy 

 Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o informacje 
dotyczące budynków i lokali (analiza budynków wykazanych                
w ewidencji, wywiad terenowy i w przypadku budynków, do 
których brak danych w zasobie to pomiar tych budynków) 

 Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o dane ewidencyjne 
zawarte w innych rejestrach publicznych 

 Wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków 
o pełnej treści. Redakcja ewidencyjnej mapy została wykonana 
dla skali 1:2000 w cięciu sekcyjnym 

 Opracowanie części opisowej operatu ewidencji gruntów                       
i budynków dla obrębu Siedleszczany gmina Baranów 
Sandomierski  

 uruchomienie baz danych ewidencji gruntów i budynków                    
w systemach, w których prowadzone są bazy danych dla terenu 
powiatu tarnobrzeskiego 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego dotyczy 

zadanie (jeżeli dotyczy) w 

roku sprawozdawczym 

Brak 

 

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 

2021 r.  

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dymitrów 

Mały, gmina Baranów Sandomierski, powiat tarnobrzeski” 

Budżet Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2021: 

dział 710, rozdział 71012, §4300 – wykonany w całości 
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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 2021 r.  

Podstawa prawna: art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne, Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy                 
i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów                     
i budynków.  
 Modernizacja ewidencji to zespół działań technicznych, 
organizacyjnych i administracyjnych mających na celu uzupełnienie 
(aktualizację) bazy danych ewidencyjnych i utworzenie zakresu zbiorów 
danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali i 
dostosowania tych baz do obowiązujących wymogów ustawowych. 
Zakres prac modernizacyjnych obejmuje m.in. prace terenowe i prace 
biurowe (kameralne) wykonane przez jednostkę wykonawstwa 
geodezyjnego. 
Charakterystyka obiektu modernizowanego: obręb Dymitrów Mały, 
gmina Baranów Sandomierski: pow. opracowywanego obszaru 465 ha, 
ilość działek ewidencyjnych: 772, ilość budynków 410.  
 
Zakres prac: 

 Analiza istniejących z zasobie PODGiK w Tarnobrzegu 
materiałów geodezyjnych 

 Weryfikacja i uzupełnienie istniejącej bazy danych 
określających przebieg granic działek w oparciu o wyniki 
przeprowadzonych analiz oraz wywiad i pomiary terenowe 
(wykorzystanie operatów jednostkowych znajdujących się w 
zasobie PODGiK, w przypadku braku tych danych ustalenie 
granic ewidencyjnych nieruchomości w terenie) 

 Przeprowadzenie wywiadu terenowego w zakresie  aktualizacji 
informacji dotyczących konturów klasyfikacyjnych i użytków 
gruntowych i w razie konieczności uzupełnienie/weryfikacja 
tych danych poprzez pomiar terenowy 

 Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o informacje 
dotyczące budynków i lokali (analiza budynków wykazanych               
w ewidencji, wywiad terenowy i w przypadku budynków, do 
których brak danych w zasobie to pomiar tych budynków) 

 Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o dane ewidencyjne 
zawarte w innych rejestrach publicznych 

 Wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków 
o pełnej treści. Redakcja ewidencyjnej mapy została wykonana 
dla skali 1:2000 w cięciu sekcyjnym 

 Opracowanie części opisowej operatu ewidencji gruntów                        
i budynków dla obrębu Dymitrów Mały gmina Baranów 
Sandomierski  

 Uruchomienie baz danych ewidencji gruntów i budynków                    
w systemach, w których prowadzone są bazy danych dla terenu 
powiatu tarnobrzeskiego 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego dotyczy 
Brak 
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zadanie (jeżeli dotyczy) w 

roku sprawozdawczym 

 

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 

2021 r.  

„Przegląd i inwentaryzacja szczegółowej poziomej osnowy 

geodezyjnej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego”. 

Budżet Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2021: 

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 2021 r.  

Podstawa prawna: art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 
października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 
przestrzennych  (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247), Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1341), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                
z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. 2020, poz. 1357); 
Cel zadania: „Przegląd stanu podstawowej osnowy geodezyjnej oraz 
inwentaryzacja części poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej, 
aktualizacja BDSOG o wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji oraz 
sporządzenie dokumentacji wynikowej (operatu technicznego) z ww. 
prac.  
Zakres prac: 

a) Analiza materiałów znajdujących się w państwowym zasobie 

geodezyjnym i kartograficznym pod kątem ich przydatności do 

wykorzystania podczas wykonania przedmiotu zamówienia. 

b) Wykonanie przeglądu terenowego stanu podstawowej 

osnowy poziomej oraz inwentaryzacja szczegółowej osnowy 

poziomej 3 klasy na obszarach zwartej zabudowy wiejskiej                     

i miejskiej powiatu tarnobrzeskiego w ilości około 1300 

punktów. 

c) Aktualizacja bazy danych BDSOG prowadzonej przez 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej                                    

i Kartograficznej w Tarnobrzegu w systemie BANK OSNÓW 3 

i wprowadzenie pozyskanych danych. 

d) Skompletowanie operatu technicznego 

Obszar opracowania – powiat tarnobrzeski 

W ramach przeglądu i inwentaryzacji punktów osnowy poziomej 

wykonano przegląd: 
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 1316 punktów osnowy poziomej szczegółowej (zakres 

ustalono z Zamawiającym), w tym: 

o 89 punktów osnowy dawnej II klasy (46 punktów 

głównych oraz 43 ekscentrów), 

o 1227 punktów osnowy dawnej III klasy (1209 

punktów głównych oraz 18 ekscentrów), z czego 10 

punktów osnowy zlokalizowane są poza granicami 

administracyjnymi powiatu tarnobrzeskiego 

będących w bazie BDSOG, 

 28 punktów osnowy poziomej podstawowej. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego dotyczy 

zadanie (jeżeli dotyczy) w 

roku sprawozdawczym 

Brak 

 

Stan mienia powiatowego za 2021 r., 

a) Dane dotyczące prawa własności nieruchomości powiatu wg tabeli 

lp. Jednostka Nr działki Powierzchni

a 

Stan prawny Uwagi 

1. siedziba Starostwa 

Powiatowego w 

Tarnobrzegu 

325/2, 324/2, 

325/7. 

0,2311 ha własność powiatu,  

księga  wieczysta TB1T/00051359/4. 

 

 

 

2. 

Zespół Szkół nr 1  Nowej 

Dębie 

246/1, 246/2. 1,1582 ha własność powiatu, 

księga wieczysta TB1T/00039767/7, 

trwały zarząd dla zespołu Szkół nr 1. 

 

3. Centrum Opieki nad  

Dzieckiem w Skopaniu 

567/1, 567/3, 

567/4. 

2,2876 ha Centrum 

własność powiatu, 

księga wieczysta TB1T/00049047/7,  

trwały zarz-*+ 

ąd dla jednostki. 

 

 

4. Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Nowej 

Dębie 

- - pomieszczenia wynajmowane w 

budynku Starostwa w Tarnobrzegu 

stanowiącym własność powiatu, 

natomiast w Nowej Dębie jednostka 

wynajmuje pomieszczenia w budynku 

stanowiącym własność Gminy, przy  

ul. Jana Pawła II. 

 

5. Centrum Wsparcia  

i Rehabilitacji 

2031/11, 

2033/6, 

2062/5, 2066/2, 

 

0,8227 ha 

własność powiatu,  

księga wieczysta TB1T/00039042/9, 
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Społecznej  

w Gorzycach 

2067/7, 2065/5, 

2032/8, 2064/1. 

jednostka posiada trwały zarząd                       

i płaci opłaty roczne w wys. 0,3% ceny 

gruntu. 

6. Zespół Szkół w 

Gorzycach 

2625/1, 2625/2, 

2625/3, 2625/4, 

2625/5, 2006/1.  

 

2,8700 ha 

Własność powiatu 

Zespół Szkół posiada prawo trwałego 

zarządu. 

 

7. Zespół Szkół nr 2 Nowej 

Dębie 

166/2. 3,2452ha własność powiatu, 

księga wieczysta TB1T/00032253/2, 

Zespół Szkół posiada prawo trwałego 

zarządu. 

 

 

 

8. Dom Pomocy 

Społecznej   

w Nowej Dębie 

261/17. 0,1157 ha własność powiatu,  

księga wieczysta TB1T/00051786/6, 

Dom Pomocy Społecznej posiada 

trwały zarząd i płaci opłaty roczne                 

w wys. 0,3% ceny gruntu 

 

 

 

 

 

 

 

9. Zarząd Dróg Powiatu 

Tarnobrzeskiego  

w Nowej  Dębie 

5/11 o 

pow.0,1834 ha  

i ¾ 

niewydzielonej 

części działki nr 

5/12  

o pow. 0,1608 

ha. 

0,3442 ha Powiat posiada prawo użytkowania 

wieczystego nieruchomości której 

właścicielem jest Gmina Nowa Dęba, 

natomiast Zarząd Dróg posiada  

ustanowiona dzierżawę. 

 

 

 

 

10. 

Specjalny Ośrodek  

Szkolno-Wychowawczy  

w Grębowie 

8177/11, 

8177/3. 

15,0361 ha własność Powiatu ,  
księga wieczysta TB1T/00050176/0, 
Ośrodek posiada nieodpłatny trwały 
zarząd  
do gruntu, natomiast na działce nr 
8177/3 ustanowiono służebność 
drogową dla mieszkańców Domu 
Nauczyciela. 

 

11. Szpital nr 1 w Nowej 

Dębie 

159/2 3,4900 ha własność Powiatu,  

księga wieczysta TB1T/00051511/8, 

nieodpłatne użytkowanie 

ustanowione  

dla Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów w Opieki 

zdrowotnej w Nowej Dębie. 
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12. Szpital nr 2 w Nowej 

Dębie 

155/10, 156/9. 1,8665 ha własność Powiatu, 

księga wieczysta TB1T/00043518/8, 

nieodpłatne użytkowanie 

ustanowione 

dla Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Nowej Dębie. 

 

13. Ośrodek Zdrowia  

w Chmielowie 

2622/3 0,2691 ha własność Powiatu, 

księga wieczysta TB1T/00045535/7, 

dzierżawa nieruchomości na okres 10 

lat. 

 

14. Przychodnia 

Rehabilitacyjna 

w Nowej Dębie 

296/1 0,3217 ha własność Powiatu, 

księga wieczysta TB1T/00038412/7, 

nieodpłatne użytkowanie 

ustanowione 

samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej                             

w Nowej Dębie. 

 

15. droga powiatowa nr 

42710 

29 działek 16,68 ha własność Powiatu na terenie gminy 

Nowa Dęba  

i  Grębowa. 

 

16. 

 

droga powiatowa – ulica 

Podleśna 

 

3 działki 

 

1,2347 ha 

 

własność Powiatu, położona w Nowej 

Dębie. 

 

 

 

17. droga powiatowa  

w Woli Baranowskiej 

9 działek 8,0931 ha własność Powiatu, położona w Woli 

Baranowskiej. 

 

 

18. droga  Alfredówka –

Ciosy- Wydzrza 

12 działek  własność Powiatu, położona                             

w Wydrzy. 

 

 

 

19. droga nr 1093R 

Tarnobrzeg- stacja 

kolejowa Grębów 

1 działka 0,2859 ha własność Powiatu, położona                   

w Porębach Furmańskich. 

 

 

20. droga nr 111R Durdy-

Marki-Józefów 

2 działki  1,01 ha  własność Powiatu, położona                             

w Durdach. 
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21. droga – ul. 

Szypowskiego  

w Nowej Dębie 

1 działka  1,50 ha własność Powiatu, położona w Nowej 

Dębie. 

 

 

22. droga powiatowa nr 

1114R Stale- do drogi 

krajowej nr 9 

3 działki 2,14 ha własność Powiatu, położona                              

w Alfredówce. 

 

 

 

23. działka zabudowana 

budynkiem 

administracyjnym 

położona  

w Tarnobrzegu przy ul. 1 

maja 3 z 

przeznaczeniem na 

siedzibę Powiatowego 

Urzędu Pracy  

w Tarnobrzegu od dnia  

1 stycznia 2013 r. 

405/4 0,1447 ha własność Powiatu, położona                            

w Tarnobrzegu, 

księga wieczysta TB1T/00031749/9 

od 1 stycznia  2013 r.  w trwałym 

zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy 

w Tarnobrzegu. 

 

24. działka nr 325/7 

położona  

w Tarnobrzegu została 

przekazana Powiatowi 

Tarnobrzeskiemu 

decyzja Wojewody 

Podkarpackiego  

z dnia 214 stycznia  

2014 r.  

pod budowę windy 

osobowej  

do budynku starostwa  

325/7 0,0003 ha własność Powiatu, 

księga wieczysta TB1T/00051359/4. 

 

 

25.  działki nr: 2624/5 i 

2624/7 

położone w Chmielowie 

zostały przekazane na 

własność powiatu 

decyzja Wojewody 

Podkarpackiego 

2624/5, 2624/7 0,2596 ha własność Powiatu, położona                            

w Chmielowie 

księga wieczysta TB1T/00075671/1. 

 

26. droga powiatowa nr 

1117R 

Tarnowska Wola – Wola 

Baranowska 

880/7 0,1660 ha własność Powiatu, położona                            

w Skopaniu 

księga wieczysta TB1T/00075675/9. 

 

 

27. droga powiatowa nr 

42751 położona w 

Sokolnikach 

3489/1, 3489/2 2,8628 ha własność Powiatu, na podstawie 

decyzji Wojewody Podkarpackiego. 
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28. droga powiatowa nr 

1127 R  

ul. Kościuszki w Nowej 

Dębie 

14 działek 1,7521 ha własność Powiatu, na podstawie 

decyzji Starosty Tarnobrzeskiego                      

o realizacji inwestycji drogowej. 

 

 

 

29. Droga powiatowa nr 

1124 R  

w Knapach 

1126/1, 1151/8  0,0314 ha decyzja Wojewody Podkarpackiego.  

30. Działka położona w 

Gorzycach na terenie 

Zespołu Szkół  

w Gorzycach 

2006/1  0,0989 nabycie nieruchomości przez powiat 

w drodze zasiedzenia. 

 

 

31. droga powiatowa nr 

1121R 

działki zajęte pod drogę, 

położone w Baranowie 

Sandomierskim. 

462/1, 1026, 

1563, 1568. 

4,2189 ha nabycie działek zajętych pod drogę 

powiatowa  

na podstawie decyzji Wojewody 

Podkarpackiego oraz przekazane                     

w trwały zarząd decyzją 

 z 2 stycznia 2018 r. 

 

32. Droga powiatowa nr 

2401R 

działki zajęte pod drogę, 

położone w Ślęzakach 

2372,2373 3,1857 ha własność Powiatu, położona                            

w Ślęzakach 

księga wieczysta TB1T/00080910/7. 

 

 

33. Droga powiatowa nr 

1112R 

działki zajęte pod drogę, 

położone w Chmielowie 

41 działek 1,4186 prawo nabyte na podstawie decyzji 

Wojewody Podkarpackiego oraz na 

podstawie  

akt. Notarialnych. 

 

34. Droga powiatowa nr 

1019R 

działka zajęta pod 

drogę, położona w 

Markach 

1548/3 1,2348 ha prawo nabyte na podstawie decyzji 

Wojewody Podkarpackiego N-

VII.7532.21.2019. 

 

35. Droga powiatowa nr 

1011R 

działka zajęta pod 

drogę, położona w 

Wrzawach 

2744/2 1,15 ha prawo nabyte na podstawie decyzji 

Wojewody Podkarpackiego N-

VII.7532.20.2019. 

 

36. Droga powiatowa nr 

1113R 

działki zajęte pod drogę, 

położone w Chmielowie 

5292/2  

2689/34 

2691/8 

0,0397 ha prawo nabyte na podstawie umowy  

darowizny Rep.A:13248/2019 oraz 

Aktem notarialnym Rep. A: 8599/2020 

i Aktem notarialnym Rep. A: 

4246/2020 
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36. Droga powiatowa nr 

1131R 

działki zajęte pod drogę, 

położone w  Porębach 

Dębskich 

101/2, 102/1, 

103/1 104/4 

0,1218 ha prawo nabyte na podstawie decyzji 

Wojewody Podkarpackiego N-

VII.7533.83-85.2019. 

 

37. Centrum Zdrowia 

Psychicznego w 

Tarnobrzegu 

1869/6,  

1884/18 

0,0274 ha, 

0,0380 ha, 

własność Gmina Tarnobrzeg, 

użytkowanie wieczyste Powiat 

Tarnobrzeski 

księga wieczysta TB1T/00076796/0, 

nieodpłatne użytkowanie 

ustanowione  

dla Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów  Opieki Zdrowotnej 

w Nowej Dębie. 

Własność Powiatu Tarnobrzeskiego 

kw TB1T/00081909/4 

 

38. Nieruchomości drogowe 

nabyte z mocy prawa 

859/4 i 861– 

Poręby Dębskie 

355/15 – 

Alfredówka 

500/2 – 

Tarnowska Wola 

2594/1 – 

Chmielów 

1400 -Krawce 

7218 - Grębów 

 

 prawo nabyte na podstawie decyzji 

Wojewody Podkarpackiego: 

N-VII.7533.2.2.2020 

N-VII.7533.2.3.2020 

N-VII.7533.2.4.2020 

N-VII.7533.2.5.2020 

N-VII.7533.1.108.2020 

N-VII.7532.2.1.2020 

 

39. „Rozbudowa i 

przebudowa drogi 

powiatowej nr 1127R ul. 

Szypowskiego w Nowej 

Dębie” 

356/1, 166/4, 

166/5, 161/217 i 

161/215 

 Starosty Tarnobrzeskiego znak: 

AB.6740.1.2020 

 

40. „Rozbudowa drogi 

powiatowej łączącej 

drogę krajowa z 

miejscowością 

Dąbrowica 

dz. nr: 1991/2, 

1990/2, 2062/2, 

2061/2, 

2060/2,2059/2, 

2058/2, 2058/4, 

2055/4, 2038/2, 

2037/2, 2036/2, 

2034/2, 2032/2, 

2031/2, 2023/2, 

1891/2, 1893/2, 

1896/2, 1910/2, 

1913/2, 1918/2, 

 Starosty Tarnobrzeskiego znak: 

AB.6740.1.2021 
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1924/3  poł. w 

Dąbrowica, 

gmina Baranów 

Sandomierski 

oraz dz. nr: 5286, 

1594, 1589/1, 

1588/3, 1586/3, 

1509/2 i 

1510/2poł w 

Chmielowie, gm. 

Nowa Dęba   

41. Poszerzenie drogi 

powiatowej nr 1115R 

dz. nr 1438/3 

poł. w Wydrzy 

gm. Grebów  

 Akt not.  Rep. A: 11301/2021  

 

b) art. 267 ust. 1. pkt 3 lit. b – dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych  

1. Powiat Tarnobrzeski posiada prawa własności nieruchomości, które opisuje powyższa tabela oraz 

prawo użytkowania wieczystego ustanowione na gruncie stanowiącym własność Gminy Nowa 

Dęba, do działek 5/11 o pow. 0,1834 ha i udział w niewydzielonej części działki nr 5/12 o pow. 

0,1608 ha położonych w Nowej Dębie przy ul. Ogrodowej na której zlokalizowana jest siedziba 

Zarządu Dróg Powiatowych w Nowej Dębie. 

2. Nieodpłatne użytkowanie zostało ustanowione w 2001 r. na nieruchomości stanowiących własność 

powiatu tarnobrzeskiego położonych w Nowej Dębie i Chmielowie na rzecz Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie. 

Użytkowanie obejmuje Szpital nr 1 i 2 w Nowej Dębie, przychodnię rehabilitacyjna w Nowej Dębie 

i przychodnie zdrowia w Chmielowie. 

3. Zespół Szkół w Gorzycach, Zespół Szkół nr 1 i 2 w Nowej Dębie, Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Grębowie, Dom Pomocy społecznej w Nowej Dębie, Centrum Wsparcia                                     

i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach, Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu i Powiatowy 

Urząd Pracy w Tarnobrzegu, są to jednostki powiatu na rzecz których ustanowiono prawo trwałego 

zarządu do nieruchomości stanowiących własność powiatu. Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego 

posiada trwały zarząd do nieruchomości stanowiącej siedzibę jednostki ustanowiony decyzją z dnia 

15 grudnia 2013 r.  Drogi powiatowe w stosunku do których Wojewoda  Podkarpacki stwierdził 

nabycie przez Powiat Tarnobrzeski prawo własności, zostały decyzjami Zarządu Powiatu                                     

w Tarnobrzegu przekazane nieodpłatnie w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatu 

Tarnobrzeskiego. 

4. Dane w zakresie udziału w spółkach, akcjach, wierzytelnościach – nie dotyczy. 

 
c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od złożenia poprzedniej informacji  

Aktem notarialnym Rep. A: 11301/2021 z dnia 30 września 2021 r. Powiat Tarnobrzeski nabył 

nieruchomość ozn. jako dz. nr 1438/3 poł. w Wydrzy gm. Grębów, z przeznaczeniem na poszerzenie 

pasa drogi powiatowej. 

Wojewoda Podkarpacki decyzją znak: N-VII.7532.2.7.2021 stwierdził nabycie przez Powiat 

Tarnobrzeski nieruchomości ozn. jako dz. nr 1701/4 położonej w Dąbrowicy, gm. Nowa Dęba. 

Wojewoda Podkarpacki decyzją znak: N-VII.7532.2.8.2021 stwierdził nabycie przez Powiat 
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Tarnobrzeski nieruchomości ozn. jako dz. nr 505 położonej w Ślęzakach, gm. Nowa Dęba. Wojewoda 

Podkarpacki decyzją znak: N-VII.7532.2.13.2021 stwierdził nabycie przez Powiat Tarnobrzeski 

nieruchomości ozn. jako dz. nr: 262 i 252 położonych w Nowej Dębie, gm. Nowa Dęba.  

Powiat Tarnobrzeski nabył prawo własności do nieruchomości oznaczonych jako dz. nr: 1991/2, 

1990/2, 2062/2, 2061/2, 2060/2,2059/2, 2058/2, 2058/4, 2055/4, 2038/2, 2037/2, 2036/2, 2034/2, 

2032/2, 2031/2, 2023/2, 1891/2, 1893/2, 1896/2, 1910/2, 1913/2, 1918/2, 1924/3  poł. w Dąbrowica, 

gmina Baranów Sandomierski oraz dz. nr: 5286, 1594, 1589/1, 1588/3, 1586/3, 1509/2 i 1510/2poł  

w Chmielowie, gm. Nowa Dęba  na podstawie decyzji Starosty Tarnobrzeskiego znak: AB.6740.1.2021 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej łączącej drogę 

krajowa z miejscowością Dąbrowica”, która stała się ostateczna w dniu 06.08.2021 r.  

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych. 

dochód –  

W budynku przy ul. 1 Maja 4 w Tarnobrzegu wynajmowane są lokale biurowe na podstawie zawartych 

umów najmu. Dochód z najmu lokali użytkowanych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 34 794,41 zł. 

Dochód z opłat za trwały zarząd powiatowych jednostek organizacyjnych i z tytułu opłat za użytkowanie 

wieczyste, trwałego zarządu i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 

łącznie 302321,98 zł. 

Łącznie dochody z gospodarowania mieniem powiatu wyniosły 33 7116,39 zł. 

 

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływy na stan mienia 

W zakresie realizacji zadań inwestycji-remontowych dotyczących dróg powiatowych i w powiatowych 

jednostkach organizacyjnych w 2021 r. wykonano następujące zadania inwestycyjne i remonty: 

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie” – koszt 2 549 319,42 

zł, 

2. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1128R ul. Jana Pawła II w miejscowości Nowa Dęba, Nr 1117R 

w miejscowości Ślęzaki, Nr 1118R w miejscowości Wola Baranowska, Nr 1090R w miejscowości 

Sokolniki w zakresie budowy przejść dla pieszych” – koszt 20 000,00 zł, 

3. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1117R w miejscowości Rozalin i Skopanie, Nr 1090R  

w miejscowości Zabrnie, Nr 1030R w miejscowości Grębów w zakresie budowy przejść dla 

pieszych” – koszt 24 700,00 zł, 

4. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza – dokumentacja 

techniczna” – koszt 19 900,00 zł, 

5. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale – do drogi Nr 9 od kilometra 10 + 600 do DK9 

– projekt techniczny” – koszt 27 971,00 zł, 

6. Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych Zadanie Nr 1:  

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale – do drogi Nr 9 w miejscowości Alfredówka” 

- 14 514,00 zł, 

7. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1132R ul. Borowa na odcinku od skrzyżowania  

z ul. Podleśną do przejazdu kolejowego LHS” – koszt 19 508,00 zł, 

8. „Renowacja  zewnętrznej klatki schodowej  internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Grębowie /Pałac Dolańskich/ - etap III” – koszt 114 931,75 zł, 

9. „Renowacja muru ogrodzeniowego i remont gzymsu na budynku pałacu w Grębowie” – koszt 

65 528,50 zł, 
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10. „Modernizacja budynku Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach” – koszt 

83 190,05 zł, 

11. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gorzycach” – koszt 333 452,89 zł, 

12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1113 R relacji Stale –Chmielów - Dąbrowica w zakresie budowy 

chodnika  w miejscowości Chmielów – dokumentacja techniczna” – koszt 15 990,00 zł, 

13. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1112R relacji Dojazd do stacji kolejowej 

Chmielów – etap I  - koszt 264 890,50 zł, 

14. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie 

budowy chodnika w Skopaniu - etap I” – koszt 245 000,00 zł, 

15. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1119R relacji Durdy – Marki – Józefów na odcinku od rowu 

melioracyjnego tzw. „Korzeń” do drogi wojewódzkiej nr 872w m. Durdy” – koszt 16 900,00 zł, 

16. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska  na odcinku 

od istniejącego chodnika w m. Kaczaki z przejściem dla pieszych na prawą stronę w kierunku  

m. Ślęzaki do rzeki Trześniówka” – koszt 17 400,00 zł, 

17. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121R relacji Suchorzów – Gawłuszowice  

w zakresie budowy chodnika od istniejącego parkingu do zjazdu na plac targowy” – koszt 39 000,00 

zł, 

18. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121R relacji Suchorzów – Gawłuszowice w zakresie budowy 

chodnika w Baranowie Sandomierskim i Dymitrowie Małym – projekt wykonawczy” – koszt 

29 800,00 zł, 

19. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1093R relacji Tarnobrzeg – Stacja kolejowa Grębów w zakresie 

budowy chodnika  w miejscowości Furmany od istniejącego chodnika w kierunku miejscowości 

Poręby Furmańskie – etap I”  - koszt 199 198,07 zł 

20. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie przejścia dla pieszych wraz  

z dojściem przy zatoce autobusowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1089R relacji Od drogi 854 – 

Goczałkowice w m. Wrzawy” – koszt 45 399,92 zł, 

21. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń – Grębów w zakresie budowy chodnika od 

skrzyżowania z drogą gminną ul. Leśna do sklepu GS w miejscowości Sokolniki – projekt 

wykonawczy” – koszt 13 000,00 zł, 

22. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika na 

odcinku od istniejącego chodnika do końca zabudowy w miejscowości Trześń – projekt 

wykonawczy” – koszt 13 500,00 zł, 

23. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń – Grębów w zakresie budowy ścieżki 

rowerowej pomiędzy miejscowościami Zabrnie i Grębów” – koszt 14 900 zł, 

24. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów – Stany w zakresie budowy chodnika i ścieżki 

pieszo-rowerowej w m. Krawce (Sulechów) na odcinku od początku zabudowy m. Krawce do 

skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1115R- etap I” – koszt 143 600,01 zł 

25. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów – Stany w zakresie budowy chodnika  

w miejscowości Nowy Grębów od istniejącego chodnika do skrzyżowania z drogą gminną                                

nr 100219R etap II” – koszt 123 000,00 zł,  

26. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115R relacji Grębów – Wydrza – Krawce w miejscowości 

Wydrza – Miętne w zakresie budowy chodnika na odcinku od zakończenia budowy do 

skrzyżowania z drogą gminną nr 100216R” – koszt 90 405,00 zł, 

27. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1113R relacji Stale – Chmielów – Dąbrowica w zakresie budowy 

chodnika w miejscowości Stale w kierunku Cygan od zakończonego odcinka budowy na długości 

ok. 400 do działki nr 2367/1” wartość - 198 000,00 zł 
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X. Rolnictwo i Ochrona  Środowiska 
 

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 

2021 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 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 2021 r.   – 30 000,00zł  ,     tj 7.140  mb. 

rowów/ 

 

1/  GSW Baranów Sand.               7 500,00 zł    - mb      1.160 

2/ GSW Nowa Dęba                      7 500,00  zł  -  mb       1.240 

3/ GSW Gorzyce                            7 500,00 zł   - mb       1.200/ GSW 

Grębów                                           7 500,00  zł  - mb       3.540  

 
 

 

 

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 

2021 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 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
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w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2021 r.  

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

wycinka drzew i krzewów – bieżąca ochrona elementów tworzących 

walory krajobrazowe, prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami 

przyrodniczymi 

- rok 2021 wydano 69 szt. decyzji 

 

rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym  

- rok 2020 zarejestrowano 1 szt. 

 

 

Nazwa zadania Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe. 

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 

2021 r.  

Działając na podstawie: 

ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach Dz.U.2021.poz1275 

ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym 

Dz.U.2019.2168  

 

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2021 r.  

 decyzje w sprawie przekwalifikowania lasu na użytki rolne 

- rok 2021 wydano 0 szt. 

 decyzje w sprawie pozyskania drewna ponad limit ujęty            

w uproszczonym planie urządzania lasu  

- rok 2021 wydano 3 szt. decyzji 

 

 wydawanie zaświadczeń o objęciu działki uproszczonym 

planem urządzania lasu lub inwentaryzacją stanu lasu 

- rok 2021 wydano 633 szt. zaświadczeń o objęciu działki 

uproszczonym planem urządzania lasu, 

 

 sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz 

inwentaryzacji stanu lasów 

- rok 2021 sporządzono uproszczone plany urządzania lasu dla gminy 

Baranów Sandomierski obręby: Baranów Sandomierski, Dąbrowica, 

https://sip.lex.pl/#/act/16791865/2656128?keyword=o%20rybactwie%20%C5%9Br%C3%B3dl%C4%85dowym&cm=SFIRST


53 
 

Dymitrów Duży, Dymitrów Mały, Durdy,  Marki, Kaczaki, Knapy, 

Siedleszczany, Skopanie, Suchorzów, Ślęzaki, Wola baranowska 

 rejestracja jednostek pływających służących do 

amatorskiego połowu ryb  

- rok 2021 zarejestrowano  3 szt. 

 wydawanie kart wędkarskich uprawniających do 

amatorskiego połowu ryb 

- rok 2021 wydano 111 szt. 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

 

Działając na podstawie: 

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

zm.) 

 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 779) 

W zakresie ochrony środowiska zostały opracowane: 

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

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: 

w zakresie gospodarki odpadami w 2021 roku wydano 6 decyzji udzielających i zmieniających: 

 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 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; 
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 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 2021 roku wydano 3 pozwolenia/zmiany pozwoleń na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz 1 zmianę pozwolenia zintegrowanego. 

W 2021 roku wydano/zmieniono pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza dla firmy 

Izolbet Sp. z o.o., ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin zlokalizowanej przy ul. Chemicznej 18, 39-442 

Chmielów, TECHNOMAL Spółka Akcyjna, ul. COP-u 8, 39-460 Nowa Dęba, ESV WISŁOSAN Sp. z o.o., Al. 

Metalowca 4, 39-460 Nowa Dęba, a także zmieniono pozwolenie zintegrowane dla firmy Ceramika 

Podkarpacka Sp. z o.o., ul. Strażacka 7, 39-442 Chmielów. 

Realizując art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska przyjęto 3 zgłoszenia instalacji, które wymagały 

regulacji prawnej w zakresie ochrony środowiska tj. Usługi Stolarskie Marcin Biesiadecki, Siedleszczany 

89, 39-450 Baranów Sandomierski,  Anwim S.A., ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa, która prowadzi 

działalność w m. Skopanie 39-541 przy ul. Mielecka 1 i Izolbet Sp. z o.o., ul. Kowalska 9, 09-500 

Gostynin, która prowadzi działalność przy ul. Chemicznej 18, 39-442 Chmielów, a także 10 zgłoszeń 

instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne przez stacje bazowe telefonii komórkowej 

XI. Rejestracje pojazdów  i uprawnienia do kierowania pojazdami 
W 2021 r  zarejestrowano: 

 samochody osobowe – 3387 

 samochody ciężarowe – 404 

 motocykle 332 

 motorowery – 122 

 autobusy – 13 

 ciągniki samochodowe- 46 

 przyczepy ciężarowe – 45 

 przyczepy rolnicze- 34 

 przyczepy lekkie- 173 

 naczepa ciężarowa – 40 

 Uprawnień do kierowania pojazdami wydano 1312 szt. 
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XII. Zarządzanie  kryzysowe 
 

Nazwa zadania Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

Czy dla zadania została 
opracowana 
polityka/strategia/ 
program. Jeżeli tak, 
wskazać nazwę/datę/tryb 
przyjęcia danego 
dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i 
stan realizacji na koniec 
2021 r.  

W celu wykonywania zadań z zakresu porządku publicznego                           
i bezpieczeństwa obywateli, a także zwierzchnictwa nad 
powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami Starosta Tarnobrzeski 
Zarządzeniem nr OR.120.20.2.2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku 
utworzył Komisję Bezpieczeństwa i Porządku.  
 
W ramach swojej pracy w 2021 roku komisja spotkała się wspólnie  
z Powiatowym Zespołem Zarzadzania Kryzysowego dwukrotnie. 
 
Na pierwszym spotkaniu w dniu 12 maja dokonano oceny stanu 
bezpieczeństwa Powiatu Tarnobrzeskiego za 2020r. Informacje 
przedstawili: Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu, Komendant 
Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu,  Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu, Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Tarnobrzegu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Tarnobrzegu. Omówiona została również kwestia 
trwających konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Planów 
Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dorzecza Wisły, planowanymi 
inwestycjami przeciwpowodziowymi w tym modernizacją wałów 
rzeki Babulówki, Trześniówki, Łęgu oraz budową polderów na 
terenie gminy Baranów Sandomierski, a także możliwością składania 
uwag do aPZRP.  
 
Na kolejnym posiedzeniu, które odbyło się 26 listopada 2021 roku 
komisja zapoznała się z informacjami dotyczącymi: 
- stanu przygotowań powiatu tarnobrzeskiego do zimy 2021/2022, 
- sytuacji epidemiologicznej dotyczącej SARS-CoV-2 na terenie 
powiatu tarnobrzeskiego, 
- sytuacji epizootycznej związanej z ASF na terenie powiatu. 
 
W dniu 25 marca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego opublikowano „Sprawozdanie Starosty 
Tarnobrzeskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku                  
w 2020 roku”.  
 
W celu wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego,  
w szczególności: zapobiegania sytuacjom kryzysowym, 
przygotowaniu do podejmowania właściwych działań, reagowaniu  
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich 
skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej, 
Starosta Tarnobrzeski Zarządzeniem nr 15/2018 z dnia 24 maja 2018 
roku powołał Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.  
W dokumencie tym określił skład osobowy, regulamin pracy PZZK,                
a także szczegółowy zakres zadań Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Tarnobrzegu. 
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W celu wspomagania systemu zarządzania kryzysowego opracowany 
został „Plan zarządzania kryzysowego Powiatu Tarnobrzeskiego” 
zatwierdzony 26 lutego 2020r. 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.  

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w 
jednostkach realizujące 
zadanie. 

Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2021 r. 

W 2021 roku Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego odbył                   
3 posiedzenia.  
Pierwsze spotkanie podsumowujące rok 2020 odbyło się 12 maja 
2021r. i dotyczyło oceny stanu bezpieczeństwa  na terenie Powiatu 
Tarnobrzeskiego. Informacje przedstawili kierownicy powiatowych 
służb, inspekcji i straży. Omówiona została również kwestia 
trwających do września br. konsultacji społecznych dotyczących 
aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dorzecza 
Wisły, przedstawione planowane inwestycje przeciwpowodziowe 
polegające m.in. na modernizacji wałów rzeki Babulówki, 
Trześniówki, Łęgu oraz budową polderów na terenie gminy Baranów 
Sandomierski, a także możliwością składania uwag do PZRP. 
 
Kolejne posiedzenie PZZK dotyczyło działań prowadzonych przez 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w zakresie 
inwestycji jaki bieżącego utrzymania budowli hydrotechnicznych 
przez poszczególne Zarządy Zlewni i Zarządy Wodne. Na spotkaniu 
oprócz członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
obecni byli przedstawiciele RZGW w Rzeszowie, Zarządów Zlewni                   
w Stalowej Woli i Sandomierza oraz Nadzorów Wodnych  
w Sandomierzu i Tarnobrzegu, a także przedstawiciele gminy 
Gorzyce. Omówiono inwestycje Łęg IV, Trześniówka VII oraz 
prowadzone działania w zakresie bieżącego utrzymania wałów oraz 
planowane inwestycje.  
 
Ostatnie posiedzenie w 2021r. miało miejsce 26 listopada i dotyczyło 
stanu przygotowań powiatu tarnobrzeskiego do zimy 2020/2021, 
sytuacji epidemiologicznej SARS CoV-2 oraz  sytuacji epizootycznej 
związanej z ASF na terenie powiatu. 
 
Ze względu na obowiązujący w 2021r. stanu epidemii większość 
działań dotyczyła spraw związanych z zagrożeniem 
epidemiologicznym SARS-CoV-2 i polegała m.in. na organizacji 
pomocy wojska dla powiatowego szpitala, obiektów do 
kwarantanny, przekazywania sprzętu z Rządowej Agencji Rezerw 
Materiałowych, a także organizacji punktów szczepień przeciw 
COVID-19.  
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W związku z sytuacją epizootyczną związaną z ASF organizowane 
były opryski przeciw migracji dzików zagrożonych tą chorobą. 
Obecnie teren powiatu objęty jest kategorią obszaru z 
ograniczeniami II (tzw. strefa różowa). W 2021r. na terenie powiatu 
tarnobrzeskiego nie stwierdzono ognisk afrykańskiego pomoru świń 
u świń oraz u dzików.  
 
W celu poinformowania mieszkańców powiatu i osób 
przebywającym na terenie powiatu Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Tarnobrzegu w 2021 roku przekazało do urzędów 
miast i gmin/ gmin oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, a także 
jednostek organizacyjnych - 120 ostrzeżeń meteorologicznych oraz 
50 ostrzeżeń hydrologicznych, czyli informacji o występowaniu 
wyjątkowo niebezpiecznego zjawiska pogodowego, zagrażającego 
zdrowiu lub życiu ludzkiemu. Przekazano również 54informacji na 
temat oceny wiarygodności informacji mailowych o podłożeniu 
urządzeń wybuchowych oraz jedne raz wprowadzano stopień 
alarmowy ALFA -CRP.  
 
W 2021 roku przeprowadzone zostały dwa treningi łączności 

z pracownikami gmin w powiatowej radiowej sieci zarządzania 

kryzysowego. Trening ten 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 i sytuacyjne.      
W 2021 roku PCZK do WCZK przesłano w sumie 274 raportów,  
w tym 249 raportów dobowych, 19 doraźnych oraz 6 sytuacyjnych. 
Raporty doraźne dotyczyły otrzymania przez szkoły informacji  
e-mail o podłożeniu ładunku wybuchowego (18 raportów) oraz 
wybuchu butli z gazem w wielorodzinnym budynku socjalnym  
w Dąbrowicy. 
 
W celu szybkiego przekazywania informacji o zagrożeniach Powiat 
Tarnobrzeski podpisał w 2021 roku umowę na korzystanie z usług 
informatycznych systemu Alert-SMS. Program służy do wysłania 
wiadomości SMS z ostrzeżeniem, do osób wytypowanych przez 
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, a także wójtów 
i burmistrzów. Program obsługuje pracownik Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu. 
W roku 2021 wysłanych zostało 941 smsów. 

Inwestycje realizowane w 
obszarze, którego dotyczy 

Wykup licencjonowanego dostępu do platformy Alert-SMS – 
1 722,00 zł 
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zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Naprawa zasilacza systemu alarmowania – 338,25 zł 
Zakup maseczek chirurgicznych i ochronnych FFP2 – 486,96 zł 
Zakup płynu dezynfekującego do zamgławiacza – 431,46 zł 
Oprysk odstraszający dziki wzdłuż linii LHS przeciw 
rozprzestrzenianiu się ASF – 14 927,74 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 

2021 r.   

W Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu w 2021 roku opracowany 
został i zatwierdzony przez Starostę Tarnobrzeskiego „Plan 
operacyjny ochrony przed powodzią powiatu tarnobrzeskiego”. 
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: 
- 64 200 worków, 
- pakowarka do piasku „SAHARA” – 1 szt., 
- przewoźny agregatu pompowego 200 HL-24S – 1 szt., 
- łódź aluminiowa ratunkowa – 1 szt., 
- namiot pneumatyczny NP.16 wraz ze sprężarką – 1 szt., 
- 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 2021 r. 

W związku z intensywnymi opadami deszczu i spływem wód 
opadowych w rzekach i ciekach wodnych znajdujących się na terenie 
powiatu oraz przekroczeniem stanów ostrzegawczych na rzece Wiśle 
w dniach 1-6 września 2021r. dla Miasta i Gminy Baranów 
Sandomierski i Gminy Gorzyce Zarządzeniem Starosty 
Tarnobrzeskiego ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. 

Inwestycje realizowane w 

obszarze, którego dotyczy 

zadanie (jeżeli dotyczy) w 

roku sprawozdawczym 

Doposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego 
w worki, plandeki, pochodnie oraz termosy 20 l – 12 444,04 zł  
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XIII. Ochrona praw konsumentów 
 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tarnobrzegu 

Wykaz prowadzonych spraw 2021 r. 

Etykiety wierszy Liczba  

a w lokalu / bez znaczenia 85 

a. art. żywnościowe  1 

b. wady towarów  
nienależyte wykonanie umowy  1 

b. odzież i obuwie  19 

b. wady towarów  
nienależyte wykonanie umowy  18 

e. inne 1 

c. meble, artykuły wyposażenia wnętrz, utrzymania domu 12 

b. wady towarów  
nienależyte wykonanie umowy  10 

e. inne 2 

d. urządzenia gosp. domowego, urządzenia elektroniczne i 
sprzęt komputerowy 24 

b. wady towarów  
nienależyte wykonanie umowy  20 

e. inne 4 

e. samochody i środki transportu osobistego, części i 
akcesoria  5 

b. wady towarów  
nienależyte wykonanie umowy  4 

d. nieuczciwe praktyki rynkowe, wady czynności pr 1 

i. inne 5 

b. wady towarów  
nienależyte wykonanie umowy  3 

d. nieuczciwe praktyki rynkowe, wady czynności pr 1 

e. inne 1 

k. bieżąca konserwacja, utrzymanie domu, drobne naprawy, 
pielęgnacja  2 

b. wady towarów  
nienależyte wykonanie umowy  2 

n. finansowe 3 

a. rozwiązanie umowy  
odstąpienie, wypowiedzenie, wygaśnięcie 1 

e. inne 2 

o. ubezpieczeniowe  3 

b. wady towarów  
nienależyte wykonanie umowy  1 

d. nieuczciwe praktyki rynkowe, wady czynności pr 2 

r. telekomunikacyjne 5 

a. rozwiązanie umowy  
odstąpienie, wypowiedzenie, wygaśnięcie 2 



60 
 

b. wady towarów  
nienależyte wykonanie umowy  1 

c. warunki umowy, niedozwolone postanowienia umowne 2 

s. transportowe  1 

b. wady towarów  
nienależyte wykonanie umowy  1 

t. turystyka i  rekreacja  1 

a. rozwiązanie umowy  
odstąpienie, wypowiedzenie, wygaśnięcie 1 

u. sektor energetyczny i wodny 2 

b. wady towarów  
nienależyte wykonanie umowy  1 

d. nieuczciwe praktyki rynkowe, wady czynności pr 1 

y. inne  2 

b. wady towarów  
nienależyte wykonanie umowy  2 

b na odległość 30 

b. odzież i obuwie  8 

a. rozwiązanie umowy  
odstąpienie, wypowiedzenie, wygaśnięcie 3 

b. wady towarów  
nienależyte wykonanie umowy  2 

d. nieuczciwe praktyki rynkowe, wady czynności pr 2 

e. inne 1 

c. meble, artykuły wyposażenia wnętrz, utrzymania domu 1 

e. inne 1 

d. urządzenia gosp. domowego, urządzenia elektroniczne i 
sprzęt komputerowy 7 

a. rozwiązanie umowy  
odstąpienie, wypowiedzenie, wygaśnięcie 2 

b. wady towarów  
nienależyte wykonanie umowy  5 

e. samochody i środki transportu osobistego, części i 
akcesoria  3 

b. wady towarów  
nienależyte wykonanie umowy  3 

h. art. rekreacyjne, zabawki i art. dla dzieci 1 

d. nieuczciwe praktyki rynkowe, wady czynności pr 1 

i. inne 1 

a. rozwiązanie umowy  
odstąpienie, wypowiedzenie, wygaśnięcie 1 

r. telekomunikacyjne 8 

a. rozwiązanie umowy  
odstąpienie, wypowiedzenie, wygaśnięcie 4 

b. wady towarów  
nienależyte wykonanie umowy  1 

c. warunki umowy, niedozwolone postanowienia umowne 1 

d. nieuczciwe praktyki rynkowe, wady czynności pr 2 

t. turystyka i  rekreacja  1 
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e. inne 1 

c poza lokalem 7 

c. meble, artykuły wyposażenia wnętrz, utrzymania domu 2 

a. rozwiązanie umowy  
odstąpienie, wypowiedzenie, wygaśnięcie 2 

g. produkty związane z opieką zdrowotną  2 

a. rozwiązanie umowy  
odstąpienie, wypowiedzenie, wygaśnięcie 1 

e. inne 1 

r. telekomunikacyjne 2 

a. rozwiązanie umowy  
odstąpienie, wypowiedzenie, wygaśnięcie 1 

d. nieuczciwe praktyki rynkowe, wady czynności pr 1 

u. sektor energetyczny i wodny 1 

b. wady towarów  
nienależyte wykonanie umowy  1 

d informacje ogólne 3 

b. odzież i obuwie  1 

d. nieuczciwe praktyki rynkowe, wady czynności pr 1 

c. meble, artykuły wyposażenia wnętrz, utrzymania domu 1 

e. inne 1 

d. urządzenia gosp. domowego, urządzenia elektroniczne i 
sprzęt komputerowy 1 

e. inne 1 

e niekonsumenckie 1 

r. telekomunikacyjne 1 

e. inne 1 

Suma końcowa 126 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tarnobrzegu 
Wykaz prowadzonych spraw 2021 r. 

    

Etykiety wierszy Liczba  

a w lokalu / bez znaczenia 3 

d. urządzenia gosp. domowego, urządzenia elektroniczne i 
sprzęt komputerowy 1 

b. wady towarów  
nienależyte wykonanie umowy  1 

e. samochody i środki transportu osobistego, części i 
akcesoria  1 

a. rozwiązanie umowy  
odstąpienie, wypowiedzenie, wygaśnięcie 1 

o. ubezpieczeniowe  1 

c. warunki umowy, niedozwolone postanowienia umowne 1 

c poza lokalem 1 

u. sektor energetyczny i wodny 1 

a. rozwiązanie umowy  
odstąpienie, wypowiedzenie, wygaśnięcie 1 
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Suma końcowa 4 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tarnobrzegu 
Wykaz prowadzonych spraw 2021 r. 

Etykiety wierszy Liczba 

b. wady towarów  
nienależyte wykonanie umowy  10 

a w lokalu / bez znaczenia 10 

b. odzież i obuwie  3 

c. meble, artykuły wyposażenia wnętrz, utrzymania domu 4 

d. urządzenia gosp. domowego, urządzenia elektroniczne i 
sprzęt komputerowy 1 

i. inne 1 

r. telekomunikacyjne 1 

Suma końcowa 10 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tarnobrzegu 
Wykaz prowadzonych spraw 2021 r. współpraca z innymi instytucjami   

Etykiety wierszy 
Liczba z A.  
sposób zawarcia umowy 

Wojewódzka Inspekcja Handlowa w Rzeszowie 1 

Suma końcowa 1 

 

XIV. Realizacja celów Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu za 

2021 r. 
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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 

2021 roku (nadwyżka, 

niedobór) 

Przyczyny różnic  

w realizacji celu (potencjalne 

zagrożenie, propozycja działań 

zaradczych) 

1. Zindywidualizowanie pomocy osobom bezrobotnym poszukującym pracy w aktywnym poszukiwaniu pracy 

 

1.1 Wsparcie osób 

bezrobotnych poprzez 

objęcie ich 

indywidualnymi 

poradami 

zawodowymi. 

styczeń – grudzień 2021r. Przeprowadzenie 300 

indywidualnych porad 

zawodowych. 

Zrealizowano 377 

indywidualnych porad 

zawodowych 
Zadanie zrealizowane 

1.2 Wsparcie osób 

bezrobotnych poprzez 

objęcie ich 

indywidualnymi 

informacjami 

zawodowymi. 

styczeń – grudzień 2021r. Przeprowadzenie 2 000 

indywidualnych informacji 

zawodowych. 

Udzielono  2 223 

indywidualnych informacji 

zawodowych 

Zwiększenie liczby informacji 

indywidualnych wynikało z konieczności 

zastąpienia informacji grupowych, które 

nie zostały przeprowadzone ze względu 

na stan epidemiczny i zagrożenie Covid -

19, indywidualnymi  informacjami 

zawodowymi. 

1.3 Wsparcie osób 

bezrobotnych poprzez 

objęcie ich grupowymi 

informacjami 

zawodowymi. 

styczeń – grudzień 2021r. Przeprowadzenie 8 

grupowych informacji 

zawodowych. 

Przeprowadzono 10 

grupowych informacji 

zawodowych (2 online, 5 

stacjonarnych).  

Grupowe informacje zawodowe zostały 

zrekompensowane indywidualnymi 

informacjami zawodowymi 
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1.4 Przygotowanie 

indywidualnych 

planów działania 

dostosowanych do 

profilu pomocy. 

styczeń – grudzień 2021r. Przygotowanie IPD dla min. 

90% zarejestrowanych osób 

bezrobotnych. 

Zadanie zrealizowane  Ze względu na stan epidemiczny od 

większość IPD ustalanych była w trakcie 

telefonicznego kontaktu z bezrobotnymi 

1.5 

Wspieranie 

zatrudnienia u 

Pracodawców  poprzez 

organizowanie prac 

interwencyjnych  

Styczeń – grudzień 2021 
Objęcie wsparciem co 

najmniej 40 osób  

Wsparciem objętych zostało  

59 osób. Nadwyżka 

Zwiększona w stosunku do planu 

realizacja jest wynikiem powstałych 

oszczędności finansowych. 

1.5.1 

Umożliwienie 

zatrudnienia osobom 

bezrobotnym po 

zakończeniu realizacji 

prac interwencyjnych 

Styczeń 2021– Styczeń 

2022 

Osiągnięcie efektywności 

zatrudnieniowej na poziomie 

ok 88% 

Efektywność na poziomie           

97% 

Zadanie zrealizowane. 

1.6 

Wspieranie 

zatrudnienia w 

gminach poprzez 

organizację robót 

publicznych. 

Styczeń – grudzień 2021 
Objęcie wsparciem co 

najmniej 150 osób  

Wsparciem objęto 203 osoby. 

Nadwyżka  

Zwiększona w stosunku do planu 

realizacja jest wynikiem powstałych 

oszczędności finansowych. 

1.6.1 

Umożliwienie osobom 

bezrobotnym podjęcia 

trwałego zatrudnienia 

w wyniku skierowania 

do robót publicznych 

Styczeń 2021 – Styczeń 

2022 

Osiągnięcie efektywności 

zatrudnieniowej na poziomie 

ok 90% 

Osiągnięto efektywność na 

poziomie 96,7%. Nadwyżka 

Zadanie zrealizowane. 

1.7 
Wsparcie w zakresie 

zdobywania 

umiejętności 

Styczeń – grudzień 2021 
Objęcie wsparciem co 

najmniej 40 osób  

W okresie sprawozdawczym 

wsparciem objęto 79 osób. 

Nadwyżka  

Zwiększona w stosunku do planu 

realizacja jest wynikiem powstałych 

oszczędności finansowych. 
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praktycznych do 

wykonywania zadań 

przez bezrobotnych 

poprzez organizację 

staży  

1.7.1 

Umożliwienie osobom 

bezrobotnym podjęcia 

zatrudnienia w wyniku 

skierowania do 

odbycia stażu  

Styczeń 2021 – Styczeń 

2022 

Osiągnięcie efektywności 

zatrudnieniowej na poziomie 

ok 88% 

Osiągnięto efektywność na 

poziomie 88,2% .  

Zadanie zrealizowane. 

 

1.8 

Wspieranie postaw 

przedsiębiorczych 

wśród osób 

bezrobotnych poprzez 

przyznawanie 

jednorazowo środków 

na rozpoczęcie 

działalności 

gospodarczej. 

Styczeń 2021 – Styczeń 

2022 

Udzielenie co najmniej 15 

dotacji na podjęcie 

działalności gospodarczej 

W okresie sprawozdawczym 

wsparciem objęto 3 osoby 

bezrobotne.  Niedobór. 

Ze względu na posiadane środki 

finansowe z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w  ramach realizowanych 

projektów PO WER oraz RPO WP na tę 

formę aktywizacji, środki przesunięto na 

realizację robót publicznych oraz 

wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy.  

 

 

1.9 

Wspieranie tworzenia 

nowych miejsc pracy  

Styczeń 2021 – Styczeń 

2022 

Wsparcie utworzenia co 

najmniej 5 miejsc pracy                   

w ramach wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska 

pracy 

W okresie sprawozdawczym  

utworzono 11 stanowisk 

pracy. Nadwyżka  

Zwiększona w stosunku do planu 

realizacja jest wynikiem przesunięcia 

środków z innych zadań. 

1.10 Wspieranie 

zatrudnienia osób 

młodych poprzez 

Styczeń 2021 – Styczeń 

2022 
Umożliwienie podjęcia pracy 

w ramach wsparcia w postaci 

bonu na zasiedlenie co 

Zatrudnienie podjęło 13 osób 

bezrobotnych.  

Zwiększona w stosunku do planu 

realizacja jest wynikiem przesunięcia 

środków z innych zadań. 
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przyznanie bonu na 

zasiedlenie 

najmniej 5 osobom 

bezrobotnym. 

1.11 Wspieranie 

zatrudnienia u 

Pracodawców poprzez 

dofinansowanie 

zatrudnienia osób 50+ 

Styczeń 2021 – Styczeń 

2022 
Objęcie wsparciem co 

najmniej 5 osób 

Zatrudnienie podjęło 7 osób 

bezrobotnych 

Zadanie zrealizowane 

1.12. Wspieranie mikro 

przedsiębiorców 

poprzez udzielenie 

pożyczki na pokrycie 

bieżących kosztów 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej 

przyznawanej na 

podstawie art. 15zzd 

ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-

19, innych chorób 

zakaźnych oraz 

wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych 

Styczeń 2021 – sierpień 

2021 

Objęcie wsparciem mikro 

przedsiębiorców  oraz 

organizacji pozarządowych              

i udzielenie co najmniej 20 

mikropożyczek 

Udzielonych zostało 23 

mikropożyczki 

przedsiębiorcom lub 

organizacjom pozarządowym.    

Zadanie zrealizowane 
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1.13. Udzielenie wsparcia 

przedsiębiorcom i 

pracodawcom w 

ramach instrumentów 

dofinansowania w 

związku z realizacją 

ustawy COVID w 

ramach art. 15 zzb, 15 

zzc, 15 zze oraz 

udzielenie wsparcia 

organizacjom 

pozarządowym                      

w ramach realizacji 

zadań COVID art. 15 

zze2  

Styczeń 2021 – czerwiec 

2021 

Objęcie wsparciem co 

najmniej 50 pracowników 

Objęcie wsparciem co 

najmniej 50 przedsiębiorców 

nie zatrudniających 

pracowników 

W okresie sprawozdawczym 

wsparciem objęto: 

- 393 pracowników 

zatrudnionych u 27  

pracodawców; 

- 75 przedsiębiorców 

niezatrudniających 

pracowników; 

- 80 pracowników 

zatrudnionych w 3 

stowarzyszeniach;  

Zadanie zrealizowane.   

1.14. Udzielenie mikro i 

małym 

przedsiębiorcom 

określonych branż 

wsparcia w postaci 

dotacji na pokrycie 

bieżących kosztów 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej.  

Styczeń 2021 – czerwiec 

2021 

Objęcie wsparciem co 

najmniej 200 mikro i małych 

przedsiębiorców. 

Wsparciem objętych zostało 

350 mikro i małych 

przedsiębiorców. 

Zadanie zostało zrealizowane.  

 

2. 

Współpraca z przedsiębiorcami/pracodawcami w zakresie przygotowania osób bezrobotnych i poszukujących pracy do podjęcia zatrudnienia  
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2.1 

 

 

 

 

 

Promowanie usług 

Urzędu i instrumentów 

rynku pracy poprzez 

nawiązywanie i 

utrzymywanie 

kontaktów  

 

 

 

styczeń-grudzień 2021 r. 

Przeprowadzenie min. 600 

wizyt/kontaktów                                  

z pracodawcami. 

Przeprowadzono 1038 

kontaktów/wizyt 

Zadanie zrealizowane. Ze względu na 

pandemię kontakty odbywały się 

wyłącznie telefonicznie , co umożliwiło 

zwiększenie ich liczby w stosunku do 

planu.  

Zwiększenie liczby 

podmiotów 

współpracujących z Urzędem 

(w stosunku do 31.12.2020 r.) 

Liczba podmiotów 

współpracujących z Urzędem 

zwiększyła się o 350 

podmiotów w stosunku do 

roku 2020.  

 

Zadanie zrealizowane 

Zorganizowanie punktów 

informacyjnych w formie 

mobilnej na terenie 

poszczególnych gmin 

powiatu tarnobrzeskiego 

We wrześniu 2021 r. 

przeprowadzona została 

akcja promocyjna w postaci 

punktów mobilnych na 

terenie gmin powiatu 

tarnobrzeskiego oraz                         

w mieście Tarnobrzeg. 

Zadanie zrealizowane 

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 

2021 roku (nadwyżka, 

niedobór) 

Przyczyny różnic  

w realizacji celu (potencjalne 

zagrożenie, propozycja działań 

zaradczych) 
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1. 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. 

1.1 

Utrzymanie 

efektywności działań 

pośrednictwa pracy w 

zakresie stopnia 

realizacji ofert. 

styczeń – grudzień 2021r. 
Realizacja ofert zamkniętych 

na poziomie min. 60%. 

1085 ofert zamkniętych, w 

tym 207 zrealizowane – 81% 

Zadanie zrealizowane 

1.2 

Utrzymanie 

efektywności działań 

pośrednictwa pracy w 

zakresie skuteczności 

doboru kandydatów do 

ofert pracy. 

 

styczeń – grudzień 2021r. 

Utrzymanie stopnia 

skuteczności kojarzenia ofert 

z kandydatami na poziomie 

1:5. 

Wydano  1033 skierowania; 

pracę lub inną formę 

aktywności podjęły 884 

osoby - stopień skuteczności 

1: 1,2 

Zadanie zrealizowane 

2. Wspieranie tworzenia nowych i trwałych miejsc pracy 

2.1 

Pozyskanie środków 

finansowych na 

realizację nowych 

projektów 

współfinasowanych ze 

środków EFS. 

I półrocze 2021r. 

Złożenie 3 wniosków  

i podpisanie stosownych umów 

lub porozumień 

 W dniu 2 lutego 2021r. 
podpisano umowę                        
o realizację projektu   
konkursowego w ramach 
RPO WP - MOF 

 W dniu 28 kwietnia 2021 r. 
podpisano aneks do 
umowy o realizację 
projektu 
pozakonkursowego 
POWER „Aktywizacja osób 
młodych pozostających bez 
pracy w powiecie  

Zadanie zrealizowane  
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tarnobrzeskim i mieście 
Tarnobrzeg (V)  

 W dniu 24 czerwca 
podpisano umowę                       
o realizację projektu  
„Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy              
w powiecie  tarnobrzeskim 
i mieście Tarnobrzeg (VI). 

 W dniu 30 marca 2021 r. 
podpisano umowę                     
o realizację projektu 
pozakonkursowego                    
w ramach RPO WP 
„Aktywizacja osób powyżej 
29 r. ż. pozostających bez 
pracy w powiecie 
tarnobrzeskim (VII)”. 

 W dniu 24.08.2021r. 
podpisano umowę                      
o realizacji  projektu 
konkursowego w ramach 
RPO WP ”Od bezrobocia 
do zatrudnienia 

2.1.

1 

Aktywizacja osób 

bezrobotnych powyżej 

29 roku życia w ramach 

środków pozyskanych                  

z RPO WP 

styczeń – grudzień 

2021r. 

 umożliwienie co najmniej 68 
osobom zdobycia 
umiejętności praktycznych                 
w postaci stażu, 

 umożliwienie co najmniej 18 
osobom podjęcia pracy  
ramach prac interwencyjnych, 

 umożliwienie podjęcia 
samozatrudnienia co najmniej 

 stażem objęto 74 osoby –
nadwyżka, 

 w ramach prac 
interwencyjnych 
zatrudnienie podjęło 9 
osoby –niedobór , 

 w ramach  dofinansowania 
podjęcia działalności 

 

Zadanie zrealizowane. Biorąc pod uwagę 

zapotrzebowanie pracodawców i osób 

bezrobotnych dokonano przesunięć 

pomiędzy poszczególnymi zadaniami                

w planie.  
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15 osobom w ramach 
dofinansowania podjęcia 
działalności gospodarczej, 

 umożliwienie podjęcia pracy 9 
osobom w ramach 
wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy 

 

gospodarczej wsparciem 
objęto 23 osoby nadwyżka. 

 w ramach wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska 
pracy rozpatrzono 
wsparciem objęto 5 osób - 
niedobór  
 

2.1.

1a 

Umożliwienie podjęcia 

zatrudnienia osobom 

bezrobotnym powyżej 

29 roku życia po 

zakończeniu realizacji 

wsparcia w ramach RPO 

WP  

Styczeń 2021 – styczeń 

2022r. 

 osiągnięcie efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie 
45%, dla osób w 
najtrudniejszej sytuacji 
(długotrwale bezrobotnych, 
niepełnosprawnych oraz po 50 
roku życia) 

 osiągnięcie efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie 
61% dla rolników 

 osiągnięcie efektywności 
zatrudnieniowej na 
poziomie 86,59%, dla osób 
w najtrudniejszej sytuacji 
(długotrwale 
bezrobotnych, 
niepełnosprawnych oraz 
po 50 roku życia) 

 osiągnięcie efektywności 
zatrudnieniowej na 
poziomie 100% dla 
rolników; 

Zadanie zrealizowane 

2.1.

2 

Aktywizacja osób 

bezrobotnych do 30 roku 

życia w ramach środków 

pozyskanych z PO WER  

(V) 

styczeń – grudzień 

2021r. 

 umożliwienie co najmniej 45 
osobom zdobycia umiejętności 
praktycznych w postaci stażu, 

 umożliwienie co najmniej 16 
osobom podjęcia pracy w 
ramach prac interwencyjnych, 

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

 stażem objęto 86 osób, 

 w ramach prac 
interwencyjnych 
zatrudnienie podjęło 
17osób, 

 w ramach  dofinansowania 
podjęcia działalności 
gospodarczej wsparciem 
objęto 17 osób, 

 pracę w wyniku otrzymania 
bonu na zasiedlenie podjęło 
33 osoby , 

Zadania zrealizowane. Biorąc pod uwagę 

zapotrzebowanie pracodawców i osób 

bezrobotnych dokonano przesunięć 

pomiędzy poszczególnymi zadaniami                

w planie 
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 umożliwienie podjęcia pracy w 
ramach wsparcia w postaci 
bonu na zasiedlenie 50 
osobom. 

 umożliwienie podjęcia pracy 9 
osobom w ramach 
wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy 

 udzielenie wsparcia 
przedsiębiorcom w ramach  
instrumentów dofinansowania  
w związku z realizacją ustawy 
COVID – 19 – objęcie 
wsparciem co najmniej 45 
pracowników i 
przedsiębiorców 

 w ramach wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska 
pracy zatrudnienie podjęło 
14 osób. 

 W ramach ustawy COVID – 
19 wsparciem objęto: 1 
przedsiębiorę 
niezatrudniającego  
pracowników,  
oraz 57 pracowników. 

2.1.

2 a 

Umożliwienie podjęcia 

zatrudnienia osobom 

bezrobotnym do 30 roku 

życia po zakończeniu 

realizacji wsparcia. 

styczeń 2021r. – 

styczeń  2022r. 

 osiągnięcie efektywności 
zatrudnieniowej  
- w grupie osób : długotrwale 
bezrobotnych, osób 
bezrobotnych o niskich            
kwalifikacjach oraz 
bezrobotnych 
niepełnosprawnych na 
poziomie ogółem 44% 
osiągnięcie efektywności dla 

pozostałych osób – ogółem 

59,5% 

 

 osiągnięcie efektywności 
zatrudnieniowej  
- w grupie osób : 
długotrwale bezrobotnych, 
osób bezrobotnych                      
o niskich            
kwalifikacjach oraz 
bezrobotnych 
niepełnosprawnych na 
poziomie ogółem 85,96% 
osiągnięcie efektywności 

dla pozostałych osób – 

ogółem 93,88% 

 

Zadanie zrealizowane. 
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2.1.

3 

Aktywizacja osób 

bezrobotnych do 30 roku 

życia w ramach środków 

z PO WER kontynuacja 

realizacji projektu Nr (VI) 

styczeń – grudzień 

2021r. 

 umożliwienie co najmniej 50 
osobom zdobycia umiejętności 
praktycznych w postaci stażu, 
 

 stażem objęto 66 osób –
nadwyżka 

 zatrudnienie w ramach 
bonu na zasiedlenie podjęła 
1 osoba. 
. 

Zadanie zrealizowane.   

2.13

.a 

Umożliwienie podjęcia 

zatrudnienia osobom 

bezrobotnym do 30 roku 

życia po zakończeniu 

realizacji wsparcia. 

styczeń 2021r. – 

styczeń  2022r. 

 osiągnięcie efektywności 
zatrudnieniowej  
- w grupie osób : długotrwale 
bezrobotnych, osób 
bezrobotnych o niskich            
kwalifikacjach oraz 
bezrobotnych 
niepełnosprawnych na 
poziomie ogółem 44% 
osiągnięcie efektywności dla 

pozostałych osób – ogółem 

59,5% 

 

 w grupie osób : długotrwale 
bezrobotnych, osób 
bezrobotnych o niskich            
kwalifikacjach oraz 
bezrobotnych 
niepełnosprawnych 
osiągnięto efektywność na 
poziomie 76,19% 

 dla pozostałych osób 
osiągnięto efektywność na 
poziomie 81,82% 

Zadanie zrealizowane. 

2.1.

4 

Aktywizacja osób 

bezrobotnych powyżej 

29 roku życia w ramach 

środków pozyskanych                   

z RPO WP – projekt 

konkursowy MOF 

styczeń 2021 – lipiec 

2023r. 

 umożliwienie co najmniej 28 
osobom zdobycia 
umiejętności praktycznych                 
w postaci stażu, 

 umożliwienie co najmniej 11 
osobom podjęcia pracy  
ramach prac interwencyjnych, 

 umożliwienie podjęcia pracy 4 
osobom w ramach 
wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy 

 stażem objęto 9 osób, 

 w ramach prac 
interwencyjnych 
zatrudnienie podjęło 3 
osoby, 

 w ramach wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska 
pracy rozpatrzono 
wsparciem objęto 3 osoby. 

Projekt realizowany do 2023 roku.   
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2.1.

4a 

Umożliwienie podjęcia 

zatrudnienia osobom 

bezrobotnym powyżej 

29 roku życia po 

zakończeniu realizacji 

projektu  

Styczeń 2021 – lipiec 

2023r. 

 osiągnięcie efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie 
57%, dla osób w 
najtrudniejszej sytuacji 
(długotrwale bezrobotnych, 
niepełnosprawnych oraz po 50 
roku życia) 

Brak możliwości oceny 

efektywności. 

Projekt realizowany do 2023 roku.   

2.1.

5 

Aktywizacja osób 

bezrobotnych powyżej 

29 roku życia w ramach 

środków pozyskanych z 

RPO WP – projekt 

konkursowy„ Od 

bezrobocia do 

zatrudnienia” 

styczeń 2021 – 

kwiecień 2023r. 

 umożliwienie co najmniej 60 
osobom zdobycia 
umiejętności praktycznych w 
postaci stażu, 

 umożliwienie co najmniej 30 
osobom podjęcia pracy  
ramach prac interwencyjnych 

 stażem objęto 20 osób, 
  

Projekt realizowany do 2023 roku.   

2.1.

5a 

Umożliwienie podjęcia 

zatrudnienia osobom 

bezrobotnym powyżej 

29 roku życia po 

zakończeniu realizacji 

projektu  

Styczeń 2021 – 

kwiecień 2023r. 

 osiągnięcie efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie 
55%, dla osób w 
najtrudniejszej sytuacji 
(długotrwale bezrobotnych, 
niepełnosprawnych oraz po 50 
roku życia) 

Brak możliwości oceny 

efektywności. 

Projekt realizowany do 2023 roku.   

2.2 
Pozyskanie dodatkowych 

środków FP z rezerwy 

Ministra  

Styczeń 2021 – 

październik 2021r. 

Złożenie co najmniej 4 

wniosków o rezerwę Ministra                

i pozyskanie środków  

Decyzją z dnia 09.09.2021r. 

Minister Rodziny i Polityki 

Społecznej  przyznał środki 

w ramach 8 różnych 

rezerw.  

Zadanie zrealizowane  
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2.1.

4. 

Aktywizacja osób 

bezrobotnych w ramach 

środków Funduszu Pracy 

pozyskanych z rezerwy 

Ministra Rodziny  i 

Polityki Społecznej 

Wrzesień - grudzień 

2021 

 umożliwienie podjęcia pracy w 
ramach robót publicznych 102 
osobom bezrobotnym, 

 umożliwienie uzyskania 
umiejętności w ramach 
odbytego stażu 73 osobom, 

 umożliwienie podjęcia pracy             
w ramach prac 
interwencyjnych 109 osobom, 

 umożliwienie podjęcia pracy              
w ramach wsparcia w postaci 
bonu na zasiedlenie co 
najmniej 22 osobom, 

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

 umożliwienie podjęcia pracy 7 
osobom w ramach 
wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy, 

 umożliwienie nabycia 26 
osobom umiejętności i/lub 
kwalifikacji dzięki odbyciu 
szkoleń. 

 umożliwienie nabycia lub 
podniesienia 40 osobom 
bezrobotnym oraz 100 osobom 
poszukującym pracy  
kwalifikacji i/lub umiejętności 
w wyniku finasowania studiów 
podyplomowych,  

 W ramach robót 
publicznych zatrudnienie 
podjęło 90 osób – niedobór, 

 stażem objęto 79 osób, 

 w ramach prac 
interwencyjnych 
zatrudnienie podjęło 23 
osoby - niedobór,  

 w ramach bonu na 
zasiedlenie pracę podjęło 
18 osób - niedobór,  

 w ramach  dofinansowania 
podjęcia działalności 
gospodarczej wsparcie 
udzielono 22 osobom - 
nadwyżka 

 w ramach wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska 
pracy zatrudnienie pojęło 
19 osób, nadwyżka 

 W ramach szkoleń 
umożliwiono nabycie 
kwalifikacji 9 osobom - 
niedobór,  

 W wyniku studiów 
podyplomowych kwalifikacji 
lub umiejętności nabyło lub 
podniosło 15 osób 
bezrobotnych i 49 osób                
w wieku 45+  -  
poszukujących pracy - 
niedobór. 

Środki rezerwy zostały przyznane w 

ubiegłym roku decyzją Ministra Rodziny     

i Polityki Społecznej z dnia 9 września 

2021 roku. Taki termin pozyskania 

środków miał wpływ na wydatkowanie 

środków. Wszystkie zawierane umowy, 

w przypadku których okres realizacji 

wynosił 5 lub 6 miesięcy np. dotyczące 

realizacji stażu, prac interwencyjnych czy 

robót publicznych generowały od 

początku pewne zobowiązania na rok 

następny, natomiast zawierane                        

w listopadzie powodowały prawie 

wyłącznie powstanie zobowiązań na rok 

następny co spowodowało konieczność 

wcześniejszego zakończenia 

przyjmowania wniosków na wskazane 

wyżej formy.  Pozostałe realizowane 

formy takie jak wyposażenie lub 

doposażenie stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego, przyznanie 

jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej, bony na 

zasiedlenie czy studia podyplomowe 

cieszyły się w ubiegłym roku mniejszym 

zainteresowaniem. Duży wpływ na taką 

sytuację miała niewątpliwie  niepewność 

związana z ciągle trwającą pandemią 

koronawirusa SASR- CoV-2. 
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2.14

.a 

Umożliwienie podjęcia 

lub utrzymania 

zatrudnienia osobom 

objętym wsparciem po 

zakończeniu realizacji 

wsparcia 

Wrzesień 2021 –

styczeń  2022 

Osiągnięcie efektywności 

zatrudnieniowej na poziomie 89 

% 

Wg stanu na dzień 

31.12.2021 r. osiągnięto 

efektywność na poziomie 

89,04%. 

Zadanie zrealizowane. 

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 

 

w 2021 r. (nadwyżka, 

niedobór) 

Przyczyny różnic  

w realizacji celu (potencjalne 

zagrożenie, propozycja działań 

zaradczych) 

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 2021r. 

Udział w min. 2 

wydarzeniach, wspierających 

rozwój rynku pracy 

organizowanych przez 

partnerów rynku pracy. 

Udział w webinariach  

-„Pokolenia 50+ w Polsce                 

i w Europie : aktywność, stan 

zdrowia, uczenie się przez 

całe życie”  

-"Staż czy szkolenie - co jest 

lepsze dla młodych 

bezrobotnych? Analiza 

danych administracyjnych"   

Zadanie zrealizowane. 
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- „Regionalne trendy 

bierności zawodowej                        

w Polsce”  

 Współpraca  z powiatowymi 

urzędami pracy w ramach 

Sześcianu Podkarpacko-

Świętokrzyskiego oraz WUP 

w Rzeszowie  i Kielcach 

związana z przygotowaniem                

i złożeniem do MRiPS 

projektu pilotażowego:  

Model superwizji w 

poradnictwie zawodowym. 

Współpraca ze Starostwem 

Powiatowym w Tarnobrzegu 

oraz RARR w sprawach dot. 

Strategii Rozwoju Powiatu 

Tarnobrzeskiego oraz 

Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 

Współpraca z Wojewódzkim 

Zespołem ds. 

Przeciwdziałania Handlowi 

Ludźmi – organizacja wraz                  

z MOPR i policją punktu 

informacyjnego w dniu 

22.09.2021r. 
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Uczestnictwo w Targach 

Edukacji i Pracy CEiPM OHP 

w Tarnobrzegu.   

Zorganizowanie konferencji 

/seminarium w ramach 

Partnerstwa lokalnego  na 

rzecz aktywizacji  

tarnobrzeskiego rynku pracy 

Zorganizowanie w dniu 

05.11.2021r. konferencji pt. 

„Przedsiębiorczość w czasie 

pandemii i co dalej?” dla 

partnerów zrzeszonych                   

w Partnerstwie  lokalnym  na 

rzecz aktywizacji  

tarnobrzeskiego rynku pracy. 

Przygotowanie aneksu do 

umowy partnerstwa . 

Pozyskiwanie nowych 

członków Partnerstwa. 

Zadanie zrealizowane. 

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 

2021 r. (nadwyżka, 

niedobór) 

Przyczyny różnic  

w realizacji celu (potencjalne 

zagrożenie, propozycja działań 

zaradczych) 

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

1.1 
Prowadzenie informacji 

o lokalnym rynku pracy  

(w tym poszukiwanych 

 

wrzesień - październik 

2021r. 

Przeprowadzenie badania 

„Barometr zawodów”. 
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zawodach i 

umiejętnościach). 

 Badanie przeprowadzone 

zgodnie z planem.  

Zadanie zrealizowane 

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

2.1 

Realizacja zadań 

zawartych w Krajowym 

Planie Działania Sieci 

EURES na 2020 r. 

styczeń – grudzień 

2021r. 

 

Udzielenie minimum 200 

indywidualnych informacji na 

temat EURES i ofert pracy na 

terenie UE/EOG. 

 

 

Udzielono 222 informacji nt. 

EURES i ofert pracy za granicą 

 

Zadanie zrealizowane 

Udzielenie min. 50 

indywidualnych informacji na 

temat warunków życia  

i pracy w państwach UE/EOG. 

Udzielono 82  informacji na 

temat warunków życia i pracy  

Zadanie zrealizowane 

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

3.1. 

Wsparcie podnoszenia 

kwalifikacji pracowników  

i pracodawców w 

ramach Krajowego 

Funduszu 

Szkoleniowego. 

luty - grudzień 2021r. 

Objęciem wsparciem co 

najmniej 300 pracowników                  

i pracodawców. 

Wsparciem objęto 348 

pracowników i pracodawców. 

Nadwyżka  

Zadanie zrealizowane. 

3.2. 

Wsparcie podnoszenia 

kwalifikacji osób 

bezrobotnych poprzez 

objęcie szkoleniami 

Styczeń – grudzień 2021 
Objęcie wsparciem co najmniej 

35 osób bezrobotnych  

Szkoleniami objętych zostało 

26 osób bezrobotnych 

nadwyżka. 

Biorąc pod uwagę bieżące 

zapotrzebowanie w  ramach środków FP 

podjęto decyzję o przesunięciu środków 

na  inne zadania natomiast szkolenia 
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realizowane były w ramach środków 

rezerwy. 

3.2.

1 

Umożliwienie podjęcia 

zatrudnienia w wyniku 

podniesienia kwalifikacji  

Styczeń 2021– styczeń  

2022 

Uzyskanie efektywności 

zatrudnieniowej na poziomie 

co najmniej 60% 

Osiągnięto efektywność na 

poziomie 60% 

Zadanie zrealizowane.   

3.3 

Wsparcie podnoszenia 

kwalifikacji osób 

bezrobotnych i 

poszukujących pracy 

poprzez finansowanie 

studiów 

podyplomowych  

Styczeń – grudzień 2021  

Objęcie wsparciem co najmniej 

20 osób bezrobotnych                            

i poszukujących pracy 

Studiami podyplomowymi 

objęto 24 osoby bezrobotne  

Zadanie zrealizowane. 

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

Lp. Cel szczegółowy Termin realizacji Kryterium - wskaźnik, sposób 

osiągnięcia celu 

 

Stopień realizacji zadania w 

2021 r. (nadwyżka, 

niedobór) 

Przyczyny różnic  

w realizacji celu (potencjalne 

zagrożenie, propozycja działań 

zaradczych) 

1. 

Zwiększenie aktywności 

zawodowej oraz szans 

na zatrudnienie osób                 

z niepełnosprawnością  

z wykorzystaniem usług     

i instrumentów rynku 

pracy. 

styczeń-grudzień 2020r. 

Objęcie osób 

niepełnosprawnych: 

 pośrednictwem pracy (min 
90% osób 
zarejestrowanych), 

 szkoleniami (w miarę 
potrzeb), 

 poradnictwem zawodowym 
(w miarę potrzeb), 

Osoby niepełnosprawne 

zostały objęte: 

 pośrednictwem pracy 
(100% osób), 

 poradnictwem 
zawodowym (178 osób), 

 stażami (30 osób)  

 dotację otrzymało  (2 
osoby) 
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Wg stanu na 31 grudnia 2020 r.  liczba bezrobotnych wynosiła łącznie 3 213 osób 

W tym Miasto Tarnobrzeg -  1492 osób 

Powiat Tarnobrzeski  - 1721 osób. 

Wg stanu na 31 grudnia 2021 r.  liczba bezrobotnych wynosiła łącznie 3 034 osób 

W tym Miasto Tarnobrzeg -  1424 osób 

Powiat Tarnobrzeski  - 1 610 osób.    

W Powiecie Tarnobrzeskim   na koniec  2021 r.  z rejestru osób bezrobotnych  ubyło 111 osób.  

 

 

 stażami i subsydiowanym 
zatrudnieniem (min. 18 
osób), 

 doposażeniem stanowiska 
pracy (4 osoby), 

 dotacja (2 osoby) 

 subsydiowanym 
zatrudnieniem  

    (40 osób), w tym: 

 9 prac interwencyjnych, 
 23 roboty publiczne  
 5 osób  zatrudnionych              

w ramach umowy                    
o wyposażenie 
stanowiska pracy     

 3  osoby podjęły pracę          
w ramach bonu na 
zasiedlenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zadanie zrealizowane 


