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WSTĘP

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy

Powiatu

Krośnieńskiego,

W imieniu Zarządu Powiatu Krośnieńskiego przedstawiam „Raport o stanie Powiatu ",
zawierający podsumowanie aktualnej sytuacji naszego Samorządu , obszary jego
funkcjonowania , a także zadania realizowane w 2019 r.
niniejszy Raport uznaliśmy, że nie będzie to wyłącznie dokument
przedstawiający realizację ustawowego obowiązku podsumowania działalności
Zarządu w roku poprzednim. Założyliśmy, że oprócz sprawozdania z realizacji
polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Powiatu przedstawimy szerszy zakres
zadań realizowanych przez Powiat Krośnieński.
Przygotowując

Takie rozwiązanie pozwoli przekazać zainteresowanym bogaty i rzetelny materiał
poszczególnych dziedzinach, jak
do analiz porównawczych, zarówno w
i w kontekście całej działalności Powiatu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Raport za rok poprzedni powinien zostać
przedstawiony Radzie Powiatu do dnia 31 maja i rozpatrywany podczas sesji,
na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium organowi wykonawczemu. Powyższy przepis daje Mieszkańcom
wspólnoty lokalnej uprawnienie do udziału w debacie nad Raportem.
Po jej zakończeniu Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie wotum zaufania
dla Zarządu Powiatu.
W tym roku uległ zmianie termin rozpatrzenia Raportu. Na podstawie ustawy z dnia
14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 termin przedstawienia
Radzie Powiatu Raportu, przypadający w 2020 r. , przedłużono o 60 dni tj. do dnia
30 lipca br. Rada Powiatu podejmie uchwałę o absolutorium dla Zarządu Powiatu
w terminie do 29 sierpnia 2020 r.
Mam nadzieję, że przygotowany Raport będzie dla Państwa źródłem informacji
o działalności samorządu Powiatu Krośnieńskiego w 2019 r. i przybliży pozytywne
zmiany dokonujące się w naszym Powiecie .
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I. Powiat Krośnieński – charakterystyka
ogólna
Nazwa powiatu: Powiat Krośnieński
Siedziba władz powiatu: Miasto Krosno

1. Pojęcia podstawowe
Wyjaśnienie podstawowych pojęć, które powinno ułatwić lekturę niniejszego Raportu,
zawiera poniższe zestawienie:
Słownik pojęć:

Termin
Powiat
Samorządność
terytorialna
Samorząd

Samodzielność
samorządu

Rada powiatu
Zarząd powiatu

Jednostka
Organizacyjna
powiatu

Wyjaśnienie
Lokalna wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium.
Prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych
prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw
publicznych, na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich
mieszkańców.
System służący reprezentowaniu wspólnotowych interesów mieszkańców
i rozwiązywaniu ich własnych spraw. Samorząd, w tym powiatowy,
obejmuje zatem:
 wspólnotę zainteresowanych obywateli;
 władze, które ci obywatele wybierają w celu rozwiązywania
wspólnych spraw;
 majątek należący do wspólnoty;
 urzędy;
 wielorakie narzędzia, w tym instrumenty prawne, służące realizacji
wspólnych celów
Najważniejszymi
atrybutami
samodzielności
samorządów
są w szczególności:
 osobowość prawna,
 prawo własności i niezależne dysponowanie własnym majątkiem,
 prawo uchwalania własnego budżetu i dysponowania swymi
środkami finansowymi, a także zaciągania pożyczek, kredytów,
emisji obligacji itp., zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
 własna administracja,
 prawo do ustalania sposobu realizacji zadań wynikających przede
wszystkim z właściwej ustawy samorządowej,
 prawo do ustalania organizacji urzędu i innych własnych jednostek.
Organ stanowiący i kontrolny powiatu, który m.in. wybiera i odwołuje zarząd
powiatu oraz stanowi o kierunkach jego działania.
Organ wykonawczy powiatu, który wykonuje zadania powiatu przy pomocy
starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu,
w tym powiatowego urzędu pracy.
Struktura urzędowo-administracyjna, utworzona przez radę, która realizuje
zadania powiatu.
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Starosta

Starostwo
Powiatowe

Wybierany przez radę powiatu. Kieruje powiatem, reprezentuje
go na zewnątrz, jest przewodniczącym zarządu powiatu oraz
zwierzchnikiem pracowników starostwa, a także kierowników jednostek
organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży.
Jednostka organizacyjna powiatu, realizująca zadania powiatu z zakresu
administracji publicznej - własne, zlecone i powierzone, obsługująca
organy powiatu.

2. Organizacja powiatu krośnieńskiego
Ustrój wewnętrzny powiatu krośnieńskiego, w tym strukturę organizacyjną
oraz tryb pracy jego organów: stanowiącego (Rady) oraz wykonawczego (Zarządu)
określa Statut Powiatu Krośnieńskiego. Zgodnie z zapisami tego dokumentu, powiat
krośnieński stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców
Powiatu oraz terytorium obejmujące:
6 gmin wiejskich:
 Chorkówka
 Jaśliska
 Korczyna
 Krościenko Wyżne
 Miejsce Piastowe
 Wojaszówka
oraz 4 gminy miejsko-wiejskie
 Dukla
 Iwonicz-Zdrój
 Jedlicze
 Rymanów

Organem wykonawczym powiatu krośnieńskiego jest 5-osobowy Zarząd,
w którego skład wchodzą: przewodniczący - Starosta, a także Wicestarosta, Dyrektor
- Etatowy członek zarządu i dwóch nieetatowych członków. W jego pracach,
z głosem doradczym, uczestniczą także: sekretarz i skarbnik powiatu.
Do zadań Zarządu, należy w szczególności:
Zadania Zarządu Powiatu












przygotowanie projektów uchwał rady,
określenie sposobu wykonywania uchwał rady,
realizacja uchwał podjętych przez radę,
gospodarowanie mieniem powiatu,
sporządzanie projektu uchwały budżetowej i jej zmian, projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany oraz sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu powiatu i przekazywanie go wraz z informacją o stanie mienia do Regionalnej Izby
Obrachunkowej,
sporządzanie i przedstawianie radzie co roku do 31 maja raportu o stanie powiatu,
wykonanie budżetu powiatu,
zatrudnianie i zwalnianie kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
udzielenie przewodniczącemu zarządu upoważnień do składania jednoosobowo
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu,
prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej powiatu,
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zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonej przez radę,
przedkładanie radzie sprawozdań z działalności finansowej powiatu,
zaciąganie pożyczek i kredytów krótkoterminowych do maksymalnej wysokości ustalonej
przez radę,
emitowanie papierów wartościowych na podstawie upoważnienia udzielanego przez radę,
przedkładanie wniosków o zwołanie sesji rady,
udzielanie informacji radnym powiatu o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki
społecznej gospodarczej oraz o wykorzystaniu środków budżetowych,
zawarcie umowy o bankowej obsłudze budżetu z bankiem,
opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju

Zarząd swoje zadania wykonuje przy pomocy powiatowej administracji
zespolonej. Istotą zespolenia jest skupienie pod jednym zwierzchnictwem całego
aparatu administracyjnego i pomocniczego. Zwierzchnictwo nad administracją
zespoloną sprawuje Starosta.
W powiecie krośnieńskim składają się na nią:
 Starostwo Powiatowe w Krośnie,
 Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie, będący jednostką organizacyjną powiatu
krośnieńskiego,
 jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników
powiatowych służb, inspekcji i straży.
Najważniejszym ogniwem administracji zespolonej w powiecie jest starostwo
powiatowe, działające jak aparat pomocniczy, służący Zarządowi przy wykonaniu
zadań powiatu. Tak rozumiane starostwo powiatowe jest wyspecjalizowanym
urzędem o określonym zespole pracowników oraz zasobie środków materialnych,
danych do pomocy organowi w celu realizacji jego zadań i kompetencji.
Finansowane jest w formie jednostki budżetowej. Wspólnie z jednostkami
organizacyjnymi powiatu wspiera zarząd powiatu w wykonywaniu jego zadań.
Kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym jego
pracowników, w tym etatowych członków zarządu powiatu, jest Starosta.
Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania powiatu w zakresie polityki rynku
pracy. Zwierzchnictwo nad PUP sprawuje Starosta. Wojewoda natomiast pełni
nadzór w zakresie realizacji założeń polityki rynku pracy.

1)
2)
3)
4)
5)

Powiatowe służby, inspekcje i straże w powiecie krośnieńskim tworzą:
Komenda Miejska Policji w Krośnie,
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie,
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie.

Funkcjonują one również jako jednostki organizacyjne, ale nie powiatu lecz
na podstawie odrębnych ustaw i stanowią aparat pomocniczy kierowników
powiatowych służb, inspekcji i straży.
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Poniżej schemat organizacji powiatu krośnieńskiego :

1. Jednostki organizacyjne powiatu.
Wykaz jednostek organizacyjnych powiatu krośnieńskiego
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nazwa jednostki / inspekcji
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie
Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu
Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu
Zespół Szkół w Iwoniczu
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu
wraz ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Dukli
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miejscu Piastowym
Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem
Rodzinny Dom Dziecka w Głowience - do 31 lipca 2019 r.
Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach
Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Krośnie
RAPORT O STANIE POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO W ROKU 2019
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18.
19.
20.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie

2. Powiat krośnieński - informacje ogólne
Położenie, obszar, ludność
Podstawowe informacje dotyczące położenia,
krośnieńskiego zawiera poniższe zestawienie:
Położenie

Obszar
Ludność

obszaru,

ludności

powiatu

Powiat Krośnieński administracyjnie zlokalizowany jest w województwie
podkarpackim. Jego siedzibą jest miasto Krosno. Od północy graniczy
z powiatem strzyżowskim, od wschodu z powiatem brzozowskim i powiatem
sanockim i od zachodu z powiatem jasielskim. Graniczy także z Krosnem,
miastem na prawach powiatu. Lokalizacja powiatu w regionie sprzyja jego
dostępności komunikacyjnej, co stwarza dogodne warunki do rozwoju
powiązań komunikacyjnych z całym województwem podkarpackim i całą
Polską. Przygraniczne położenie sprawia, że powiat odgrywa istotną rolę
w krajowym i międzynarodowym systemie komunikacji.
993,12 km²
Liczba mieszkańców - 113 086 osób (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.)
- liczba urodzeń - 1132 osoby
- liczba zgonów - 1127 osób
W odniesieniu do roku 2018:
- liczba mieszkańców zmalała o 249 osób
- urodziło się o 11 osób mniej
- liczba zgonów wzrosła o 55 osób.

Inne JST na
terenie powiatu

Średnia gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 114 osób na km².
10 jednostek samorządu terytorialnego (gmin);
6 gmin wiejskich: Chorkówka, Jaśliska, Korczyna, Krościenko Wyżne,
Miejsce Piastowe, Wojaszówka,
4 gminy miejsko-wiejskie: Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Rymanów
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3. Mapa powiatu krośnieńskiego z granicami gmin
Powiat krośnieński jest jednym spośród 21 powiatów „ziemskich” w województwie
podkarpackim.
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4.

Zadania powiatu

Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie
dziedzin wymienionych w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym.
Zadania te obejmują pięć zasadniczych grup tematycznych:
- infrastruktura społeczna - edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia,
pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna i turystyka, nieodpłatna pomoc
prawna,
- infrastruktura techniczna - transport lokalny, drogi publiczne, utrzymanie
powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,
- porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - obronność, ochrona
przeciwpożarowa, ochrona przeciwpowodziowa, zapobieganie innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne - gospodarka wodna,
rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe, nadzór budowlany,
- działalność organizatorska - przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja
lokalnego rynku pracy, ochrona praw konsumenta, wspieranie osób
niepełnosprawnych, polityka prorodzinna, ochrona dóbr kultury, promocja
powiatu, współpraca z organizacjami pozarządowymi.

II. Władze Powiatu
Organami powiatu są:
1) Rada Powiatu - organ stanowiący i kontrolny,
2) Zarząd Powiatu - organ wykonawczy.

1.

Rada Powiatu Krośnieńskiego

Skład Rady Powiatu Krośnieńskiego VI kadencji (2018 - 2023).
1. Andrzej Krężałek - Przewodniczący Rady Powiatu
2. Zygmunt Ginalski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
3. Stanisław Kenar - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
4. Marek Aftanas
5. Józef Bek
6. Piotr Bril
7. Andrzej Dziugan
8. Zenon Fedak
9. Kazimierz Gładysz
10. Andrzej Guzik
11. Marcin Józefowicz
12. Adolf Kasprzyk
13. Grzegorz Nieradka
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14. Maria Parylak
15. Jan Pelczar
16. Marian Pelczar
17. Daniel Piwowar
18. Stanisław Sajdak
19. Tomasz Sieniawski
20. Teresa Sirko
21. Iwona Stefanik
22. Monika Subik
23. Józefa Winnicka - Sawczuk.
Komisje Rady Powiatu VI kadencji:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Komisja Rewizyjna,
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
Komisja Transportu, Budownictwa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Wodnej,
Komisja Zdrowia i Rodziny,
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu,
Komisja Statutowa,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

W 2019 roku Rada Powiatu obradowała na 11 sesjach (w 2018 r. - na 12 sesjach).
Wykonanie uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego.
Rada Powiatu w 2019 roku podjęła 95 uchwał (w 2018 r. - 81 uchwał).
W większości uchwały dotyczyły budżetu Powiatu, ponadto infrastruktury drogowej,
oświaty, pomocy społecznej i uchwały o charakterze ustrojowo - organizacyjnym.
Wykonanie uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego VI kadencji
Lp.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Tytuł
Uchwała Nr IV/32/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie
przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)".
Uchwała Nr IV/33/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie
przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja
osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie
krośnieńskim (V)".
Uchwała Nr IV/34/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia
Gminie Miejsce Piastowe prowadzenia zadania publicznego
polegającego na zimowym utrzymaniu chodników zlokalizowanych
w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Miejsce Piastowe.
Uchwała Nr IV/35/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany
Uchwały budżetowej na 2019 rok.
Uchwała Nr IV/36/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu
Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie.
Uchwała Nr IV/37/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia
opinii w przedmiocie zmiany granic powiatu krośnieńskiego.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

Uchwała Nr V/38/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia
rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2019 roku.
Uchwała Nr V/39/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia
zgody na przeznaczenie środków na niezbędną wymianę zużytego
wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej lub jego dodatkowe
doposażenie w 2019 roku.
Uchwała Nr V/40/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia
„Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie na lata 2019 - 2020".
Uchwała Nr V/41/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowego
czteroletniego
Technikum w Jedliczu w pięcioletnie Technikum w Jedliczu.
Uchwała Nr V/42/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowego
czteroletniego
Technikum im. dra Józefa Aleksiewicza w Iwoniczu-Zdroju w pięcioletnie
Technikum im. dra Józefa Aleksiewicza w Iwoniczu-Zdroju.
Uchwała Nr V/43/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowego
czteroletniego
Technikum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Iwoniczu w pięcioletnie
Technikum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Iwoniczu.
Uchwała Nr V/44/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Iwoniczu
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego w Iwoniczu.
Uchwała Nr V/45/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu.
Uchwała Nr V/46/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia
lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla młodzieży
uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez
Powiat Krośnieński na rok szkolny 2019/2020.

Uchwała Nr V/47/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie utworzenia
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego.
Uchwała Nr V/48/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania
Rad Społecznych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Stomatologicznej w Krośnie i Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Krośnie.
Uchwała Nr V/49/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie skargi
na działalność Starosty Krośnieńskiego.
Uchwała Nr V/50/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany
Uchwały budżetowej na 2019 rok.
Uchwała Nr V/51/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.
Uchwała Nr VI/52/2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych,
z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających
siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy
prowadzące.
Uchwała Nr VI/53/2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia
Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat
Krośnieński.
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Uchwała Nr VI/54/2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia
regulaminu
Powiatowego
Programu
Wyrównywania
Szans
Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych
przez Powiat Krośnieński.
Uchwała Nr VI/55/2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie realizacji
projektu pn. "Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze
transgranicznym".
Uchwała Nr VI/56/2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Miasta Krosno w 2019 roku.
Uchwała Nr VI/57/2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany
Uchwały budżetowej na 2019 rok.
Uchwała Nr VI/58/2019 z dnia 13 maja 2019 roku. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.
Uchwała Nr VII/59/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie
likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience.
Uchwała Nr VII/60/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości
położonych w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 27b, stanowiących
własność Powiatu Krośnieńskiego.
Uchwała Nr VII/61/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Gminy Wojciechów w 2019 roku.
Uchwała Nr VII/62/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany
Uchwały budżetowej na 2019 rok.
Uchwała Nr VII/63/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany
Uchwały budżetowej na 2019 rok.
Uchwała Nr VII/64/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.
Uchwała Nr VII/65/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wotum
zaufania dla Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.
Uchwała Nr VII/66/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
oraz
sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2018 rok.
Uchwała Nr VII/67/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego
za 2018 rok.
Uchwała Nr VIII/68/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie realizacji
projektu pn. „Dostosowanie oferty ZS w Jedliczu do potrzeb rynku pracy”
współfinansowanego
ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego.
Uchwała Nr VIII/69/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. z dnia 8 lipca 2019 roku
w sprawie realizacji mikroprojektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia
zawodowego na obszarze transgranicznym”.
Uchwała Nr VIII/70/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany
Uchwały budżetowej na 2019 rok.
Uchwała Nr VIII/71/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.
Uchwała Nr IX/72/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie Statutu
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.
Uchwała Nr IX/73/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały
dotyczącej
podniesienia
wysokości
wynagrodzenia
dla zawodowych rodzin zastępczych, zawodowych specjalistycznych,
zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
Uchwała Nr IX/74/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości położonych w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 27b,
stanowiących własność Powiatu Krośnieńskiego.
Uchwała Nr IX/75/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie realizacji
zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Uchwała Nr IX/76/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego
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63.

transportu zbiorowego.
Uchwała Nr IX/77/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany
Uchwały budżetowej na 2019 rok.
Uchwała Nr X/78/2019 z dnia 13 września 2019 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe
warunki
przyznawania
nauczycielom
dodatków,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Krośnieński.
Uchwała Nr X/79/2019 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany
Uchwały budżetowej na 2019 rok.
Uchwała Nr X/80/2019 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.
Uchwała Nr XI/81/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie
pozbawienia kategorii drogi publicznej odcinka drogi powiatowej
Nr 2113R Pastwiska – Puławy poprzez wyłączenie go z użytkowania
jako drogi publicznej.
Uchwała Nr XI/82/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2020 rok.
Uchwała Nr XI/83/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.
Uchwała Nr XII/84/2019 z dnia 25 października 2019 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2019
roku.
Uchwała Nr XII/85/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie
przystąpienia Powiatu Krośnieńskiego do Stowarzyszenia Samorządów
Pogórza Karpackiego.
Uchwała Nr XII/86/2019 z dnia 25 października 2019 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno
w 2019 roku.
Uchwała Nr XII/87/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie
zmiany Uchwały budżetowej na 2019 rok.
Uchwała Nr XII/88/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.
Uchwała Nr XII/89/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2020 rok.
Uchwała Nr XII/90/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2020 rok.
Uchwała Nr XII/91/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie
rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez CASUS
NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.
Uchwała Nr XII/92/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Uchwała Nr XII/93/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie
powierzenia Gminie Chorkówka prowadzenia zadania publicznego
polegającego na zimowym utrzymaniu chodników zlokalizowanych
w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Chorkówka.
Uchwała Nr XII/94/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie
powierzenia Gminie Iwonicz Zdrój prowadzenia zadania publicznego
polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych oraz
chodników zlokalizowanych w ciągu tych dróg na terenie Gminy Iwonicz
Zdrój.
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Uchwała Nr XII/95/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie
powierzenia Gminie Jedlicze prowadzenia zadania publicznego
polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych oraz
chodników zlokalizowanych w ciągu tych dróg na terenie Gminy
Jedlicze.

65.

Uchwała Nr XII/96/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie
powierzenia Gminie Korczyna prowadzenia zadania publicznego
polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych oraz
chodników zlokalizowanych w ciągu tych dróg na terenie Gminy
Korczyna.

66.

Uchwała Nr XII/97/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie
powierzenia Gminie Krościenko Wyżne prowadzenia zadania
publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych
oraz chodników zlokalizowanych w ciągu tych dróg na terenie Gminy
Krościenko Wyżne.

67.

Uchwała Nr XII/98/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie
powierzenia Gminie Miejsce Piastowe prowadzenia zadania publicznego
polegającego na zimowym utrzymaniu chodników zlokalizowanych
w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Miejsce Piastowe.

68.

Uchwała Nr XII/99/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie
powierzenia Gminie Rymanów prowadzenia zadania publicznego
polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych oraz
chodników zlokalizowanych w ciągu tych dróg na terenie Gminy
Rymanów.

69.

Uchwała Nr XIII/100/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie
uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok.
Uchwała Nr XIII/101/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie
rezygnacji Powiatu Krośnieńskiego z członkostwa w Lokalnej
Organizacji Turystycznej „Beskid Niski".
Uchwała Nr XIII/102/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2019
roku.
Uchwała Nr XIII/103/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2020 rok.
Uchwała Nr XIII/104/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie
zmiany Uchwały budżetowej na 2019 rok.
Uchwała Nr XIII/105/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.
Uchwała Nr XIII/106/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie
zmiany Uchwały budżetowej na 2019 rok.
Uchwała Nr XIII/107/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku uchylająca
uchwałę Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań publicznych.

70.

71.

72.
73.
74.
75.
76.
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Uchwała Nr XIII/108/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie
powierzenia Gminie Iwonicz-Zdrój prowadzenia zadania publicznego
polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie
Gminy Iwonicz-Zdrój.
Uchwała Nr XIII/109/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie
powierzenia Gminie Jedlicze prowadzenia zadania publicznego
polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie
Gminy Jedlicze.
Uchwała Nr XIII/110/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie
powierzenia Gminie Korczyna prowadzenia zadania publicznego
polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie
Gminy Korczyna.
Uchwała Nr XIII/111/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie
powierzenia Gminie Krościenko Wyżne prowadzenia zadania
publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych
na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
Uchwała Nr XIII/112/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie
powierzenia Gminie Rymanów prowadzenia zadania publicznego
polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie
Gminy Rymanów..
Uchwała Nr XIV/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
na drogach kategorii powiatowej Powiatu Krośnieńskiego.
Uchwała Nr XIV/114/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie
ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2020 roku za usunięcie
pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
Uchwała Nr XIV/115/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego.
Uchwała Nr XIV/116/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie
zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
typu
rodzinnego
funkcjonujących
na terenie Powiatu Krośnieńskiego.
Uchwała Nr XIV/117/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na 2020 rok.
Uchwała Nr XIV/118/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
Uchwała Nr XIV/119/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku Uchwała
budżetowa na 2020 rok.
Uchwała Nr XIV/120/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025.
Uchwała Nr XIV/121/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno w 2020 roku.
Uchwała Nr XIV/122/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie
przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego zadań publicznych z zakresu
administracji rządowej.
Uchwała Nr XIV/123/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie
zmiany Uchwały budżetowej na 2019 rok.
Uchwała Nr XIV/124/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.
Uchwała Nr XIV/125/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2019
roku.
Uchwała Nr XIV/126/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie
rozpatrzenia petycji dotyczącej „zmiany przepisów prawa miejscowego".
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W odniesieniu do roku 2018 Rada Powiatu Krośnieńskiego podjęła o 16 uchwał
więcej.

2.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

Skład Zarządu Powiatu Krośnieńskiego VI kadencji.
1.
2.
3.
4.
5.

Jan Pelczar - Starosta
Andrzej Guzik - Wicestarosta
Monika Subik - Etatowy Członek Zarządu
Marcin Józefowicz - Nieetatowy Członek Zarządu
Marian Pelczar - Nieetatowy Członek Zarządu

W 2019 r. Zarząd Powiatu obradował na
posiedzeniach)

49 posiedzeniach (w 2018 r. - na 43

Wykonanie uchwał Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w 2019 roku
Lp.

Tytuł

Stan
wykonania

1.

Uchwała Nr 27/2019 z dnia 7.01.2019 r. w sprawie założenia lokaty
terminowej
Uchwała Nr 28/2019 z dnia 7.01.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy najmu sali lekcyjnej usytuowanej w budynku
Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu
Uchwała Nr 29/2019 z dnia 7.01.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 30/2019 z dnia 7.01.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 31/2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie szczegółowego planu
dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 32/2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie przekazania
upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych
Uchwała Nr 33/2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie zamiaru przystąpienia
do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: ”Bezpieczne przejścia
dla pieszych w Krościenku Wyżnym”
Uchwała Nr 34/2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie odmowy uchylenia
uchwały w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert
Uchwała Nr 35/2019 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu
organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
Uchwała Nr 36/2019 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie nieodpłatnego
przekazania rzeczowych składników majątku ruchomego
Uchwała Nr 37/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 38/2019 z dnia 6.02.2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia
do dokonywania czynności związanych z realizacją projektu „Lokalny
Animator Sportu” w 2019 r.
Uchwała Nr 39/2019 z dnia 13.02.2019 r. w sprawie określenia
szczegółowego planu dochodów i wydatków
Uchwała Nr 40/2019 z dnia 13.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 41/2019 z dnia 13.02.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie
Uchwała Nr 42/2019 z dnia 13.02.2019 r. w sprawie nieodpłatnego
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przekazania sprzętu
Uchwała Nr 43/2019 z dnia 13.02.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 44/2019 z dnia 13.02.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 45/2019 z dnia 13.02.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 46/2019 z dnia 20.02.2019 r. w sprawie upoważnienia
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie do wykonywania zadań
związanych z realizacją projektu pt. „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)”
Uchwała Nr 47/2019 z dnia 20.02.2019 r. w sprawie upoważnienia
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie do wykonywania zadań
związanych z realizacją projektu
pt. „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (V)”
Uchwała Nr 48/2019 z dnia 20.02.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na obniżenie stawki czynszu najmu pomieszczeń wchodzących w skład
lokalu nr 1, usytuowanego w budynku przy ul. Paderewskiego 4 w Krośnie
Uchwała Nr 49/2019 z dnia 6.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 50/2019 z dnia 6.03.2019 r. w sprawie ustalenia dla jednostek
budżetowych Powiatu Krośnieńskiego zasad grupowania operacji
gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności w celu sporządzania
sprawozdania finansowego Powiatu Krośnieńskiego
Uchwała Nr 51/2019 z dnia 6.03.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na podnajem części pomieszczeń użytkowych usytuowanych na parterze
budynku przy ul. Paderewskiego 4 w Krośnie z przeznaczeniem na gabinet
masażu leczniczego
Uchwała Nr 52/2019 z dnia 6.03.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy najmu internatu szkolnego w Zespole Szkół w Iwoniczu
Uchwała Nr 53/2019 z dnia 6.03.2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia
do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie oferty
ZS w Jedliczu do potrzeb rynku pracy” i innych czynności w ramach
ogłoszonego konkursu
Uchwała Nr 54/2019 z dnia 6.03.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 55/2019 z dnia 6.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia
dokumentu „Diagnoza potrzeb Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu”
Uchwała Nr 56/2019 z dnia 12.03.2019 r. w sprawie udzielenia
upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na obszarze
transgranicznym” i innych czynności w ramach ogłoszonego konkursu
Uchwała Nr 57/2019 z dnia 20.03.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
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Uchwała Nr 58/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie określenia
szczegółowego planu dochodów i wydatków
Uchwała Nr 59/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 60/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego
za 2018 rok
Uchwała Nr 61/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie przedstawienia
informacji o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego za 2018 rok

zrealizowano

Uchwała Nr 62/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury
za 2018 rok
Uchwała Nr 63/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

zrealizowano
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Uchwała Nr 64/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 65/2019 z dnia 27.04.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu
naboru na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych
Powiatu Krośnieńskiego
Uchwała Nr 66/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie udzielenia
upoważnienia do załatwiania spraw
Uchwała Nr 67/2019 z dnia 1.04.2019 r. w sprawie założenia lokaty
terminowej
Uchwała Nr 68/2019 z dnia 1.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru
na stanowisko Dyrektora CUW Powiatu Krośnieńskiego
Uchwała Nr 69/2019 z dnia 1.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji do
przeprowadzenia otwartego naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego
Uchwała Nr 70/2019 z dnia 5.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 71/2019 z dnia 10.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 72/2019 z dnia 10.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację w 2019 r. roku zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
Uchwała Nr 73/2019 z dnia 17.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
ustalającej zasady rozpatrywania wniosków składanych przez osoby
niepełnosprawne w ramach uczestnictwa w programie „Aktywny Samorząd”
Uchwała Nr 74/2019 z dnia 10.04.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na podnajem części pomieszczeń użytkowych usytuowanych na parterze
budynku przy ul. Paderewskiego 4 w Krośnie z przeznaczeniem na gabinet
masażu leczniczego
Uchwała Nr 75/2019 z dnia 10.04.2019 r. w sprawie przyznania nagrody
rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Stomatologicznej w Krośnie
Uchwała Nr 76/2019 z dnia 10.04.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 77/2019 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie oceny działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej
Uchwała Nr 78/2019 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia postępowania na realizację zadań
publicznych w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej zlecanych
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
Uchwała Nr 79/2019 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego
Uchwała Nr 80/2019 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej zaliczenia ulic: Cybulskiego nr ewid. 1371/1, Penara o nr ewid.
1373, Aleksiewicza o nr ewid. 1375, położonych w m. Iwonicz-Zdrój
do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr 81/2019 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 82/2019 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 83/2019 z dnia 6.05.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 84/2019 z dnia13.05.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 85/2019 z dnia 13.05.2019 r. w sprawie uchylenia uchwał
własnych Zarządu Powiatu w sprawie określenia katalogów urządzeń
i usług objętych dofinansowaniem w ramach
likwidacji barier
architektonicznych
w komunikowaniu się i technicznych ze środków finansowanych PFRON
Uchwała Nr 86/2019 z dnia 13.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
na stanowisko dyrektora
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Uchwała Nr 87/2019 z dnia 22.05.2019 r. w sprawie określenia
szczegółowego planu dochodów i wydatków
Uchwała Nr 88/2019 z dnia 22.05.2019 r. w sprawie przekazania
sprawozdania finansowego Powiatu Krośnieńskiego za 2018 rok
Uchwała Nr 89/2019 z dnia 22.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Krośnie za 2018 rok
Uchwała Nr 90/2019 z dnia 22.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Stomatologicznej w Krośnie za 2018 rok
Uchwała Nr 91/2019 z dnia 22.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli
za 2018 rok
Uchwała Nr 92/2019 z dnia 22.05.2019 r. w sprawie przyznania nagrody
jubileuszowej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Krośnie
Uchwała Nr 93/2019 z dnia 22.05.2019 r. w sprawie ustalenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat krośnieński na rok
budżetowy 2019 oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat,
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Uchwała Nr 94/2019 z dnia 22.05.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 95/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 96/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na podnajem części pomieszczeń użytkowych usytuowanych na piętrze
budynku przy ul. Paderewskiego 4 w Krośnie
Uchwała Nr 97/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie
Powiatu Krośnieńskiego „Raportu o stanie Powiatu Krośnieńskiego za rok
2018”
Uchwała Nr 98/2019 z dnia 6.06.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 99/2019 z dnia 6.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie aneksu do umowy najmu z dnia 12 maja 2011 roku dotyczącej
wynajęcia Spółce „SPECMED” Sp. z o. o. w Krośnie części lokalu nr 1
znajdującego się w budynkach przy ul. Paderewskiego 2 i 4 w Krośnie
Uchwała Nr 100/2019 z dnia 6.06.2019 r. w sprawie udzielenia zgody
na przystąpienie do programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Uchwała Nr 101/2019 z dnia 6.06.2019 r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Krośnieńskiego w sprawach
dotyczących Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Uchwała Nr 102/2019 z dnia 6.06.2019 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej
Uchwała Nr 103/2019 z dnia 6.06.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
na stanowisko dyrektora
Uchwała Nr 104/2019 z dnia 6.06.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
na stanowisko dyrektora
Uchwała Nr 105/2019 z dnia 6.06.2019 r. w sprawie przystąpienia
do złożenia wniosku o dofinansowanie mikroprojektu pn.: „Rozwój
dziedzictwa przyrodniczego i historycznego na obszarach pogranicza
polsko-słowackiego”
Uchwała Nr 106/2019 z dnia 10.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 107/2019 z dnia 18.06.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
powołania komisji konkursowej
Uchwała Nr 108/2019 z dnia 18.07.2019 r. w sprawie odwołania
ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół przy Ośrodku Szkolenia
i Wychowania OHP w Iwoniczu
Uchwała Nr 109/2019 z dnia 18.06.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
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ustalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krośnie
Uchwała Nr 110/2019 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie określenia
szczegółowego planu dochodów i wydatków
Uchwała Nr 111/2019 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 112/2019 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie przekazania
upoważnienia kierownikowi jednostki
Uchwała Nr 113/2019 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu
Uchwała Nr 114/2019 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego
Uchwała Nr 115/2019 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 116/2019 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie wyznaczenia
likwidatora oraz ustalenia harmonogramu likwidacji Rodzinnego Domu
Dziecka w Głowience
Uchwała Nr 117/2019 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie powołania komisji
inwentaryzacyjnej w Rodzinnym Domu Dziecka w Głowience
Uchwała Nr 118/2019 z dnia 4.07.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 119/2019 z dnia 4.07.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 120/2019 z dnia 4.07.2019 r. w sprawie założenia lokaty
terminowej
Uchwała Nr 121/2019 z dnia 4.07.2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu
na stanowisko dyrektora placówki
Uchwała Nr 122/2019 z dnia 8.07.2019 r. w sprawie udzielenia
upoważnienia do realizacji mikroprojektu pn.: „Podniesienie jakości
kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym” i innych czynności
w ramach ogłoszonego konkursu
Uchwała Nr 123/2019 z dnia 8.07.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 124/2019 z dnia 8.07.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 125/2019 z dnia 17.07.2019 r. w sprawie określenia
szczegółowego planu dochodów i wydatków
Uchwała Nr 126/2019 z dnia 17.07.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 127/2019 z dnia 17.07.2019 r. w sprawie rozwiązania stosunku
pracy z Dyrektorem Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience
Uchwała Nr 128/2019 z dnia 17.07.2019 r. w sprawie powołania komisji
do spraw wyceny składników majątku ruchomego w Rodzinnym Domu
Dziecka w Głowience
Uchwała Nr 129/2019 z dnia 17.07.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego
jednostek organizacyjnych Powiatu Krośnieńskiego
Uchwała Nr 130/2019 z dnia 24.07.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 131/2019 z dnia 24.07.2019 r. w sprawie upoważnienia
kierowników jednostek do dokonywania zmian w planach finansowych
wydatków na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków z nich
finansowanych
w 2019 roku
Uchwała Nr 132/2019 z dnia 24.07.2019 r. w sprawie przyznania nagrody
rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie
Uchwała Nr 133/2019 z dnia 24.07.2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków dyrektora w Zespole Szkół przy Ośrodku Szkolenia
i Wychowania OHP w Iwoniczu
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Uchwała Nr 134/2019 z dnia 24.07.2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków
dyrektora
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
Nr 1 w Krośnie
Uchwała Nr 135/2019 z dnia 31.07.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń zlokalizowanych
w budynku głównym, znajdującym się na nieruchomości w Barwinku
oddanej w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Krośnie
Uchwała Nr 136/2019 z dnia 31.07.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 137/2019 z dnia 31.07.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 138/2019 z dnia 31.07.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 139/2019 z dnia 31.07.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 140/2019 z dnia 31.07.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 141/2019 z dnia 7.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 142/2019 z dnia 7.08.2019 r. w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora
Uchwała Nr 143/2019 z dnia 7.08.2019 r. w sprawie likwidacji składników
majątku ruchomego
Uchwała Nr 144/2019 z dnia 14.08.2019 r. w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej, o przebiegu wykonania planów finansowych
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2019 roku
Uchwała Nr 145/2019 z dnia 14.08.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych Nr 1852R Jasło ul. Szajnochy, Nr 1857R Jasło-ul. Jagiełły, Nr 1858R Jasłoul. Kraszewskiego, Nr 1856R Jasło-ul. Szopena z jednoczesnym
zaliczeniem ich do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr 146/2019 z dnia 14.08.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych - Powiatu Jasielskiego
następujące drogi gminne: ul. Żniwna, ul. Hankówka
Uchwała Nr 147/2019 z dnia 14.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na utworzenie linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej
Uchwała Nr 148/2019 z dnia 14.08.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej pozbawienia kategorii odcinka drogi publicznej gminnej
G114659R poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 572/1 w m. Jaszczew
Uchwała Nr 149/2019 z dnia 21.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż samochodu osobowego
Uchwała Nr 150/2019 z dnia 21.08.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 151/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 152/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem
przetargów na zbycie i rozdysponowanie nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Krośnieńskiego
Uchwała Nr 153/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie nieodpłatnego
przekazania rzeczowych składników majątku ruchomego
Uchwała Nr 154/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie nieodpłatnego
przekazania sprzętu
Uchwała Nr 155/2019 z dnia 4.09.2019 r. w sprawie określenia
szczegółowego planu dochodów i wydatków
Uchwała Nr 156/2019 z dnia 4.09.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
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Uchwała Nr 157/2019 z dnia 4.09.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 158/2019 z dnia 4.09.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 159/2019 z dnia 4.09.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 160/2019 z dnia 4.09.2019 r. w sprawie nieodpłatnego
przekazania rzeczowych składników majątku ruchomego
Uchwała Nr 161/2019 z dnia 11.09.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych Nr 1831R Skołyszyn Lisów, Nr 1834R droga przez wieś Lipnica Górna, Nr 1862R Skołyszyn
dojazd do stacji kolejowej w Skołyszynie z jednoczesnym zaliczeniem ich
do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr 162/2019 z dnia 11.09.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych - Powiatu Jasielskiego
następujące odcinki dróg gminnych: Nr 113670R, Nr 113668R, Nr 113667R
Uchwała Nr 163/2019 z dnia 11.09.2019 r. w sprawie nieodpłatnego
przekazania rzeczowych składników majątku ruchomego
Uchwała Nr 164/2019 z dnia 11.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru
na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu
Krośnieńskiego
Uchwała Nr 165/2019 z dnia 11.09.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 166/2019 z dnia 18.09.2019 r. w sprawie określenia
szczegółowego planu dochodów i wydatków
Uchwała Nr 167/2019 z dnia 18.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 168/2019 z dnia 18.09.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej zaliczenia dróg na terenie gminy Rymanów do kategorii dróg
gminnych
Uchwała Nr 169/2019 z dnia 18.09.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 170/2019 z dnia 18.09.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 171/2019 z dnia 18.09.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 172/2019 z dnia 18.09.2019 r. w sprawie nieodpłatnego
przekazania wyposażenia
Uchwała Nr 173/2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 174/2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji
do przeprowadzenia otwartego naboru na kierownicze stanowisko
urzędnicze Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego
Uchwała Nr 175/2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 176/2019 z dnia 2.10.2019 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na 2020 rok
Uchwała Nr 177/2019 z dnia 2.10.2019 r. w sprawie opłat
za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju
Uchwała Nr 178/2019 z dnia 2.10.2019 r. w sprawie uzgodnienia opłat
za posiłki w Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju
Uchwała Nr 179/2019 z dnia 2.10.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 180/2019 z dnia 16.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 181/2019 z dnia 16.10.2019 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego
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Uchwała Nr 182/2019 z dnia 16.10.2019 r. w sprawie pełnienia zastępstwa
Uchwała Nr 183/2019 z dnia 16.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru
kandydatów na członków komisji konkursowej
Uchwała Nr 184/2019 z dnia 16.10.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 185/2019 z dnia 16.10.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 186/2019 z dnia 25.10.2019 r. w sprawie określenia
szczegółowego planu dochodów i wydatków
Uchwała Nr 187/2019 z dnia 25.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 188/2019 z dnia 25.10.2019 r. w sprawie przekazania
Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg
w Krośnie uprawnień
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają
poza rok budżetowy
Uchwała Nr 189/2019 z dnia 25.10.2019 r. w sprawie uzgodnienia
wprowadzania szczegółowego nadzoru na terenie wokół Liceum
Ogólnokształcącego w Jedliczu
Uchwała nr 190/2019 z dnia 25.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert
Uchwała Nr 191/2019 z dnia 25.10.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 192/2019 z dnia 25.10.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 193/2019 z dnia 6.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała nr 194/2019 z dnia 6.11.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 195/2019 z dnia 6.11.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 196/2019 z dnia 6.11.2019 r. w sprawie upoważnienia osoby
zastępującej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
Uchwała Nr 197/2019 z dnia 14.11.2019 r. w sprawie sporządzenia
i przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
Uchwała Nr 198/2019 z dnia 14.11.2019 r. w sprawie przedstawienia
projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 2025
Uchwała Nr 199/2019 z dnia 14.11.2019 r. w sprawie udzielenia
upoważnienia do załatwiania spraw
Uchwała Nr 200/2019 z dnia 14.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr 201/2019 z dnia 14.11.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 202/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 203/2019 z dnia 20.11.2019 r w sprawie przekazania
uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przez
jednostkę przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy
o finansach
Uchwała Nr 204/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie przekazania
uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przez
tą jednostkę przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy
o finansach
Uchwała nr 205/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie przekazania
uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przez
tą jednostkę przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy
o finansach
Uchwała Nr 206/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie powołania i określenia
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zadań Komisji Konkursowej
Uchwała Nr 207/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Krośnieńskiego prawa
własności działki nr 3081/4 o pow. 0,25 ha, położonej w Krośnie, Obręb
Śródmieście przy ul. Bieszczadzkiej 1
Uchwała Nr 208/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego nr 4 usytuowanego
w budynku położonym w Krośnie przy ul. Kisielewskiego 1
Uchwała Nr 209/2019 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie unieważnienia
otwartego konkursu ofert
Uchwała nr 210/2019 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie likwidacji składników
majątku ruchomego
Uchwała Nr 211/2019 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie przekazania
uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym 2019 i latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające
zobowiązania wykraczają poza rok budżetowy
Uchwała Nr 212/2019 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń usytuowanych w budynku
położonym przy ul. Paderewskiego 4 w Krośnie stanowiących część lokalu
nr 1
Uchwała Nr 213/2019 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 214/2019 z dnia 29.11.2019 r. w sprawie określenia
szczegółowego planu dochodów i wydatków
Uchwała nr 215/2019 z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała nr 216/2019 z dnia 5.12.2019 r. w sprawie autopoprawki
do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
Uchwała Nr 217/2019 z dnia 5.12.2019 r. w sprawie autopoprawki
do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2020 - 2025
Uchwała Nr 218/2019 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 219/2019 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie nieodpłatnego
użyczenia ruchomego majątku trwałego przez Samodzielne Publiczne
Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
Uchwała Nr 220/2019 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie obniżenia ceny
wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie
nieruchomości położonych w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 27b,
stanowiących własność Powiatu Krośnieńskiego
Uchwała Nr 221/2019 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 222/2019 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 223/2019 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 224/2019 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 225/2019 z dnia 12.12.2019 r. w sprawie autopoprawki
do projektu uchwały w spawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020
- 2025
Uchwała Nr 226/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na kolejne użyczenie pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ulicy
Lewakowskiego
27b w Krośnie na potrzeby Caritas Archidiecezji
Przemyskiej
Uchwała Nr 227/2019 z dnia 18.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
przekazania Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie uprawnień
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
RAPORT O STANIE POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO W ROKU 2019

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

24

202.
203.
204.

205.
206.
207.

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają
poza rok budżetowy
Uchwała Nr 228/2019 z dnia 20.12.2019 r. w sprawie określenia
szczegółowego planu dochodów i wydatków
Uchwała Nr 229/2019 z dnia 20.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 230/2019 z dnia 20.12.2019 r. w sprawie przekazania
kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2019 i latach
następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
i nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2
ustawy o finansach publicznych
Uchwała Nr 231/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 232/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2019 – 2025
Uchwała Nr 233/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy najmu sali lekcyjnej usytuowanej w budynku
Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu
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W roku 2019 Zarząd Powiatu Krośnieńskiego podjął 207 uchwał, a w roku 2018 157.
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III. Finanse Powiatu
Podstawę gospodarki finansowej powiatu stanowi uchwała budżetowa podejmowana
przez Radę Powiatu.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego w latach 2018 i 2019
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
w tym;
 bieżące
 majątkowe
Wydatki ogółem :
w tym:
 bieżące
 majątkowe
Nadwyżka/Deficyt
Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi
Przychody ogółem:
 kredyty, pożyczki, emisja
papierów wartościowych
 wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych
Rozchody ogółem
w tym:
 spłaty kredytów i pożyczek

Wykonanie
2018 rok

Wykonanie
2019 rok

85.655.720,94

89.740.167,38

Dynamika
3:2
%
104,8

75.454.728,21
10.200.992,73
86.964.736,32

77.764.729,00
11.975.438,33
79.669.606,83

103,1
117,4
91,6

69.095.815,28
17.868.921,04
- 1.309.015,38
6.358.912,93

69.411.177,93
10.258.428,90
10.070.560,55
8.353.551,12

100,5
57,4
0
131,4

11.415.943,84
7.000.000,00

5.756.848,46
0

50,4
0

4.415.943,84

5.756.848,46

130,4

4.350.080,00

3.665.242,00

84,3

4.350.080,00

3.665.242,00

84,3

Dochody budżetu ujmuje się według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody:
bieżące i majątkowe.
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
w tym:
Dochody bieżące
z tego:
Udziały w podatku dochodowym
w tym:
- od osób fizycznych
- od osób prawnych
Subwencje
Dotacje celowe
w tym:
- z zakresu administracji rządowej
- zadania własne
- na podstawie porozumień między
j.s.t.

Wykonanie
2018 rok

Wykonanie
2019 rok

85.655.720,94

89.740.167,38

Dynamika
3:2
%
104,8

75.454.728,21

77.764.729,05

103,1

17.544.470,06

19.510.589,83

111,2

17.335.508,00
208.962,06
33.892.433,00
16.931.929,43

19.192.573,00
318.016,83
36.504.015,00
13.250.618,94

110,7
152,2
107,7
78,2

5.680.123,99
7.606.635,00
2.318.522,46

5.826.228,01
4.273.644,00
2.276.080,44

102,6
56,2
98,2
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- na podstawie porozumień między
administracją rządową
- z tytułu pomocy finansowej
- w ramach programów finansowanych
z udziałem środków UE
Środki funduszy
Pozostałe dochody
Dochody majątkowe
z tego:
- zakresu administracji rządowej
- zadania własne
- rezerwa celowa z budżetu państwa
- z tytułu pomocy finansowej
- środki od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych
- sprzedaży składników majątkowych
- w ramach programów finansowanych
z udziałem środków UE`
- zwrot niewykorzystanych w terminie
wydatków,
które
nie
wygasają
z upływem roku budżetowego
- z państwowych funduszy celowych
- środki funduszy

0

40.168.61

0

359.671,00
969.976,98

0
834.497,88

0
86,0

0
7.085.895,72
10.200.992,73

1.346.692,00
7.152.813,28
11.975.438,33

0
100,9
117,4

40.000,00
2.409.988,00
2.038.500,00
2.001.200,00
81.215,00

199.000,00
539.338,8 0
0
975.259,00
0

497,5
22,4
0
48,7
0

41.960,53
3.588.129,20

131.973,58
355.557,95

314,5
9,9

0

158.855,00

0

0
0

40.400,00
9.575.054,00

0
0

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na wydatki
bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki według grup wydatków
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem
z tego:
Wydatki bieżące
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dotacje na zadania bieżące
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków UE
Obsługa długu jednostki samorządu
terytorialnego
Wydatki majątkowe
w tym:
Zadania i zakupy inwestycyjne
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem
środków UE
Dotacje na inwestycje

Wykonanie
2018 rok

Wykonanie
2019 rok

86.964.736,32

79.669.606,83

Dynamika
3:2
%
91,6

69.095.815,28

69.411.177,93

100,4

29.986.441,99

30.994.688,74

103,4

16.734.744,57

13.560.330,14

81,0

3.436.418,23
17.441.329,68
986.797,30

3.804.988,49
19.427.539,09
1.092.626,65

110,7
111,4
110,7

510.083,51

531.004,82

104,1

17.868.921,04

10.258.428,90

57,4

13.889.516,18
3.555.304,86

8.965.833,74
625.656,36

64,5
17,6

424.100,00

666.938,80

157,2
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Zadłużenie powiatu oraz spłaty wg Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020-2025
Lata
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Zadłużenie
15.596.778,00
11.834.432,00
8.600.000,00
5.400.000,00
2.700.000,00
0

Spłata
3.734.768,00
3.762.346,00
3.234.432,00
3.200.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31 grudnia
2019 roku wynoszą 19.331.546,00 zł i stanowią 21,5% wykonanych dochodów.
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IV. Administracja powiatowa
Zarząd Powiatu Krośnieńskiego wykonuje zadania Powiatu (własne i zlecone) przy
pomocy Starostwa Powiatowego w Krośnie oraz 19 jednostek organizacyjnych
Powiatu.

1. Starostwo Powiatowe w Krośnie
Siedziba Starostwa Powiatowego mieści się w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1.
W ramach struktury organizacyjnej Starostwa, wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
funkcjonują :
1) Wydział Organizacyjno-Administracyjny,
2) Wydział Finansowy,
3) Wydział Komunikacji i Transportu,
4) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
5) Wydział Architektury, Budownictwa i Środowiska,
6) Biuro Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
7) Biuro Spraw Społecznych i Promocji,
8) Biuro Radców Prawnych,
9) Samodzielne st. pracy Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
10) Samodzielne st. pracy ds. informacji niejawnych,
11) Samodzielne st. pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
12) Samodzielne st. pracy ds. audytu wewnętrznego i kontroli,
13) Samodzielne st. pracy Inspektor ochrony danych.
Wydział Ochrony Środowiska, funkcjonował
w strukturze organizacyjnej
Starostwa do dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr 21/2018 Zarządu Powiatu
Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krośnie został utworzony Wydział
Architektury, Budownictwa i Środowiska, w skład którego wszedł Referat
Środowiska.
W związku z utworzeniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego,
które przejęło m.in. realizację zadań należących do organu prowadzącego szkoły
i placówki oświatowe - z dniem 1 lipca 2019 r. Zarząd Powiatu na mocy Uchwały
Nr 109/2019
z dnia 18 czerwca 2019 r. dokonał zmian w regulaminie
organizacyjnym Starostwa polegających na likwidacji wydziału Oświaty, Promocji
i Spraw Społecznych i utworzeniem w jego miejsce Biura Spraw Społecznych
i Promocji.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Krośnie zatrudnionych
było 109 osób (107,25 et.) - na koniec 2018 r. 115 osób (112.5 et.), w tym
na stanowiskach urzędniczych 95 osób (w 2018 r. 99 osób). Pozostałe
to stanowiska obsługi - 10 osób (w 2018 r. 12 osób) i pomocnicze - 4 osoby.
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Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Krośnie
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W 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Krośnie wpłynęło i zostało zarejestrowanych
w systemie elektronicznym obiegu dokumentów el-Dok System 27 923 dokumenty,
w tym za pośrednictwem systemu ePUAP 1315 dokumentów. W korespondencji
wychodzącej odnotowano 23 604 dokumenty, w tym za pośrednictwem systemu
ePUAP 1402 dokumenty.
Skargi

Wniesiono 3 skargi na działalność dwóch komórek organizacyjnych Starostwa
oraz kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, w tym:
- skargi zasadne - 0
- skargi niezasadne - 3
W stosunku do roku 2018 odnotowano spadek o 6 skarg.
Petycje
Wniesiono 9 petycji;
- 1 petycję wycofał podmiot wnoszący
- 8 petycji rozpatrzono w terminie
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Złożono 38 wniosków, o 1 więcej niż w roku 2018
rozpatrzone.

-

wszystkie pozytywnie

2. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie
Z dniem 1 kwietnia 2019 r. na mocy uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 27 marca 2019 r. utworzono Centrum Usług Wspólnych Powiatu
Krośnieńskiego (CUW) celem prowadzenia wspólnej obsługi części jednostek
organizacyjnych powiatu.
CUW prowadzi obsługę finansowo-księgową i organizacyjno-administracyjną
jednostek obsługiwanych oraz realizuje zadania należące do organu prowadzącego
szkoły i placówki oświatowe.
Z dniem 1 lipca 2019 roku wspólną obsługą objęto:
1) Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu - Zdroju,
2) Zespół Szkół w Iwoniczu,
3) Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu,
4) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu,
5) Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu,
6) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Krośnie,
7) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Miejscu Piastowym,
8) Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju,
9) Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku CUW zatrudniało 66 osób (58,98 et).
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V. Edukacja publiczna
Oświata
Powiat Krośnieński prowadzi pięć szkół ponadpodstawowych, w których
na dzień 30 września 2019 r. uczyło się 915 uczniów (w tym 2 wychowanków
w Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu) w 49 oddziałach.
Liczba uczniów i oddziałów wzrosła w porównaniu do stanu
na 30.09.2018 r. o 115 osób i 3 oddz. Jest to związane z tzw. „podwójnym
rocznikiem”, czyli ukończeniem szkoły jednocześnie przez absolwentów gimnazjów
(ostatni rocznik) i uczniów klas VIII szkoły podstawowej.

Liczba uczniów w podziale na typy szkół
Lp.

Nazwa szkoły

Liceum
Ogólnokształcące
im. M. Konopnickiej
w Jedliczu

1.

Zespół Szkół
w Iwoniczu

2.

Typy szkół
i zawody

Liczba wg
stanu na
30.09.2018 r.
oddz.
ucz.

Zespół Szkół przy
Ośrodku Szkolenia
i Wychowania OHP
w Iwoniczu

Liczba wg
stanu na
30.09.2019 r.
oddz.
ucz.

Razem
w szkole

Liceum
Ogólnokształcące

3

65

3/65

5

118

5/118

Technikum

8

164

14/274

9

191

17/347

Liceum
Ogólnokształcące

3

55

4

86

Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa
Branżowa Szkoła
I stopnia

1

8

---

---

2

47

4

70

Internat
3.

Razem
w szkole

79

116

Gimnazjum dla
Dorosłych

2

31

Szkoła
Podstawowa dla
Dorosłych
Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa Nr 2
Branżowa Szkoła
I stopnia Nr 2

2

7/98

---

---

26

1

13

1

15

---

---

2

26

4

53
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Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju

4.

Technikum

8

185

8

190

Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa
Branżowa Szkoła
I stopnia

1

11

---

---

1

15

2

36

Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa
Specjalna
Branżowa Szkoła
I stopnia
Specjalna
Szkoła Specjalna
Przysposabiająca
do Pracy
Zajęcia
rewalidacyjnowychowawcze
indyw. realiz.
w DPS w
Iwoniczu
Internat

1

4

---

---

1

8

1

10

3

21

3

15

-

2

-

2

5.

Zespół Szkół im.
Armii
Krajowej
w Jedliczu

wychowankowie
SOSW

RAZEM

15/246
(w tym
2
zajęcia
rew.
wych.
w DPS)

38

62

15

12

Technikum

4

71

Branżowa Szkoła
I stopnia

2

Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa

7/117

5

95

25

3

36

1

21

---

---

46

800

49

915

46/800
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Typy i kierunki kształcenia w szkołach
prowadzonych przez Powiat Krośnieński w latach 2018/2019 i 2019/2020

Szkoła

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2019/2020

Liceum Ogólnokształcące
im. M. Konopnickiej
w Jedliczu
Zespół Szkół w Iwoniczu

klasy: ogólnokształcące
i z innowacjami wojskowymi

klasy: ogólnokształcące
i z innowacjami wojskowymi

Technikum

Technikum

- technik pojazdów samochodowych

- technik pojazdów
samochodowych

- technik mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki

- technik mechanizacji
rolnictwa i agrotroniki

- technik mechanizacji rolnictwa
- technik żywienia i usług
gastronomicznych
---

- technik żywienia i usług
gastronomicznych
technik informatyk (wznowiony nabór)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

---

- mechanik operator pojazdów
i maszyn rolniczych

---

Branżowa Szkoła I stopnia
- mechanik operator pojazdów
i maszyn rolniczych
- mechanik pojazdów
samochodowych

Zespół Szkół przy OSiW
OHP w Iwoniczu

---

Branżowa Szkoła I stopnia
- mechanik operator
pojazdów
i maszyn rolniczych
- mechanik pojazdów
samochodowych

Liceum Ogólnokształcące
z klasami:

Liceum Ogólnokształcące
z klasami:

- ogólnokształcącą z innowacją
wojskową

- ogólnokształcącą
z innowacją wojskową

- sportową

- sportową

Gimnazjum dla Dorosłych
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

--Szkoła Podstawowa dla
Dorosłych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Nr 2

---

- kucharz

---

- monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie

---

Branżowa Szkoła I stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia
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- kucharz

- kucharz

- monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budow.

- monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budow.

--Zespół Szkół
GastronomicznoHotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju

- fryzjer - NOWY

Technikum

Technikum

- technik hotelarstwa

- technik hotelarstwa

- kelner

- kelner

- technik żywienia i usług gastr.

- technik żywienia i usług
gastronomicznych

- technik technologii żywności

- technik technologii żywności

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

---

- kucharz

---

Branżowa Szkoła I stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia

- kucharz

- kucharz
---

- cukiernik (wznowiony nabór)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Specjalna

---

- pracownik pomocniczy obsługi
hotelowej

Zespół Szkół
im. Armii Krajowej
w Jedliczu

---

Branżowa Szkoła I stopnia
Specjalna

Branżowa Szkoła I stopnia
Specjalna

- kucharz

- kucharz

- pracownik pomocniczy obsługi
hotelowej

- pracownik pomocniczy
obsługi hotelowej

Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy

Technikum

Technikum

- technik mechanik

- technik mechanik

- technik pojazdów samochodowych

- technik pojazdów
samochodowych

Branżowa Szkoła I stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia

- ślusarz

- ślusarz
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Zasadnicza Szkoła Zawodowa

---

- ślusarz

---

Powiat prowadzi także placówki oświatowe. Są to:
1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie,
2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym,
3) Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju
oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli funkcjonujące przy Zespole Szkół
im. Armii Krajowej w Jedliczu.

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie obejmuje swoim
zasięgiem gminy: Iwonicz-Zdrój, Wojaszówka, Jedlicze, Chorkówka, Korczyna
i Krościenko Wyżne.
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym obejmuje
gminy: Miejsce Piastowe, Dukla, Rymanów i Jaśliska.
Poradnie udzielały pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży,
w tym pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; rodzicom i nauczycielom
pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem
dzieci i młodzieży, a także wspomagały przedszkola, szkoły i placówki w zakresie
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.
W roku szkolnym 2018/2019 pod opieką PPP Nr 1 w Krośnie pozostawało
11 087 dzieci, tj. o 69 więcej niż w roku poprzednim, gdzie liczba podopiecznych
wynosiła 11 018. Pod opieką PPP w Miejscu Piastowym pozostawało 8 224
os. tj. o 383 osoby więcej niż w roku poprzednim, gdzie liczba podopiecznych
wyniosła 7 841 dzieci. Ogółem jest to o 452 dzieci więcej w stosunku do roku
szkolnego 2017/2018.

Poradnie w ramach działalności diagnostycznej przeprowadziły:
-

1127 diagnoz psychologicznych, tj. o 177 więcej niż w poprzednim roku
szkolnym,
978 diagnoz pedagogicznych, tj. o 169 więcej niż w poprzednim roku
szkolnym,
387 logopedycznych, tj. o 57 więcej niż w poprzednim roku szkolnym,
289 lekarskich, tj. o 54 więcej niż w poprzednim roku szkolnym,
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-

101 diagnoz związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, tj. o 12 więcej niż w poprzednim
roku szkolnym.

W ramach działalności orzeczniczej Poradnie wydały łącznie 225 orzeczeń
(o 20 więcej w stosunku do ubiegłego roku szkolnego) i 513 innych opinii (o 100
więcej niż w roku szkolnym 2017/2018).
Łącznie z różnych form pomocy skorzystało 7 126 osób.
Poradnie w roku szkolnym 2018/2019 r. przyjęły łącznie 1 394 dzieci (w 2017/2018 r.
- 1165).
Ponadto pracownicy Poradni udzielali pomocy nauczycielom, rodzicom
i wychowawcom, łącznie 4151 osobom. Z innych form pomocy łącznie skorzystało
1985 osób.

3. Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju prowadził całoroczną
działalność: edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą i specjalistyczną, skierowaną
do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
W trakcie roku szkolnego organizował turnusy: zdrowotne, profilaktycznowychowawcze, integracyjne, zielone i białe szkoły, a w okresie ferii zimowiska
i kolonie.
Z turnusów jednorazowo może korzystać 55 wychowanków. Placówka
zapewniała: całodzienne wyżywienie, bezpieczne warunki pobytu oraz opiekę
pedagogiczną na wysokim poziomie. Dom Wczasów Dziecięcych posiada sale
lekcyjne, świetlicę, boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, stół do tenisa
stołowego oraz plac zabaw i bezpieczne miejsce na ognisko. Pracuje według
własnych,
sprawdzonych
programów
dydaktyczno-wychowawczych
dostosowanych do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań wychowanków.
Realizuje również wskazania do pracy z uczniami zgłoszone przez szkołę,
rodziców lub inne podmioty kierujące dzieci. Cena za osobodzień pobytu dziecka
wynosiła 26 złotych.
W roku 2019 na 43 turnusach przebywało 1980
(w 2018 r. na 45 turnusach przebywało 1952 wychowanków).

wychowanków

4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli funkcjonujące w ramach Zespołu
Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu jest całoroczną placówką oświatowowychowawczą upowszechniającą różne formy turystyki i krajoznawstwa oraz
zapewniającą tanie miejsca noclegowe. Cena noclegu w zależności od pokoju
wynosiła od 14 zł do 19 zł, nie uwzględniając zniżek. Jednorazowo schronisko
może przyjąć ok. 40 osób. Oprócz pokoi do dyspozycji turystów jest kuchnia
umożliwiająca przygotowywanie posiłków i przechowywanie żywności oraz
świetlica z możliwością odbioru programów stacji naziemnych i satelitarnych,
a także korzystania z Internetu.
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W 2019 r. 937 osób skorzystało z 2902 osobonoclegów (w 2018 r. 697 osób
skorzystało z 1908 osobonoclegów).

Zatrudnienie w oświacie
Ogółem w szkołach i placówkach na dzień 30 września 2019 r. zatrudnionych
było 201 pracowników pedagogicznych na 167,67 etatu. Jest to o 11 osób więcej
i 4,41 etatów więcej w stosunku do danych z 30 września 2018 r.
Wśród pracowników pedagogicznych było:
-

130,08 etatów nauczycieli dyplomowanych,
21,18 etatów nauczycieli mianowanych,
11,12 etatów nauczycieli kontraktowych,
5,29 etatów nauczycieli stażystów.

W 2019 r. o awans zawodowy ubiegało się 2 nauczycieli z Zespołu Szkół
w Iwoniczu: 1 nauczyciel na stopień nauczyciela kontraktowego i 1 nauczyciel
na stopień nauczyciela dyplomowanego. Jest to o 7 osób mniej niż w roku ubiegłym.

1. Wyniki egzaminów
1) egzamin gimnazjalny
Do egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2019 r. przystąpiło 30 uczniów oddziału
gimnazjum funkcjonującego w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Iwoniczu,
wchodzącej w skład Zespołu Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP
w Iwoniczu.

Wyniki tego egzaminu obrazują poniższe tabele:
Wynik średni w procentach w części
humanistycznej z j. polskiego w:

Liczba
uczniów

30

Wynik średni w procentach w części
humanistycznej z historii i wos w:

szkole

powiecie

województwie
na wsi

szkole

powiecie

województwie
na wsi

35

66

64

37

57

58
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Wynik średni w procentach w części
matematyczno-przyrodniczej z matematyki w:

Liczba
uczniów

szkole

powiecie

17

42

30

województwie
na wsi
41

Wynik średni w procentach w części językowej
z j. angielskiego – podst. w:
szkole powiecie
województwie
na wsi

Liczba
uczniów

30

35

62

61

Wynik średni w procentach
w części matem.-przyr.
- z przedm. przyrodniczych w:
szkole

powiecie

30

49

województwie
na wsi
48

Wynik średni w procentach w części
językowej z j. angielskiego- rozszerz. w:
szkole powiecie
województwie
na wsi
19

44

44

Wyniki te są wynikami najniższymi - pierwszy stanin w dziewięciostopniowej skali.
W związku z reformą oświaty w roku szkolnym 2018/2019 egzamin gimnazjalny
przeprowadzany był po raz ostatni.
2) egzamin ósmoklasisty
Do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 przystąpiło 23 uczniów
oddziału ósmej klasy funkcjonującej w Szkole Podstawowej dla Dorosłych
w Iwoniczu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół przy Ośrodku Szkolenia
i Wychowania OHP w Iwoniczu.
Wyniki tego egzaminu obrazują poniższe tabele:
Liczba uczniów

23

Wynik średni w procentach
z j. polskiego w:
szkole

powiecie

województwie
na wsi

23

63

63

Liczba uczniów

23

Wynik średni w procentach
z matematyki w:
szkole

powiecie

14

46

Liczba uczniów
szkole
22

24

województwie
na wsi
44

Wynik średni w procentach
z j. angielskiego w:
powiecie
województwie
na wsi
53

52

Wyniki te są wynikami najniższymi - pierwszy stanin w dziewięciostopniowej skali.
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3) egzamin maturalny
W maju 2019 r. do egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez
Powiat Krośnieński przystąpiło 126 absolwentów, w tym:
- 40 z liceów ogólnokształcących,
- 86 z techników.

Ogólne wyniki egzaminu maturalnego w poszczególnych szkołach i typach szkół
przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Nazwa szkoły

Typ szkoły

Liczba
tegorocznych
absolwentów

Liczba
zdających

Zdało

% zdawalności w:

szkole

pow.

wojew.

1.

LO Jedlicze

LO

25

25

24

96

75

93

2.

ZS Iwonicz

LO

21

16

13

81

75

93

Technikum

48

25

14

56

57

80

Technikum

17

9

3

33

57

80

Technikum

58

52

32

62

57

80

169

126

86

68

68

88

3.
4.

ZS Jedlicze
ZSGH
Iwonicz-Zdrój
Razem

Dane dotyczą zdających, którzy przystąpili pierwszy raz do matury ze wszystkich
przedmiotów obowiązkowych.
W szkołach powiatowych na 126 absolwentów, którzy przystąpili do matury,
zdało ją 86 osób, co stanowi 68%. Zdawalność była zróżnicowana w zależności
od szkoły: w liceach wyniosła 93%, i jest wyższa od tej z ubiegłego roku o 2,1 %,
a w technikach wynosi 57% i jest niższa niż w ubiegłym roku o 7,2 %.
W powiecie do matury przystąpiło 365 absolwentów, w tym 228 z liceów
ogólnokształcących i 137 z techników. Zdawalność ogółem w powiecie wyniosła 68%
(w liceach ogólnokształcących 75%, w technikach 57%) i jest niższa niż w roku
ubiegłym.
W województwie zdawalność w 2019 roku wyniosła 93% w liceach
ogólnokształcących i 80% w technikach.
W
Powiecie
Krośnieńskim największy sukces odniosło
Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu, gdzie zdało 96% uczniów
spośród przystępujących do egzaminów.
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4) wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Do egzaminu w 2019 r. przystąpiło 279 uczniów. Część pisemną zdało 270
uczniów - to jest 96,77%, natomiast część praktyczną 261 uczniów - to jest 93,55%.
Świadectwa kwalifikacyjne otrzymało 90,68% zdających spośród wszystkich, którzy
przystąpili do obu części egzaminu. Jest to więcej niż w roku ubiegłym o 6,28 %,
w którym świadectwa otrzymało 84,40%.

Zdawalność egzaminu z kwalifikacji w sesji styczeń/luty 2019 r.
Typ szkoły

Zawód –
Nazwa Kwalifikacji

Przystąpiło
do obu
części
Liczba

1

2

Technikum

Kelner Wykonywanie
usług kelnerskich T.09
Kelner Organizacja usług
gastronomicznych
- T.10
Technik hotelarstwa
- Planowanie i
realizacja usług
w recepcji - T.11
Technik hotelarstwa
- Obsługa gości
w obiekcie
świadczącym
usługi hotelarskie T.12
Technik żywienia
i usług
gastronomicznych Organizacja
żywienia i usług
gastronomicznych
- T.15
Technik żywienia
i usług
gastronomicznych
- Sporządzanie
potraw i napojów T.06

Zdało część
pisemną

liczba

%

Zdało część
praktyczną

Otrzymało
świadectwo
kwalifikacyjne

Średnia
zdawalność
w
wojew.

liczba

%

liczba

%

%

3
4
5
ZSGH Iwonicz-Zdrój

6

7

8

9

10

13

13

100

13

100

13

100

93,1

6

6

100

6

100

6

100

53,0

12

12

100

9

75,0

9

75,0

75,0

17

17

100

15

88,2

15

88,2

79,4

35

34

97,1

28

80,0

28

80,0

72,3

32

32

100

32

100

32

100

97,4
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ZS Iwonicz
Technikum

Technik żywienia
i usług
gastronomicznych Organizacja
żywienia i usług
gastronomicznych
- T.15
Technik żywienia
i usług
gastronomicznych Sporządzanie
potraw i napojów T.06
Technik
mechanizacji
rolnictwa Organizacja prac
związanych z
eksploatacją
środków
technicznych
stosowanych w
rolnictwie - M.43
Technik pojazdów
samochodowych Organizacja
i prowadzenie
procesu obsługi
pojazdów
samochodowych M.42

22

22

100

20

90,9

20

90,9

72,3

25

25

100

25

100

25

100

97,4

15

15

100

15

100

15

100

73,8

11

11

100

10

90,9

10

90,9

77,2

ZS Jedlicze
Technikum

Technik mechanik Organizacja
i nadzorowanie
procesów
produkcji maszyn
i urządzeń - M.44
Razem

14

13

92,9

12

85,7

11

78,6

202

200

99,0

185

91,5

184

91,09
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Część pisemną egzaminu zawodowego w sesji zimowej zdało 200 osób, to jest 99%,
natomiast część praktyczną - 185 osób, to jest 91,58%. Świadectwa kwalifikacyjne
otrzymało 91,09% zdających spośród wszystkich, którzy przystąpili do obu części egzaminu.
Są to wyniki wyższe niż w ubiegłym roku szkolnym, w którym to 76,3% zdających otrzymało
świadectwa kwalifikacyjne.

Zdawalność egzaminu z kwalifikacji w sesji czerwiec/lipiec 2019 r.
Typ szkoły

Zawód –
Nazwa Kwalifikacji

Przystąpiło
do obu
części

Zdało część
pisemną

liczba

liczb
%
a
3
4
5
ZSGH Iwonicz-Zdrój

1

2

Branżowa
Szkoła
I stopnia
(ZSZ)
Branżowa
Szkoła
I stopnia
Specjalna
(ZSZS)

Kucharz Sporządzanie
potraw i napojów
- T.06
Pracownik
Pomocniczy
Obsługi Hotelowej Wykonywanie
prac
pomocniczych w
obiektach
świadczących
usługi hotelarskie
- T.01

Zdało część
praktyczną

Otrzymało
świadectwo
kwalifikacyjne

Średnia
zdawalność
w wojew.

liczba

%

liczba

%

%

6

7

8

9

10

9

8

88,9

9

100

8

88,9

91,0

2

2

100

2

100

2

100

81,3

ZS Iwonicz
Technikum

Branżowa
Szkoła
I stopnia

Technik
mechanizacji
rolnictwa Obsługa
techniczna oraz
naprawa
pojazdów, maszyn
i urządzeń
stosowanych w
rolnictwie - M.02
Technik pojazdów
samochodowych Diagnozowanie
oraz naprawa
elektrycznych
i elektronicznych
układów pojazdów
samochodowych
- M.12
Mechanik operator
pojazdów i maszyn
rolniczych Obsługa
techniczna oraz

4

4

100

4

100

4

100

82,1

14

13

92,9

14

100

13

92,9

94,1

6

6

100

6

100

6

100

82,1
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naprawa
pojazdów, maszyn
i urządzeń
stosowanych w
rolnictwie - M.02
ZS Jedlicze
Technikum

Branżowa
Szkoła
I stopnia

Technik mechanik Użytkowanie
obrabiarek
skrawających M.19
Ślusarz Wykonywanie
i naprawa
elementów
maszyn, urządzeń
i narzędzi
- M.20

17

14

82,4

17

100

14

82,4

78,9

20

20

100

19

95,0

19

95,0

88,0

ZS przy OSIW OHP Iwonicz
Branżowa
Szkoła
I stopnia

Kucharz Sporządzanie
potraw i napojów
- T.06
Monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie Montaż systemów
suchej zabudowy
- B.05
Monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie Wykonywanie
robót malarsko tapicerskich - B.06
Monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie Wykonywanie
robót
posadzkarskookładzinowych B.07
Razem

2

2

100

2

100

2

100

91,0

1

1

100

1

100

1

100

90,0

1

0

0,0

1

100

0

0

0,0

1

0

0

1

100

0

0

89,6

77

70

90,9

76

98,7

69

89,61
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Część pisemną egzaminu zawodowego w sesji letniej zdało 70 osób to jest
90,9%, natomiast część praktyczną - 76 osób, to jest 98,7%. Świadectwa
kwalifikacyjne otrzymało 89,61% zdających spośród wszystkich, którzy przystąpili
do obu części egzaminu. Są to wyniki niższe niż w ubiegłym roku szkolnym, w którym
to 92,3% zdających otrzymało świadectwa kwalifikacyjne.

2. Osiągnięcia uczniów:

1) najważniejsze osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym:









I m-ce i III m-ce w Międzynarodowym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych
(ZSGH Iwonicz-Zdrój) oraz wyróżnienie (ZS Jedlicze),
I m-ce na Mistrzostwach Świata Federacji INASS-FIDE w narciarstwie biegowym (bieg
sztafetowy kobiet), II m-ce w biegu indywidualnym na 10 km kobiet, III m-ce w biegu
sprinterskim kobiet na 1,5 km (ZS Iwonicz),
I m-ce na Mistrzostwach Świata Federacji INASS-FID w kolarstwie (ZS Iwonicz),
II m-ce w Międzynarodowym Konkursie Młodych Talentów w kategorii „Kucharz”
i „Barista”, Sweetcup 2019 (ZSGH Iwonicz-Zdrój),
wyróżnienie (ZS przy OSiW OHP) w Europejskim Konkursie Kulinarnym „Eko Gala
2019”,
wyróżnienie w V Międzynarodowym Konkursie Kulinarnym "Smaki Gościnności" 2019
(ZS przy OSiW OHP),
wyróżnienie w XX Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych - Kraków 2019
(ZS przy OSiW OHP Iwonicz).
2) najważniejsze osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim:










I i II m-ce indywidualnie w Finale Krajowym Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Turnieju Motoryzacyjnego (ZS Iwonicz),
I m-ce drużynowo, II-m-ce i III m-ce indywidualnie w XIV Memoriale Bogusława
Dziury w strzelectwie sportowym (LO Jedlicze),
I m-ce drużynowo w Finale Krajowym Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Motoryzacyjnego (ZS Iwonicz),
I m-ce i tytuł laureata w II Ogólnopolskim Turnieju na „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz (ZSGH Iwonicz-Zdrój),
III m-ce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach letnich - podnoszenie
ciężarów - kat. 102 kg (ZS Iwonicz),
III m-ce w Ogólnopolskim turnieju na „Najlepszego Uczeń w Zawodzie - Kucharz" Gorlice
2019 (ZS przy OSiW OHP Iwonicz),
IV m-ce w Mistrzostwach Polski U20 w biegach górskich (ZS Iwonicz),
Powołanie w skład Kadry Narodowej w strzelectwie sportowym na rok 2019 w karabinie
juniorek (LO Jedlicze).
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3) osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim:















I, II i IV m-ce
indywidualnie w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (ZS Iwonicz),
I i III m-ce indywidualnie, II m-ce drużynowo w Wojewódzkich Zawodach Klas
Mundurowych w Dwuboju Obronnym (LO Jedlicze),
I m-ce i II m-ce w Podkarpackich Igrzyskach Lekkoatletycznych Szkolnictwa
Specjalnego w kategorii „Rzut oszczepem chłopców” oraz I m-ce w kategorii „Skok
wzwyż dziewcząt” (ZSGH Iwonicz-Zdrój),
I m-ce drużynowo w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Turnieju Motoryzacyjnego (ZS Iwonicz),
I m-ce w Wojewódzkim konkursie „Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy" 2019
(ZS przy OSiW OHP Iwonicz),
II m-ce w konkursie „Szkoła wolna od używek - film krótkometrażowy - NIGDY NIE
JEŻDŻĘ PO ALKOHOLU" (LO Jedlicze),
III m-ce w Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Paradnej Klas Mundurowych
(LO Jedlicze),
tytuł finalisty w Podkarpackim Konkursie Poezji Religijnej (ZSGH Iwonicz-Zdrój),
VI m-ce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w indywidualnych biegach przełajowych
(ZS Iwonicz),
IX m-ce w lidze lekkoatletycznej chłopców w Finale Wojewódzkim Licealiady
(ZS Iwonicz),
wyróżnienie w Wojewódzkim konkursie BHP 2019 „Poznaj swoje prawa w pracy”
(ZS przy OSiW OHP Iwonicz),
wyróżnienie w konkursie „Studencka Bomba Witaminowa" Krosno 2019
(ZS przy OSiW OHP Iwonicz),
wyróżnienie w Konkursie Gastronomicznym „Kreatywny kucharz" Tarnobrzeg 2019
(ZS przy OSiW OHP Iwonicz),

3. Formy wsparcia materialnego dla uczniów
W roku 2019 w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Uczniów” Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przyznał 88 stypendiów,
rozdysponowując kwotę 44 500 zł. Stypendia otrzymali uczniowie posiadający
wysoką średnią ocen, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, turniejów bądź
konkursów o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz uczniowie osiągający wysokie
wyniki sportowe.
W ramach „Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych”
dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński,
który zakłada 100% refundację biletów miesięcznych dla uczniów klas I - deklarację
woli przystąpienia do programu złożyło 223 uczniów. Kwota zrefundowanych biletów
za okres od IX-XII 2019 r. wyniosła 53 503 zł.

RAPORT O STANIE POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO W ROKU 2019

46

4. Poprawa bazy szkół i placówek oraz ich wyposażenia
Szkoły i placówki powiatu krośnieńskiego wykonały zadania remontowoinwestycyjne na łączną kwotę 285 156 zł, z czego 172 807 zł pochodziło z budżetu
Powiatu, 112 709 zł z dochodów własnych. Jest to o 50 140 zł mniej niż w roku
ubiegłym.
Na poprawę wyposażenia i pomoce dydaktyczne szkoły i placówki
przeznaczyły kwotę 253 177 zł, z czego 75 061 zł to środki budżetowe, 69 584
zł pochodziło z dochodów własnych 91 061 zł ze środków unijnych, a 17 471
zł z darowizn. Jest to więcej o 56 681 zł niż w roku poprzednim.
5. Projekty

unijne
realizowane
przez
placówki
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

oświatowe

-

Zadania realizowane w ramach programów:
PROGRAM ”ERASMUS+” i „ POWER”
Lp.

Tytuł projektu

Okres realizacji
projektu

1.

Zawodowo
doskonali
2018-1-PL01KA102-047885
POWER 2014 2020

01.09.2018 30.06.2020

2.

Erasmus+
„Zmobilizuj się
- studiowanie
i pracowanie
w UE”

01.10.201731.07.2020
Całkowita
wartość
projektu
25 955.00
euro to jest
110 563,00 zł

Wartość projektu
w rozbiciu na lata
ZSGH Iwonicz-Zdrój
2018 r. - 10 809,66 zł
392 307,00 zł 2019 (plan)
170 001,00 zł 2020 (plan)
ZS Iwonicz
2017 r. - 8 358,52 zł
2018 r. - 34 964,03 zł
2019 r. - 49 879,98 zł
2020 r. - 17 360,00 zł

Krótki opis realizowanych zadań

Miesięczne staże zawodowe
w zagranicznych zakładach pracy
w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii - 16
uczniów w każdej z 4 grup i 2 nauczycieli.
Planowany staż we Włoszech.

Uczniowie razem z nauczycielami każdego
roku wyjeżdżają do krajów uczestniczących
w projekcie (Belgia, Niemcy, Włochy,
Grecja, Łotwa, Cypr) na kilkudniowe
wymiany, w czasie których mają możliwość
zdobywania doświadczeń na
międzynarodowym rynku pracy.
Koordynatorem w/w projektu jest jednostka
oświatowa z Niemiec.
Dzięki realizowanemu projektowi ściśle
współpracują ze szkołami partnerskimi
z odwiedzanych krajów.
W czasie wspólnych wizyt uczniowie mają
okazję do wymiany informacji, gromadzenia
nowych pomysłów oraz pogłębiania
i zacieśniania relacji pomiędzy krajami
europejskimi. Wyjazdy partnerskie są
szansą na doskonalenie języków obcych,
zawiązanie nowych międzynarodowych
przyjaźni, podniesienie samooceny i wiary
we własne możliwości. W listopadzie 2019
r. młodzież wraz z opiekunami zrealizowała
wyjazd na Cypr.

RAPORT O STANIE POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO W ROKU 2019

47

6. Stowarzyszenia działające na terenie powiatu krośnieńskiego, współpraca
z organizacjami pozarządowymi
Na terenie powiatu w roku 2019 zarejestrowanych
pozarządowych - o 17 więcej niż w 2018 r., w tym:

było

380

organizacji

1) 270 - stowarzyszeń wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, z czego:
 96 to Ochotnicze Straże Pożarne,
 35 to stowarzyszenia kultury fizycznej,
 123 to stowarzyszenia kulturalne i inne,
 16 to fundacje;
2) 103 - kluby sportowe, dla których organem ewidencyjnym jest Starosta
Krośnieński, z czego:
 59 to uczniowskie kluby sportowe,
 44 to kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń, których statuty
nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
3) 7 - stowarzyszeń zwykłych.
Uchwalono roczny Program współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na współorganizację
przedsięwzięć lub wsparcie organizacji pozarządowych z terenu powiatu
krośnieńskiego w poszczególnych obszarach:
1) upowszechnianie
kultury,
ochrona
dziedzictwa
kulturowego
łącznie
wydatkowano: 3 636,56 (w 2018 r. - 4 619,00 zł);
2) upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej łącznie wydatkowano: 25 877,65 zł
(w 2018 r.- 30 784,14 zł);
3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie łącznie wydatkowano: 11 625 658 zł
(w 2018 r.- 9 730 691,00 zł);
4) opieka nad zabytkami łącznie wydatkowano: 54 000 zł (w 2018 r. - 120 000,00
zł);
5) promocja i ochrona zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
łącznie wydatkowano: 1 999,99 zł (w 2018 r. - 2 998,08 zł);
6) pomoc społeczna, wspieranie osób niepełnosprawnych oraz realizacja zadań
zleconych w zakresie pomocy społecznej, łącznie wydatkowano: 7 506 348,36
zł (w 2018 r. - 6 769 469,16 zł).
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Ogółem wysokość dofinansowania wraz z dotacjami z budżetu Wojewody
Podkarpackiego na realizację współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2019 r. wyniosła - 19 217 520,56 zł (w 2018 r. 16 658 561,38 zł).

VI. Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia
i ochrona zdrowia
1. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
W ramach zadań realizowanych na podstawie uchwały nr 638/2018 Zarządu
Powiatu Krośnieńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Planu
Edukacji Zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim na lata 2019 - 2020 „Życie mam
tylko jedno” przeprowadzono szereg akcji i kampanii prozdrowotnych
dla społeczności lokalnych, podczas których Powiat Krośnieński występował jako
organizator bądź współorganizator.
W 2019 roku zorganizowano m.in.:
Szkolenia, wykłady, warsztaty:


oświata ratownicza - pokazy udzielania pierwszej pomocy, profilaktyka
postępowania w nagłych przypadkach u dzieci i dorosłych - 3 spotkania:
w Posadzie Dolnej, Iwoniczu, Rymanowie - Zdroju.



„Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole - wiedza i praktyka”, konferencja
dla dyrektorów, nauczycieli, psychologów i pedagogów.

Koncerty, konkursy, pikniki:


powiatowy konkurs wiedzy o zdrowiu „Mam czas rozmawiać”, zorganizowany
dla uczniów szkół ponadpodstawowych z okazji obchodów Światowego Dnia
Walki z AIDS;



„Piknik wiosenny” zorganizowany w LO im. Marii Konopnickiej w Jedliczu,
propagujący zdrowy styl życia i bezpieczeństwo dla
uczniów szkół
ponadpodstawowych, gimnazjalnych i podstawowych;



„Piknik motoryzacyjny” zorganizowany w ZS im. Armii Krajowej w Jedliczu,
propagujący zdrowy styl życia i bezpieczeństwo dla uczniów szkół
ponadpodstawowych, gimnazjalnych i podstawowych;



„Szlakiem praktycznej edukacji” piknik zorganizowany w ZS przy OSiW OHP
w Iwoniczu, propagujący zdrowy styl życia dla uczniów szkół
ponadpodstawowych, gimnazjalnych i podstawowych;
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„Zdrowy start do nowej szkoły” piknik zorganizowany w ZS w Iwoniczu,
propagujący zdrowy styl życia i bezpieczeństwo dla uczniów szkół
ponadpodstawowych, gimnazjalnych i podstawowych;



„Zdrowie na talerzu” piknik zorganizowany w ZSGH w Iwoniczu-Zdroju,
propagujący zdrowy styl życia dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
gimnazjalnych i podstawowych;



Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego–promujący rodzicielstwo zastępcze
wśród rodzin;



pikniki, zawody sportowe promujące zdrowy, aktywny styl życia.

Inne działania prozdrowotne (współudział):


zawody „Pierwsza pomoc” o puchar Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego w Krośnie dla gimnazjalistów;



„Michayland”, impreza dla dzieci z elementami edukacji zdrowotnej;



zawody sportowe promujące zdrowy, aktywny styl życia;



„Podkarpackie wesele bez toastu”, cykl imprez promujących trzeźwość;



promowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz transplantologii - konferencje
szkoleniowe, konkursy, pikniki;



wsparcie udziału zawodniczki w XXII Światowych Igrzyskach dla osób
po transplantacji i dializowanych Newcastle Gateshead w Wielkiej Brytanii;



wsparcie akcji charytatywnych, na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców
powiatu pn. „Nocna jazda ratowników (…)”;



wsparcie organizacji obchodów Dnia Świadomości Autyzmu.

Realizacja zadań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia wzrosła
o ponad 30% w stosunku do roku 2018. Wynikała ona zarówno z bieżących potrzeb
jednostek organizacyjnych powiatu, jak i stowarzyszeń oraz społeczności lokalnych.
W 2019 roku zrealizowano łącznie 21 imprez, natomiast w 2018 roku 16.

2. Ochrona zdrowia
Powiat Krośnieński jest podmiotem tworzącym dla dwóch zakładów opieki zdrowotnej:

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie z siedzibą w Krośnie
jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie jest wiodącą jednostką
na terenie 10 gmin Powiatu Krośnieńskiego i miasta Krosna, świadczącą usługi
zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego, transportu sanitarnego POZ.
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W jednostce w 2019 r. zatrudnionych było 126 osób na 125,5 etatu.
W strukturach SPPR w Krośnie funkcjonuje Skoncentrowana Dyspozytornia
Medyczna, która do 30 czerwca 2018 r. zarządzała 20 zespołami ratownictwa
medycznego, a od 1 lipca 2018 r. 21 zespołami. Do 31 marca 2019 r. wszystkie
te zespoły działały w systemie 24 godzinnym, a od 1 kwietnia 2019 r. 3 spośród nich
funkcjonują przez 16 godzin na dobę, w tym 1 zespół zabezpieczający teren powiatu
krośnieńskiego. Zespoły te zapewniają pomoc medyczną dla ponad 540 tys.
mieszkańców.
Zakres działania:
Podstawą wykonywania zadań były umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
w Rzeszowie - zakontraktowanie świadczeń zdrowotnych w ramach:
 1 zespołu specjalistycznego „S” (1 dobokaretka) 24 godzinny;
 5 zespołów podstawowych „P” (5 dobokaretek) 24 godzinnych;
 1 zespołu podstawowego „P” (1 niepełna dobokaretka) 16-godzinnego,
do 31 marca 2019 r. zespół ten funkcjonował w systemie 24 godzinnym,
natomiast od 1 kwietnia 2019 r. pełni dyżury w godzinach 7-23;

2 zespołów transportowych dla potrzeb lekarzy POZ (w dni powszednie od 8 00
do 18 00).
SPPR w Krośnie świadczyło także odpłatne usługi medyczne (badania lekarskie orzeczenia) w ramach umowy z Policją i Strażą Miejską, dotyczące osób
zatrzymanych i doprowadzanych przez przedstawicieli tych jednostek.
Główne źródło przychodów SPPR w Krośnie, stanowiły świadczenia medyczne
realizowane w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Z dniem 1 kwietnia 2019 r. utworzono konsorcjum na udzielanie świadczeń
medycznych w rodzaju „Ratownictwo Medyczne”. W tym celu dnia 24 stycznia 2019
r., w obecności przedstawicieli władz samorządowych, została zawarta umowa
konsorcjum pomiędzy:
a) Samodzielnym Publicznym Pogotowiem Ratunkowym w Krośnie,
b) Zespołem Opieki Zdrowotnej w Dębicy,
c) Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle,
d) Zespołem Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie,
e) Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.
Celem utworzonego Konsorcjum było i jest kompleksowe zabezpieczenie realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego, przez zespoły
ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym obejmującym powiaty: krośnieński,
jasielski, strzyżowski, ropczycko-sędziszowski i dębicki.
SPPR w Krośnie świadczy również usługi medyczne w zakresie badań lekarskich
w ramach umów zawartych z Policją i Gminą, na terenie której funkcjonuje Straż
Miejska. W niewielkim zakresie świadczone są również usługi komercyjne w zakresie
transportu pacjentów poza systemem czy zabezpieczaniu imprez masowych.
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Ilość świadczeń udzielanych przez Samodzielne Publiczne Pogotowie
Ratunkowe w Krośnie na przestrzeni ostatnich trzech lat
Lp.

Zakres działalności

ilość udzielonych świadczeń
2017

2018

2019

1

Zespól Specjalistyczny Krosno

1 638,00

1 643,00

1 514,00

2

Zespół Specjalistyczny Miejsce Piastowe

1 483,00

362,00

0,00

3

Zespół Podstawowy Krosno 1

2 659,00

2 507,00

2 307,00

4

Zespół Podstawowy Krosno 2

2 562,00

2 481,00

2 287,00

5

Zespół Podstawowy Jedlicze

1 915,00

1 369,00

1 861,00

6

Zespół Podstawowy Rymanów

1 663,00

1 956,00

1 443,00

7

Zespół Podstawowy Dukla

1 405,00

1 556,00

1 333,00

8

Zespół Podstawowy Miejsce Piastowe

0,00

1 320,00

1 634,00

9

Zespół Transportowy

1 598,00

1 642,00

1 858,00

11

Policja i Straż Miejska

1 190,00

1 178,00

1 037,00

W 2019 r. Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie, dzięki dotacjom
otrzymanym od Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Powiatu
Krośnieńskiego, zakupiło 4 urządzenia do kompresji klatki piersiowej. Łączny koszt
zakupu wyniósł 206 884,80 zł w tym wysokość otrzymanej dotacji to 199 000,00 zł.
Powiat Krośnieński w 2019 przekazał SPPR w Krośnie dotację w wysokości
10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących remontów.
Realizacja Programu Naprawczego
Program naprawczy Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie przyjęty Uchwałą nr XLIV/324/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia
15 października 2018 r., uwzględnia raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowe w Krośnie z maja 2018 r.
i obejmuje działania naprawcze w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
Głównym kierunkiem działań naprawczych jest utrzymanie stabilnej sytuacji
ekonomiczno-finansowej na poziomie niezagrażającym jej funkcjonowaniu oraz
zapewnienie ciągłości usług medycznych świadczonych na jak najwyższym poziomie
poprzez:
- zapewnienie odpowiedniego sprzętu medycznego i niezbędnych leków oraz
środków pomocniczych,
- stabilną sytuację kadrową połączoną z rozwojem zawodowym i podnoszeniem
kwalifikacji,
- optymalizację kosztów działalności SPPR w Krośnie,
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-

negocjację wyższego poziomu finansowania Skoncentrowanej Dyspozytorni.

W 2018 r. zostały wdrożone następujące działania naprawcze, które były
kontynuowane w 2019 r.:
usprawnienie prowadzenia dokumentacji medycznej poprzez wprowadzanie
pełnej informatyzacji kart czynności ratunkowych oraz dokumentacji
medycznej; zakup nowego oprogramowania e-ZOZ,
- częstsza kontrola i analiza kart medycznych pod kątem prawidłowości
ich wypełniania,
- od 1 lipca 2018 r. finansowanie Dyspozytorni Medycznej odbywa
się bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Zdrowia poprzez zwiększenie
kontraktu na ratownictwo medyczne,
- od 1 lipca 2018 r. poziom finansowania kosztów funkcjonowania Dyspozytorni
Medycznej został podniesiony z 5,90% do poziomu 7% wartości stawki
na dobokaretkę,
od 1 kwietnia 2019 r. Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
występuje jako lider - reprezentant 5 powiatów (krośnieńskiego, jasielskiego,
strzyżowskiego, ropczycko-sędziszowskiego i dębickiego) do kontraktowania
z NFZ;
od 1 stycznia 2020 r., w wyniku negocjacji trwających od końca
2019 r. prowadzonych przez SPPR w Krośnie z pozostałymi współrealizatorami,
została podwyższona stawka kosztów funkcjonowania Dyspozytorni Medycznej
z powodu nowych wymagań ustawowych;
w 2018 r. wzrosła liczba obsługiwanych przez SPPR w Krośnie podmiotów
medycznych w zakresie usług utrzymania i konserwacji łączności radiowej;
w 2019 r., po zmianie zasad kontraktowania z NFZ, prowadzono negocjacje
w celu zawarcia umów z nowymi podmiotami odpowiedzialnymi za prawidłową
realizację kontraktu w rodzaju ratownictwo medyczne, w zakresie utrzymania
i konserwacji łączności radiowej;
zostały przeanalizowane umowy z dostawcami pod kątem terminowości i jakości
dostarczanego towaru bądź świadczenia usług;
w 2019 r. dołożono wszelkich starań, by pomimo konkurencji, która weszła
na lokalny rynek transportu medycznego, nie tylko utrzymać ale również
zwiększyć liczę obsługiwanych podmiotów medycznych;
została wdrożona procedura bieżącego monitorowania jakości i stanu sprzętu
medycznego celem niegenerowania dodatkowych kosztów napraw sprzętu
ekonomicznie nieuzasadnionego;
w 2019 r. pozyskano środki na zakup dodatkowego nowoczesnego sprzętu
medycznego;
prowadzona polityka kadrowa kładzie duży nacisk na bieżące i planowane stany
zatrudnienia pod kątem zmiennych wymogów ustawowych;
od 2018 r. zauważalne jest zmniejszenie stanu zatrudnienia spowodowane jest
to obowiązującym od 1 kwietnia 2019 r. nowym planem działania systemu PRM
dla województwa podkarpackiego, który zmniejszył liczbę godzin funkcjonowania
jednego zespołu ratownictwa medycznego na obszarze zabezpieczanym przez
SPPR w Krośnie;
-

-

-

-

-

-

-
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-

obecnie obowiązująca umowa z NFZ w rodzaju ratownictwo medyczne
obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

Zamierzony cel został osiągnięty, lata 2018 i 2019 zostały zamknięte dodatnimi
wynikami finansowymi w następującej wysokości: rok 2018 - 85 977,37 zł, a rok 2019
- 9 609,09 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej
Siedziba Zakładu znajduje się w budynku Poradni Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego w Krośnie.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. w SPZOS zatrudnionych było 15 osób
(w 2018 r. 23 osoby), w tym 7 lekarzy stomatologów (w 2018 r. - 9 lekarzy
stomatologów).
W ramach Zakładu funkcjonowały poradnie:
-

stomatologia zachowawcza,

-

stomatologia ogólna,

-

stomatologia szkolna,

-

ortodontyczna,

-

chirurgii stomatologicznej,

-

poradnia dla niepełnosprawnych w znieczuleniu ogólnym,

-

pracownia Rtg.
Liczba przyjętych pacjentów
Statystyka pracy zakładu

Rok 2018

Rok 2019

14 452

14 789

- w tym dzieci

5 561

5 514

- poradnia chirurgii stomatologicznej

6 593

6 542

- poradnia ortodontyczna

2 216

2 309

- poradnia stomatologii zachowawczej

1 309

1 675

- poradnia stomatologii ogólnej

1 651

1 660

- poradnia szkolna

2 683

2 603

75

76

oddane protezy zębowe

480

408

oddane aparaty ortodontyczne

140

159

ogółem przyjętych pacjentów

sanacje wykonane w znieczuleniu ogólnym
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Zakład oprócz swojej działalności typowo leczniczej i konsultacyjnej prowadził
działalność szkoleniową i dydaktyczną w postaci rocznych staży podyplomowych
absolwentów stomatologii oraz specjalizacyjne z zakresu chirurgii stomatologicznej
i stomatologii zachowawczej.

SPZOS w Krośnie udzielał świadczeń medycznych w oparciu o:
1) umowę z Narodowym
refundowanych,

Funduszem

Zdrowia

na

udzielanie

świadczeń

2) udzielanie świadczeń nierefundowanych zgodnie z cennikiem świadczeń
ponadstandardowych,
3) świadczenia dla Wojewódzkiego
na podstawie zawartej umowy.

Szpitala

Podkarpackiego

w

Krośnie

Zakres świadczeń obejmował:
1) profilaktykę próchnicy, choroby przyzębia,
2) leczenie ogólnostomatologiczne i endodontyczne,
3) leczenie protetyczne protezami ruchomymi,
4) leczenie ortodontyczne aparatami ruchomymi do 12 roku życia,
5) leczenie i profilaktyka dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia,
6) porady i leczenie chirurgiczne w trybie ambulatoryjnym,
7) leczenie osób niepełnosprawnych w znieczuleniu ogólnym na podstawie
orzeczenia w trybie ambulatoryjnym.
Poradnie stomatologii ogólnej i zachowawczej oraz poradnia szkolna pracowały
w trybie bezkolejkowym.
Oczekiwanie na przyjęcie trwało;
- na protezy zębowe ok. 6-12 miesięcy (w 2018 r - 4 miesięcy),
- do poradni chirurgii stomatologicznej ok. 3 tygodni,
- do poradni ortodontycznej ok. 9 miesięcy,
- do poradni dla osób niepełnosprawnych na wizytę - bezkolejkowo, na zabieg ok. 2-3 miesiące.
Przy obu zakładach opieki zdrowotnej działają rady społeczne, które
są organami inicjującymi i opiniodawczymi Powiatu Krośnieńskiego oraz organami
doradczymi dyrektorów tych jednostek.
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W związku z upływem kadencji dotychczasowych rad społecznych, na mocy
uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 marca 2019 roku, powołano
na 4-letnią kadencję nowych członków rad społecznych.
Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej
w Krośnie w składzie:
1. Przewodniczący - Marian Pelczar - osoba wyznaczona przez Starostę
Krośnieńskiego.
2. Członkowie:
1) Bogumiła Romanowska - przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego;
2) Marek Aftanas;
3) Stanisław Kenar;
4) Maria Parylak;
5) Iwona Stefanik;
6) Andrzej Dziugan.
Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie w składzie:
1. Przewodnicząca - Monika Subik - osoba wyznaczona przez Starostę
Krośnieńskiego.
2. Członkowie:
1) Henryk Rospond - przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego;
2) Kazimierz Gładysz;
3) Marcin Józefowicz;
4) Daniel Piwowar;
5) Adolf Kasprzyk;
6) Zygmunt Ginalski;
7) Józefa Winnicka - Sawczuk.
Liczebność członków nowo powołanych rad społecznych jest taka sama jak
w poprzedniej kadencji.

RAPORT O STANIE POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO W ROKU 2019

56

VII. Wspieranie rodziny, polityka
prorodzinna. Wspieranie osób
niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania powiatu
m.in. dotyczące rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej oraz wspierania osób
niepełnosprawnych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie realizuje zadania własne
i zlecone powiatowi w zakresie ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także realizuje
programy celowe adresowane do mieszkańców powiatu finansowane ze środków
PFRON.
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie - wg stanu na dzień
31 grudnia 2019 r. zatrudnionych było ogółem 21 osób.

1. Zadania z zakresu pomocy społecznej jakie realizowało PCPR to m.in.:
1) opracowanie i realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów

Społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji
z właściwymi terytorialnie gminami - zadanie realizowane na podstawie
dokumentu: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Krośnieńskim na lata 2016-2025 (Strategia została przyjęta Uchwałą
Nr XIV/115/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego dnia 19 lutego 2016 roku),
2) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu
ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. Powiat zlecał
prowadzenie DPS dwóm podmiotom: Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek - Dom
Pomocy Społecznej dla Dzieci na 80 miejsc w Iwoniczu i Konwentowi
Bonifratrów - Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu na 108
miejsc. Łączna kwota przekazanej dotacji w 2019 r. dla Domów Pomocy
Społecznej wynosiła ogółem 4 503 324,80 zł, a w 2018 r. 4 181 538,00 zł,
3) 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 - zadanie
nierealizowane ze względu na brak potrzeb w tym zakresie,
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4) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej - działał Ośrodek Interwencji

5)
6)
7)
8)

Kryzysowej z poradnictwem specjalistycznym i miejscami hostelowymi
w Iwoniczu,
udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach - zadanie realizowane
na bieżąco,
doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,
podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,
w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych - w miarę potrzeb,
zadania zlecone - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi - dwa Środowiskowe Domy Samopomocy - w Rymanowie
i Potoku - łącznie 67 osób. Przekazana dotacja w 2019 r. – 1 591 971,00
zł, a w 2018 r. - 1 329 648,00 zł.

2. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu rodzinnej pieczy
zastępczej
Realizacja obejmowała wszystkie sprawy związane z opieką nad dziećmi,
realizowaną w rodzinach zastępczych czy placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
jak również pomoc wychowankom tych form opieki.
Łączna kwota świadczeń wypłacona w :


2019 r. dla 86 rodzin zastępczych - dla 147 wychowanków wynosiła
1 577 231,19 zł. Ponadto wypłacono dodatki wychowawcze dla 120 dzieci
przebywających w 76 rodzinach zastępczych na kwotę 614 803,96
zł i świadczenie „Dobry Start” - wydano kwotę 45 600 zł na rzecz
152 wychowanków pieczy zastępczej,



2018 r. dla 84 rodzin zastępczych - dla 138 wychowanków wynosiła 1 463
671,39 zł. Ponadto wypłacono dodatki wychowawcze dla 116 dzieci
przebywających w 75 rodzinach zastępczych na kwotę 598 900,99
zł i świadczenia „Dobry Start” - wydano kwotę 29 100 zł na rzecz
97 wychowanków pieczy zastępczej.
Do zadań PCPR w Krośnie należała również wypłata:



wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych:


w 2019 roku wydatki obejmujące wynagrodzenia bezosobowe wraz
z pochodnymi w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach
zastępczych zawodowych wyniosły ogółem 346 994,12 zł,



w 2018 roku wydatki obejmujące wynagrodzenia bezosobowe wraz
z pochodnymi w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach
zastępczych zawodowych wyniosły ogółem 312 680,38 zł,
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comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 13 wychowanków
na łączną kwotę 71 202,87 zł (w 2018 r. 15 wychowanków rodzinnej pieczy
zastępczej na łączną kwotę 72 658,00 zł) oraz dla 5 wychowanków
instytucjonalnej pieczy zastępczej na łączną kwotę 29 982,00 zł (w 2018 r. dla
8 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej na łączną kwotę 38 488,00 zł,



pomocy pieniężnej na usamodzielnienie - przyznano
z instytucjonalnej pieczy zastępczej kwotę 6 939,00 zł,



pomocy rzeczowej na zagospodarowanie - przyznano 1 wychowance z rodzinnej
pieczy zastępczej na kwotę 1599,00 zł oraz 1 wychowance z instytucjonalnej
pieczy zastępczej na kwotę 1 699,00 zł.

1

wychowance

3. Zadania z zakresu zapewnienia dzieciom instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Powiat Krośnieński realizował to zadanie prowadząc trzy placówki opiekuńczowychowawcze typu rodzinnego, jedną placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu
socjalizacyjnego oraz zlecając to zadanie Zgromadzeniu Sióstr Św. Michała
Archanioła
w Miejscu
Piastowym,
które
prowadziło
placówkę
opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego.

4. Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem
Koedukacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego.
Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Krośnieński. Statutowa liczba miejsc
w placówce od 1 stycznia 2019 r. wynosi 17.
Wychowankowie mogą przebywać w placówce do ukończenia 18 roku życia
lub do 25 roku życia pod warunkiem, że kontynuują naukę.
Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w placówce w 2019 r. wyniósł
3 976,52 zł (w 2018 r. - 3 750,97 zł).
Wszyscy wychowankowie przebywający w placówce zostali do niej skierowani
na podstawie postanowienia sądu. Wśród wychowanków placówki nie było sierot
zupełnych.
Na dzień 31 grudnia:

2019 r. w placówce przebywało 21 wychowanków, w tym 16 wychowanków
z terenu Powiatu Krośnieńskiego,

2018 r. w placówce przebywało 15 wychowanków, w tym 12 wychowanków
z terenu Powiatu Krośnieńskiego.
W placówce ogółem zatrudnionych było 9 osób (w 2018 r. 12 osób).
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Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
przebywać nie więcej niż 8 wychowanków.

rodzinnego,

w

której

może

Rodzinny Dom Dziecka w Głowience
Z dniem 1 sierpnia 2019 r. placówka, za zgodą Wojewody, została zlikwidowana.
Dwóch pełnoletnich wychowanków placówki zostało usamodzielnionych.
Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2019 r. wyniósł
3 083,87 zł.
Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach
W 2019 r. w placówce przebywało 4 wychowanków.
W placówce zatrudniona była jedna osoba na stanowisku dyrektora.
Wszyscy wychowankowie przebywający w placówce zostali do niej skierowani
na podstawie postanowienia sądu.
Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2019 r. wyniósł
2 929,60 zł (w 2018 r. wyniósł 2 871,62 zł).
Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu
W 2019 r. w placówce przebywało 7 wychowanków. Dwoje wychowanków placówki
jest sierotami zupełnymi.
W 2019 r. w placówce było zatrudnione 3 osoby, dyrektor, wychowawca oraz do dnia
30 czerwca 2019 r. opiekun dziecięcy - osoba zatrudniona do pomocy przy
sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.
Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2019 r. wyniósł
3 099,06 zł (w 2018 r. wyniósł 3 014,97 zł).
Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym
Niepubliczna całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego
dla dziewcząt.
Regulaminowa liczba miejsc w placówce wynosi 14.
Organem prowadzącym placówkę jest Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła
w Miejscu Piastowym.
W 2019 r. Powiat Krośnieński przekazał Placówce dotację w wysokości 442 353,65
zł (w 2018 r. dotacja wyniosła 425 440,96 zł).
Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanki w roku 2019 wyniósł 3 120,57
zł (w 2018 r. wyniósł 3.057,19 zł).
W 2018 r. placówce było zatrudnionych 5 osób.
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Od 1 kwietnia 2016 r. dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego, przysługuje na każde umieszczone w placówce dziecko w wieku
do ukończenia 18 lat dodatek w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.
W 2019 r. wydano 1 decyzję przyznającą dodatek.
Łączna kwota świadczeń w 2019 r. wyniosła 6 535,71 zł.
Od 1 lipca 2019 r. dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
socjalizacyjnego, funkcjonującym na terenie Powiatu Krośnieńskiego (Dom Dziecka
im. Janusza Korczaka w Długiem i Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom”
w Miejscu Piastowym) przysługuje, na każde umieszczone w placówce dziecko
w wieku do ukończenia 18 lat dodatek w wysokości 500,00 zł miesięcznie
na dziecko.
W 2019 r. wydano 33 decyzje przyznające dodatek.
Łączna kwota świadczenia w 2019 r. wyniosła 80 762,36 zł.
W 2019 r. realizowano rządowy program „Dobry Start”.
Świadczenie w wysokości 300,00 zł na dziecko, przysługiwało dyrektorom placówek
opiekuńczo-wychowawczych oraz pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej,
którzy kontynuowali naukę.
Placówki, którym przyznano świadczenie z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego
L.p

1.

Nazwa placówki opiekuńczowychowawczej

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka

Liczba dzieci na które
przyznano
świadczenie „Dobry
start”
17

Kwota świadczeń

5 100,00

w Długiem
2.

Katolicka Placówka Wychowawcza

13

3 900,00

„Nasz Dom” w Miejscu Piastowym
3.

Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach

2

600,00

4.

Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu

7

2 100,00

39

11 700,00

5.

Razem
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Świadczenie „Dobry start” zostało przyznane 3 pełnoletnim wychowankom pieczy
zastępczej na łączną kwotę 900,00 zł.
6. Zadania PCPR jako
m. in. w zakresie:

organizatora

rodzinnej

pieczy

zastępczej

1) prowadzenia naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu
dziecka,
2) kwalifikowania osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawania zaświadczeń
kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię
o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,
w tym organizowanie szkoleń dla kandydatów,
3) współpracy ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami
pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także
kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi,
4) prowadzenia poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę
zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
5) dokonywania okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej oraz dokonywanie ocen rodzin zastępczych,
6) zgłaszania do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną
sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

6. Do zadań powiatu realizowanych przez PCPR w Krośnie w zakresie
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych należy dofinansowanie:
- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, zgodnie
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- rehabilitacji dzieci i młodzieży,
- usług tłumacza języka migowego.
Poza tym Powiat dofinansowuje działanie warsztatów terapii zajęciowej.
W roku 2019 Powiat na rehabilitację społeczną przeznaczył środki
w wysokości 2 050 727 zł (w roku 2018 - 1 806 565 zł).
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W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie kontynuowało
pilotażowy program Aktywny Samorząd. W ramach programu można było ubiegać
się o dofinansowanie w następujących formach wsparcia:
Moduł I:
 Obszar A zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania
do posiadanego samochodu - na to zadanie wnioski złożyło 2 osoby (w 2018
r. - 4 osoby),
 Obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 5 wniosków (w 2018 - 4 wnioski),
 Obszar B zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania - 18 wniosków (w 2018 r. - 9 wniosków),
 Obszar B zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania 2 wnioski,
 Obszar B zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku 8 wniosków,
 Obszar B zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu
i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy - 13 wniosków,
 Obszar C zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym - 3 wnioski,
 Obszar C zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - 8 wniosków
(w 2018 r. - 5 wniosków),
 Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy,
przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką
(dziennego opiekuna, niani, lub w ramach klubu dziecięcego, punktu
przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego) - 13 wniosków (w 2018
r. - 14 wniosków).
Moduł II:
 pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przez
dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole
wyższej - na to zadanie wnioski złożyło 83 osoby (w 2018 r. - 86 osób).
W ramach programu zawarto w roku 2019:
 144 umowy na kwotę 394 944,99 zł,

z czego w Module I - 65 umów na kwotę 213 285,99 zł,

a w Module II - 79 umów na kwotę 181 659 zł.
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W ramach programu zawarto w roku 2018:
 125 umów na kwotę 324 976,72 zł,

z czego w Module I - 42 umowy na kwotę 143 316,72 zł,

a w Module II - 83 umowy na kwotę 181 660 zł.
Program „Aktywny Samorząd jest w trakcie realizacji, zatem nie wszystkie środki
zostały wypłacone.

7. Realizacja strategii i programów
PCPR w Krośnie
w 2019 roku realizował strategie i programy, na które
zabezpieczano środki w ramach budżetu PCPR:
1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Krośnieńskim
na lata 2016-2025”; zgodnie z tym dokumentem tworzy się inne dokumenty
programowe;
2) „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
na lata 2019 - 2020”; w 2019 r. nie realizowano programu;
3) „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2016-2025” zadanie realizowane w aspekcie szkolenia kadr
pomocy społecznej z zakresu przemocy w rodzinie, prowadzenie
specjalistycznego poradnictwa w PCPR, jak również prowadzenie Ośrodka
Interwencji Kryzysowej;
4) „Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020”; zadanie
realizowane w aspekcie tworzenia, utrzymywania i wsparcia rodzin
zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych czy placówek opiekuńczowychowawczych i wsparcia wychowanków tychże placówek;
5) „Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie
rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz
przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2016 - 2025”; zadanie
realizowane w zakresie wielowątkowego wsparcia osób niepełnosprawnych,
na to zadanie przeznacza się środki PFRON i środki własne powiatu;
6) „Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Krośnieńskim na lata 2017 2020”, zadanie związane m.in. z bieżącym poradnictwem specjalistycznym
i szkoleniem, mającymi na celu zapobieganiu stosowania niewłaściwych
metod wychowawczych.
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8. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
właściwy dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności rozpatrywał
wnioski osób, które ubiegały się o uzyskanie statusu osoby niepełnosprawnej.
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r.:
 28 specjalistów - członków składów orzekających (umowy cywilno-prawne),
 8 pracowników obsługujących zespół (umowy o pracę).
Realizacja zadań w roku 2019
Do Zespołu, od osób z terenu powiatu krośnieńskiego wpłynęło 2759 wniosków
o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Ilość wydanych orzeczeń w 2019 r.
Dla osób z terenu powiatu krośnieńskiego wydano: 2671 orzeczeń (w 2018 r. 2820).
Na
podstawie
wydanych
orzeczeń
o
niepełnosprawności
niepełnosprawności, dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego wydano:
 371 legitymacje osób niepełnosprawnych (w 2018 r. - 394),
 243 kart parkingowych (w 2018 r. - 225).
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VIII. Transport publiczny i drogi publiczne
1. Transport publiczny
W oparciu o zezwolenia i zaświadczenia Starosty Krośnieńskiego na wykonywanie
regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, czterech
przewoźników obsługiwało cztery linie komunikacyjne na terenie Powiatu
Krośnieńskiego:
1) linię komunikacyjną Lubatowa - Równe - Dukla obsługiwała Firma Przewóz
Osób ,,DROMADER’’ Robert Wołczański z siedzibą: 38-481 Rymanów-Zdrój
ul. Spacerowa 30.
Łączny przebieg na linii komunikacyjnej (wozokilometry)
Łączna liczba przewiezionych na tej linii pasażerów

2018 rok
2893
2291

2019 rok
2875
2116

2) linię komunikacyjną Iwonicz-Zdrój - Rogi - Lubatowa obsługiwała firma
TRANS-USŁUGI Piotr Nycz z siedzibą: 38-440 Iwonicz ul. Kmiecie 119.
Łączny przebieg na linii komunikacyjnej (wozokilometry)
Łączna liczba przewiezionych na tej linii pasażerów

2018 rok
106680
53484

2019 rok
106680
51565

3) linię komunikacyjną Rymanów-Zdrój - Rymanów - Iwonicz-Zdrój obsługuje
firma ,,ROKERS’’ Michał Kielar z siedzibą: 38-430 Miejsce Piastowe
ul. Krośnieńska 69.
Łączny przebieg na linii komunikacyjnej (wozokilometry)
Łączna liczba przewiezionych na tej linii pasażerów

2018 rok
115000
69480

2019 rok
115000
40407

Począwszy od 23.09.2019 r. w oparciu o ustawę o Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej uruchomiona została niżej
wymieniona linia komunikacyjna. Przedmiotowa linia została utworzona przede
wszystkim z myślą o dowozie uczniów szkół ponadpodstawowych w Jedliczu dla
których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński.
4) linię komunikacyjną Odrzykoń - Jaszczew - Jedlicze, którą obsługuje Firma
Transportowo-Usługowo-Handlowa „BODEK” Bogdan Wilusz z siedzibą:
38-471 Wojaszówka 169.
Łączny przebieg na linii komunikacyjnej (wozokilometry)
Łączna liczba przewiezionych na tej linii pasażerów

2018 rok
-
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2. Drogi powiatowe
Sieć dróg na terenie Powiatu Krośnieńskiego łącznie stanowi 356,121 km dróg
z tego:
1) 17,781 km w granicach administracyjnych miast,
2) 338,340 km poza granicami miast, w tym:
a) 324,071 km o nawierzchni bitumicznej,
b) 14,269 km o nawierzchni tłuczniowej.
W ciągu tych dróg zlokalizowanych jest 66 mostów o łącznej długości 1385 m.
WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO Z PODZIAŁEM NA GMINY
GMINA CHORKÓWKA
Dł. drogi [km]

Numer Drogi, Przebieg Drogi
Droga P1850R Jasło-Łajsce-Zręcin

8,522

Droga P1896R Krosno-Kobylany-Toki

12,708

Droga P1898R Chorkówka-Faliszówka-Nienaszów

7,986

Droga P1900R Nowy Żmigród-Makowiska-Sulistrowa

1,442

Droga P1949R Jedlicze-Żarnowiec-Zręcin

1,136

Droga P1950R Chlebna-Kopytowa-Faliszówka

3,743

Droga P1953R Chorkówka-Żeglce

1,968

Droga P1954R Chorkówka-Bóbrka do dr nr 1956R

4,459

Droga P1955R Niżna Łąka-Bóbrka

1,940

Droga P1956R Zręcin-Wietrzno-Zboiska

4,822

Droga P1957R dr. Przez wieś Machnówka

1,159

Droga P1958R Dobieszyn-Świerzowa Polska-Szczepańcowa

4,255

Droga P1959R Szczepańcowa-Głowienka

1,620

Droga P1992R Kobylany-Wietrzno

1,077

Droga P1993R Sulistrowa-Draganowa-Głojsce

3,206

Razem w Gminie

60,043

GMINA DUKLA
Numer Drogi , Przebieg Drogi

Dł. drogi [km]

Droga P1911R Iwla-Polany-Huta Polańska

7,759

Droga P1956R Zręcin-Wietrzno-Zboiska

6,251

Droga P1975R Miejce Piastowe-Wrocanka Górna

0,546

Droga P1992R Kobylany-Wietrzno

3,646

Droga P1993R Sulistrowa-Draganowa-Głojsce

2,532

Droga P1994R Iwla-Teodorówka-Dukla

4,484

Droga P1995R Ropianka-Olchowiec

3,390
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Droga P1996R Chyrowa-Mszana-Tylawa

7,381

Droga P1997R Tylawa-Zyndranowa

5,322

Droga P1998R Trzciana-Zawadka Rymanowska

3,086

Droga P1999R Dukla-Lubatowa

4,830

Droga P2000R Równe-Lubatówka

2,715

Droga P2003R od dr. Nr 1956R-Równe (kopalnia)

1,575

Razem w Gminie

53,517

GMINA JAŚLISKA
Dł. drogi [km]

Numer Drogi, Przebieg Drogi
Droga P2116R Jaśliska-Czeremcha-Granica Państwa

9,401

Droga P2117R Wola Niżna-Wola Wyżna

4,964

Razem w Gminie

14,365

GMINA IWONICZ ZDRÓJ
Dł. drogi [km]

Numer Drogi, Przebieg Drogi
Droga P1976R Krosno-Rogi-Iwonicz (wieś)

1,694

Droga P1999R Dukla-Lubatowa

2,059

Droga P2000R Równe-Lubatówka

0,270

Droga P2001R Rogi-Lubatówka-Lubatowa

8,384

Droga P2002R Iwonicz Wieś-Iwonicz Zdrój

5,236

Razem w Gminie

17,643

GMINA JEDLICZE
Numer Drogi, Przebieg Drogi

Dł. drogi [km]

Droga P1846R Chrząstówka do drogi nr 28

0,744

Droga P1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok

4,629

Droga P1892R Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka

1,532

Droga P1943R Jaszczew-Wojaszówka

2,178

Droga P1944R Jaszczew-Ustrobna-Bratkówka

1,601

Droga P1945R Jaszczew-Jedlicze

2,631

Droga P1946R Jedlicze-Potok

2,968

Droga P1947R Jedlicze-Dobieszyn-Krosno

5,376

Droga P1948R Dobieszyn-Krosno (Turaszówka)

1,673

Droga P1949R Jedlicze-Żarnowiec-Zręcin

4,130

Droga P1950R Chlebna-Kopytowa-Faliszówka

2,599

Droga P1951R Chlebna-Łubno Szlacheckie

5,436

Droga P1958R Dobieszyn-Świerzowa Polska-Szczepańcowa

0,817

Droga P2413R Jedlicze-Długie-Żarnowiec

4,561

Razem w Gminie
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GMINA KORCZYNA
Dł. drogi [km]

Numer Drogi, Przebieg Drogi
Droga P1927R Węglówka-Wysoka Strzyżowska

5,056

Droga P1962R Krosno-Głębokie-Czarnorzeki-Jasienica Rosielna

5,060

Droga P1963R Korczyna-Sporne

3,101

Droga P1964R Korczyna-Korczyna Zawiśle

2,887

Droga P1965R Korczyna-Kombornia-Budy Komborskie

7,014

Droga P1966R Korczyna-Kombornia-Jabłonica Polska

6,135

Droga P1967R Korczyna-Krościenko Wyżne

1,798

Droga P1969R Kombornia(dół)-Kombornia

0,856

Droga P1972R Iskrzynia-Haczów-Trześniów

1,552

Droga P2027R Wola Jasienicka-Budy Komborskie

3,601

Droga P2062R Olszyny-Jabłonica Polska

3,028

Razem w Gminie

40,088

GMINA KROŚCIENKO WYŻNE
Dł. drogi [km]

Numer Drogi, Przebieg Drogi
Droga P1967R Korczyna-Krościenko Wyżne

2,047

Droga P1971R Krościenko Wyżne-Iskrzynia

2,830

Droga P1973R Krosno-Iskrzynia

4,274

Razem w Gminie

9,151

GMINA MIEJSCE PIASTOWE
Dł. drogi [km]

Numer Drogi, Przebieg Drogi
Droga P1955R Niżna Łąka-Bóbrka

2,706

Droga P1959R Szczepańcowa-Głowienka

2,432

Droga P1974R Krosno-Targowiska-Wróblik Szlachecki

5,707

Droga P1975R Miejsce Piastowe-Wrocanka Górna

5,948

Droga P1976R Krosno-Rogi-Iwonicz(wieś)

8,298

Droga P2001R Rogi-Lubatówka-Lubatowa

2,325

Droga P2004R Stacja Kolejowa Targowiska

1,369

Razem w Gminie

28,785

GMINA RYMANÓW
Numer Drogi, Przebieg Drogi

Dł. drogi [km]

Droga P1974R Krosno-Targowiska-Wróblik Szlachecki

2,150

Droga P2005R Haczów-Wróblik Szlachecki

2,104

Droga P2006R Haczów-Bzianka-Besko

4,186

Droga P2007R Milcza-Besko

1,663

Droga P2008R Wróblik Królewski-Ladzin

2,304

Droga P2009R Droga przez wieś Klimkówka

2,870
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Droga P2010R Milcza-Rymanów

4,135

Droga P2111R Rymanów-Sieniawa-Głębokie

7,763

Droga P2112R Królik Polski-Bałucianka

1,946

Droga P2113R Pastwiska-Puławy

6,875

Droga P2114R Rudawka Rymanowska - Wisłoczek

4,554

Droga P2115R Droga przez wieś Puławy

2,829

Razem w Gminie

43,379

GMINA WOJASZÓWKA
Numer Drogi, Przebieg Drogi

Dł. drogi [km]

Droga P1844R Chrząstówka-Niepla-Przybówka

1,953

Droga P1845R Szebnie-Chrząstówka-Przybówka

2,517

Droga P1924R Kobyle-Łęki Strzyżowskie-Bratkówka-Odrzykoń

13,406

Droga P1940R Przybówka-Pietrusza Wola-Rzepnik-Bratkówka

11,152

Droga P1941R Wojaszówka-Łączki Jagiellońskie

1,364

Droga P1942R Chrząstówka-Bajdy

2,356

Droga P1943R Jaszczew-Wojaszówka

2,363

Droga P1944R Jaszczew-Ustrobna-Bratkówka

3,794

Droga P1960R Krosno-Odrzykoń

3,914

Droga P1961R Odrzykoń-Sporne

2,405

Droga P1962R Krosno-Głębokie-Czarnorzeki-Jasienica Rosielna

3,051

Razem w Gminie

48,275

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie to jednostka organizacyjna Powiatu
Krośnieńskiego utworzona na podstawie Uchwały Nr IV/25/99 Rady Powiatu
Krośnieńskiego z dnia 24 lutego 1999 r.
W 2019 r. w PZD zatrudnionych było 27 osób. Ponadto w sezonie letnio-jesiennym
zatrudnionych było dodatkowo 5 osób.
Utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym
Na terenie gmin: Chorkówka, Dukla, Miejsce Piastowe, Jaśliska, Wojaszówka
i częściowo Iwonicz-Zdrój drogi powiatowe w 2019 r. utrzymywane były przez
Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, a na terenie gmin: Krościenko Wyżne, Korczyna,
Jedlicze, Rymanów i częściowo Iwonicz-Zdrój utrzymywane były przez Gminy
na mocy porozumień. Na terenie obsługiwanym przez PZD usługi zimowego
utrzymania zlecone były firmom zewnętrznym.
Na usługi odśnieżania oraz piaskowania jednostka wydatkowała 513 430,65
zł (w 2018 r. - 485 348,68 zł).
Na zakup materiału do zwalczania śliskości wydatkowano 193 494,00 zł (w 2018 r. 148 381,05 zł).
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Wydatki na usługi zimowego utrzymania dróg w 2019 r. wzrosły o około 5,79%
w stosunku do wydatków z roku 2018. Wzrost ten spowodowany był:
-

-

-

wzrostem cen świadczonych usług poprzez zaoferowanie przez wykonawców
wyższych stawek godzinowych niż w roku 2018. Średnia stawka zimowego
utrzymania dróg w 2018 r. wyniosła 266,36 zł/godz. a w 2019 roku 318,56
zł/godz.,
przejęciem przez PZD Krosno zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy
Jedlicze. W 2018 roku drogi na terenie Gminy Jedlicze utrzymywała Gmina
na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Krośnieńskim, natomiast
w 2019 r. utrzymanie tych dróg było w kompetencji Powiatowego Zarządu
Dróg,
utrzymaniem chodników zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych,
zwiększeniem kosztów pozimowego sprzątania dróg i chodników
zlokalizowanych w ciągu tych dróg.

Zwiększenie wydatków na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg
spowodowane zostało przez wzrost cen soli i piasku zakupionych do zwalczania
śliskości na drogach. Ponadto w 2019 roku dokonano zakupu siatki przeciwśnieżnej
oraz pali do zasłon, aby zminimalizować powstawanie zasp śnieżnych w miejscach
szczególnie zawiewanych, w związku z licznymi interwencjami radnych Powiatu
Krośnieńskiego i użytkowników dróg.
Utrzymanie dróg powiatowych w sezonie letnim
Letnie utrzymanie dróg obejmowało kompleks działań, których celem było przede
wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Część
z tych prac zlecana była firmom zewnętrznym po wyłonieniu wykonawcy zgodnie
z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Część prac była także realizowana przez
służby liniowe jednostki.
Zadania realizowane w 2019 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie można
podzielić na zadania o charakterze inwestycyjnym i bieżącym.
Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 376 970,00 zł z tego 21 500,00 zł
wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej na zadania:
1) „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego w ciągu drogi
powiatowej Nr 1896R Krosno - Kobylany - Toki w msc. Świerzowa Polska” 4 000,00 zł,
2) „Budowę chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego w ciągu drogi
powiatowej Nr 1956R Zręcin - Wietrzno - Zboiska w msc. Zręcin” - 4 000,00 zł;
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3) „Budowę chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego w ciągu drogi
powiatowej Nr 1974R Krosno - Targowiska - Wróblik Szlachecki w msc. Wróblik
Królewski” - 6 500,00 zł;
4) „Budowę chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego w ciągu drogi
powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w msc. Jedlicze” 7 000,00 zł.
Ponadto za kwotę 355.470,00 zł zakupiona została koparko - ładowarka.
Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie w 2019 r. były niższe od wydatków
2018 r. o 532 160,83 zł.
Na remonty dróg, przepustów i chodników wydatkowano kwotę 819 356,75 zł w tym:
1) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - 515 646,75 zł,
2) zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr 2117R Wola Niżna - Wola Wyżna
- 5 000,00 zł,
3) remont przepustu w Krościenku Wyżnym, ul. Południowa - 7 995,00 zł,
4) remont 3 mostów stalowych z pokładem drewnianym w ciągu drogi powiatowej
nr 2112R Królik Polski-Bałucianka (1 szt.) i 2117R Wola Niżna-Wola Wyżna
(2 szt.) - 105 000,00 zł,
5) konserwacja odwodnienia korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej
nr 1962R Krosno - Głębokie - Czarnorzeki - Jasienica Rosielna - 20 000,00 zł,
6) remont przepustu w ciągu drogi powiatowej 1940R Przybówka - Pietrusza
Wola - Rzepnik - Bratkówka w msc. Łęki Strzyżowskie - 19 200,00 zł,
7) naprawa konstrukcji pokładu drewnianego mostu w ciągu drogi powiatowej
nr 1900R Nowy Żmigród - Makowiska - Sulistrowa - 45 400,00 zł,
8) wymiana barier stalowych w ciągu drogi powiatowej nr 1966R Korczyna Kombornia - Jabłonica Polska i 1993R Sulistrowa - Draganowa - Głojsce 10 200,00 zł,
9) naprawa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1847R Szebnie - Tarnowiec Jedlicze - Potok - 8 610,00 zł,
10) remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1976R Krosno Rogi - Iwonicz - 17 900,00 zł,
11) montaż studzienek, wpustów i remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej
nr 2001R Rogi - Lubatówka - Lubatowa - 10 500,00 zł,
12) naprawa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2413R Jedlicze Długie - Żarnowiec - 7 398,45 zł,
13) remont chodnika i przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2001R
Rogi - Lubatówka - Lubatowa - 11 506,56 zł,
14) konserwacja nawierzchni chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1973R
Krosno - Iskrzynia i 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok 34 999,99 zł.
Poza remontami Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie wykonywał także zadania
związane z bieżącym utrzymaniem dróg o łącznej wartości - 669 260,75 zł
(w 2018 r. 1 078 352,71 zł) w tym:
RAPORT O STANIE POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO W ROKU 2019

72

1) utrzymanie zieleni przydrożnej - 51 521,40 zł,
2) wykonanie oznakowania poziomego - 1 375,14 zł,
3) zakup znaków drogowych, luster, tabliczek informacyjnych, łańcuchów
do odgrodzenia chodników, słupków i cementu do ich montażu przez
pracowników służby liniowej - 51 877,40 zł,
4) zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania pasa drogowego
takich jak: masa mineralno - asfaltowa, emulsja, kruszywo, rury kanalizacyjne,
korytka, bariery, wpusty ściekowe - 108 869,52 zł,
5) zakup benzyny i oleju napędowego do sprzętu wykorzystywanego podczas
prac w pasie drogowym, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych - 241 127,15
zł,
6) naprawa samochodów i sprzętu drogowego, okresowe przeglądy techniczne
- 115 180,01 zł,
7) montaż barier stalowych w ciągu dróg powiatowych - 24 477,00 zł,
8) opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu - 15 910,00 zł,
9) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi, majątku
i użytkowanych samochodów i sprzętu - 35 379,13 zł,
10) zbiórka padłych zwierząt z pasa drogowego dróg powiatowych - 23 544,00 zł.
Ponadto służby liniowe Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie zajmowały się m.in:
wykaszaniem poboczy - 2 160 km (około 4 320.000 m2),
koszeniem przeciwskarp - 10 km,
poprawą i montażem oznakowania - 622 szt.,
renowacją rowów - 28 km,
remontami cząstkowymi nawierzchni - wbudowano 43,3 t masy bitumicznej
na zimno,
6) uzupełnieniem poboczy i remontami cząstkowymi dróg o nawierzchni
nieulepszonej - wbudowano 490 t materiału,
7) regulacją studni kanalizacyjnych usytuowanych w chodnikach - 4 szt.,
8) montażem barier energochłonnych - 184 mb,
9) czyszczeniem kratek ściekowych - 45mb,
10) wycinką i regulacją koron drzew - 18 szt.,
11) wycinką zakrzaczeń na odcinku 56 km,
12) oczyszczeniem z roślinności chodników - 2,5 km,
13) pozimowym czyszczenie mostów - 5 szt.,
14) zakładaniem łańcuchów przy poręczach - 1200 mb,
15) profilowaniem poboczy - 24 km,
16) układaniem płyt ażurowych - 45 m2,
17) likwidacją obsuniętych skarp - 30 mb,
18) montażem ścieków betonowych - 24 mb,
19) remontem chodników - 170 m2,
20) remontem przepustu drogowego - 1 szt.,
21) wykonaniem przepustu drogowego - 1 szt,
1)
2)
3)
4)
5)
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IX. Komunikacja
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Krośnie prowadził
obsługę mieszkańców powiatu krośnieńskiego w zakresie rejestracji pojazdów,
wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, transportu i drogownictwa.
W 2019 r. Wydział obsługiwał średnio ponad 200 osób dziennie
Łącznie w 2019 r. wydano 30 559 decyzji (w 2018 r. - 28 113 decyzji), w tym:
- w referacie ds. rejestracji pojazdów 26 093 decyzji (w 2018 r. - 23 730),
- na stanowisku ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami 4377
decyzji (w 2018 r. - 4 282).
Liczba podstawowych spraw załatwionych w 2019 r. w Wydziale Komunikacji
i Transportu:
1) w zakresie rejestracji pojazdów:
Wyszczególnienie
Liczba zarejestrowanych pojazdów sprowadzonych z zagranicy
Liczba zarejestrowanych pojazdów z innego powiatu

2018
3289
3230

2019
3342
5173

983

1503

4

Liczba
zarejestrowanych
pojazdów
z
Krośnieńskiego
Liczba zarejestrowanych pojazdów nowych

598

635

5

Liczba wyrejestrowanych pojazdów

2298

2491

6

Liczba pojazdów czasowo wycofanych z ruchu

23

33

7

3179

4361

513

64

9

Liczba wymienionych dowodów rejestracyjnych ze względu na brak
miejsca na kolejne wpisy badań technicznych
Liczba wydanych dowodów rejestracyjnych albo pozwoleń
czasowych zatrzymanych przez organy kontroli ruchu drogowego
Liczba wydanych wtórników dowodów rejestracyjnych

93

65

10

Liczba wydanych wtórników kart pojazdów

34

102

11

Liczba wydanych wtórników nalepek kontrolnych

20

81

12

Liczba wydanych wtórników zalegalizowanych tablic rejestracyjnych
pojazdów (w tym na bagażnik)
Liczba przyjętych zawiadomień o zbyciu albo nabyciu pojazdów
Liczba wydanych decyzji o skierowaniu na nadanie cech
identyfikacyjnych pojazdu oraz o wyrażeniu zgody na wykonanie
i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
Liczba wpisanych do dowodu rejestracyjnego adnotacji „VAT”
Liczba wpisanych do dowodu rejestracyjnego adnotacji „GAZ-LPG”
Liczba wpisanych do dowodu rejestracyjnego adnotacji „HAK”
Liczba wpisanych do dowodu rejestracyjnego adnotacji „L”
Liczba wpisanych do dowodu rejestracyjnego adnotacji „EURO”
Liczba wpisanych do dowodu rejestracyjnego adnotacji „TAXI”
Liczba wpisanych do dowodu rejestracyjnego adnotacji „PIT”
Liczba wpisanych do dowodu rejestracyjnego adnotacji „CIT”

190
(61)
5083
55

149
(62)
5145
39

45
536
387
15
7
5
0
0

114
507
471
7
4
12
33
9

Lp.
1
2
3

8

13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

terenu

Powiatu
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23
24

Liczba wpisanych do dowodu rejestracyjnego adnotacji
o ustanowieniu albo skreśleniu zastawu rejestrowego
Liczba wydanych zaświadczeń potwierdzających dane zawarte
w utraconym dowodzie rejestracyjnym albo karcie pojazdu

66

13

96

83

2) w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:
Lp.
1

Wyszczególnienie
Liczba zamówionych krajowych praw jazdy

2018
3299

2019
3145

43

62

2

Liczba zamówionych międzynarodowych praw jazdy

3

Liczba wydanych profili kandydata na kierowcę (PKK)

2385

2187

4

Liczba wprowadzonych zakazów sądowych w zakresie kierowania
pojazdami
Liczba wydanych decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania
pojazdami
Liczba wydanych decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikom
alimentacyjnym
Liczba wydanych postanowień o zatrzymaniu uprawnień
do kierowania pojazdami
Liczba wydanych decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy
za przekroczenie prędkości i liczby przewożonych osób
Liczba wydanych decyzji o skierowaniu na badania lekarskie
Liczba wydanych decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne
Liczba wydanych decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny
Liczba wydanych decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie
kwalifikacji
Liczba przywróconych kierowcom uprawnień do kierowania
pojazdami

200

257

170

227

14
15

5
6
7
8
9
10
11
12
13

16
17
18
19

258

9

368

136
223
120
129
122
7

148
156
148
10

127

133

Liczba żądań akt ewidencyjnych kierowców

182

217

Liczba przekazanych do innych urzędów akt ewidencyjnych
kierowców
Liczba wydanych zezwoleń na
prowadzenie
pojazdów
uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
Liczba zaewidencjonowanych kierowców
Liczba udostępnionych danych i wydanych zaświadczeń
Liczba zarchiwizowanych akt kierowców ze względu na zgon
kierowcy

240

160

101

106

-

91
125
266

2018
30

2019
57

13

17

2

7

27

15

3) w zakresie transportu:
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Liczba kontroli przeprowadzonych u przedsiębiorców wykonujących
krajowy transport drogowy
Liczba kontroli przeprowadzonych u przedsiębiorców prowadzących
stacje kontroli pojazdów
Liczba wydanych uprawnień do przeprowadzania badań
technicznych pojazdów
Liczba wydanych zaświadczeń potwierdzających zdolność
finansową przewoźnika wykonującego transport drogowy
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5
6
7
8
9

Liczba wydanych licencji i zezwoleń na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego
Liczba wygaszonych licencji i zezwoleń na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego
Liczba przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
wpisanych do rejestru działalności regulowanej
Liczba zaświadczeń wydanych przedsiębiorcom na przewozy
drogowe na potrzeby własne
Liczba wydanych zaświadczeń uprawniających operatora
do wykonywania publicznego transportu zbiorowego

14

17

11

22

1

3

7

10

0

2

Wyszczególnienie
Liczba zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu

2018
30

2019
40

Liczba zatwierdzonych projektów czasowej zmiany organizacji
ruchu
Liczba wydanych zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób
szczególny
Liczba wydanych opinii dotyczących wykorzystania dróg w sposób
szczególny
Liczba przeprowadzonych kontroli w ośrodkach szkolenia
kierowców
Liczba przeprowadzonych kontroli oznakowania dróg gminnych
i powiatowych
Liczba wpisanych do ewidencji instruktorów nauki jazdy
Liczba wykreślonych z ewidencji instruktorów nauki jazdy
Liczba wpisanych do rejestru ośrodków szkolenia kierowców
Liczba wykreślonych z rejestru ośrodków szkolenia kierowców
Liczba wydanych zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego
Liczba wniosków zgłoszona na Powiatową Komisję
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Liczba wydanych decyzji o przepadku pojazdu na rzecz powiatu

111

96

24

23

14

17

14

11

2

1

3
4
2
1
4
23

5
8
0
3
5
61

1

2

4) w zakresie drogownictwa:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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X. Kultura, promocja i opieka nad
zabytkami
Działalność kulturalna, sportowa i promocja powiatu

KULTURA
Działania Powiatu Krośnieńskiego związane z rozpowszechnieniem i promocją
kultury w 2019 roku polegały przede wszystkim na:
 współpracy ze stowarzyszeniami kulturalnymi tj.:
1) współorganizacji imprez m.in.:
- Przeglądu Zespołów Śpiewaczych Kolęd i Pastorałek oraz Biesiady
Folklorystycznej „Zachować dla przyszłych pokoleń” ze Stowarzyszeniem
Kulturalno-Rekreacyjnym „JEDNOŚĆ” w Łękach Dukielskich,
- Przeglądu KROPA ze Stowarzyszeniem Regionalizm w Korczynie,
- Biesiady „Na Lubatowską Nutę” z Regionalnym Stowarzyszeniem
Twórców i Animatorów Kultury Ludowej w Lubatowej,
- Przeglądu Pieśni Maryjnych ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Bóbrka,
- obchodów 600.lecia lokacji miejscowości Bzianka ze Stowarzyszeniem
na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka,
- „W blasku Krzyża z Ojcem PIO” ze Stowarzyszeniem Crucis Splendor
w Rymanowie,
2) pomocy w nawiązywaniu kontaktów krajowych i zagranicznych:
- zorganizowaniu wyjazdu i występu laureatów powiatowych konkursów
wokalnych w Centrum Kultury w Stropkovie.


współpracy z Gminnymi Ośrodkami Kultury w zakresie współorganizacji
imprez kulturalnych takich jak musicale, konkursy, przeglądy:
- Powiatowego Dnia Działacza Kultury z GOK w Rymanowie,
- Międzynarodowego Przeglądu Chórów Kościelnych i Cerkiewnych
z OK w Dukli,
- Konkursu Plastycznego Moje Boże Narodzenie z GOK w Jedliczu,
- „Wesela Podkarpackiego” z GOK w Rymanowie,



kontynuowaniu
organizacji
imprez
kulturalnych
powiatowych
i międzynarodowych, takich jak: Międzynarodowy Przegląd Chórów
Kościelnych
i
Cerkiewnych,
Międzynarodowy
Konkurs
Szopek
Bożonarodzeniowych, Koncert Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda…”.
Wystawy i prezentacje artystyczne Przegląd Małych Form Teatralnych Jasełka 2019, Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Konkurs Poezji Sybirackiej,
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Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej, Konkurs Pieśni Religijnej, Konkurs
Pieśni Patriotycznej, Konkursy Plastyczne,
kontynuowaniu organizacji Dnia Działacza Kultury, podczas którego
przekazano nagrody finansowe Starosty dla działaczy kultury i nagrody
rzeczowe dla zespołów i grup artystycznych. Nagrody Starosty w 2019 roku
otrzymali: Barbara Marchewka z Łęk Dukielskich, Ewa Michniewska
z Długiego, Katarzyna Marszałek z Krościenka Wyżnego, Amatorska Grupa
Teatralno - Kabaretowa działająca przy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Żeglce
„Że Chcę”, Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od Zapomnienia” z Iwonicza Zdroju, kapela „JACY TACY” z Jaślisk, Klub „Pod igłą i szydełkiem”
z Korczyny, Zespół Śpiewaczy „Mali Rogowice” z Rogów, Kapela Folkowa
„Synkole” z Odrzykonia,
na wnioski Wójtów, Burmistrzów oraz Dyrektorów Ośrodków Kultury Starosta
Krośnieński wystąpił do Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
o przyznanie odznaczeń „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, które otrzymali
Małgorzata Twardzik - Wilk, Rajmund Boczar i Stefan Stempina. Ponadto
Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali: Ewa Kłos,
Beata Radzięciak i Jan Łabuda,
kontynuowaniu współpracy kulturalnej z Centrum Oświaty i Kultury
w Stropkowie, Okresnym Uradem w Świdniku oraz Samorządem XVII
Dzielnicy Budapesztu. Współpraca polegała na obopólnym udziale
w konferencjach i uroczystościach oraz na wymianie artystów i zespołów
artystycznych: ludowych, wokalnych, muzycznych i teatralnych.
Przykłady takiej współpracy to wymiana szopek bożonarodzeniowych
na konkursach w Stropkowie i Świdniku, wystawa twórczości malarskiej Iwony
Jankowskiej - Mihułowicz z Bóbrki w Budapeszcie, udział laureatki
powiatowych konkursów wokalnych Natalii Bęben z Korczyny na Koncercie
Świątecznym
w Stropkowie, wymiana chórów na koncertach okolicznościowych, chór Cyryla
i Metodego ze Stropkova na Koncercie Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda,
kolęda…” w Głowience,
organizowaniu i współorganizowaniu imprez z okazji świąt państwowych,
rocznic i jubileuszy m.in.: Obchodów Dnia Niepodległości w Kościele
Parafialnym oraz w Kinie Sokół w Rymanowie, Dnia Katyńskiego w Krośnie,
Rocznicy Bitwy Dukielskiej w Dukli, jubileuszy: orkiestr, chórów, zespołów
artystycznych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych,
zorganizowaniu 3 nowych przedsięwzięć kulturalnych tj.:
- Powiatowy Dzień Matki w Rymanowie,
- Narodowe Czytanie w Jedliczu,
- Koncert „Niepodległa w Europie” w Krośnie.
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PROMOCJA
W zakresie promocji powiatu w minionym roku kontynuowano wydawanie
dwumiesięcznika „Nasz Powiat”. Na łamach czasopisma przekazywano różnego
rodzaju informacje, ogłoszenia, zawiadomienia, uchwały Rady Powiatu.
Prezentowano sylwetki ludzi znanych i zasłużonych dla regionu. Informowano między
innymi o realizacji inwestycji, pozyskiwaniu funduszy europejskich, organizowanych
uroczystościach, wydarzeniach oraz działalności jednostek organizacyjnych
i organizacji pozarządowych.
„Nasz Powiat” jest gazetą bezpłatną, dzięki czemu docierał do większego grona
odbiorców. Gazeta „Nasz Powiat” wydawana jest od grudnia 2007 roku. W 2019 roku
wydano 6 numerów dwumiesięcznika „Nasz Powiat”. Łączny nakład wyniósł 12 000
egzemplarzy.

KULTURA FIZYCZNA
Kontynuowano organizację cyklicznych imprez sportowych tj.: Plebiscyt Sportowy
na Najlepszego i Najpopularniejszego Sportowca, Działacza i Trenera Powiatu
Krośnieńskiego, Powiatową Olimpiadę Tenisa Stołowego, Powiatowy Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Starosty Krośnieńskiego, Sportowe Podsumowanie Roku
Szkolnego 2018/2019.
Z gminami i stowarzyszeniami kultury fizycznej współorganizowano imprezy
sportowe m.in.: XX Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce
Siatkowej ze Stowarzyszeniem Pro Familia w Wojaszówce, Międzywojewódzki
Memoriał im. Bogusława Dziury w Strzelectwie Sportowym z Klubem MUKS
„Podkarpacie” Jedlicze, Ogólnopolskie zawody w Biathlonie Letnim Niewidomych i
Słabowidzących w Rymanowie ze Związkiem Kultury Fizycznej OLIMP,
Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin w Dukli, cykliczną imprezę „Uzdrowisko
Rymanów Podkarpacka Stolica Dzieci” w Rymanowie.
TURYSTYKA
Powiat krośnieński w trakcie 2019 roku udzielał szeregu informacji o dostępnej bazie
gastronomicznej, hotelarskiej i noclegowej oraz wielu innych informacji z zakresu
turystyki. Uaktualniano również bazę turystyczną powiatu. Opracowano kalendarz
imprez turystycznych.
WSPÓŁPRACA PARTNERSKA
Z jednostkami samorządu lokalnego
Powiat w 2019 roku prężnie współpracował z jednostkami samorządu lokalnego.
Podczas posiedzeń Konwentu Wójtów i Burmistrzów dokonywano wspólnych ustaleń
dotyczących organizacji imprez powiatowych.
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Z zagranicą
1. Słowacja - Urząd Miasta Świdnik, Urząd Miasta Stropkov:





współpracowano z obwodem Świdnik przy organizacji obchodów
rocznicowych operacji karpacko - dukielskiej,
zorganizowano konkurs Szopek Bożonarodzeniowych w Świdniku i Stropkovie
oraz Dukli z udziałem dzieci i młodzieży obydwu państw, a także przeglądy
chórów, zespołów śpiewaczych i innych zespołów artystycznych
na różnorodnych imprezach okolicznościowych,
uczestniczono w obchodach 615-lecia pierwszej pisemnej wzmianki
o Stropkovie w Centum Kultury w Stropkovie.

2. Węgry - Samorząd XVII Dzielnicy Budapesztu




uczestniczono w obchodach rocznicowych świąt narodowych obu państw delegacja powiatu uczestniczyła w uroczystościach rocznicowych Wiosny
Ludów obchodzonych 15 marca 2019 roku oraz 23 października 2019 roku
w obchodach Rewolucji Węgierskiej. Delegacja z Budapesztu wzięła udział
w obchodach Święta Niepodległości 11 listopada
zorganizowano wystawę prac malarskich powiatowej artystki z Bóbrki Iwony
Jankowskiej - Mihułowicz w Budapeszcie.

Powiat jest członkiem Stowarzyszeń: „Euroregion Karpacki - Polska” (2002 r.),
Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych (2016 r.).
Do 29 listopada 2019 roku przez 17 lat powiat lat był członkiem Lokalnej Organizacji
Turystycznej - „Beskid Niski" (2002 r.) Na podstawie uchwały Nr XIII/101/2019 Rady
Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 listopada 2019 roku powiat zrezygnował
z członkostwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski"
Niekwestionowaną korzyścią różnych form współpracy jest promocja potencjału
turystycznego i gospodarczego Powiatu.

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Krośnieńskiego wykonuje
Krośnieńska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Krośnie, przy ul. Wojska Polskiego 41.
Zadania prowadzone są zgodnie z porozumieniem z dnia 28 listopada 2003 r.,
zawartym pomiędzy Powiatem Krośnieńskim, a Miastem Krosnem w sprawie
powierzenia przez Powiat Krośnieński Miastu Krosno prowadzenia zadań powiatowej
biblioteki publicznej dla powiatu krośnieńskiego.
W 2019 roku na realizację powierzonego zadania Powiat Krośnieński
przekazał kwotę 57 599,00 zł. KBP realizowała zadania biblioteki powiatowej
zawarte w planie pracy na 2019 rok, których głównym celem było podniesienie
jakości usług świadczonych przez biblioteki publiczne 10 gmin z terenu powiatu
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krośnieńskiego oraz ujednolicenie procesów bibliotecznych w ramach sieci
powiatowej.
Działania podejmowane w ramach tych zadań polegały m.in. na:
 wskazaniu odpowiednich form i metod pracy w bibliotekach gminnych;
 nadzorowaniu prawidłowości prowadzenia dokumentacji bibliotecznej;
 doradztwie w zakresie działalności informacyjnej oraz systematycznego
rozszerzania obszaru pracy z czytelnikiem;
 wspieraniu działań mających korzystny wpływ na obraz bibliotek w środowisku
lokalnym;
 działaniach mających na celu niwelowanie różnic pomiędzy bibliotekami
gminnymi, głównie w sferze systematycznego podnoszenia stopnia
komputeryzacji bibliotek gminnych i ich filii oraz wykorzystywania nowych
technologii w codziennej pracy bibliotek;
 inicjowaniu i wspieraniu współpracy pomiędzy bibliotekami publicznymi
powiatu krośnieńskiego, szczególnie w zakresie wymiany doświadczeń
i informacji;
 poradnictwu oraz rozstrzyganiu wątpliwości w kwestiach prawno administracyjnych;
 pełnieniu funkcji doradczej na potrzeby samorządów przy podejmowaniu
decyzji dotyczących bibliotek.
W 2018 roku przekazano kwotę 56 304,00 zł na prowadzenie zadań powiatowej
biblioteki publicznej, natomiast w 2019 roku 57 599,00 zł.

DOTACJE DO PRAC KONSERWATORSKICH
Powiat przekazał dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach z terenu powiatu krośnieńskiego wpisanych do rejestru
zabytków. Dotacje przekazano 8 podmiotom na łączną kwotę 84 000,00 zł.
Dotacje otrzymały:
1) Parafia Rzymskokatolicka w Zręcinie - 10 000,00 zł
Nazwa zadania: Prace konserwatorskie i restauratorskie przy organach
piszczałkowych w kościele parafialnym w Zręcinie - kontynuacja prac;
2) Parafia Rzymskokatolicka w Ustrobnej - 4 000,00 zł
Nazwa zadania: Konserwacja i restauracja drzwi wewnętrznych z kruchty
kościoła pw. św. Jana Kantego w Ustrobnej;
3) Parafia Rzymskokatolicka w Łączkach Jagiellońskich - 10 000,00 zł
Nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachowego (kruchta, babiniec, skarbiec,
zakrystia) oraz elewacja północna i ściany wschodnia i północna
prezbiterium kościoła p.w. św. Andrzeja Ap. i Narodzenia NMP w Łączkach
Jagiellońskich;
4) Parafia Rzymskokatolicka w Krościenku Wyżnym - 20 000,00 zł
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5)

6)

7)

8)

Nazwa zadania: Prace budowlane przy kościele parafialnym w Krościenku
Wyżnym - izolacja fundamentów i remont kanalizacji deszczowej;
Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce - 10 000,00 zł
Nazwa zadania: Konserwacja stolarki drzwiowej zabytkowego kościoła
parafialnego p.w. św. Michała Archanioła w Klimkówce;
Parafia Rzymskokatolicka w Jaśliskach - 15 000,00 zł
Nazwa zadania: Jaśliska, kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Ołtarz
w kaplicy Matki Bożej Różańcowej z XIX w. konserwacja i restauracja;
Parafia Rzymskokatolicka w Komborni - 10 000,00 zł
Nazwa zadania: Prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkowych
organach piszczałkowych w Kościele p.w. Matki Boskiej Pocieszenia
w Komborni;
Andrzej Kołder, Muzeum Zamkowe Kamieniec – 5 000,00 zł
Nazwa zadania: Prace renowacyjno – konserwatorskie korony murów oraz
kamiennych ścian i gotyckich tynków zamku wysokiego Kamieniec
w Odrzykoniu/Korczynie.

W 2018 roku dotacje przekazano 6 podmiotom na łączną kwotę 120 000,00
zł, w 2019 roku dotacje przekazano 8 podmiotom o łącznej kwocie 84 000,00 zł.
SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY
Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli
W zabytkowym pałacu Mniszchów z II połowy XVIII w., w którym mieści
się siedziba Muzeum, zbiory gromadzone są zgodnie z profilem instytucji od 1968 r.
W Muzeum prezentowane są wystawy dotyczące dziejów Dukli i dukielskiego
zespołu pałacowo - parkowego, walk w Karpatach w okresie I i II wojny światowej
oraz skansen broni ciężkiej.
Muzeum prowadzi działalność badawczą, edukacyjną i promocyjną: wystawy
czasowe, lekcje muzealne, prelekcje, sesje naukowe i popularno-naukowe, koncerty
i konkursy itp. Wiele imprez kulturalnych zorganizowanych przez Muzeum jest
połączonych z promocją produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych.
Muzeum współdziała w upowszechnianiu nauki, sztuki i tradycji z instytucjami,
organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.
W Muzeum w 2019 r. zatrudnionych było 10 osób (9,5 etatów).
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DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA W 2019 r.
1. Udostępniono wystawy stałe:




z dziejów Dukli i dukielskiego zespołu pałacowo-parkowego,
z walk w Karpatach w okresie I i II wojny światowej,
oraz Skansen broni ciężkiej.

2. Zorganizowano wystawy czasowe na tematy:




w 2018 r. zorganizowano 6 wystaw, a w 2019 r. zorganizowano 5 wystaw
i 2 połączone z warsztatami (w tym 2 tytuły wiązały się z ustanowionym
przez Sejm RP 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki - w 200. rocznicę urodzin
kompozytora oraz 3 wystawy, m.in. Historia wydobyta z ziemi w 80. rocznicę
wybuchu II wojny światowej),
Muzeum prowadzi bieżącą dokumentację merytoryczną i fotograficzną
do każdej z wystaw czasowych, jak również dotyczącą innych zagadnień
związanych z wystawiennictwem.

W 2018 r. muzeum i Skansen broni ciężkiej łącznie odwiedziło:
a w 2019 - 16 905 osób.

16 696 osób,

DZIAŁALNOŚĆ POZAWYSTAWIENNICZA W 2019 r. m.in.:
1. Działalność edukacyjna:
 prowadzono prace redakcyjne związane z wydaniem pokonferencyjnych
materiałów w publikacji pt. Dla wolności ginę; poświęcone Konfederacji
Barskiej w 250. rocznicę jej zawiązania - w ramach projektu pt. Obchody 250.
rocznicy Konfederacji Barskiej w Beskidzie Niskim i w 100-lecie Odzyskania
Niepodległości przez Polskę);
 organizowano wykłady i prelekcje z prezentacjami multimedialnymi Czy o jedną przełęcz za dużo. Wielka Wojna w Beskidzie Niskim 1914-1915
w świetle rosyjskich archiwaliów, pozostałe prelekcje związane z historią
regionu i nawiązujące do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej,
 przeprowadzono lekcje muzealne w blokach tematycznych zgodnie z profilem
Muzeum, m.in. Rola zabytków w odkrywaniu przeszłości);
 zorganizowano warsztaty pn. Spotkanie z historią Dukli i regionu poprzez
pryzmat zabytków artystycznych i historycznych w ramach
programu
Uczestnicy wakacji z OK w Dukli):
 zorganizowano 2 pokazy historyczne (pokaz uzbrojenia, umundurowania oraz
wyposażenia żołnierzy polskich z okresu września 1939 r. przez Grupę
Rekonstrukcji Historycznej „San” oraz pokaz broni palnej historycznej
i współczesnej przez członków Dukielskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego
nawiązującego do tradycji strzeleckich w Polsce);
 w połączeniu z wystawami czasowymi odbyły się 4 koncerty instrumentalnowokalne,
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realizowano kwerendy - 28 od instytucji i osób prywatnych, m.in. studentów,
w zakresie problematyki historycznej),
wzięto udział w organizacji corocznej edycji Międzynarodowego Konkursu
Szopek Bożonarodzeniowych i urządzenie wystawy pokonkursowej.

2. Działalność wydawnicza:
 wydano folder Operacja Karpacko-Dukielska (8.09. - 30.11.1944 r.);
 publikowano artykuły w prasie regionalnej, zaproszenia, plakaty dotyczące
przedsięwzięć muzealnych organizowanych w Muzeum oraz prowadzono
prace redakcyjne związane z wydaniem publikacji „Dla wolności ginę”.
3. Działalność promocyjna
 prowadzono działalność poprzez umieszczanie artykułów w regionalnej
prasie, jak i na różnorodnych stronach internetowych mi. in. terazKrosno.pl,
krosno24.pl, biuletyn „Informacja Czwartkowa” Stowarzyszenia Beskid
Zielony, rozpowszechniano informatory i inne publikacje dotyczące
Muzeum i Dukli,
4. Inne formy działalności:
 udział w projekcie polsko-słowackim Interreg V - A Polska - Słowacja 2014 2020;
 udział w poszukiwaniach artefaktów z września 1939 roku organizowanych
przez Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Galicja i pozyskaniu
do zbiorów Muzeum;
 udział w pracach Rady Muzealnej w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu;
 prace inwentaryzacyjne i dokumentacyjne;
 modernizacja wystaw stałych (rozbudowano wątek tematyczny dotyczący
Września 1939 r. na Przełęczy Dukielskiej oraz zmodernizowano część
ekspozycyjną nawiązującą do historii pałacu dukielskiego);
 udział w jury w konkursach powiatowych i gminnych;
 stała współpraca z muzeami w Polsce i na Słowacji, krajowymi wyższymi
uczelniami, bibliotekami naukowymi, ośrodkami kultury, stowarzyszeniami
i towarzystwami oraz instytucjami i szkołami.
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XI. Geodezja, kartografia i gospodarka
nieruchomościami
Starosta, jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, realizuje
zadania wynikające z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz ustawy
o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej przy pomocy Geodety Powiatowego,
a także zadania z zakresu administracji rządowej, związane z gospodarowaniem
nieruchomościami Skarbu Państwa za pomocą Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami.
Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu
funkcjonujący w ramach tego Wydziału wykonuje zadania związane z tworzeniem
zasobu nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa oraz dysponowaniem tym mieniem
poprzez m.in.: nabywanie, sprzedaż, oddawanie w najem, dzierżawę, przekazywanie
w trwały zarząd, regulowaniu stanów prawnych nieruchomości Powiatu i Skarbu
Państwa, opiniowaniu decyzji o warunkach zabudowy, wydawaniu zezwoleń
na wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej, wydawaniu decyzji w zakresie
rekultywacji i zagospodarowania zdegradowanych gruntów rolnych.
W 2019 roku Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa
i Powiatu m.in.:
- uregulował stan prawny 140 działek (w roku 2018 – 302 działek),
- wystąpił do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie na rzecz Powiatu
49 działek,
- wystąpił do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie na rzecz gmin
45 działek (w 2018 r. - 96 działek),
- wydał 26 decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości, zwrotów i odszkodowań za zajęcie działek w celu zakładania
przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, gazów, energii
elektrycznej (w 2018 r. - 50 decyzji),
- zaopiniował około 590 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu (w 2018 r. - 660),
- wydał 200 decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej
(w 2018 r. - 160),
- dokonał aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dla około
20 użytkowników (w 2018 r. - 340),
- przekształcił prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla około
390 użytkowników wieczystych tj. dla 57 działek zabudowanych na cele
mieszkaniowe.
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Ponadto Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (Powiatowy
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) realizował zadania związane
są z powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, które polegały m.in. na:
- prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków,
- prowadzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- tworzeniu, prowadzeniu i udostępnianiu bazy danych rejestru cen i wartości
nieruchomości, bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, bazy
danych obiektów topograficznych,
- prowadzeniu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- prowadzeniu Powiatowego Systemu Informacji Przestrzennej (SIP).
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krośnie
w 2019 roku m.in.:
 udostępnił jednostkom wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego,
materiały powiatowego zasobu do 3 324 zgłoszeń prac geodezyjnych
(w 2018 roku 3 300),
 udostępnił osobom fizycznym, prawnym i instytucjom publicznym materiały
powiatowego zasobu geodezyjnego do 6 467 zamówień na materiały zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (w 2018 roku 5 637 zamówień - wzrost
o 15%),
 zarejestrował i dokonał 8 325 zmian danych ewidencyjnych (w 2018 roku 7300
- wzrost o 14%),
 udostępnił dane z operatu ewidencyjnego w postaci wyrysów, wypisów,
zaświadczeń, informacji do 4 678 wniosków (w 2018 roku 4700 wniosków),
 dokonał przyjęcia i uzgodnienia w zakresie koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu 399 wniosków (w 2018 roku 200 wzrost o 100%).
Środki uzyskane za udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego oraz pochodzące z dotacji Wojewody w 2019 roku wykorzystano
na realizację takich zadań jak:
 modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów
ewidencyjnych: Bzianka, Milcza i Moderówka za kwotę 711 432,00 zł
(w tym: 300 000,00 zł dotacji od Wojewody Podkarpackiego),
 modernizację i dostosowanie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej
do obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji dla obszaru obejmującego obręby: Cergowa, Lipowica, Nowa
Wieś, Targowiska i Widacz za kwotę 115 159,47 zł;
 sporządzenie jednostkowych opracowań geodezyjnych i kartograficznych
w ramach bieżącej aktualizacji i weryfikacji operatu ewidencji gruntów
i budynków za kwotę 94 060,00 zł (w tym: 17 870,00 zł dotacji od Wojewody
Podkarpackiego).
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System Informacji Przestrzennej
System Informacji Przestrzennej Powiatu Krośnieńskiego działa nieprzerwanie
od 2014 roku corocznie zwiększając ilość prezentowanych danych
oraz użytkowników końcowych. W 2019 roku zanotował prawie 50 000 unikalnych
wizyt (w 2018 rekordowe 67 120). Oprócz mieszkańców z terenu Powiatu, korzystało
z niego regularnie kilkanaście podmiotów publicznych (upoważnieni pracownicy
urzędów gmin z terenu powiatu krośnieńskiego) oraz ponad 200 firm prywatnych
skupionych wokół sektora usług geodezyjnych i projektowych.
Na rok 2020 w budżecie Powiatu zostały zarezerwowane środki (300 000 zł)
na dalszy rozwój i integrację Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu
Krośnieńskiego z system EWID2007. Planowane są zakupy nowych portali (Portal
Rzeczoznawcy, Narada Koordynacyjna, Portal Projektanta) co jeszcze zwiększy
możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w kontaktach z Urzędem
na co dzień; nowe portale dadzą możliwość prowadzenia narad koordynacyjnych
sieci uzbrojenia terenu w sposób elektroniczny, złożenie wniosku i dokumentacji
w postaci elektronicznej, czy
pozyskanie danych o transakcjach przez
rzeczoznawców majątkowych w formie elektronicznej.

MIENIE POWIATU
Powierzchnia gruntów stanowiących własność Powiatu Krośnieńskiego
oraz sposób ich zagospodarowania
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.

Grunty w trwałym zarządzie
Grunty w użytkowaniu wieczystym
Grunty w nieodpłatnym użytkowaniu

4.
5.

Grunty wydzierżawione
Grunty zajęte na siedzibę Starostwa
i wynajmowane
Grunty przeznaczone do
rozdysponowania
RAZEM:

6.

Powiat Krośnieński
(ha)
433,2763
3,1301
0,3393
0,0000
5,7281
0,2014
442,6852

W porównaniem z 2018 rokiem powierzchnia gruntów wzrosła o 3,7216 ha.
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Wysokość uzyskanych dochodów z uwzględnieniem sposobu gospodarowania

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie
Opłaty z tytułu trwałego zarządu
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
Opłaty z tytułu najmu
Czynsz dzierżawny
Opłaty ze sprzedaży
Inne /w tym odsetki/
RAZEM:

Powiat Krośnieński (zł)
24 016
38 331
204 069
0
0
0
265 416

Wysokość uzyskanych dochodów utrzymała się na podobnym poziomie jak
w 2018 roku.

XII. Administracja architektonicznobudowlana
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. do Starosty Krośnieńskiego, jako
organu administracji architektoniczno - budowlanej wpłynęło 1239 wniosków (dane
z rejestru wniosków o pozwoleniach na budowę i rozbiórkę), wydano 1248 decyzji
administracyjnych (dane z rejestru decyzji o pozwoleniach na budowę i rozbiórkę),
przyjęto i rozpatrzono 740 zgłoszeń budów i robót budowlanych, przyjęto 148
zgłoszeń budów z projektem budowlanym, wydano 16 zaświadczeń
o samodzielności lokali.
Ilość załatwionych spraw za rok 2018 i 2019.
Rok

Wnioski
o pozwolenie
na budowę

Decyzje
o pozwoleniu
na budowę

2018
2019

1185
1239

1146
1248

Zgłoszenia
budów
i robót
budowlanych
713
740

Zgłoszenia
budów
z projektem
budowlanym
59
148
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o
samodzielności
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10
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XIII. Ochrona środowiska i przyrody,
rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
śródlądowe
Referat Środowiska realizował zadania określone ustawami, w ramach których
m.in. wydano:
 106 decyzji,
 1392 zaświadczenia czy działki są objęte uproszczonym planem urządzenia
lasu lub decyzją,
 219 kart wędkarskich,
 zarejestrowano 29 jednostek pływających.
Ilość załatwionych spraw za rok 2018 i 2019
Rok

Liczba
wydanych
decyzji

Zaświadczenia
czy działki są
objęte planem
urządzenia lasu
lub decyzją, o
której mowa w
art. 19 ust. 3
ostawy
z dnia 28.09.1991
o lasach

Wydane
karty
wędkarskie

Zarejestrowane
jednostki
pływające

Wpisy
do rejestru
zwierząt
podlegających
ograniczeniom
na podstawie
przepisów
prawa UE

Opinie
i uzgodnienia
na podstawie
ustawy
o planowaniu
przestrzennym

2018
2019

113
106

1248
1392

223
219

15
29

3
2

22
36

Starosta sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących
własności Skarbu Państwa o powierzchni 6199 ha. Część zadań realizują
Nadleśniczy Nadleśnictw Dukla, Kołaczyce i Rymanów (cechowanie drewna,
udzielanie instruktażu i doradztwa fachowego oraz wydawania w imieniu Starosty
decyzji nakazujących wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o lasach).
W roku 2019 Starosta zatwierdził 2 uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów
niestanowiących własności osób fizycznych (w roku 2018 zatwierdził 6).

RAPORT O STANIE POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO W ROKU 2019

89

XIV. Porządek publiczny i bezpieczeństwo
obywateli
Komenda Miejska Policji w Krośnie oraz Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej w Krośnie obsługują teren Powiatu Krośnieńskiego oraz Miasta
Krosna.
KOMENDA MIEJSKA POLICJI w KROŚNIE

KADRY KROŚNIEŃSKIEJ POLICJI
-

261 funkcjonariuszy Policji
22 członków Korpusu Służby Cywilnej
35 pozostałych pracowników cywilnych

Dane porównawcze dotyczące bezpieczeństwa na drogach publicznych
na terenie miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego.
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W roku 2019 na terenie miasta Krosna i powiatu w 85 wypadkach drogowych śmierć
poniosło 11 osób a 88 zostało rannych. Policja została powiadomiona o 1637
kolizjach drogowych.
W porównaniu z rokiem 2018:
- liczba wypadków wzrosła o 37,
- liczba rannych wzrosła o 35,
- liczba zabitych wzrosła o 2,
- liczba kolizji wzrosła o 38.
W ramach codziennej służby ujawniono 14123 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu
i porządkowi na drogach, 4721 sprawców pouczono a 8600 ukarano mandatami
karnymi. Liczba zatrzymanych praw jazdy wyniosła 352, w tym 111 za jazdę
pod wpływem alkoholu, 204 za przekroczenie dozwolonej prędkości.
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych - 1202.
W porównaniu z rokiem 2018:
- liczba wykroczeń wzrosła o 2732,
- liczba pouczonych sprawców wzrosła o 50,
- liczba ukaranych mandatami wzrosła o 2555,
- liczba zatrzymanych praw jazdy wzrosła o 66, w tym:
- pod wpływem alkoholu o 31,
- za przekroczenie dozwolonej prędkości o 50,
- liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych wzrosła o 212.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego poddali badaniu na stan trzeźwości 33059
kierujących pojazdami, ujawniając 111 kierujących będących pod wpływem alkoholu.
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W porównaniu z rokiem 2018:
- liczba poddanych badaniom na stan trzeźwości kierowców wzrosła o 3031,
- liczba kierujących będących pod wpływem alkoholu wzrosła o 1.
W 2019 roku na terenie powiatu krośnieńskiego stwierdzono ogółem 885
przestępstw, z czego wykryto 689 sprawców. W porównaniu do roku 2018 liczba
przestępstw na terenie powiatu zmniejszyła się o 251.
DZIAŁANIA PREWENCYJNE KROŚNIEŃSKIEJ POLICJI W 2019 ROKU.
Priorytety realizowane przez służby prewencyjne w 2019 r.:
- zwiększenie liczby policjantów kierowanych do służby patrolowej
i obchodowej,
- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- wzmocnienie współpracy ze społeczeństwem,
- zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych,
- czas reakcji na zgłoszenia,
- utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji i poziomu poczucia
bezpieczeństwa obywateli.

PRZEMOC W RODZINIE
W 2019 roku przeprowadzono 2506 interwencji domowych. W 390 przypadkach
stwierdzono zjawisko przemocy w rodzinie i wdrożono procedurę „Niebieska Karta”.
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Wśród 566 ofiar przemocy było:
- 452 kobiet,
- 74 mężczyzn,
- 24 małoletnich.
Wśród 552 sprawców przemocy było:
- 503 mężczyzn,
- 46 kobiety,
- 3 nieletni.
PROFILAKTYKA SPOŁECZNA
Realizowano programy profilaktyczne:
- „Bezpieczne Ferie”,
- „Bezpieczne Wakacje”,
- „Bezpieczna Droga do Szkoły”,
- „Bezpieczne Święta”,
- „Stop Patologiom - Razem Bezpieczniej”,
- „Stop Kradzieżom - z Kodem Bezpieczniej”,
- „Ostrożnie - Pies”,
- „Akcja Zima”,
- „Pseudokibic”,
- „Ograniczyć Wandalizm”,
- „Bezpieczny Ogród”,
- „Terroryzm”,
- „Bezpieczny Senior”,
- „Cyberbezpieczni”,
- „Kręci mnie bezpieczeństwo”.
W 2019 roku realizowano szereg akcji o charakterze prewencyjnym, w tym:
- „Terroryzm"
- „Bezpieczne Wakacje/Ferie”,
- „Bezpieczna Droga do Szkoły”,
- „Bezpieczny Ogród”,
- „Banknoty”,
- „Ograniczyć Wandalizm”,
- „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok”,
- „Cyberbezpieczni”,
- „Stop Patologiom, Razem Bezpieczniej”,
- „Faszyzm”,
- „Składowanie odpadów niebezpiecznych”,
- „Bezpieczny Senior”,
- „Obozy harcerskie”,
- „Bezdomny”,
- „Bezpieczny Pies”,
- „Pseudokibic”,
- konkursy BRD.
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KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w KROŚNIE

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Krośnie służbę
pełniło:
- 26 oficerów,
- 28 aspirantów,
- 60 podoficerów,
5 szeregowców oraz
4 pracowników cywilnych.

Liczba interwencji Straży Pożarnej na terenie powiatu krośnieńskiego.
W 2019 r., w stosunku do roku poprzedniego zaobserwowano wzrost liczby zdarzeń
o 75%. Jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie całego chronionego obszaru
interweniowały podczas 3502 zdarzeń (1417 zdarzeń w 2018 r.). Odnotowano 1001
pożarów, co stanowi wartość o 52% wyższą od średniorocznej w 10 - letnim okresie
statystycznym. Na terenie powiatu krośnieńskiego odnotowano łącznie 2543
interwencje (1417 w 2018 r.), w tym:
-

784 pożary (366 w 2018 r.),
1672 miejscowych zagrożeń (977 w 2018 r.),
87 fałszywych alarmów (74 w 2018 r.).
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PORÓWNAWCZE DANE STATYSTYCZNE ZDARZEŃ
Ogólna liczba zdarzeń w ostatnim dziesięcioleciu

Na terenie całego chronionego obszaru w porównaniu do roku 2019,
zaobserwowano 75% wzrost liczby zdarzeń. Na terenie powiatu największą liczbę
zdarzeń
zanotowano w gminach: Jedlicze i Dukla.

Ilość interwencji w latach 2018 i 219 w rozbiciu na gminy
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Ilość interwencji w rozbiciu na gminy w 2018 i 2019 r.
Pożar

Teren / Rodzaj
zdarzenia

Miejscowe
zagrożenie

Alarm fałszywy

Razem

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Chorkówka

65

202

95

199

10

12

170

413

Dukla

42

123

133

179

6

7

181

309

Iwonicz - Zdrój

18

39

91

71

7

10

116

120

Jaśliska

8

8

12

17

0

1

20

26

Jedlicze

77

157

115

360

4

14

196

531

Korczyna

25

18

111

203

4

5

140

226

Krościenko Wyżne

16

30

58

98

3

1

77

129

Miejsce Piastowe

49

63

144

190

6

5

199

258

Rymanów

40

93

164

140

30

28

234

261

Wojaszówka

26

51

54

215

4

4

84

270

366

784

977

1672

74

87

1417

2543

Razem:

Liczba pożarów w ostatnim dziesięcioleciu

RAPORT O STANIE POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO W ROKU 2019

97

Najwięcej pożarów odnotowano w gminie Chorkówka i Jedlicze; miejscowych
zagrożeń w gm. Rymanów i Dukla; alarmów fałszywych w gm. Rymanów
oraz Chorkówka.
Ilość pożarów nieużytków rolnych i traw w 2018 r. i 2019 r. w rozbiciu
na gminy z uwzględnieniem ilości zastępów
Teren

Ilość

Ilość zastępów (pojazdów) biorących udział

zdarzeń

JRG

OSP KSRG

OSP

Razem

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Chorkówka

48

184

10

30

19

78

48

189

77

297

Dukla

15

89

1

6

12

64

17

77

30

147

Iwonicz-Zdrój

9

22

1

0

7

14

8

16

16

30

Jaśliska

2

2

0

0

0

0

5

4

5

4

Jedlicze

54

127

13

22

35

87

40

109

88

218

Korczyna

6

3

2

0

6

4

0

0

8

4

Krościenko
Wyżne

6

16

4

2

2

24

0

0

6

26

Miejsce
Piastowe
Rymanów

23

47

9

8

20

34

13

27

42

69

18

66

1

3

7

29

13

61

21

93

Wojaszówka

11

28

2

3

8

22

7

20

17

45

Łącznie

192

584

43

74

116

356

151

473

310

933

Liczba miejscowych zagrożeń w rozbiciu na gminy w latach 2018 i 2019
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Porównując ilości zdarzeń zaistniałych w latach 2010 - 2019 na terenie
chronionym przez KM PSP Krosno, należy stwierdzić, iż według statystycznego
podziału na rodzaj miejscowego zagrożenia, ilość tych zdarzeń w 2019 r:
1) wzrosła ponad poziom średniej za okres 10 lat (2010 - 2019):
- „silne wiatry” - 423 zdarzeń w ub. roku przy średniej 174,
- „opady deszczu” - 803 zdarzeń w ub. roku przy średniej 89 (bez roku 2010
i 2019).
- „przybór wody” - 768 zdarzeń w ub. roku przy średniej 13 (bez roku 2019),
- „infrastruktura komunalna” - 31 zdarzeń w ub. roku przy średniej 14,
- „budowlane”- 108 zdarzeń w ub. roku przy średniej 25 (uszkodzenia w wyniku
silnego wiatru),
- „chemiczno - ekologiczne” - 39 zdarzeń w ub. roku przy średniej 18 (zmiana
interpretacji w kwalifikacji zdarzeń przez KG PSP powoduje, iż podczas
działań gdzie dokonuje się sprawdzenia stężenia tlenku węgla, przy
pozytywnym wyniku zdarzenie uzyskuje miano chemicznego),
- „w komunikacji drogowej” - 343 zdarzeń w ub. roku przy średniej 273,
- „likwidacja zagrożeń od gniazd owadów błonkoskrzydłych” - 213 zdarzeń
w ub. roku przy średniej 169,
2) zmniejszyła się poniżej poziomu średniej za okres 10 lat (2010 - 2019):
- „opady śniegu” - 18 zdarzeń w ub. roku przy średniej 27.
W 2019 roku odnotowano o 53 mniej zdarzeń związanych z likwidacją
owadów błonkoskrzydłych, niż w 2018 roku. Najwięcej tego rodzaju działań
odnotowano w:
- gm. Rymanów - 35,
- gm. Dukla - 25.
Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie powiatu krośnieńskiego zarejestrowanych jest 95 jednostek OSP
(98 w 2018 r.), w tym jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym - 20.
Liczba jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wg gmin
Gmina/Rok
Chorkówka
Dukla
Iwonicz-Zdrój
Jaśliska
Jedlicze
Korczyna
Krościenko Wyżne
Miejsce Piastowe
Rymanów
Wojaszówka

2018
15
12
4
2
12
7
2
8
18
11

2019
15
14
4
2
12
7
2
8
18
11
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W 2019 Powiat Krośnieński przekazał: na Fundusz Wsparcia Policji dla KMP Krosno
15 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu oraz dla Komendy Państwowej
Straży Pożarnej w Krośnie kwotę 15 000 zł na wyposażenie sali edukacyjnej „Ognik”
dla dzieci.

Zarządzanie kryzysowe
System zarządzania kryzysowego w powiecie krośnieńskim funkcjonuje
w
oparciu
o
współdziałanie
z
powiatowymi
służbami,
inspekcjami
i strażami. Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego jest przewodniczącym.
Koordynacją działań zajmuje się utworzone w 2019 r. Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego.
Pomieszczenia Centrum mieszczą się w budynku Starostwa Powiatowego
i wyposażone są w środki łączności stacjonarnej, teleinformatycznej i radiowej.
Centrum wyposażone jest również w centralę do radiowego uruchamiania syren
alarmowych, za pomocą której
można uruchomić 16 syren znajdujących
się na terenie powiatu, włączonych do systemu. W roku 2018 zamontowano dwie
syreny elektroniczne włączone do systemu w miejscowościach Potok i Dobieszyn.
W 2019 roku odbyło się 1 posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku dla miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego, podczas którego omówiono
stan bezpieczeństwa na terenie miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego.
Zarządzeniem Starosty Krośnieńskiego Nr 7/07 z dnia 1 lutego 2007 r. została
powołana Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krośnie.
Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie złożonych wniosków, wniesionych opinii
lub wątpliwości związanych z organizacją ruchu na drogach powiatowych i gminnych
na terenie powiatu krośnieńskiego.
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XV. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz
aktywizacja lokalnego rynku pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie wchodzi w skład powiatowej administracji
zespolonej. Swoim działaniem obejmuje obszar Powiatu Krośnieńskiego oraz Krosna
- Miasta na prawach powiatu. Realizując zadania określone w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na obszarze
obu jednostek administracyjnych, jest współfinansowany z budżetów tych powiatów.
Wysokość dotacji i zasad współfinansowania została określona w Porozumieniu
z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zawartym pomiędzy Powiatem Krośnieńskim
a Gminą Krosno. Porozumienie stanowi ponadto, że w postępowaniu
administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji
Urzędu, organem właściwym jest Starosta Krośnieński.
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizuje zdania w zakresie
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
Na koniec grudnia 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie dysponował
kadrą liczącą 55 pracowników (53,08 etatu) w 2018 r. 57 pracowników (55,08 etatu).
Są to pracownicy posiadający długoletnie doświadczenie w publicznych służbach
zatrudnienia, oraz
kwalifikacje umożliwiające efektywne wykonywanie zadań
wynikających z ustalonych planów.
RYNEK PRACY
Pracodawcy
W powiecie krośnieńskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych
było 8 045 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 224 stanowiły osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą. Zarejestrowano 677 nowych podmiotów,
a
563
zostało
wyrejestrowane.
Wśród
podmiotów
posiadających
osobowość prawną w powiecie krośnieńskim najwięcej (350) jest spółek. Pod kątem
liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 494)
jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników. 2,2% (173)
podmiotów, jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo, przemysł i budownictwo jako swój rodzaj działalności deklarowało 28,3%
(2 204) podmiotów, a 69,5% (5 406) podmiotów zakwalifikowana jest jako pozostała
działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
w powiecie krośnieńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej
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działalności są handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych,
(26.7%) oraz budownictwo (17.1%).
W powiecie krośnieńskim na 1000 mieszkańców pracuje 117 osób,
bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony
narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach
indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach,
fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących
do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności. Jest to znacznie
mniej od wartości dla województwa podkarpackiego (217 osób), oraz znacznie mniej
od wartości dla Polski (312 osób).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krośnieńskim
wynosiło ok. 72% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. 54,4%
aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krośnieńskiego pracuje w sektorze
rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,3% w przemyśle
i budownictwie, a 10,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów,
transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5%
pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa
rynku nieruchomości). Przeprowadzone w z 2019 roku badania „Zapotrzebowanie
na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na lokalnych rynkach pracy
w województwie podkarpackim - edycja 2019” wykazały, że ponad 1/3 pracodawców
(35,9%) w powiecie krośnieńskim deklaruje plany zatrudnieniowe w ciągu
najbliższych 12 miesięcy. Podczas badania - w części dotyczącej powiatu
krośnieńskiego - wzięło udział 372 pracodawców, z czego ponad 1/3 potwierdziła,
że planuje zatrudnić 1 161 pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

POZIOM BEZROBOCIA
Rok 2019
był kolejnym, w którym odnotowano spadek liczby osób
bezrobotnych w skali kraju. Stopa bezrobocia w kraju na koniec grudnia 2019 roku
wynosiła 5,2%, natomiast w województwie podkarpackim kształtowała się
na poziomie 7,9 %.
Dobra sytuacja występowała w powiecie krośnieńskim i mieście Krośnie, gdzie
stopa bezrobocia wyniosła odpowiednio 5,1 % (w 2018 r. - 6%) i 2,3 % (w 2018 r. 2,6 %). Na koniec 2019 r. w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie
figurowało 2 536 osób bezrobotnych (w 2018 r. – 2976 osób). Z tej liczby 1 841 osób
to mieszkańcy powiatu krośnieńskiego.
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Wybrane kategorie osób bezrobotnych 2019 r.
Do 30 roku życia
Długotrwale bezrobotni

637
1 037

Powyżej 50 roku życia

748

Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

402

Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

523

Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne

10

do 18 r.ż.
Bezrobotni niepełnosprawni

304

Bez kwalifikacji zawodowych

741

Bez doświadczenia zawodowego

434

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

435

W rejestrze osób bezrobotnych, figurują osoby które mają niskie kwalifikacje,
długą przerwę w wykonywaniu pracy i bardzo często brak motywacji lub nawet
zdolności do podjęcia pracy. Głównym powodem rejestracji jest ubezpieczenie
zdrowotne, często na polecenie pracowników pomocy społecznej. Pracodawcy nie
są zainteresowani zatrudnianiem takich osób, nawet jeżeli złożyli oferty pracy,
za które oczekują finansowania ze środków publicznych, w konsekwencji czego
negatywnie weryfikują wydane skierowania do pracy. Odpowiedzią ze strony
większości bezrobotnych na wszelkie próby aktywizacji, podejmowane przez
doradców klienta jest przedkładanie zwolnień lekarskich. W 2019 r. do Powiatowego
Urzędu Pracy w Krośnie wpłynęło 2796 zwolnień lekarskich (w 2018 r. - blisko 1400
zwolnień lekarskich).
Rynek pracy, tak w skali kraju, regionu jak i lokalny, oferuje miejsca pracy,
ale stawia wysokie wymagania w stosunku do przyszłych pracowników. Pracodawcy
poszukują pracowników bardzo dobrze wykwalifikowanych, z doświadczeniem,
o silnej motywacji do podjęcia pracy, kreatywnych, gotowych do zmian
i dyspozycyjnych.
Pracodawcy wskazują na duże problemy ze znalezieniem pracowników.
Podstawowym problemem jest niedostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku, w tym
brak osób z odpowiednimi umiejętnościami zawodowymi, pomimo formalnego
potwierdzenia kwalifikacji oraz brak osób z odpowiednim doświadczeniem
zawodowym. Kolejną barierą w naborze jest powód w postaci braku osób
zainteresowanych podjęciem zatrudnienia oraz niski poziom motywacji do pracy
u kandydatów - wskazała na niego blisko połowa pracodawców. Sporo pracodawców
podaje również powody związane z warunkami zatrudnienia - 43,9% pracodawców
mówi o tym, że kandydaci mają zbyt duże oczekiwania płacowe, a 33,3%,
że kandydatom nie odpowiadają proponowane warunki pracy. Oczekiwania
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pracodawców wobec osób bezrobotnych, zgłaszane w krajowych ofertach pracy
są bardzo wysokie, ale proponowane wynagrodzenie generalnie bardzo niskie.
Z reguły oferowane jest ono na poziomie minimalnym, i to jest najczęstszym
powodem rezygnacji osób bezrobotnych z przyjęcia takiej oferty pracy, nawet
w sytuacji utraty z tego tytułu statusu osoby bezrobotnej. Powoduje to odmowy
przyjęcia propozycji pracy przez osoby bezrobotne. Osoby kierowane,
a w szczególności, te które mają odpowiednie kwalifikacje, często czują się wręcz
upokorzone oferowanym wynagrodzeniem co obserwuje się realizując podstawowe
zadanie urzędu - pośrednictwo pracy.
W pierwszej kolejności aktywizuje się osoby długotrwale bezrobotne, bez
kwalifikacji zawodowych, dłużników alimentacyjnych, osoby w wieku 50+ oraz
kobiety powracających na rynek pracy po urlopach związanych z wychowywaniem
dzieci.
W celu aktywizacji w/w grup bezrobotnych PUP w Krośnie realizuje zadania
poprzez pośrednictwo pracy, szkolenia i doradztwo zawodowe.
Zadania te wspierane są środkami Funduszu Pracy, Krajowego Funduszu
Szkoleniowego, PFRON oraz dodatkowymi środkami pozyskanymi z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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Sytuacja na lokalnym rynku pracy i działania Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie w 2019 roku

Stopa bezrobocia w kraju na dzień 31.12.2019: 5,2%
Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim: 7,9%
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Województwa

Stopa
bezrobocia
(w proc.)*

WIELKOPOLSKIE
ŚLĄSKIE

2,8
3,6

MAŁOPOLSKIE

4,1

MAZOWIECKIE

4,4

POMORSKIE

4,4

DOLNOŚLĄSKIE
LUBUSKIE

4,6
4,9

POLSKA
ŁÓDZKIE

5,2
5,4

OPOLSKIE

5,8

ZACHODNIOPOMORSKIE
PODLASKIE

6,7
6,9

LUBELSKIE

7,4

KUJAWSKO-POMORSKIE

7,8

PODKARPACKIE

7,9

ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKO MAZURSKIE

7,9
9,0

pomorskie
4,4 %

warmińsko –
– mazurskie
9,0 %

zachodniopomorskie
6,7 %

podlaskie
6,9 %

kujawsko –
– pomorskie
7,8 %

lubuskie
4,9 %

mazowieckie
4,4 %

wielkopolskie
2,8 %
łódzkie
5,4 %

lubelskie
7,4 %

dolnośląskie
4,6 %
opolskie
5,8 %

śląskie
3,6 %

świętokrzyskie
7,9 %

małopolskie
4,1 %
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Lp.

Powiat

Stopa
bezrobocia
(w proc.)
2,3

1.

Powiat m. Krosno

2.

Powiat mielecki

4,3

3.

Powiat dębicki

4,5

4.

Powiat stalowowolski

4,7

5.

Powiat m. Rzeszów

4,8

6.

Powiat krośnieński

5,1

7.

POLSKA

5,2

8.

Powiat tarnobrzeski

6,3

9.

Powiat sanocki

6,5

10.

7,4

11.

Powiat m.
Tarnobrzeg
Powiat kolbuszowski

12.

Powiat rzeszowski

7,8

13.

PODKARPACKIE

7,9

14.

Powiat lubaczowski

8,3

15.

Powiat jasielski

9,3

16.

Powiat łańcucki

9,6

17.

Powiat jarosławski

9,8

18.

10,2

19.

Powiat ropczyckosędziszowski
Powiat m. Przemyśl

20.

Powiat przeworski

11,7

21.

Powiat leżajski

12,5

22.

Powiat przemyski

12,5

23.

Powiat strzyżowski

13,0

24.

Powiat bieszczadzki

13,5

25.

Powiat brzozowski

15,0

26.

Powiat niżański

15,7

27.

Powiat leski

15,8

7,5

stalowowolski
4,7 %
m. Tarnobrzeg
7,4 %
tarnobrzeski
6,3 %

mielecki
4,3 %

dębicki
4,5 %

kolbuszowski
7,5 %

ropczycko –
– sędziszowski
10,2 %

leżajski
12,5 %

m. Rzeszów
4,8 %

strzyżowski
13,0 %
jasielski
9,3 %

niżański
15,7 %

m. Krosno
2,3 %

lubaczowski
8,3 %

łańcucki9
9,6 %

przeworski
11,7 %

jarosławski
9,8 %

rzeszowski
7,8 %
przemyski
12,5 %

brzozowski
15,0 %

m. Przemyśl
10,3 %

10,3

krośnieński
5,1 %
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Liczba bezrobotnych na terenie działania PUP Krosno
Kategorie

2018

2019

Wzrost↑
Spadek↓**

Ogółem
Kobiety
Mężczyźni

2976
1605
1371

2536
1368
1168

-15%
-15%
-15%

Napływ bezrobotnych na terenie działania PUP Krosno
Kategorie

2018

2019

Wzrost↑
Spadek↓**

Ogółem
Po raz pierwszy
Po raz kolejny

6307
1142
5165

5592
1102
4490

-11%
-4%
-13%
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Działania PUP w zakresie poradnictwa zawodowego
Działania
Liczba osób, które skorzystały z indywidualnej porady zawodowej
Liczba osób, które skorzystały z grupowej porady zawodowej
Liczba osób, które skorzystały z grupowej informacji zawodowej
Liczba osób, które skorzystały z indywidualnej informacji zawodowej

2019 r.
984 osoby
200 osób/39 grup
734 osoby/73 grupy
1050 osób

Działania PUP w zakresie zgłoszonych wolnych miejsc pracy
Działania
Ogólna liczba miejsc pracy zgłoszona do PUP
w tym dofinansowane z FP
Ilość osób zatrudnionych w wyniku skierowania
Liczba wydanych skierowań
Liczba osób, które odmówiły podjęcia pracy
Wizyty w zakładach pracy
Liczba kontaktów z pracodawcami
Liczba wizyt bezrobotnych
Opracowanie IPD
Ilość ustalonych profili pomocy/ kwestionariuszy wywiadu
Giełdy pracy:
ilość miejsc pracy
ilość uczestników
liczba zatrudnionych
Ilość oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom
Ilość wydanych zezwoleń na prace sezonowe dla cudzoziemców
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2019 r.
1939
760
787
4287
570
100
2409
27226
5178
5313
51
323
492
49
735
36
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy
2019 r.
Limit środków
350 000 zł

Ilość podpisanych umów
i przyznanie wsparcia z KFS
49

Liczba osób objętych wsparciem
260

Szkolenia
2019 r.
Liczba osób przeszkolonych
33

w tym bonów szkoleniowych
6

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych
Przyczyny wyłączenia
osób bezrobotnych
z ewidencji PUP

2018 r.

2019 r.

wzrost ↑
spadek↓(liczba)**

podjęcie pracy

3 383

2 762

-18%

w tym podjęcie pracy
niesubsydiowanej
brak potwierdzania
w PUP gotowości
do podjęcia pracy
rezygnacja ze statusu
bezrobotnego
inne powody
wyrejestrowania
odmowa bez
uzasadnionej
przyczyny przyjęcia
propozycji
aktywizacji
nabycie prawa do
świadczenia
przedemerytalnego
nabycie praw
emerytalnych
lub rentowych

2 894

2 348

-19%

1 214

1 059

-13%

729

692

-5%

272

417

+53%

746

601

-19%

110

63

-43%

59

33

-44%

Oferty pracy
Kategorie
wolne miejsca pracy
i miejsca aktywizacji zawodowej
w tym oferty pracy subsydiowanej

2019 r.
1939
760

RAPORT O STANIE POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO W ROKU 2019

109

Instrumenty i usługi rynku pracy finansowane ze środków publicznych
Kategorie
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Staże
Środki na podjęcie działalności
gospodarczej
Refundacje kosztów wyposażenia
stanowiska pracy
Bony na zasiedlenie
Bony zatrudnieniowe
Dofinansowanie wynagrodzenia
za zatrudnienie bezrobotnych
którzy ukończyli 50 roku życia
Prace społecznie użyteczne
Szkolenia
Pozostałe
Razem

Kwota

Liczba osób w 2019 r.

170 000
270 400
1 706 100
1 686 300

32
32
246
85

1 740 300

90

392 000
155 800
153 100

56
15
14

59 000
79 564
18 287
6 430 851

63
33
5
671

Zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne
Liczba zasiłków
i dodatków
aktywizacyjnych
wypłaconych
w 2018 r.
7 445

Liczba zasiłków
i dodatków
aktywizacyjnych
wypłaconych
w 2019 r.
6 559

Kwota wydatkowana
na wypłatę zasiłków
i dodatków
aktywizacyjnych
w 2018 r.
5 008 400

Kwota wydatkowana na
wypłatę zasiłków
i dodatków aktywizacyjnych
w 2019 r.
4 639 900

PROJEKTY REALIZOWANE W 2018 I 2019 ROKU
1.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

W ramach PO WER w latach 2018 i 2019 roku realizowano projekt „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim” (III oraz IV).
Celem głównym obu projektów było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób
młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób,
które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości osiągniętych w ramach projektu
w 2018 roku i 2019 roku.

Wydatki poniesione
w ramach projektu
Liczba osób objętych
projektem
Efektywność
zatrudnieniowa

2018

2019

2 792 823,29

2 697 356,02

271

330

78,74%

82,50%
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Realizacja projektu zakończy się 31.12.2020 r.
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
realizowano dwa projekty. W 2018 r. był to projekt „Aktywizacja osób powyżej
29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)”, a w 2019 roku
projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie
krośnieńskim (V)”.
Celem głównym projektów było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej
29 roku życia pozostających bez pracy.
Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości osiągniętych w ramach projektów
realizowanych w latach 2018-2019.
Wydatki poniesione
w ramach projektu
Liczba osób objętych
projektem
Efektywność zatrudnieniowa

2018
1 608 996,46

2019
1 290 896,59

93

67

92,47 %

100%

3. Programy realizowane w 2019 r. finansowane ze środków rezerwy ministra
przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
Nazwa programu

Efektywność
zatrudnieniowa

30 393

Liczba osób
objętych
programem
5

150 000

8

100%

Wydatki poniesione
w ramach programu

Program finansowania
staży w Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Program aktywizacji osób
bezrobotnych
mieszkających na wsi
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XVI. Wsparcie dla mieszkańców powiatu
1. Ochrona praw konsumenta
W 2008 roku na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Krośnieńskim,
a Gminą Krosno zostało utworzone wspólne stanowisko Powiatowego Rzecznika
Konsumentów dla powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna.
W 2019 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
- udzielił łącznie 1111 porad konsumenckich (w 2018 r. - 1267 porad)
i informacji prawnych, z czego 609 spraw (w 2018 r. - 762) dotyczyło
mieszkańców powiatu krośnieńskiego, a 502 (w 2018 r. - 505) spraw dotyczyło
mieszkańców Krosna,
- skierował do przedsiębiorców wystąpienia łącznie w 116 (w 2018 r. - 152)
sprawach, z czego 60 (w 2018 r. - 95) spraw dotyczyło mieszkańców powiatu
krośnieńskiego, a 56 (w 2018 r. - 57) spraw dotyczyło mieszkańców Krosna,
- wniósł powództwo i przygotował pozwy w 5 sprawach na rzecz konsumentów,
- w 4 przypadkach podejmował działania w sprawach o wykroczenia,
- współdziałał z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także
z innymi organami i instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi
zajmującymi się ochroną konsumentów,
- prowadził działania edukacyjne dla młodzieży szkolnej w zakresie dot. ochrony
praw konsumentów.
Łącznie do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2019 r. wpłynęło 1253 sprawy
(w 2018 r. wpłynęło 1426 spraw), z czego 693 sprawy dotyczyły mieszkańców
powiatu krośnieńskiego (w 2018 r. - 863 sprawy) a 560 spraw dotyczyło
mieszkańców Krosna (w 2018 r. - 563 sprawy) .

2. Nieodpłatna pomoc prawna
W roku 2019 w czterech punktach pomocy prawnej, zlokalizowanych
w: Starostwie Powiatowym w Krośnie, Urzędzie Gminy w Rymanowie, Urzędzie
Miejskim w Dukli i Urzędzie Gminy w Jedliczu przez cztery godziny dziennie, pięć
dni w tygodniu, nieodpłatnej pomocy prawnej udzielali osobiście adwokaci i radcowie
prawni. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019
r. z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 984 (w 2018 r.-1032) mieszkańców
Powiatu Krośnieńskiego, którym ogółem udzielono 1023 (w 2018 r. - 1181) „porad
prawnych” z różnych dziedzin prawa oraz w różnej formie.
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XVII. Projekty inwestycyjne i remontowe
1. Realizacja zadań z zakresu funduszy pomocowych krajowych
i europejskich.
W 2019 r. złożono wnioski o dofinansowanie projektów, których zakres
wpisywał się w cele strategiczne Regionalnych Strategii Rozwoju oraz dokumentów
strategicznych Powiatu Krośnieńskiego, w tym Programu Rozwoju Powiatu
Krośnieńskiego na lata 2016 - 2020.
Zaplanowane działania projektowe odpowiadały i realizowały cele strategiczne
zapisane w Programie Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego na lata 2016 - 2020, tj.:
Cel strategiczny 1
Większe wykorzystanie potencjału gospodarczego
konkurencyjności i innowacyjności Powiatu.
Cel strategiczny 2
Poprawa warunków życia
i społecznego Powiatu.

mieszkańców,

rozwój

oraz

kapitału

zwiększenie

ludzkiego

Cel strategiczny 3
Zwiększenie poziomu integracji funkcjonalno-przestrzennej i społecznej oraz
dostępności komunikacyjnej Powiatu.
Cel strategiczny 4
Wysoki stopień czystości środowiska i zachowania przyrody oraz racjonalne
gospodarowanie energią.
Zgłoszone projekty odpowiadały na zdiagnozowane problemy powiatu
krośnieńskiego, w obszarach:
- Gospodarka Powiatu,
- Potrzeby mieszkańców, kapitał ludzki i społeczny,
- Spójność Powiatu,
- Środowisko i energetyka.
2. Wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie:
1) „Rozwój dziedzictwa przyrodniczego i historycznego na obszarze pogranicza
polsko - słowackiego” do Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A
Polska - Słowacja 2014-2020
Termin realizacji projektu: marzec 2020 - luty 2021
Wartość projektu: 117 604,97 EURO
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2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1967R Korczyna - Krościenko Wyżne wraz
z budową chodnika w m. Korczyna (ul. Akacjowa)” do Funduszu Dróg
Samorządowych
Termin realizacji projektu: lipiec 2019 - lipiec 2020
Wartość projektu: 566 064,00 PLN
3) „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rymanów poprzez przebudowę
drogi powiatowej nr 2007R Milcza - Besko oraz przebudowę drogi powiatowej
nr 2008R Wróblik Królewski - Ladzin” do Funduszu Dróg Samorządowych
Termin realizacji projektu: lipiec 2019 - lipiec 2020
Wartość projektu: 7 438 230,80 PLN
4) „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont mostu w ciągu drogi
powiatowej nr 1976R Krosno - Rogi - Iwonicz wraz z dojazdami w m. Rogi”
do Funduszu Dróg Samorządowych
Termin realizacji projektu: lipiec 2019 - lipiec 2020
Wartość projektu: 1 673 000,90 PLN
5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953R Chorkówka - Żeglce w km 0+090
- 1+954 wraz z budową chodnika w miejscowości Chorkówka i Żeglce”
do Funduszu Dróg Samorządowych
Termin realizacji projektu: kwiecień 2020 - listopad 2020
Wartość projektu: 4 007 662,13PLN
6) „Remont drogi powiatowej nr 1962 R Krosno - Głębokie - Czarnorzeki Jasienica Rosielna” do Funduszu Dróg Samorządowych
Termin realizacji projektu: kwiecień 2020 - wrzesień 2021
Wartość projektu: 7 455 279,34 PLN
7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2009R. Droga przez wieś Klimkówka
w km 0+863,60 do 2+868 wraz z remontem mostu przebudowywanej drogi”
do Funduszu Dróg Samorządowych
Termin realizacji projektu: kwiecień 2020 - grudzień 2020
Wartość projektu: 3 418 814,43PLN
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8) „Budowa 2 Otwartych Stref Aktywności w powiecie krośnieńskim
w miejscowości Iwonicz i Iwonicz Zdrój” do Programu Rozwoju Małej
Infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym
Termin realizacji projektu: lipiec 2019 - listopad 2019
Wartość projektu: 80 871,00 PLN
9) „Dostosowanie oferty ZS w Jedliczu do potrzeb rynku pracy” do Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020,
Działanie 9.4
Termin realizacji: wrzesień 2019 - wrzesień 2022
Wartość projektu: 879 167,50 PLN
10) „Podniesienie jakości kształcenia na obszarze transgranicznym” do Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020
Termin realizacji projektu: październik 2019 - maj 2020
Wartość projektu: 49 304,55 EURO
11) „Budynek przy ul. Padarewskiego 4, Krosno, 1933 rok, konserwacja, roboty
budowlane, przebudowa” do Programu Ochrona Zabytków 2020 Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego”
Termin realizacji projektu: maj 2020 - październik 2020
Wartość projektu: 966 226,93 PLN
12) „Remont drogi powiatowej Nr 2115R Puławy przez wieś w km 2+300 - 2+830”
do Programu usuwania skutków klęsk żywiołowych z lat 2010 - 2018
Termin realizacji projektu: lipiec - wrzesień 2019
Wartość projektu: 225 000,00 PLN
13) „Bezpieczne przejścia dla pieszych w Krościenku Wyżnym” do Programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”
Termin realizacji: kwiecień 2019 - grudzień 2019
Wartość projektu: 108 000,00 PLN
14) „Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja
osuwiska wraz z remontem drogi powiatowej nr 1962R Krosno - Głębokie Czarnorzeki - Jasienica Rosielna w km 4+790 - 4+890” do Programu
usuwania skutków klęsk żywiołowych z lat 2010 - 2018
Termin realizacji projektu: marzec - grudzień 2019
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Wartość projektu:108 000,00 PLN
W stosunku do 2018 r. ilość złożonych wniosków wzrosła o 4.
Wszystkie wnioski przeszły pozytywną weryfikację pod względem formalnym.
Dofinansowanie uzyskało 12 projektów.
3. Projekty jednoroczne i wieloletnie:
1) „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
w Iwoniczu”,
w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
woj. Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4,
2) „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego Zespołu Szkół
Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju”, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Działanie
9.4,
3) „Program poprawy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jedliczu”,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego na lata
2014 – 2020, Działanie 9.4,
4) „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym”
w ramach Programu Interreg 2014 - 2020 PL-SK,
5) „Modernizacja energetyczna budynku Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Krośnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Działanie 3.2,
6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1967R Korczyna - Krościenko Wyżne wraz
z budową chodnika w m. Korczyna (ul. Akacjowa)” w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych,
7) „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rymanów poprzez przebudowę
drogi powiatowej nr 2007R Milcza - Besko oraz przebudowę drogi powiatowej
nr 2008R Wróblik Królewski - Ladzin” w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych,
8) „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont mostu w ciągu drogi
powiatowej nr 1976R Krosno - Rogi - Iwonicz wraz z dojazdami w m. Rogi”
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
9) „Budowa 2 Otwartych Stref Aktywności w powiecie krośnieńskim
w miejscowości Iwonicz i Iwonicz Zdrój” w ramach Programu Rozwoju Małej
Infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.
10) „Dostosowanie oferty ZS w Jedliczu do potrzeb rynku pracy” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 - 2020, Działanie 9.4,
11) „Podniesienie jakości kształcenia na obszarze transgranicznym” w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 20142020,
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12) „Remont drogi powiatowej Nr 2115R Puławy przez wieś w km 2+300 - 2+830”
w ramach Programu usuwania skutków klęsk żywiołowych z lat 2010 - 2018,
13) „Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja
osuwiska wraz z remontem drogi powiatowej nr 1962R Krosno - Głębokie Czarnorzeki - Jasienica Rosielna w km 4+790 - 4+890” w ramach Programu
usuwania skutków klęsk żywiołowych z lat 2010 - 2018,
14) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1945 R Jaszczew - Jedlicze” w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 2019,
15) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1974R Krosno - Targowiska - Wróblik
Szlachecki w m. Targowiska, Widacz, Wróblik Szlachecki”
w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 2019,
Analizując ilość realizowanych projektów w roku 2019 należy stwierdzić, że jest ona
porównywalna do roku poprzedniego. W roku 2018 realizowano 14 projektów.
4. Realizacja zadań z zakresu inwestycji i remontów.
W 2019 r. Powiat zlecił opracowanie
dla planowanych zadań inwestycyjnych.

dokumentacji

technicznych

Wykonano następujące dokumentacje:
 dokumentację przebudowy/rozbudowy/remontu drogi powiatowej nr 1911R
Iwla - Polany - Huta Polańska,
 dokumentację przebudowy/rozbudowy/remontu drogi powiatowej nr 1951R
Chlebna - Lubno Szlacheckie,
 dokumentację przebudowy/rozbudowy/remontu drogi powiatowej nr 1963R
Korczyna - Sporne,
 dokumentację przebudowy/rozbudowy/remontu drogi powiatowej nr 2111R
Rymanów - Sieniawa - Głębokie,
 dokumentację przebudowy/rozbudowy/remontu trzech mostów w ciągu drogi
powiatowej nr 2112R Królik Polski - Bałucianka,
 dokumentację techniczną dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1962R
Krosno - Głębokie - Czarnorzeki - Jasienica Rosielna,
 dokumentację techniczną przebudowy drogi powiatowej Nr 1975 R Miejsce
Piastowe - Wrocanka wraz z budową mostu w km 0+760 w m. Miejsce
Piastowe,
 dokumentację techniczną przebudowy drogi powiatowej nr 2009R Droga przez
wieś Klimkówka wraz z przebudową mostu w km 2+156 w m. Klimkówka,
 dokumentację techniczną przebudowy drogi powiatowej nr 1953R Chorkówka
– Żeglce wraz z budową chodnika w m. Chorkówka i Żeglce,
 dokumentację techniczną przebudowy drogi powiatowej nr 2007R Milcza Besko wraz z budową chodnika w m. Milcza,
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 audyt powykonawczy oraz badanie efektywności energetycznej budynku
w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynku Samodzielnego
Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie",
 dokumentację
techniczną
dla
planowanego
przedsięwzięcia
pn. „Konserwacja, remont oraz przebudowa budynku zlokalizowanego przy
ulicy Paderewskiego 4 w Krośnie”,
 dokumentację techniczną „Bezpieczne przejścia dla pieszych w Krościenku
Wyżnym”,
 dokumentację na Stabilizację osuwiska wraz z remontem drogi powiatowej
nr 1962 R Krosno - Głębokie - Czarnorzeki - Jasienica Rosielna w km 4+790 4+890 w m. Odrzykoń.
5. Inwestycje i remonty zrealizowane w 2019 r.
Nazwa
inwestycji/
remontu

Zakres robót budowlanych

Przebudowa drogi
powiatowej
Nr 1945R
Jaszczew Jedlicze
w m. Jaszczew
i Jedlicze

Zakres robót obejmował odcinek
drogi km 1+350 do 2+623
(łącznie 1.273 mb.)
przebudowywanie jezdni na
odcinkach i szerokości: 5.50 m:
(km 1+703 - 1+984),
6.0 m: (km1+350-1+703),
6.50 m: (km 1+984 - 2+623)

Termin
realizacji

maj listopad
2019

Wartość zadania
Ogółem
(w zł)

1 745 961,50

- Roboty przygotowawcze
- Roboty rozbiórkowe
(rozebranie zjazdów, rozebranie
nawierzchni na zjazdach,
sfrezowanie nawierzchni)
- Roboty ziemne (korytowanie
jezdni, korytowanie pod
poszerzenie jezdni,
oczyszczanie rowu)
- Odwodnienie drogi
- Podbudowy (wykonanie
podbudowy pod nawierzchnie
chodników, zjazdów, wykonanie
podbudowy pod nawierzchnię
jezdni i zatoki autobusowej)
- Nawierzchnie (wykonanie
nawierzchni chodników z kostki
betonowej, wykonanie
nawierzchni bitumicznej jezdni).
Szerokość chodnika: 2 m
- Elementy ulic (położenie
krawężników i obrzeży
betonowych),
- Roboty wykończeniowe
(umocnienie skarp, umocnienie
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W tym środki
finansowe
pozyskane ze
źródeł
zewnętrznych
(w zł)
Fundusz Dróg
Samorządowych:
1 046 376,00

Gmina
Jedlicze:
348 792,00
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Przebudowa drogi
powiatowej
Nr 1974R Krosno
- Targowiska Wróblik
Szlachecki
w m. Targowiska,
Widacz, Wróblik
Szlachecki

rowów, utwardzenie poboczy)
- Oznakowanie dróg
i urządzenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego
Zakres robót obejmował dwa
odcinki drogi
(w km 5+832 - 6+255)
w m. Targowiska
i (w km 8+265 - 9+185)
w m. Widacz, Wróblik
Szlachecki

maj listopad
2019

2 661 815,77

Zakres prac w miejscowości
Targowiska na odcinku 423 mb.:
- przebudowa konstrukcji
nawierzchni jezdni drogi
powiatowej wraz z jej
poszerzeniem
na całej długości inwestycji,
- budowa chodników
w kilometrażu:
od km 5+842,00 do km
5+950,20 (108,20 m) po str.
prawej (szer. 2,00 m,
powierzchnia 216,40 m2); od km
5+939,00 do km 6+255,00
(316,00 m) po str. lewej (szer.
2,00 m, powierzchnia 632,00
2
m)
- budowa wyniesionego
przejścia dla pieszych
(rozwiązania uspokajające ruch
drogowy);
- zabudowa rowów (odcinkowo);
- przebudowa poboczy
gruntowych;
- przebudowa przepustu pod
drogą powiatową;
- odtworzenie nawierzchni
na wlotach skrzyżowań
z drogami gminnymi;
- odtworzenie nawierzchni
zjazdów do posesji;
- wymiana lub oczyszczenie
przepustów pod zjazdami
do posesji;
- odtworzenie i uzupełnienie
korytek ściekowych;
- odtworzenie i uzupełnienie
umocnienia skarp (elementy
betonowe prefabrykowane);
Droga o szerokości 5,5 m
Zakres prac w miejscowości
Widacz, Wróblik Szlachecki
na odcinku 920 mb.:
- przebudowa konstrukcji
nawierzchni drogi powiatowej
wraz z poszerzeniem od km
8+265 do km 9+185,
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Fundusz Dróg
Samorządowych:
1 575 952,00
Gmina Miejsce
Piastowe:
318.376,00
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Budowa mostu
w km 1+238
w ciągu drogi
powiatowej nr
1960R Krosno –
Odrzykoń
(w miejscu
istniejącego
mostu)
z przebudową
drogi
w m. Odrzykoń

Poprawa
infrastruktury
drogowej w
Gminie Rymanów
poprzez
przebudowę drogi
powiatowej
Nr 2007R Milcza Besko oraz
przebudowę drogi
powiatowej nr
2008R Wróblik
Królewski Ladzin

- przebudowa poboczy
gruntowych;
- odtworzenie nawierzchni
zjazdów do posesji;
- wymiana lub oczyszczenie
przepustów pod zjazdami
do posesji;
- odtworzenie i uzupełnienie
korytek ściekowych;
- odtworzenie i uzupełnienie
umocnienia skarp (elementy
betonowe prefabrykowane);
- odtworzenie skarp nasypów
i wykopów;
- oczyszczenie i wyprofilowanie
rowów przydrożnych;
- wykonanie robót ziemnych;
- wykonanie urządzeń
bezpieczeństwa ruchu
drogowego;
- wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego.
Droga o szerokości 6,00 m oraz
obustronne pobocza
o szerokości 1,00 m
Zakres inwestycji obejmuje:
- rozbiórkę istniejącego mostu
o Nr JNI01015417 w kml+244
DPl 960R;
- wybudowanie nowego mostu
w kml+238 DPl 960R
- przebudowę drogi powiatowej
klasy Z nr 1960R na odcinku
200m tj. od kml+160 do kml+360
- wykonanie umocnień brzegów
rzeki Wisłok na odcinku
przyległym do mostu
- rozbiórka dwóch istniejących
przepustów 050cm pod
zjazdami z drogi 1960R.
W 2019 r. realizowano I etap
inwestycji polegający na
rozbiórce mostu oraz rozpoczęto
budowę nowego
Zakres prac na drodze
powiatowej Nr 2007R Milcza Besko w km od 0+036 do1+660
w miejscowości Milcza:
- przebudowa konstrukcji
nawierzchni drogi powiatowej
wraz z poszerzeniem jezdni
w km 0+036 do 0+800 oraz
0+845 - 1+660 o łącznej
długości 1 579 mb., szer. 5,5 m
- budowę dwóch odcinków
chodnika, w km 0+036 - 0+825
(lewa strona) oraz 1+050 1+660 (prawa strona) o łącznej
długości 1 399 mb.

wrzesień
2019 październik
2020

4 020 255,96

Fundusz Dróg
Samorządowych:
2 928 048,23

wrzesień sierpień
2020

4 439 138,25

Fundusz Dróg
Samorządowych:
3 473 377,00

(płatność
częściowa dot.
I etapu w 2019
r, 1 344
331,55)
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Chodnik o szerokości 2,00 m
w świetle krawężnika i obrzeża
po lewej stronie jezdni od km
0+036 do km 0+112, po stronie
lewej o szerokości 1,50 od km
0+112 do km 0+664, po stronie
lewej o zmiennej szerokości
od 2,00 do 4,07 od km 0+664
do km 0+800, po stronie prawej
o szerokości 2,00 od km 1+049
do km 1+660
- przebudowę poboczy oraz
odcinkowa budowa poboczy
utwardzonych z linia
krawędziową,
- odtworzenie nawierzchni
zjazdów do posesji,
- odwodnienie korpusu
drogowego,
- oczyszczenie i wyprofilowanie
rowów przydrożnych,
- zabudowę rowów,
- budowa 2 przejść dla pieszych
(w km 0+050 oraz 1+050).
Zakres prac na drodze
powiatowej nr 2008R Wróblik
Królewski - Ladzin na odcinku
od km 0+853,70 do km
2+296,15 w miejscowościach
Wróblik Królewski - Ladzin
- przebudowa konstrukcji
nawierzchni drogi powiatowej
wraz z poszerzeniem w km
0+853,70- 2+296,15
o długości 1442mb.,
Szerokość jezdni: 5,5 m
- budowa peronów
przystankowych - 2 szt.,
- budowa odcinków chodnika
o szerokości 2m: w km od
1+421,40 do 1+729
i od 1+756,40 do 1+791,40
po lewej stronie oraz w km
od 1+561,00 do 1+597,00
i od 2+267,65 do 2+287,65
po prawej stronie o łącznej
długości 398,60 mb.,
- przebudowa poboczy
z kruszywa,
- przebudowa przepustu,
- odtworzenie nawierzchni
zjazdów do posesji,
- odtworzenie i uzupełnienie
korytek ściekowych,
- odtworzenie i umocnienie
skarp,
- odtworzenie skarp nasypów
i wykopów,
- oczyszczenie i wyprofilowanie
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Poprawa
infrastruktury
drogowej poprzez
remont mostu w
ciągu drogi
powiatowej
Nr 1976R
Krosno–Rogi–
Iwonicz wraz z
dojazdami w m.
Rogi

Przebudowa drogi
powiatowej Nr
1967R Korczyna Krościenko
Wyżne wraz
z budowa
chodnika
w m. Korczyna
ul. Akacjowa

rowów przydrożnych,
- zabudowę rowów (odcinkowo),
- wykonanie urządzeń
bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
- budowa wyniesionego
przejścia dla pieszych
w km 1+563,85.
W 2019 r. realizowano I etap
inwestycji polegający na:
robotach przygotowawczych,
rozbiórkowych, robotach
ziemnych, roboty w zakresie
konstruowania fundamentów).
Stan zaawansowania robót:
30%
Zakres prac obejmował remont
mostu na rz. Lubatówka w km
8+820 drogi powiatowej
Nr 1976R Krosno-Rogi-Iwonicz:
- remont płyty nośnej zespolonej
pomostu;
- remont podpór;
- remont konstrukcji nośnej
polegających na wymianie
dźwigarów;
- remont wyposażenia kładki;
- remont istniejących skrzydeł
podpór;
- remont chodnika
lewostronnego na dojazdach
i obiekcie:
- remont nawierzchni
bitumicznej na moście oraz
w obrębie dojazdów
niezbędnych
do wykonania remontu mostu.
Docelowo most będzie
o nośności na klasę obciążenia
„B” wg. PN-85/S-10030 Obiekty
mostowe.
W 2019 r. realizowano I etap
inwestycji polegający na:
robotach przygotowawczych,
robotach rozbiórkowych,
robotach nawierzchniowych
zabezpieczających,
odwodnienie korpusu, roboty
wykończeniowe). Stan
zaawansowania robót - 69 %
- wykonanie poszerzenia jezdni
do szerokości 5,5 mb.,
- wzmocnienie nawierzchni
na odcinku w km 1+175,22 1+187,50 oraz 1+195,65
1+528,38,
- odwodnienie korpusu
drogowego,
- budowa chodnika o długości
352 m z kostki betonowej

wrzesień
2019 październik
2020

wrzesień
2019 sierpień
2020

1 310 878,29
(płatność
częściowa dot.
I etapu w 2019
r, 911 833,03)

603 318,42
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Fundusz Dróg
Samorządowych:
1 048 702,63

Fundusz Dróg
Samorządowych:
482 654,74
Gmina Korczyna:
63 032,00
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Remont
powiatowej drogi
2113R Pastwiska
- Puławy
w m. Puławy

Remont
powiatowej drogi
2115R Puławy Puławy przez
wieś

Budowa
wyniesionych
przejść dla
pieszych
w ciągach dróg
powiatowych:
Nr 1971R
Krościenko
Wyżne - Iskrzynia
(ul. Północna)
i Nr 1973R
Krosno - Iskrzynia
(ul. Brzozowska)
w m. Krościenko
Wyżne”

szerokości 1,5 m w km
1+175,22 do km 1+528,38,
- budowa murku oporowego,
- wykonanie nawierzchni
na zjazdach,
- przebudowa przepustów
- roboty ziemne,
- roboty wykończeniowe
(czyszczenie rowów,
umocnienie skarp, uzupełnienie
poboczy, montaż poręczy
ochronnych
i wykonanie oznakowania).
W 2019 r. realizowano I etap
inwestycji polegający na
pracach przygotowawczych
Zakres prac:
oczyszczenie nawierzchni
z bitumu wraz ze skropieniem
nawierzchni asfaltem,
wzmocnienie nawierzchni
mieszanką mineralno asfaltową szerokość jezdni
5,0 m na odcinkach
w km 7+050 - 7+770 tj. 720 m,
uzupełnienie poboczy
kruszywem łamanym,
oczyszczenie rowów
odwadniających, wymiana
przepustów pod zjazdami
Zakres robót obejmował na
odcinku 530mdrogi o szerokości
5,0 m (km 2+300- 2+830):
- mechaniczne wyrównanie
istniejącej podbudowy
mieszanką mineralno asfaltową,
- wykonanie nawierzchni jezdni
z mieszanek mineralno asfaltowych (warstwa ścieralna),
- ścięcie i uzupełnienie poboczy
z kruszywa łamanego,
- oczyszczenie rowów
odwadniających
zakres robót:
roboty rozbiórkowe, odbudowa
chodników, konstrukcja przejść,
wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego.

sierpień grudzień
2019

333 145,62

Fundusz Dróg
Samorządowych:
256 916,50

sierpień wrzesień
2019

228 623,00

Program
usuwania skutków
klęsk
żywiołowych:
179 623,00

lipiec wrzesień
2019 r.

39 069,49

Gmina Krościenko
Wyżne:
10 000,00
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Przebudowa drogi
powiatowej
Nr 1975R Miejsce
Piastowe Wrocanka Górna
w km 0+268 do
km 0+490 wraz
z budową
chodnika
(ul. Dworska)

Budowa chodnika
wraz
z odwodnieniem
w ciągu drogi
powiatowej
Nr 1974R KrosnoTargowiskaWróblik
Szlachecki
w miejscowości
Wróblik Królewski

„Budowa 2
Otwartych Stref
Aktywności wariant
podstawowy w powiecie
krośnieńskim
w m. Iwonicz
i Iwonicz-Zdrój"

Budowa chodnika
wraz
z odwodnieniem
pasa drogowego
w ciągu drogi
powiatowej
Nr 1896R Krosno
- Kobylany - Toki
i 1950R

Przebudowana droga
o łącznej długości 222,60 mb.
posiada szerokość nawierzchni
5,70 m do 6,00 m
Zakres robót obejmował:
- przebudowę nawierzchni,
- poprawę odwodnienia,
- remont kanalizacji
deszczowej,
- budowa chodnika
o szerokości 2,00 m na długości
od km 0+338 do 0+471
Zakres robót związany
z budową chodnika dla pieszych
w ciągu drogi powiatowej
Nr 1974R w km 9+206 9+270,60 po stronie lewej
o szerokości 2,0 m i od km
9+266,6 do km 9+368,4 po
stronie prawej o szerokości
1,70 m obejmował:
- roboty przygotowawcze
(usunięcie ziemi, rozbiórka
barier i ścieków betonowych),
- wykonanie koryta na
podbudowę nawierzchni,
- wykonanie odwodnienia ułożenie ścieków betonowych,
- wykonanie warstw podbudowy
nawierzchni chodnika,
- ułożenie krawężników
drogowych i obrzeży
trawnikowych,
- wykonanie nawierzchni
chodnika z kostki betonowej,
- montaż barier ochronnych
Budowa Otwartej Strefy
Aktywności w m. Iwonicz
i Iwonicz-Zdrój.
Zakres prac obejmował m.in.:
- roboty ziemne;
- betonowanie fundamentów;
- montaż urządzeń siłowni
zewnętrznej - 6 szt.
- montaż plenerowych urządzeń
do gier - 2 szt. - montaż ławek 4 szt. - zagospodarowanie
zieleni.
Zakres prac był identyczny
dla każdej lokalizacji inwestycji
Od km 0+000 ÷ 0+072 i 0+090 ÷
0+163 w ciągu drogi powiatowej
nr 1896R zakres przebudowy
drogi obejmował budowę o szer.
2,15 m chodnika po stronie
prawej i Nr 1958R DobieszynŚwierzowa Polska Szczepańcowa w km 2+614,5 ÷
2+636 obustronną budowę

lipiec wrzesień
2019

392 302,07

wrzesień listopad
2019

168 347,80

Gmina Rymanów:
79 000,00

lipiec wrzesień
2019 r.

85 969,62

Fundusz Rozwoju
Kultury Fizycznej:
40 400,00

listopad grudzień
2019

188 185,67
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Dobieszyn Świerzowa
Polska Szczepańcowa
w miejscowości
Świerzowa
Polska

Budowa chodnika
wraz
z odwodnieniem
pasa drogowego
w ciągu drogi
powiatowej
Nr 1956R Zręcin Wietrzno Zboiska
w m. Zręcin

Budowa chodnika
wraz
z odwodnieniem
pasa drogowego
w ciągu drogi
powiatowej
Nr 1847R
Szebnie Tarnowiec Jedlicze - Potok
w miejscowości
Jedlicze

chodnika wraz z wyznaczeniem
przejścia dla pieszych.
Zakres prac:
- roboty przygotowawcze
- rozbiórkowe: roboty
pomiarowe, usunięcie ziemi
(humusu), rozebranie
nawierzchni z kostki, rozebranie
przepustu pod zjazdem wraz
z konstrukcją nawierzchni
i ściankami czołowymi,
- roboty budowlane: wykonie
koryta na podbudowę
nawierzchni chodnika,
wykonanie odwodnienia,
wykonanie podbudowy
nawierzchni chodnika, ułożenie
krawężników drogowych
i obrzeży trawnikowych,
wykonanie nawierzchni
chodnika z kostki betonowej
Od km 0+035 do km 0+221
w ciągu drogi powiatowej
Nr 1956 R Zręcin - Wietrzno Zboiska zakres przebudowy
drogi obejmował budowę o szer.
2,15 m chodnika po stronie
lewej (186 m)
Zakres robót:
roboty przygotowawcze rozbiórkowe: roboty pomiarowe,
usunięcie ziemi (humusu),
roboty budowlane: wykonie
koryta na podbudowę
nawierzchni, wykonanie
odwodnienia, wykonanie
podbudowy nawierzchni
chodnika, ułożenie krawężników
drogowych i obrzeży
trawnikowych, wykonanie
nawierzchni chodnika
z kostki betonowej
Od km 10+380 ÷ 10+514
w ciągu drogi powiatowej
Nr 1847RSzebnie - Tarnowiec Jedlicze - Potok zakres
przebudowy drogi obejmował
budowę o szer. 1,70 m chodnika
po stronie lewej (134 m)

listopad grudzień
2019 r.

253 419,16

Gmina
Chorkówka:
128 000,00

listopad grudzień
2019

110 183,37

Gmina Jedlicze:
57 091,00

Zakres robót:
Roboty przygotowawcze rozbiórkowe: roboty pomiarowe,
usunięcie ziemi urodzajnej
(humusu),
Roboty budowlane:
- Wykonie koryta na podbudowę
nawierzchni,
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Odcinkowe
przykrycie rowu
w km 8+120 8+260 w ciągu
drogi powiatowej
Nr 1896R Krosno
- Kobylany - Toki
w miejscowości
Chorkówka

Modernizacja
energetyczna
budynku
Samodzielnego
Publicznego
Pogotowia
Ratunkowego
w Krośnie

- Wykonanie muru oporowego
- Wykonanie warstw podbudowy
nawierzchni chodnika,
- Ułożenie krawężników
drogowych i obrzeży
trawnikowych,
- Wykonanie nawierzchni
chodnika z kostki betonowej
Od km 8+120 do km 8+260
w ciągu drogi powiatowej
Nr 1896RKrosno - Kobylany Toki zakres przebudowy drogi
obejmował zabudowę rowu
o szer. 2,20 m po stronie lewej
(140 m):
1. Roboty rozbiórkowe:
rozebranie istniejącego
przepustu z rur betonowych
2. Roboty ziemne:
- pogłębienie rowu
- pogłębienie i oprofilowanie dna
i skarp rowu przed wlotami
rurociągów
3. Roboty budowlanomontażowe:
- ułożenie rurociągu z rur
plastikowych o średnicy 40 cm
- wykonanie studzienki
wpadowej, plastikowej zgodnie
z rysunkiem konstrukcyjnym,
- wykonanie zasypki rurociągu
gruntem do pożądanej
wysokości z zagęszczeniem,
- wykonanie warstwy
konstrukcyjnej z materiałów
kamiennych jako podbudowy dla
ciągu pieszo-jezdnego,
- ułożenie studzienek
wpadowych z wpustami
ściekowymi żeliwnymi 40x40 cm
z kratką i wylotem do studzienki
wpadowej.
Powyższe roboty stanowiły
I etap inwestycji
Zakres robót obejmował:
- docieplenie ścian
zewnętrznych i fundamentowych
budynku oraz stropodach
tj. budynek o pow. użytkowej
749,76m2;
- wymiana i montaż stolarki
okiennej na PVC
o współczynniku przenikania
ciepła U=0,9 W/m2*K i
drzwiowej o U=1,3 W/m2*K
- modernizacja systemu
grzewczego c.o: wymiana
instalacji, grzejników wraz
z podejściami, montaż zaworów
termostatycznych

listopad grudzień
2019

138 770,13

Gmina
Chorkówka:
34 000,00

marzec październik
2019

634.005,93

538.905,03
dofinansowanie
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego
2014-2020
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Wykonanie
ogrodzenia i prac
towarzyszących
przy placu
ul. Zadwór 15
w Iwoniczu
Rozbudowa
i przebudowa
budynku
warsztatów
szkolnych przy
Zespole Szkół
w Iwoniczu
o pracownię
szkoleniową
do diagnostyki
pojazdów wraz
z przebudowa
wewnętrznej
instalacji gazowej
w ramach
realizacji projektu
pt. Poprawa
jakości
kształcenia
zawodowego
na obszarze
Transgranicznym

Wykonanie
i montaż:
elementów
wypełnienia
balustrad na
klatce schodowej,
zabezpieczenia
(osłon) grzejników
c.o. na

i podpionowych;
- montaż zestawu ogniw
fotowoltaicznych
o mocy 10,45 kWp
-wymiana istniejącego
oświetlenia na energooszczędne
typu LED
Zakres robót obejmował: roboty
przygotowawcze, podbudowę,
ogrodzenie, oświetlenie placu
i monitoring
- roboty rozbiórkowe w części
istniejącej obiektu,
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- wykonanie ścian
fundamentowych i ich izolacji,
- wykonanie podbudowy
i podłoża,
- wykonanie ścian
konstrukcyjnych murowanych
i innych elementów
murowanych,
- wykonanie słupków, belek
i nadproży żelbetonowych,
- wykonanie konstrukcji dachu,
- wykonanie poszycia dachu
z elementami powiązanymi,
- montaż zewnętrznej stolarki
okiennej i drzwiowej,
- wykonanie ścian działowych,
- wykonanie tynków
wewnętrznych na ścianach
i sufitach,
- wykonanie warstw
posadzkowych (izolacyjnych
i wykończeniowych),
- wykonanie elewacji,
- montaż stolarki wewnętrznej,
- wykonanie instalacji:
elektrycznej (piorunochronna
i uziemiająca, internetowa,
CCTV, detekcji, elektryczna
z urządzeniami i osprzętem),
wodno-kanalizacyjnej, co.,
sprężonego powietrza, gazowej
oraz wentylacyjnej.
W roku 2019 rozpoczęto roboty
budowlane
Zakres prac: demontaż
drewnianego wypełnienia
balustrady, demontaż
drewnianej poręczy
w balustradzie, montaż
chromoniklowej poręczy
naściennej, uzupełnienie
pionowych szprosów
w balustradzie poprzez

listopad grudzień
2019

82 158,00

grudzień
2019 lipiec 2020

480 000,00
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korytarzach,
poręczy
chromoniklowej
naściennej
i na balustradzie

Przebudowa
budynku
administracyjnego
Starostwa
Powiatowego
w Krośnie
w zakresie
pomieszczenia
rozdzielni
elektrycznej
oraz szachtów
technicznych
Przebudowa
i remont części
parteru w
budynku
Starostwa
Powiatowego
w Krośnie
z przeznaczeniem
na miejsca
garażowe
Modernizacja
budynku
Starostwa
Powiatowego
w Krośnie

dospawanie stalowych prętów,
uzupełnienie prześwitów
w balustradzie metalowymi
płytami perforowanymi, montaż
chromoniklowej poręczy
na istniejącej stalowej
konstrukcji balustrady,
zamontowanie do istniejącej
konstrukcji stalowej pod oknami
metalowych płyt perforowanych
stanowiących osłonę grzejników
c.o., wyczyszczenie stalowej
konstrukcji balustrady
i pomalowanie całości
w jednolitym kolorze
antracytowym
Zakres robót obejmował:
- przebudowę rozdzielnicy
głównej niskiego napięcia RGS
oraz wykonanie systemu IT
umożliwiającego ciągły dostęp
do informacji o stanie zasilania
obiektu,
- wydzielenie pożarowe szachtu
technicznego, w poziomach
kondygnacji oraz objęcie tych
pomieszczeń instalacją
wykrywania i sygnalizacji pożaru
- roboty przygotowawcze
i rozbiórkowe;
- roboty budowlane;
- posadzki;
- stolarka okienna i drzwiowa
- roboty wykończeniowe

- wymiana i rozdział instalacji
komputerowej i elektrycznej,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- odnowienie pomieszczeń
i ciągów komunikacyjnych

maj listopad
2019 r.

402.673,32

Środki własne
powiatu

maj październik
2019

14 000,00

Środki własne
powiatu

październik
- grudzień
2019

69 934,33

Środki własne
powiatu

6. Realizacja zadań z zakresu zamówień publicznych:
Liczba zrealizowanych zamówień publicznych w 2019 r. - 110 (w 2018 r. - 80),
w tym:
- roboty budowlane: 19 - bez zmian
- usługi: 79 (w 2018 r. - 51)
- dostawy: 12 (w 2018 r. - 10)
Podział udzielonych zamówień publicznych wg. trybu postępowania:
- przetarg nieograniczony: 32 (w 2018 r. - 25)
- bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych: 64 (w 2018 r. - 54)
- zamówienie z wolnej ręki: 10 (w 2018 r. - 1).
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W stosunku do roku 2018 ilość udzielonych zamówień w 2019 r. wzrosła
o ok. 35%. Wzrost zamówień spowodowany był realizacją projektów unijnych
„miękkich”, których zadania obejmowały dostawy, organizację pozalekcyjnych zajęć:
kursów, warsztatów i innych form.
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