
Mielec, data 25 maja 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO ZA 2020 ROK 
 

2 
 

SPIS TREŚCI 
1. Wprowadzenie ................................................................................................................................................................................. 4 

2. Podstawowe dane dotyczące powiatu ............................................................................................................................................ 4 

3. Finanse powiatu .............................................................................................................................................................................. 7 

3.1 Dochody budżetu Powiatu Mieleckiego w 2020 roku ............................................................................................................ 7 

3.2 Wydatki budżetu Powiatu Mieleckiego w 2020 roku ............................................................................................................. 7 

3.3 Zadłużenie Powiatu Mieleckiego ............................................................................................................................................ 8 

3.4 Wynik budżetu ........................................................................................................................................................................ 9 

3.5 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych .......................................................................................................... 9 

3.6 Dotacje udzielone przez Powiat innym jednostkom sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne w 2020 r. ...... 11 

3.7 Dotacje udzielone przez Powiat na ochronę zabytków i dla organizacji pozarządowych  w 2020 roku ............................... 12 

3.8 Wydatki na oświatę w 2020 roku .......................................................................................................................................... 17 

3.9 Promocja powiatu ................................................................................................................................................................. 17 

4. Realizacja polityk, programów i strategii ......................................................................................................................... 18 

4.1 Strategia Rozwoju Powiatu Mieleckiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ..................... 18 

4.2 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mieleckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” ........................ 27 

4.3 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu mieleckiego .............................. 28 

4.4 Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim na lata 2014–2020 ................... 29 

4.4.1 Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

PFRON Oddział w Rzeszowie a Powiatem Mieleckim ............................................................................................................... 31 

4.4.2 Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi” finansowany ze środków PFRON na podstawie umowy zawartej pomiędzy PFRON Oddział 

w Rzeszowie a Powiatem Mieleckim .......................................................................................................................................... 32 

4.4.3 Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 

finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego Funduszem 

Solidarnościowym na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Mieleckim....................... 32 

4.5 Powiatowa Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych w Powiecie Mieleckim na lata 2016-2022 ........................ 32 

4.6 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie 

Mieleckim na lata 2016-2022 .......................................................................................................................................................... 47 

4.7 Powiatowy Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 

2020 – 2022 .................................................................................................................................................................................... 49 

4.8 Program współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok ........................................ 53 

4.9 Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Mieleckiego na lata 2016-2022 ........ 56 

4.10 3-letni program dotyczący rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020 ............................................................................ 67 

4.11 Powiatowy  program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w 

stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2018 - 2022 ................................................................ 67 

4.12 Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  w rodzinie pn. „Dom bez przemocy” na 

lata 2018-2022 ................................................................................................................................................................................ 68 

4.13 Plan naprawczy na lata 2020-2022 z prognozą finansową na lata 2020-2030 Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda 

Biernackiego w Mielcu ................................................................................................................................................................... 69 

4.14 Program Naprawczy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu ........... 71 

5. Realizacja zadań powiatu ............................................................................................................................................................. 72 

5.1 Edukacja publiczna ............................................................................................................................................................... 72 

5.2 Kultura oraz ochrona zabytków i opieki nad zabytkami ..................................................................................................... 101 



RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO ZA 2020 ROK 
 

3 
 

5.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej .................................................................................................................................. 101 

5.4 Promocja i ochrona zdrowia ............................................................................................................................................... 106 

5.5 Aktywizacja lokalnego rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy - informacja o rynku pracy powiatu mieleckiego ............... 120 

5.6 Transport zbiorowy i drogi publiczne ................................................................................................................................. 125 

5.7 Infrastruktura drogowa ....................................................................................................................................................... 128 

5.8 Geodezja i kartografia ......................................................................................................................................................... 129 

5.9 Gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatu ............................................................................................................ 130 

5.10 Działalność inwestycyjna  i remontowa .............................................................................................................................. 131 

5.11 Działania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki leśnej ........................................................................................... 137 

5.12 Administracja architektoniczno – budowlana ..................................................................................................................... 138 

5.13 Informacja publiczna .......................................................................................................................................................... 139 

5.14 Działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów ......................................................................................................... 140 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu ............................................................................................................................................... 142 

6.1 Wykonanie uchwał Rady Powiatu Mieleckiego podjętych w 2020 roku ............................................................................ 142 

6.2 Wykonanie uchwał Rady Powiatu – podjętych przed 1 stycznia 2020 r. ale obejmujące swym zakresem 2020 r. ............ 158 

7. Podsumowanie ............................................................................................................................................................................. 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO ZA 2020 ROK 
 

4 
 

1. Wprowadzenie 

 

Zgodnie z art. 30a ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tj. Dz.U. z 2020 poz. 920) dalej u.s.p. Zarząd Powiatu, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu 

raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, 

w szczególności realizację polityk, programów i  strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.  

 

2. Podstawowe dane dotyczące powiatu 

 

Nazwa Powiat Mielecki 

Siedziba władz 
Starostwo Powiatowe w Mielcu  

39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6 

Okres, którego 

dotyczy raport  
1 stycznia – 31 grudnia 2020 r.  

Liczba mieszkańców 

wg stanu na dzień 

31.12.2020 r. 

(tj. według danych 

GUS)  

Powiat Mielecki liczy 136 441 mieszkańców. 

Krótki opis sytuacji 

demograficznej  

Powiat mielecki liczy 136 441 mieszkańców, z czego 67 168 stanowią 

mężczyźni, a 69 273 kobiety.  

 

Mieszkańcy powiatu mieleckiego w 2020 roku zawarli 526 małżeństw, co 

odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. 

 

Powiat mielecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -138. 

Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,0 na 1000 mieszkańców 

powiatu mieleckiego. 

 

W 2020 roku urodziło się 1 265 dzieci, a zmarło 1403 osoby. 

 

Saldo migracji stałej wynosi dla powiatu mieleckiego -157. 

Powierzchnia 881 km² 

Czy w porównaniu do 

roku poprzedzającego 

rok sprawozdawczy 

doszło do zmiany 

granic powiatu. Jeżeli 

tak wskazać zakres 

zmian 

NIE 

Podział 

 

 

Terytorium powiatu mieleckiego obejmuje: gminę miejską Mielec, gminy 

miejsko - wiejskie Radomyśl Wielki, Przecław oraz gminy wiejskie: 

Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec, Padew Narodowa, Tuszów 

Narodowy, Wadowice Górne. 
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Podstawowe dane 

finansowe w układzie 

porównawczym na 

koniec 2019 i 2020 r.  

DOCHODY 
Wykonanie na dzień 

31 grudnia 2019 roku 

Wykonanie na dzień 31 

grudnia 2020 roku 

 Ogółem  164 410 034,93 170 416 579,04 

Subwencja ogólna, w 

tym: 
70 075 944,00 80 208 321,00 

część oświatowa 61 775 246,00 70 554 335,00 

cześć wyrównawcza 6 630 898,00 7 414 784,00 

część równoważąca 823 526,00 393 478,00 

uzupełnienie 

subwencji ogólnej  
846 274,00 1 845 724,00 

Dochody własne, w 

tym: 
76 375 588,24 70 393 237,08 

wpływy z podatku 

od osób fizycznych 
32 794 619,00 31 788 089,00 

wpływy z podatku 

od osób prawnych 
1 453 216,39 2 055 690,89 

Dotacje celowe z 

budżetu państwa 
17 958 502,69 19 815 020,96 

 

 

WYDATKI 
Wykonanie na dzień 

31 grudnia 2019 roku 

Wykonanie na dzień 31 

grudnia 2020 roku 

Ogółem 149 092 840,10 174 228 025,99 

Edukacja 68 361 066,00 76 504 642,33 

Administracja 

publiczna 16 990 669,00 15 105 189,04 

społeczna 13 952 012,00 14 312 064,55 

Bezpieczeństwa 

publiczne 10 332 713,00 10 931 712,36 

Transport i łączność 9 449 589,00 31 418 015,70 

Polityka społeczna 7 515 102,00 7 139 332,26 

Ochrona zdrowia 4 548 205,00 11 480 769,01 

Pozostałe wydatki 17 943 480,00 7 336 300,74 
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3. Finanse powiatu 

 

Budżet Powiatu Mieleckiego na 2020 rok, Rada Powiatu Mieleckiego przyjęła Uchwałą Nr XIV/137/2019 

w dniu 19 grudnia 2019 roku. W związku z tym, że budżet obywatelski w jednostce nie występuje, tym 

samym treść raportu nie uwzględnia tej materii. 

 

3.1 Dochody budżetu Powiatu Mieleckiego w 2020 roku 

 

Planowane dochody Powiatu Mieleckiego w 2020 r. wynosiły 165 005 195,91 zł. W wyniku realizacji 

budżetu wykonano dochody w wysokości 170 416 579,04 zł, w tym dochody bieżące -  155 680 838,13 zł 

i dochody majątkowe – 14 735 740,91 zł. W 2020 roku odnotowano wzrost dochodów budżetu powiatu 

mieleckiego o 3,65 % w stosunku do 2019 roku. 

 

 
Rysunek 1 Źródła dochodów budżetu Powiatu Mieleckiego w 2020 roku 

 

Największą pozycję w dochodach stanowiła subwencja - ponad 47% całości dochodów. Kolejnym, co do 

wielkości źródłem dochodów były udziały w podatkach stanowiące ok. 20 % całości dochodów. 

 

W 2020 roku wykonane dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu wynosiły 1 247 zł  

i były o 44 zł wyższe w porównaniu do 2019 roku. 

 

3.2 Wydatki budżetu Powiatu Mieleckiego w 2020 roku 

 

Planowane wydatki Powiatu Mieleckiego w 2020 r. wynosiły 186 505 195,91 zł. W wyniku realizacji 

budżetu wydatkowano kwotę 174 228 025,99 zł, w tym 148 115 252,10 zł na wydatki bieżące 

i 26 112 773,89 zł na wydatki majątkowe. 

 

47,07%

19,86%

11,63%

4,01%
17,44%

Źródła dochodów

subwencja

udziały w podatkach

dotacje celowe z budżetu państwa

dotacje w ramach programów z
udziałem środków europejskich

pozostałe dochody
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Wraz ze wzrostem dochodów budżetowych, na przestrzeni ostatnich lat następuje również systematyczny 

wzrost wydatków. Wydatki budżetu powiatu mieleckiego wzrosły o 16,86% w 2020 roku w stosunku do 

roku 2019.  

 

 
Rysunek 2 Kierunki wydatkowania środków w 2020 

 

Powiat ponosił wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o samorządzie powiatowym. Najwięcej 

środków w budżecie powiatu, prawie 44 % przeznaczone było na realizację zadań edukacyjnych. 

 

W 2020 roku wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu wynosiły 1 275 zł i były o 184 zł wyższe w 

porównaniu do 2019 roku.  

 

W ostatnich latach obserwujemy wzrost zarówno dochodów, jak i wydatków powiatu  

w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu. 

 

3.3 Zadłużenie Powiatu Mieleckiego 

 

Zadłużenie według stanu na 31.12.2020 roku wynosiło 17 967 153 zł, co stanowiło 10,54 % całości 

dochodów powiatu mieleckiego. Na koniec 2020 roku Powiat Mielecki posiadał jeden kredyt. Spłata 

kredytu rozłożona jest do 2029 roku. W 2020 roku spłacono 2 mln zł kredytu.  Koszty obsługi długu 

wyniosły 259 379,33 zł.  

 

Wskaźnik płynności natychmiastowej, pokazujący stopień pokrycia dochodami ogółem  

i przychodami – sumy wydatków ogółem, rozchodów i zobowiązań wymagalnych wyniósł 1,14 i oznacza 

brak problemów z płynnością finansową. 

 

Wskaźnik spłaty zadłużenia (raty+ odsetki)/ dochody ogółem) w ciągu roku budżetowego wyniósł 1,33 %. 

Pokazuje on, ile procent dochodów osiągniętych w 2020 roku stanowiła spłata zadłużenia. 

43,91%

8,67%
8,21%

6,27%

18,03%

4,10%
6,59%

4,21%

Kierunki wydatkowania środków

Edukacja

Administracja publiczna

Pomoc społeczna

Bezpieczeństwa publiczne

Transport i łączność

Polityka społeczna

Ochrona zdrowia

Pozostałe wydatki
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3.4 Wynik budżetu 

 

Budżet za 2020 rok zamknął się deficytem stanowiącym różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami 

w wysokości 3 811 446,95 zł.  Natomiast różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 

czyli nadwyżka operacyjna wyniosła 7 565 586,03 zł. Nadwyżka operacyjna umożliwia samorządowi 

realizację zadań inwestycyjnych, jak również pozwala na regulowanie wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań. Pokazuje potencjalne możliwości rozwojowe samorządu.  

 

Wskaźnik samodzielności finansowej liczony jako stosunek dochodów własnych pomniejszonych 

o udziały w PIT do dochodów ogółem wyniósł 21,45 %. Informuje on o możliwościach generowania 

dochodów własnych, na które dana JST ma wpływ – im niższy wskaźnik tym większe uzależnienie od 

sytuacji budżetu państwa, rynkowej itp. 

 

Wskaźnik samodzielności finansowej I stopnia liczony jako stosunek dochodów własnych do dochodów 

ogółem wyniósł 41,31 %. Informuje on o dochodach możliwych do wydatkowania, wobec których nie 

obowiązują żadne algorytmy (np. oświata). Powinien oscylować od 40-50%.  

 

Wskaźnik samodzielności finansowej II stopnia liczony jako stosunek dochodów własnych powiększonych 

o subwencje do dochodów ogółem wyniósł 89,08 %. Informuje on o dochodach wobec których samorząd 

ma swobodę decyzyjną, choć mogą pojawić się tu pewne warunki do spełnienia. Powinien zawierać się w 

granicy 70-90%. 

 

3.5 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 

 

W 2020 roku zrealizowano następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 

 

Projekty realizowane przez Powiat Mielecki: 

Nazwa zadania 
Wartość poniesionych 

wydatków 

W tym środki Unii Europejskiej 

i Budżetu Państwa 

"From Columbus to Atlantis" 6 818,39 6 818,39 

"Kreatywni uczniowie w nowoczesnym 

liceum"  
265 808,44 265 808,44 

"Mielec stawia na zawodowców - edycja 

II"  
472 322,97 432 245,97 

"Nie przegap swojej szansy" 66 080,57 66 080,57 

"Podkarpacka Akademia Motoryzacji - 

Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe" 
37 728,37 37 728,37 

"Szansa na zatrudnienie"  222 847,34 222 847,34 

"Zawody przyszłości - doskonalenie 

kształcenia zawodowego w powiecie 

mieleckim"  

139 979,68 139 979,68 
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"Get in - Nowoczesny nauczyciel - 

nowoczesna szkoła"  
18 466,50 18 466,50 

"Pszczoły ponad granicami"  19 212,00 19 212,00 

"Przebudowa zdegradowanych obiektów 

na terenie MOF w celu nadania im nowych 

funkcji społecznych"  

1 271 541,92 953 333,54 

"Podkarpacki System Informacji 

Przestrzennej"  
1 281 192,39 1 089 013,54 

"Lepsze jutro"  876 063,00 876 063,00 

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 

pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo – 

leczniczych, domów pomocy społecznej, 

zakładów pielęgnacyjno  – opiekuńczych i 

hospicjów na czas COVID-19” 

82 575,41 82 575,41 

Wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy w ramach projektu pn. "Szansa na 

zatrudnienie" 

73 000,00 73 000,00 

 „Zdalna szkoła”  100 741,70 99 524,00 

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie COVID-19”  
137 021,40 137 021,40 

„Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i 

Zarównie, gmina Padew Narodowa”  
1 537 979,41 1 537 979,41 

 Razem poniesione wydatki 6 609 379,49 6 057 697,56 

 

 

Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu: 

 

Nazwa zadania 

Wartość 

poniesionych 

wydatków 

W tym środki 

Unii Europejskiej  

i Budżetu 

Państwa 

Projekt pozakonkursowy realizowany przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Mielcu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie mieleckim (IV)" realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 1 714 402,21 1 714 402,21 

Projekt pozakonkursowy realizowany przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Mielcu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie mieleckim (V)" realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 6 313 268,46 6 313 268,46 

Projekt pozakonkursowy realizowany przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Mielcu pn. "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (VI)" realizowany 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 - 2020" 8 798 809,65 8 798 809,65 

Projekt konkursowy realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Mielcu pn. ,,Nie przegap swojej szansy’’ współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 25 431,83 25 431,83 
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2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, 

Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy 

– projekty konkursowe. 

Projekt konkursowy realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Mielcu pn. ,,Szansa na zatrudnienie’’ współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, 

Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy 

– projekty konkursowe. 180 000,00 180 000,00 

Razem poniesione wydatki 17 031 912,15 17 031 912,15 

 

Na realizację ww. projektów wydatkowano łącznie kwotę 6 609 379,49 zł, w tym 6 057 697,56 zł stanowiły 

pozyskane środki zewnętrzne, co stanowi ok. 91,6% środków zaangażowanych w ww. projekty.  

 

W ramach zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano 

następujące przedsięwzięcia: 

1. Zakup oprogramowania i  organizacja powiatowych przewozów pasażerskich w ramach 

publicznego transportu zbiorowego - całkowita wartość inwestycji wyniosła 90 683 zł, w tym 

dotacje otrzymane od gmin z terenu powiatu mieleckiego – 88 494 zł. 

2. Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej Nr 1160R w miejscowości Wadowice Górne i Dolne - 

całkowita wartość inwestycji wyniosła 149 886,57 zł i została w całości sfinansowana ze środków 

Gminy Wadowice Górne. 

3. Remont drogi powiatowej Nr 1173 R- całkowita wartość inwestycji wyniosła 649 385,88 zł, w tym 

dotacja z gminy Radomyśl Wielki – 300 000,00 zł. 

4. Remont dróg powiatowych Nr 1647 R, 1 134 R, 1 173 R, 1 147R- całkowita wartość inwestycji 

wyniosła 1 267 373,55 zł, w tym dotacja z gminy Padew Narodowa – 100 000,00 zł. 

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1181 R klasy "L" - lokalnej Radomyśl Wielki - Dąbie - Przeryty 

Bór w miejscowości Dąbie - całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 044 490 zł, w tym dotacja z 

Gminy Radomyśl Wielki 500 000 zł. 

6. Pomoc dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu na zakup środków ochronnych - dotacje z Gmin 

Borowa, Padew Narodowa i Cmolas - łącznie kwota 25 000 zł. 

7. Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu - wartość zadania finansowana ze środków 

własnych i dotacji otrzymanej z gmin, wyniosła 280 484,64 zł, w tym dotacje otrzymane od gmin 

43 700 zł. 

8. Pomoc dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na przebudowę szatni -  dotacja z Miasta Mielec 

w wysokości 40 000 zł. 

 

3.6 Dotacje udzielone przez Powiat innym jednostkom sektora finansów publicznych na zadania 

inwestycyjne w 2020 r. 

 

Powiat udzielił dotacji na realizację poniższych zadań inwestycyjnych: 

1. Dotacje dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na: 

 Przebudowę oddziałów szpitalnych” kwota 1 123 325,45 zł - środki własne Powiatu, 
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 Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu 

się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS - Co-

V - 2 zwanej "COVID-19" - 425 500 zł (środki z budżetu państwa). 

 Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu 

się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS - Co-

V - 2 zwanej "COVID-19" - dotacja na zakup systemu i bramki do dezynfekcji - 73 780 zł ( 

środki z budżetu państwa). 

 Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu 

się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS - Co-

V - 2 zwanej "COVID-19" - dotacja na zakup koncentratora tlenu - 83 000 zł ( środki z budżetu 

państwa). 

2. Dotacje dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu z przeznaczeniem na: 

 Dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem- kwota  

600 000 zł – środki własne Powiatu. 

 Dofinansowanie zakupu defibrylatora- kwota  80 000 zł ( dotacja z budżetu państwa). 

 Zakup sprzętu i oprogramowania celem dostosowania posiadanych rozwiązań do zapewnienia 

sprawnej łączności pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego i dyspozytorniami – 

71 001,75 zł ( dotacja z budżetu państwa). 

 

3.7 Dotacje udzielone przez Powiat na ochronę zabytków i dla organizacji pozarządowych  

w 2020 roku 

 

Na ochronę zabytków wydatkowano w 2020 roku kwotę 120 000 zł. Wsparcie otrzymały: 

 

Nazwa beneficjenta Kwota wsparcia 

Parafia Rzymskokatolicka w Padwi Narodowej - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie 

substancji zabytku przed zawilgoceniem i zagrzybieniem ścian zakrystii przedsionka 

bocznego od strony południowo - zachodniej kościoła parafialnego p.w. Św. Bartłomieja 

w Padwi Narodowej 

6 000,00 

Parafia Rzymskokatolicka w Tuszowie Narodowym - Zabezpieczenie, zachowanie 

i utrwalenie substancji chóru muzycznego w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej 

Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym 

15 000,00 

Parafia Rzymskokatolicka w Sarnowie - Odnowienie okładzin architektonicznych ścian i 

sufitu kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sarnowie 
23 000,00 

Parafia Rzymskokatolicka w Książnicach - Całkowite odtworzenie czterech okien, w tym 

ościeżnic w zabytkowym kościele parafialnym w Książnicach 
16 000,00 

Parafia Rzymskokatolicka w Gawłuszowicach - Wykonanie stabilizacji konstrukcyjnej 

części składowej zabytku, odnowienie pokrycia dachowego kruchty bocznej i sobót 

(strona południowo - zachodnia) w zabytkowym drewnianym kościele p.w. Św. 

Wojciecha w Gawłuszowicach 

30 000,00 

Parafia Rzymskokatolicka w Wadowicach Dolnych - Odnowienie tynków wewnętrznych i 

okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku 

kolorystyki wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Franciszka z Asyżu w 

Wadowicach Dolnych 

15 000,00 
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Anna i Jacek Zając - Odnowienie elewacji frontowej, odtworzenie okien, drzwi i więźby 

dachowej wraz z pokryciem dachowym na zabytkowym budynku mieszkalnym przy ul. 

Rynek 25 w Mielcu 

15 000,00 

 

W 2020 roku wypłacono w formie dotacji 192 360 zł  dla 37 organizacji pozarządowych z terenu powiatu 

mieleckiego na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i sportu.  

Organizacje pozarządowe wykorzystały kwotę 149 869,58 zł, niewykorzystana kwota została zwrócona do 

budżetu powiatu. 

 

W ramach wsparcia dofinansowanie otrzymały następujące zadania: 

Zakres: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 

Lp. Nazwa Oferenta Nazwa zadania publicznego 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych 

Wysokość 

wykorzystanych 

środków 

publicznych 

1.  
Stowarzyszenie „NASZA 

GMINA” 

XI Przegląd Małych Form 

Teatralnych Dla Dzieci 

i Młodzieży 

Niepełnosprawnych 

5 000,00 zł 0,00 zł 

2.  
Stowarzyszenie Teatralne 

„Proscenium” 

Promocja amatorskiej 

działalności teatralnej poprzez 

wystawienie sztuki 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

3.  

Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Mieleckiej im. 

Władysława Szafera w 

Mielcu 

Organizacja przeglądów 

twórczości kulturalnej  

i artystycznej mieszkańców 

Powiatu Mieleckiego pn. VI 

Przegląd „Z nurtem Wisłoki” 

pod hasłem „Ocalić od 

zapomnienia historię i piękno tej 

ziemi” 

3 200,00 zł 3 200,00 zł 

4.  

Polskie Towarzystwo 

Gimnastyczne „SOKÓŁ 

1893” w Mielcu 

Powiatowy Konkurs Piosenki 

i Poezji „Barwy Mojej 

Ojczyzny” – X edycja 

jubileuszowa 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

5.  
Mieleckie Towarzystwo 

Muzyczne 

Wydarzenie kulturalne – 

Koncert Niepodległościowy - 

Mielecki 

4 500,00 zł 4 500,00 zł 

6.  
Stowarzyszenie 

„Sadkowianki” 

Smaki lata zachowane w naszej 

spiżarni 
2 000,00 zł 0,00 zł 

7.  
Góreckie Stowarzyszenie 

Kobiet „Victoria” 

XII Mistrzostwa Pierogowe 

Powiatu Mieleckiego  

– Kultywujemy i Chronimy 

Tradycję Powiatu Mieleckiego 

5 000,00 zł 0,00 zł 

8.  
Stowarzyszenie Rozwój 

Gminy Padew Narodowa 

Wieloetapowy Konkurs 

Plastyczny pt. „Inspiracje są 

wśród nas” – VII edycja 

4 400,00 zł 0,00 zł 

9.  
Stowarzyszenie Na Recz 

Rozwoju Szkół 
Droga do sukcesu 5 000,00 zł 5 000,00 zł 
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Ekonomicznych im. Bł. 

Ks. Romana Sitki w 

Mielcu 

„Ekonomik.Mielec” 

10.  

Stowarzyszenie 

Miłośników Ziemi 

Gawłuszowickiej im. Ks. 

Adama Kopycińskiego 

Album „Wiara i Tradycja” 4 900,00 zł 4 900,00 zł 

RAZEM 44 000,00 zł 27 600,00 zł 

 

 

Zakres: Ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności oraz obronności państwa, działania na 

rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych 

L.p. Nazwa Oferenta Nazwa zadania publicznego 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych 

Wysokość 

wykorzystanych 

środków 

publicznych 

1.  

Stowarzyszenie 

„Otwórzmy przed nimi 

świat” 

Lekcja historii: Święta Lipka, 

Grunwald, Malbork – śladami 

Władysława II Jagiełły 

5 000,00 zł 0,00 zł 

2.  
Klub Żeglarski 

„ORKAN” 
Bezpieczne wakacje 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

3.  Automobilklub Mielecki 

Realizacja programów edukacyjnych i 

profilaktycznych w zakresie 

profilaktyki, promocji i ochrony 

zdrowia 

5 000,00 zł 3 780,43 zł 

4.  

Stowarzyszenie 

Amazonek Powiatu 

Mieleckiego 

ZDROWA AMAZONKA TO 

CZĘSTA REHABILITACJA 
5 000,00 zł 5 000,00 zł 

5.  

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Rejonowe Koło 

Pomocy Dzieciom i 

Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

Ruchowo w Mielcu 

Skarb niepełnosprawności – Dlaczego 

Bóg pozwala na kalectwo człowieka? – 

cykl comiesięcznych spotkań 

niepełnosprawnych  

z Bogiem 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

6.  
Stowarzyszenie Kobiet 

50 + Fitness 

Poprawa sprawności fizyczno - 

ruchowej 
4 960,00 zł 0,00 zł 

RAZEM 27 960,00 zł 

 

16 780,43 zł 

 

 

 

 

Zakres: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób 

L.p. Nazwa Oferenta Nazwa zadania publicznego 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych 

Wysokość 

wykorzystanych 

środków 

publicznych 
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1.  

Towarzystwo Pomocy 

im. Św. Brata Alberta 

Koło Mieleckie 

Pomoc socjalno – bytowa skierowana 

do osób wykluczonych 4 000,00 zł 

 

4 000,00 zł 

2.  

Mieleckie 

Stowarzyszenie 

Chorych na 

Stwardnienie Rozsiane 

„CHCĘ  SAMODZIELNOŚCI” 8 000,00 zł 8 000,00 zł 

RAZEM 12 000,00 zł 12 000,00 zł 

 

 

Zakres: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 

L.p. Nazwa Oferenta Nazwa zadania publicznego 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych 

Wysokość 

wykorzystanyc

h środków 

publicznych 

1.  

Stowarzyszenie na 

Rzecz Wspierania 

Aktywności 

Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych 

Intelektualnie 

„Plecak pełen przygód” 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

2.  

Stowarzyszenie 

Społeczno – 

Edukacyjne „ORZEŁ 

BIAŁY” 

Obóz letni Strzelców 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

3.  
Lekkoatletyczny 

Klub Sportowy 
26. OGÓLNOPOLSKIE BIEGI 4 800,00 zł 0,00 zł 

4.  MKS Ikar Mielec 
Otwarte Mistrzostwa Mielca 

w Pływackich Sprintach 
3 200,00 zł 3 200,00 zł 

5.  

Góreckie 

Stowarzyszenie 

Lotnicze im. Jana 

Wnęka 

Skrzydlate zawody – dwunaste 

powiatowe zawody amatorskich 

konstrukcji lotniczych 

4 500,00 zł 4 500,00 zł 

6.  

Międzyszkolny  Klub 

Sportowy MKS 

Mielec 

Organizacja zajęć z koszykówki dla 

dzieci i młodzieży z terenu powiatu 

mieleckiego 

4 500,00 zł 4 500,00 zł 

7.  

Stowarzyszenie 

„ORKIESTRA 

DĘTA OSP 

DOBRYNIN” 

Aktywny wypoczynek i zwiedzanie 4 000,00 zł 4 000,00 zł 

8.  

Stowarzyszenie 

Szachowe „Szach – 

Mat” w Radomyślu 

Wielkim 

Powiatowe szachy 3 500,00 zł 3 500,00 zł 

9.  

Stowarzyszenie 

Akademia 

Umiejętności 

Technicznych 

LEONARDO 

Udział w Mistrzostwach Polski Modeli 

Kosmicznych Polska – Leszno 

09.07.2020 – 12.07.2020 

4 500,00 zł 4 500,00 zł 
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RAZEM 39 000,00 zł 34 200,00 zł 

 

W ramach powierzenia dotację otrzymał: 

L.p. Nazwa Oferenta Nazwa zadania publicznego 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych 

Wysokość 

wykorzystanych 

środków 

publicznych 

1.  
Powiatowy Szkolny Związek 

Sportowy w Mielcu 

Organizacja powiatowych 

zawodów sportowych 

młodzieży szkolnej pn. 

Igrzyska Dzieci, Igrzyska 

Młodzieży Szkolnej i 

Licealiada (zgodnie z 

kalendarzem imprez) oraz 

zapewnienie dojazdów 

młodzieży ze szkół 

prowadzonych przez Powiat 

Mielecki na zawody rejonowe i 

wojewódzkie 

35 000,00 zł 24 889,15 zł 

RAZEM 35 000,00 zł 24 889,15 zł 

 

W trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „małych grantów” 

dotację otrzymały, następujące zadania: 

 

Zakres: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 

L.p. Nazwa Oferenta Nazwa zadania publicznego 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych 

Wysokość 

wykorzystanych 

środków 

publicznych 

1.  
Stowarzyszenie „Malinowy 

Szlak” w Maliniu 
Warsztaty Kulinarne 4 200,00 zł 4 200,00 zł 

2.  
Koło Gospodyń Wiejskich w 

Tuszymie 
„Lasowiackie Hulanki” 4 200,00 zł 4 200,00 zł 

3.  
Stowarzyszenie Oaza Dla 

Zwierząt 

DZIEŃ OTWARTY W 

SCHRONISKU DLA 

ZWIERZĄT EDUKACJA  

I WYCHOWANIE 

4 000,00 zł 4 000,00 zł 

4.  
Fundacja Klub Młodych 

Liderów 

„SLG Szkolna Liga 

Gamingowa” 
3 000,00 zł 3 000,00 zł 

RAZEM 15 400,00 zł 15 400,00 zł 

 

Zakres: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 

L.p. Nazwa Oferenta Nazwa zadania publicznego 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych 

Wysokość 

wykorzystanych 

środków 

publicznych 



RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO ZA 2020 ROK 
 

17 
 

1.  
Parafia pw. Trójcy 

Przenajświętszej w Mielcu 

Sorkwity - Ruciane - Nida - 

102 kilometry przygody w 

sercu Mazur 

3 500,00 zł 

 

3 500,00 zł 

2.  
Stowarzyszenie "Przecławski 

Krąg" 

„BIESZCZADZKIE ŚLADY 

WIELKICH POLAKÓW" 

 

3 500,00 zł 

 

 

3 500,00 zł 

3.  
Stowarzyszenie "Korzenie i 

Skrzydła" 
Wakacje - czas na rekreację 3 000,00 zł 

3 000,00 zł 

4.  
Lekkoatletyczny Klub 

Sportowy STAL MIELEC 

UDZIAŁ W FINALE PZLA 

DRUŻYNOWYCH 

MISTRZOSTW POLSKI U20 

4 000,00 zł 

 

4 000,00 zł 

RAZEM 14 000,00 zł 14 000,00 zł 

 

Zakres: Ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności oraz obronności państwa, działania na 

rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych 

L.p. Nazwa Oferenta 
Nazwa zadania 

publicznego 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych 

Wysokość 

wykorzystanych 

środków 

publicznych 

1.  Stowarzyszenie 

"Otwórzmy przed nimi 

świat" 

Rumakiem przez świat 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

RAZEM 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

 

 

3.8 Wydatki na oświatę w 2020 roku 

 

Wydatki na edukację wyniosły 76 504 642,33 zł, w tym 13 504 406,12 zł stanowiły dotacje wypłacone 

niepublicznym i publicznym jednostkom sytemu oświaty.  

 

W 2020 roku na terenie Powiatu Mieleckiego funkcjonowało 16 niepublicznych placówek oświatowych i 

3 publiczne placówki oświatowe prowadzone przez stowarzyszenie.  

 

Powiat jest organem prowadzącym dla 9 placówek oświatowych. Zatrudnienie w placówkach oświatowych 

na koniec 2020 roku wynosiło 539,6 etatów nauczycielskich i 126,53 etatów w administracji i obsłudze 

jednostek. Na wynagrodzenia wydatkowano 53 689 977,89 zł.  Na remonty i na inwestycje przeznaczono 

730 375,16 zł.   

 

Ogółem wydatki poniesione na oświatę w 2020 roku były o 8 143 576 zł wyższe od wydatków 

poniesionych w 2019 roku.  Subwencja oświatowa pokryła  92,2 % wydatków oświatowych.  

 

3.9 Promocja powiatu 

  

Na promocję Powiatu wydano 102 116,44 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup gadżetów 

promocyjnych, ogłoszenia w prasie, zakup wieńców oraz na wsparcie w formie patronatów finansowych i 
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rzeczowych imprez organizowanych na terenie powiatu. Z uwagi na sytuacje epidemiologiczną w Polsce 

nie odbyły się coroczne imprezy  o charakterze masowym: Powitanie Lata i Dożynki Powiatu Mieleckiego, 

Jarmark Świąteczny.  

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Biuro Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego 

w Mielcu. 

 

4. Realizacja polityk, programów i strategii 

 

  Strategia Rozwoju Powiatu Mieleckiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania 

na środowisko 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Mieleckiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 

została przyjęta Uchwałą Nr VII/45/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 14 maja 2015 w trybie i na 

zasadach, o którym mowa w art .12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.  

 

Obszar tematyczny Konkurencyjna i Innowacyjna gospodarka 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności oraz rozwój gospodarki powiatu 

Cel szczegółowy 1.3: Poprawa struktury rolnictwa na terenie powiatu 

Działanie: Realizacja programów szkoleniowo–doradczych i wspierających osoby, które deklarują 

wychodzenie z działalności rolniczej (w tym wspieranie działalności agroturystycznej, usług prostych, 

handlu, wyrobu i sprzedaży artykułów rzemiosła, kuchni tradycyjnej, etc.) 

Realizacja: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu 

 

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu realizował działania nakierowane na wsparcie rolników 

i członków ich rodzin posiadających gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha, zarejestrowanych w PUP 

w Mielcu i deklarujących zamiar odejścia z rolnictwa. Pomoc oferowana była w ramach 2 projektów 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

W 2020 roku z projektu konkursowego pn. „Nie przegap swojej szansy" realizowanego  

w latach 2018-2020 współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 

7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy korzystały 2 osoby (2 kobiety) zamierzające 

odejść z rolnictwa. Osoby kontynuowały udział w stażach zawodowych u lokalnych pracodawców, które 

rozpoczęły się pod koniec 2019 roku. 

Z możliwości udziału w projekcie pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy 

w powiecie mieleckim (VI)” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 

7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy skorzystało 9 osób deklarujących zamiar odejścia 

z rolnictwa w tym 4 kobiety. Bezzwrotną dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej otrzymały 

2 osoby w tym 1 kobieta natomiast 7 osób w tym 3 kobiety zostały skierowane do pracodawców na miejsca 

pracy utworzone w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia nowych stanowisk pracy. 

 

 

Obszar tematyczny Konkurencyjna i Innowacyjna gospodarka 
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Cel strategiczny 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności oraz rozwój gospodarki powiatu 

Cel szczegółowy 1.3: Poprawa struktury rolnictwa na terenie powiatu 

Działanie: Projekty związane z zalesianiem i wprowadzaniem łąk i traw na gruntach 

niewykorzystywanych rolniczo, charakteryzujących się słabymi glebami. 

Realizacja: Wydział Ochrony Środowiska.  

 

Przeprowadzenie udatności upraw leśnych dla mieszkańców Powiatu Mieleckiego, którzy dokonali 

zalesień gruntów w okresie wiosna 2015 oraz 2016 roku. W tym celu w 2020 roku przeprowadzono 

lustracje terenowe i ocenę udatności upraw leśnych na powierzchni 8,62 ha. Koszt: nakłady własne.  

 

Obszar tematyczny Kapitał ludzki i społeczny 

Cel strategiczny 2.  Poprawa jakości kapitału ludzkiego i społecznego 

Cel szczegółowy 2.2: Poprawa dostępności do dobrze rozwiniętych usług publicznych 

Działanie: Projekty związane z rozwojem kapitału ludzkiego, promocją zatrudnienia z zakresu: 

doradztwa zawodowego, przekwalifikowania się, zdobywania nowych kwalifikacji, zdobywania 

umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy wspierane pośrednictwem pracy oraz aktywnych 

form przeciwdziałania bezrobociu. 

Realizacja: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu 

 

Wartość stopy bezrobocia rejestrowanego, o której mowa w programie rozwoju pod nazwą Strategia 

Rozwoju Powiatu Mieleckiego na lata 2014-2020, osiągnęła na koniec 2020 roku poziom 5,5% i była to 

najniższa stopa bezrobocia wśród powiatów ziemskich województwa podkarpackiego. Osiągnięta wartość 

stopy bezrobocia była niższa od wartości docelowej zaplanowanej do osiągnięcia do 2020 roku o 6,5 punktu 

procentowego. Oznacza to, że wyznaczona w Strategii wartość wskaźnika została nie tylko osiągnięta ale 

znacznie przekroczyła zaplanowany poziom. 

 

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu systematycznie realizował działania nakierowane na 

poprawę dostępności do dobrze rozwiniętych usług publicznych. Podejmowane inicjatywy dotyczyły 

przede wszystkim rozwoju kapitału ludzkiego i promocji zatrudnienia poprzez organizowanie poradnictwa 

zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń, robót publicznych, prac interwencyjnych, staży, udzielania 

dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej a także bonów na zasiedlenie i refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. 

 

Poradnictwo zawodowe 

W okresie 2020 roku poradnictwo zawodowe obejmowało obszary związane z grupowym poradnictwem 

zawodowym i preorientacją zawodową oraz poradnictwo indywidualne. 

 

Grupowe poradnictwo zawodowe i preorientacja zawodowa 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Mielcu od początku II kwartału 2020 r. nie prowadzono grupowego poradnictwa zawodowego. 

Wszystkie działania ograniczyły się do tych aktywności, które zostały zaplanowane i zrealizowane 

w I kwartale 2020 roku. W rezultacie przeprowadzono dla 10 osób bezrobotnych zajęcia "Biznes plan" 

przygotowujące do otwarcia i prowadzenia własnej firmy. Zorganizowano także 9 spotkań grupowej 

informacji zawodowej, w których uczestniczyło 101 osób. Tematyka spotkań dotyczyła przekazania 

informacji na temat usług oraz instrumentów rynku pracy, a także praw i obowiązków osób bezrobotnych. 
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Również w I kwartale przeprowadzono z uczniami szkół średnich z terenu powiatu mieleckiego 11 spotkań 

informacyjnych z zakresu preorientacji zawodowej w trakcie których doradcy zawodowi i pośrednicy pracy 

przekazywali informację o lokalnym rynku pracy, planowaniu ścieżki kariery zawodowej oraz o usługach 

i instrumentach oferowanych przez PUP w Mielcu. W spotkaniach uczestniczyło 450 uczniów. 

 

Poradnictwo indywidualne 

W zakresie poradnictwa indywidualnego w 2020 roku udzielono łącznie 801 porad indywidualnych. Porady 

dotyczyły likwidowania deficytów w zakresie umiejętności poszukiwania pracy i poruszania się po rynku 

pracy, pomocy w zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej, a także pomocy w tworzeniu dokumentów 

aplikacyjnych i przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych, wyboru kierunku szkolenia oraz badania 

predyspozycji do prowadzenia własnej firmy. 

 

Pośrednictwo pracy 

W 2020 roku pracodawcy zgłosili łącznie 4954 miejsca pracy i aktywizacji zawodowej. 

 

Oferty pracy niesubsydiowanej 

Oferty podjęcia pracy na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych bez finansowego wsparcia 

Urzędu, czyli tzw. oferty niesubsydiowane stanowiły 79,3% wszystkich ofert (3927 stanowisk pracy). 

 

Rok 2020 
Ilość pracodawców 

zgłaszających oferty pracy 

Ilość stanowisk 

pracy 

Dla osób ze stopniem 

niepełnosprawności 

Zgłoszone przez 

pracodawców 
1513 3004 116 

Zgłoszone przez 

agencje zatrudnienia 
62 909 0 

Pozyskane przez 

Urząd w trakcie wizyt 

u pracodawców 

12 14 0 

Razem 1587 3927 116 

 

 

Oferty pracy subsydiowanej 

Oferty aktywizacji zawodowej realizowane przez pracodawców na podstawie umów o dofinansowanie 

zawartych z Urzędem, czyli tzw. oferty subsydiowane stanowiły 20,7% wszystkich ofert (1027 stanowisk 

pracy). 

 

Rok 2020 

Ilość pracodawców 

zgłaszających oferty 

pracy 

Ilość 

stanowisk 

pracy 

Dla osób ze stopniem 

niepełnosprawności 

Prace interwencyjne 182 191 0 

Roboty publiczne 75 75 0 

Wyposażenie stanowiska pracy 230 230 2 

Staże 529 529 0 

Refundacja kosztów na 

wynagrodzenia osób 

bezrobotnych do 30 roku życia 

2 2 0 
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Razem 1018 1027 2 

 

Najwięcej ofert pracy w 2020 roku można zaliczyć do branż: 

1. Produkcja (operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej, robotnik wykonujący prace proste w 

przemyśle, operator obrabiarek CNC, operator maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali, 

ślusarz, spawacz, ubojowy, pakowacz ręczny); 

2. Handel hurtowy i detaliczny (sprzedawca, magazynier, przedstawiciel handlowy); 

3. Usługi (kierowca samochodu ciężarowego, opiekun osoby starszej, kierowca operator wózków 

jezdniowych, robotnik gospodarczy, ogrodnik, pracownik ochrony fizycznej, pielęgniarka, 

fizjoterapeuta, mechanik pojazdów samochodowych, opiekunka dziecięca, kosmetyczka); 

4. Budownictwo (pomocniczy robotnik budowlany, brukarz, stolarz, elektryk, murarz); 

5. Gastronomia (kucharz, kelner, pomoc kuchenna, piekarz). 

 

Targi pracy 

W październiku 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu uczestniczył jako wystawca w wydarzeniu 

Podkarpacki Virtual Expo 2020 pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Jednocześnie 

wraz z wirtualnymi targami odbyła się kolejna edycja projektu Wystartuj z Nami. Poprzez promocję 

wydarzeń za pośrednictwem Urzędu pracodawcy z terenu powiatu mieleckiego mogli wystawić się na 

wirtualnych stoiskach, zaprezentować swoje usługi oraz porozmawiać z potencjalnymi kandydatami do 

pracy. 

 

Obsługa ofert z krajów Unii Europejskiej 

W 2020 roku doradca wojewódzki EURES przekazał do dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu 

188 ofert pracy za granicą łącznie na 1212 wolnych stanowisk. Oferty zamieszczane były w sieci 

europejskiego pośrednictwa pracy EURES, co oznacza, że można zapoznać się z nimi również w innych 

urzędach pracy w Polsce, a także w odpowiednikach urzędów pracy funkcjonujących we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Pracę proponowano najczęściej w Niemczech, Norwegii, Czechach, Holandii i 

Hiszpanii. Najwięcej ofert dotyczyło pracy na stanowiskach: spawacz, ślusarz, elektromonter, 

kucharz/pomoc kuchenna, pracownik montażu, pracownik produkcji, pracownik do zbioru i uprawy 

(truskawki, szparagi, jabłka, wiśnie). 

 

Zatrudnianie cudzoziemców 

W 2020 roku przyjęto do realizacji 44 oferty pracy wraz z wnioskami o wydanie informacji starosty na 

temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi na 596 stanowisk pracy. Po przeprowadzeniu procedury tzw. testu rynku pracy wydano 

pracodawcom 545 informacji umożliwiających firmom lub bezpośrednio samym cudzoziemcom ubieganie 

się o pobyt i pracę w Polsce. Dodatkowo w 2020 roku pracodawcy złożyli 309 oświadczeń o zamiarze 

powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, z czego 261 oświadczeń zostało pozytywnie 

zweryfikowanych i wpisanych do ewidencji. W przypadku 9 oświadczeń wydano decyzję o odmowie 

wpisania oświadczenia do ewidencji. Pozostałe oświadczenia pozostały bez rozpatrzenia lub umorzono 

postepowanie.  

 

Wizyty w zakładach pracy 
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W 2020 roku z powodu wystąpienia epidemii COVID-19 i wprowadzonych ograniczeń wizyty w zakładach 

pracy zostały ograniczone. Pośrednicy pracy odbyli łącznie 31 spotkań w lokalnych firmach w ramach 

których promowali działalność Urzędu i pozyskali 12 ofert pracy na 14 wolnych stanowisk. Podczas wizyt 

pracownicy informowali o usługach rynku pracy świadczonych przez Urząd oraz dostępnych formach 

pomocy dla pracodawców. 

 

Szkolenia osób bezrobotnych 

W okresie 2020 roku działalność szkoleniowa obejmowała szkolenia indywidualne, dofinansowywanie 

kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz 

finansowanie studiów podyplomowych. Pracownicy realizowali również zadania związane z obsługą 

pożyczek udzielanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.). Z uwagi na 

ogłoszony stan epidemii koronawirusa specjaliści do spraw rozwoju zawodowego nie organizowali 

grupowych szkoleń zawodowych.  

 

Szkolenia indywidualne 

Działalność w zakresie szkoleń indywidualnych była ograniczona i prowadzona wyłącznie w I kwartale 

2020 roku. Na szkolenie Operator koparko-ładowarek kl. III - wszystkie typy realizowane pod 

indywidualne potrzeby pracodawców skierowano 2 osoby. Umowy na przeprowadzenie szkoleń podpisano 

z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego mgr inż. Jerzy Czerwiński z Rzeszowa. Koszt przeszkolenia 1 osoby 

został określony na kwotę 1600,00 zł (łącznie 3200,00 zł). 

 

Finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

W 2020r. przeprowadzono 2 nabory wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z 

limitu podstawowego KFS. Łącznie w wyniku prowadzonych naborów pracodawcy złożyli 166 wniosków 

na kwotę 1 246 858,82 zł w ramach których planowali objąć kształceniem ustawicznym 563 osoby. 

Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Po rozpatrzeniu wniosków 

podpisano 86 umów na przeszkolenie 294 osób za łączną kwotę 598 638,80 zł. Środki KFS mogły być 

wydatkowane na 7 wybranych priorytetów w tym: 

1) wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie 

związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem; 

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; 

3) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub 

województwie zawodach deficytowych; 

4) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii 

i zastosowaniem wprowadzonych przez firmy narzędzi pracy; 

5) wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju 

powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju; 

6) wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających 

zamiar podjęcia tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego 

oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego; 

7) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających 

status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych 
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prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub 

pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. 

Najwięcej środków, bo prawie 240 000 złotych, przeznaczono na realizację priorytetu 5, czyli wsparcie 

kształcenia ustawicznego w obszarach i branżach kluczowych dla rozwoju powiatu, w ramach którego 

szkoleniami objęto 116 osób. Tylko 10 000 złotych mniej przekazano pracodawcom na priorytet 3, czyli 

wsparcie kształcenia w zawodach deficytowych na lokalnym rynku pracy, w ramach którego ze szkoleń 

skorzystało 120 osób. Na priorytet 4 przekazano ponad 70 000 złotych, co pozwoliło na objęcie 

kształceniem 26 osób, a na priorytet 2 wydatkowano 60 000 złotych, dzięki czemu szkoleniami objęto 32 

osoby. 

 

Dodatkowo przeprowadzono 1 nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z 

rezerwy KFS. W wyniku naboru na środki z rezerwy KFS pracodawcy złożyli 57 wniosków na kwotę 402 

119,63 zł w celu objęcia kształceniem ustawicznym 166 osób. Po rozpatrzeniu wniosków podpisano 31 

umów na przeszkolenie 86 osób za łączną kwotę 192 126,00 zł. Środki z rezerwy KFS mogły być 

wydatkowane na 5 priorytetów: 

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności; 

2) wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych; 

3) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów 

Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej; 

4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co 

najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie 

przysługuje prawo do emerytury pomostowej; 

5) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017 – 

2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Praktycznie całość środków, bo ponad 188 000 złotych, przeznaczono na realizację priorytetu 5, czyli 

wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u tych pracodawców, którzy w poprzednich 3 latach 

nie korzystali ze środków KFS. Pozwoliło to na objęcie przeszkoleniem 85 osób.  

 

Finansowanie studiów podyplomowych pod zapewnienie zatrudnienia 

W 2020 roku kontynuowano finansowanie kosztów studiów podyplomowych i wypłacano stypendium dla 

1 uczestnika, z którym umowę zawarto w roku 2019. Łączne wydatki na finansowanie studiów 

podyplomowych wyniosły 3470,85 złotych. 

 

Prace interwencyjne 

W 2020 roku prace interwencyjne finansowano ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na 

finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej przyznanych na podstawie algorytmu, środków pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którego 

realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy „Rezerwa 2020 – instrumenty COVID-19", 

środków pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu 

aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi „Rezerwa 2020 – tereny wiejskie" oraz 

środków projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

mieleckim (IV)". Limit środków przeznaczonych na finansowanie prac interwencyjnych wynosił 
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717 000,00 zł, z czego wydatkowano 706 603,10 zł. Z możliwości udziału w pracach interwencyjnych 

skorzystało w 2020 roku łącznie 284 bezrobotnych. 

 

Roboty publiczne 

W 2020 roku roboty publiczne finansowano ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 

przyznanych na podstawie algorytmu, środków pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którego realizacja wynika z 

diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy „Rezerwa 2020 – instrumenty COVID-19" oraz środków 

pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu aktywizacji 

zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi „Rezerwa 2020 – tereny wiejskie". Limit środków na 

finansowanie robót publicznych wynosił 391 700,00 złotych, z czego wydatkowano 378 290,75 złotych. 

Z możliwości udziału w robotach publicznych skorzystały 64 osoby bezrobotne. 

 

Staże zawodowe 

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu finansował staże zawodowe ze środków Funduszu Pracy 

przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej przyznanych na podstawie algorytmu, środków pozyskanych z 

rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy „Rezerwa 2020 – 

instrumenty COVID-19", środków pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi „Rezerwa 2020 – 

tereny wiejskie", środków projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie mieleckim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój oraz środków projektu konkursowego pn. ,,Nie przegap swojej szansy’’ współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. Limit środków przeznaczonych na finansowanie staży wynosił 

2 761 831,72 złotych, z czego do końca roku wydatkowano 2 737 328,99 złotych. Z możliwości udziału w 

stażach zawodowych skorzystały w 2020 roku 602 osoby bezrobotne. 

 

Dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej 

W 2020 roku dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej udzielano ze środków Funduszu Pracy 

przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej przyznanych na podstawie algorytmu, środków pozyskanych z 

rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy „Rezerwa 2020 – 

instrumenty COVID-19", środków pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi „Rezerwa 2020 – 

tereny wiejskie", środków projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie mieleckim (V)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój oraz ze środków projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (VI)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Limit środków przeznaczonych na 
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dotacje wynosił 2 539 355,93 złotych, z czego wydatkowano 1 907 786,88 złotych. Z możliwości dotacji 

na otwarcie własnego biznesu skorzystało 98 osób bezrobotnych. 

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu refundował koszty wyposażenia lub doposażenia 

stanowisk pracy ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przyznanych na podstawie 

algorytmu, środków pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację 

programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi „Rezerwa 2020 – tereny 

wiejskie", środków projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w powiecie mieleckim (V)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

środków projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez 

pracy w powiecie mieleckim (VI)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, środków projektu konkursowego pn. ,,Szansa na 

zatrudnienie’’ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Limit środków przeznaczonych na refundację kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy wynosił 3 479 675,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 2 787 

969,31 zł. Z możliwości podjęcia pracy na refundowanych stanowiskach pracy skorzystały 152 osoby. 

 

Bony na zasiedlenie 

W 2020 roku bony na zasiedlenie finansowano ze środków projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja 

osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (IV)" realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Limit środków na finansowanie bonów na zasiedlenie wynosił 

160 000,00 złotych, z czego wydatkowano 159 410,22 złotych. Z możliwości uzyskania bonu na zasiedlenie 

skorzystało 20 osób bezrobotnych. 

 

Obszar tematyczny Kapitał ludzki i społeczny 

Cel strategiczny 2.  Poprawa, jakości kapitału ludzkiego i społecznego 

Cel szczegółowy 2.3 Zwiększenie efektywności działania organizacji pozarządowych oraz instytucji 

ekonomii społecznej 

Działanie: Rozwój spółdzielni socjalnych, jako formy aktywności zawodowej i innych form 

samopomocy socjalnej, w tym opieki nad osobami starszymi, chorymi i niesamodzielnymi.  

Realizacja: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu 

 

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu oferował możliwość dofinansowania podjęcia działalności 

na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, czyli otrzymania jednorazowych środków na założenie 

spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej dla osób bezrobotnych, absolwentów CIS, 

absolwentów KIS oraz poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej 

pracy zarobkowej. Ze względu na wymogi prawne i konieczność pozyskania minimalnej liczby członków 

żadna osoba bezrobotna nie złożyła wniosku o udzielenie wsparcia na założenie spółdzielni socjalnej. 
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Obszar tematyczny Kapitał ludzki i społeczny 

Cel strategiczny 2.  Poprawa, jakości kapitału ludzkiego i społecznego 

Cel szczegółowy 2.3. Zwiększenie efektywności działania organizacji pozarządowych oraz instytucji 

ekonomii społecznej 

Działanie:  

1) Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Mielcu. 

2) Przekształcenie Punktu Interwencji Kryzysowej w Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

3) Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 

wychowanków. 

4) Zwiększenie liczby i rozszerzenie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej  

i Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Realizacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

Przekształcenie Punktu Interwencji Kryzysowej w „Ośrodek Interwencji Kryzysowej”. 

Założenie na dzień 31.12.2020 r. nie zostało zrealizowane. Potrzeby w powyższym zakresie zaspokajane 

są przez istniejący Punkt Interwencji Kryzysowej. Przypadki umieszczania w PIK są sporadyczne. W 

sytuacji zwiększenia zapotrzebowania na tego typu wsparcie, PCPR ma na uwadze przekształcenie PIK w 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Takie działanie wiąże się z nakładem finansowym na potrzeby powołania 

nowej jednostki organizacyjnej. 

Osoby w kryzysie, wymagające schronienia zabezpieczone są w Punkcie Interwencji Kryzysowej 

w Mielcu. Jest tam możliwy jednoczesny pobyt 8 osób. Mieszkanie składa się z 5 pokoi, kuchni i łazienki. 

Wyposażone jest w potrzebny sprzęt AGD i meble. Osoby umieszczone w PIK oraz mieszkańcy z terenu 

Powiatu Mieleckiego mają możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego, 

psychologicznego i rodzinnego. PCPR w Mielcu współpracuje ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia 

w Gorzycach, który finansowany jest ze środków budżetu państwa i jest w stanie zapewnić wsparcie 

osobom pozostającym w kryzysie z powodu doznawania przemocy domowej. 

 

Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków. 

Dotychczas nie było potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej, jednak biorąc pod uwagę 

fakt, iż zauważa się obecnie duży problem w pozyskiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze należy 

rozważyć fakt utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu 

Mieleckiego. W 2020 r. umieszczono w rodzinach zastępczych 15 dzieci. 

Koszt utworzenia i utrzymania placówki opiekuńczo-wychowawczej jest niewspółmierny wyższy do 

wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza 

Powiatem Mieleckim jednak w przypadkach braku chętnych do sprawowania funkcji rodziny zastępczej 

pozostaje jedynym rozwiązaniem. Problem potęguje również brak miejsc w placówkach na terenie innych 

powiatów. Dotychczas dzieci z terenu Powiatu Mieleckiego umieszczane były w rodzinnej pieczy 

zastępczej, i tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy przejawiały symptomy demoralizacji trafiały do 

placówek opiekuńczo-wychowawczych. Coraz mniej rodzin zgłasza gotowość do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej, co powoduje problem z zabezpieczeniem potrzeb Powiatu Mieleckiego w tym zakresie. W 2020 

r. umieszczono 2 dzieci z terenu Powiatu Mieleckiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie 

innego powiatu. 
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Zwiększenie liczby i rozszerzenie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii 

Zajęciowej.  

W roku 2020 z rehabilitacji społecznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mielcu korzystało 90 osób (89 

z terenu Powiatu Mieleckiego i 1 z terenu Powiatu Kolbuszowskiego).W 16 pracowniach nabywali oni 

umiejętności pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej, zakładach pracy 

chronionej i na otwartym rynku pracy na odpowiednio przystosowanych stanowiskach.  

 

  Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mieleckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 

roku 2024” 

 

Tryb i data przyjęcia: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mieleckiego na lata 2017-2020 z 

perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został przyjęty Uchwałą 

Nr XXXV/239/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 27 października 2017 r. w trybie i na zasadach, 

o którym mowa w art. 17 ustawy prawo ochrony środowiska. 

Realizacja: Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Mielcu.  

 

„Program Ochrony Środowiska dla powiatu mieleckiego został opracowany na lata 2017 – 2021 

z perspektywą do roku 2024” i zawiera podstawowe informacje na temat stanu aktualnego poszczególnych 

komponentów środowiska na terenie powiatu, zagrożeń i problemów w poszczególnych obszarach 

interwencji. Perspektywa osiągnięcia zaplanowanych celów będzie możliwa dzięki realizacji 

zaproponowanych zadań, która przyczyni się w przyszłości do poprawy stanu środowiska na terenie 

powiatu mieleckiego. W Programie wskazano cele, kierunki oraz zadania przypisując im odpowiedzialne 

podmioty do realizacji. W celu realizacji zadań utworzono harmonogram rzeczowo – finansowy dla zadań 

własnych oraz dla zadań monitorowanych. 

Z wykonania programów Zarząd Powiatu sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia  

Radzie Powiatu. Pierwszy raport z realizacji Programu został opracowany w 2019 roku i został przyjęty 

Uchwałą Nr 56/401/2019 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 3 grudnia 2019 r. Obecnie trwa 

opracowywanie drugiego raportu z wykonania Programu za lata 2019-2020 przez firmę EKOSTANDARD 

Pracownia Analiz Środowiskowych z Suchego Lasu.  

W Programie poszczególne Podmioty odpowiedzialne są za realizację przypisanych im zadań (zgodnie z 

ich deklaracją lub wymogiem prawnym). W zakresie realizacji zadań przypisanych jednostkom innym niż 

Powiat Mielecki i Starosta sprawozdanie będzie zgodne z art. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska 

przedstawione Radzie Powiatu na przełomie III-IV kwartału 2021 roku. Natomiast realizacja zadań 

przypisanych Powiatowi Mieleckiemu i Staroście przedstawi się następująco. 

 

Zadania przypisane dla Powiatu Mieleckiego (samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami): 

1. Przebudowa parku w zakresie utworzenia ogrodu sensorycznego z elementami obiektów małej 

architektury w Mielcu przy ul. Sękowskiego i Lelewela. 

2. Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia nr 1 w Mielcu przy ul. Sandomierskiej 25. 

3. Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu zapobiegawczo-interwencyjno-ratunkowego na 

wypadek wystąpienia poważnej awarii lub klęski żywiołowej (System ostrzegania i alarmowania 

ludności oraz Monitoring powodziowy). 
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4. Współpraca ze służbami bezpieczeństwa w gminach, głównie z jednostkami OSP  

w poszczególnych miejscowościach oraz współpraca z gminami poprzez prowadzone ćwiczenia tj. 

SWA, AKAP, ATP 45D. 

5. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców powiatu o możliwościach 

zapobiegania i zasadach postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub klęski 

żywiołowej. 

6. Bieżąca aktualizacja zakładki BZK i PCZK na stronie internetowej powiatu (podawanie na bieżąco 

ostrzeżeń i komunikatów o wystąpieniu zagrożeń). Współudział ze służbami, inspekcjami i strażami 

w działaniach edukacyjno-informacyjnych mieszkańców poprzez prowadzenie ćwiczeń. Służby, 

inspekcje i straże prowadzą pogadanki w zakresie swojej działalności w szkołach, zebraniach 

gminnych/miejskich itp. 

 

 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu 

mieleckiego 

 

Tryb i data przyjęcia: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze 

powiatu mieleckiego został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/282/2013 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 

29 listopada 2013 r. w trybie i na zasadach, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 9 ust 

3, art. 12 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 

Realizacja: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu. 

 

W Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu mieleckiego 

przewidziano w 2020 r. w zakresie publicznego transportu zbiorowego funkcjonowanie przewozów o 

charakterze użyteczności publicznej w oparciu o umowę, zawartą pomiędzy organizatorem - powiatem 

mieleckim, a operatorem – przedsiębiorcą uprawnionym do świadczenia usługi w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na liniach użyteczności publicznej. 

Realizacja założeń przyjętych w dokumencie wg stanu na dzień: 31 grudnia 2020 r. 

Założenie nie zostało osiągnięte, ponieważ termin wejścia w życie Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o 

publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1944), został ustawą z dnia  

12 grudnia 2019 roku o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2493) 

przesunięty na 1 stycznia 2021 roku. 

 

Niezależnie od powyższego po wystąpieniu w 2020 r. przez powiat mielecki z wnioskiem do Wojewody 

Podkarpackiego o przyznanie środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów 

Autobusowych, otrzymano dofinansowanie w kwocie 2 047 426,80 złotych z przeznaczeniem na realizację 

zadania, polegającego na otworzeniu albo przywróceniu linii komunikacyjnych, na których będą 

wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, zaś umowy z operatorami 

podpisano w 2021 roku, w którym również uruchomiono przedmiotowe przewozy. 
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 Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim na 

lata 2014–2020 

 

Tryb i data przyjęcia: Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim na 

lata 2014–2020 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/301/2014 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 31 

marca 2014 r. w trybie i na zasadach, o którym mowa w art. 4 ust. 1pkt 5 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Realizacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu. 

 

Cele założone do realizacji w ramach programu: 

1. Prowadzenie bazy informacji o osobach niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim. 

2. Podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa nt. osób niepełnosprawnych, ich praw, potrzeb 

i możliwości udziału w życiu społecznym. 

3. Prowadzenie akcji informujących osoby niepełnosprawne o przysługujących im prawach  

i uprawnieniach. 

4. Profilaktyka, rehabilitacja i opieka medyczna. 

5. Zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym dostępu do edukacji i kształcenia. 

6. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji, urzędów i budynków użyteczności 

publicznej i świadczonych usług. 

7. Usprawnianie osób niepełnosprawnych, likwidacja barier w komunikowaniu się, refundacja sprzętu 

rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. 

8. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych. 

9. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych, w tym organizacji posiadających status 

organizacji pożytku publicznego i wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 

10. Rozwój infrastruktury społecznej. 

11. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 

 

Realizacja założeń przyjętych w dokumencie wg stanu na dzień: 31 grudnia 2020 r. 

Wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – ogółem 1 305 szt. sprzętu. Z wypożyczalni 

skorzystało 1 017 osób. Na funkcjonowanie wypożyczalni  w 2020 r. wydatkowano 280 484,64 zł 

w tym: śr. własne powiatu stanowiły kwotę 236 784,64 zł, a dotacje z gmin – 43 700,00 zł - Dotacja na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam”(dotacje przekazywane przez gminy z terenu Powiatu Mieleckiego na 

podstawie umów zawartych pomiędzy Powiatem Mieleckim a poszczególnymi gminami z terenu Pow. 

Mieleckiego, w związku z przyjęciem przez gminy uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam”). 

 

Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 2020 r. wydał: 

1) orzeczenia: 

 dla osób przed 16 rokiem życia – 336, 

 dla osób po 16 roku życia – 2563, 

2) 801- legitymacji dla osób niepełnosprawnych, 
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3) 642 - karty parkingowe.  

Na działalność Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wydatkowano  

773 035,92 zł  w tym śr. własne stanowiły kwotę 6 838,87 zł, dotacja – 766 197,05 zł – Dotacja celowa 

wraz z dotacją z rezerwy celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (wysokość dotacji określona jest decyzją 

Wojewody Podkarpackiego) 

 

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - w 

2020 r. zadanie to nie było realizowane. 

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

- dofinansowanie otrzymało 3 326 osób, w tym: dla 216 dzieci. Wydatkowano na ten cel 1 113 450,00 zł. 

 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych wyniosło 391 

564,00 zł, z tego: 

1) likwidacja barier architektonicznych dla 45 osób – 196 322,00 zł 

2) likwidacja barier technicznych dla 69 osób – 128 823,00 zł 

3) likwidacja barier w komunikowaniu się dla 4 osób – 66 419,00 zł 

 

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego - w 2020 r. nie wydatkowano środków na ten cel, nie 

wpłynął żaden wniosek. 

 

Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ). 

W WTZ funkcjonuje 16 pracowni, gdzie 90 uczestników nabywa umiejętności z różnych dziedzin, tj. 

pracownia rękodzieła artystycznego (6 uczestników), pracownia stolarsko-tapicerska (6 uczestników), 

pracownia krawiecko-dziewiarska (6 uczestników), pracownia introligatorsko-papiernicza 

(7 uczestników), pracownia gospodarstwa domowego (6 uczestników), pracownia plastyczna 

(7 uczestników), pracownia tkacka (6 uczestników), pracownia komputerowa (6 uczestników), pracownia 

plastyczno-ogrodnicza (5 uczestników), pracownia przystosowania do życia codziennego 1 (5 

uczestników), pracownia technik różnych (5 uczestników), pracownia techniczna (5 uczestników), 

pracownia rękodzieła (5 uczestników), pracownia przystosowania do życia codziennego 2 (5 uczestników), 

komputerowa 2 (5 uczestników), technik różnych 2 (5 uczestników). Uczestnicy zajęć, którzy nabyli w 

procesie rehabilitacji umiejętności przenoszeni są do innej pracowni, gdzie mają okazję kontynuować 

terapię i zdobywać nowe umiejętności, które mogą być przydatne w przypadku podjęcia zatrudnienia po 

zakończeniu udziału w zajęciach WTZ. 

W 2020 roku 2 osoby zakończyły udział w terapii. Na ich miejsce przyjęto nowych uczestników, którym 

Dyrektor MOPS w Mielcu wydał skierowanie do uczestnictwa w terapii w WTZ. Rehabilitacja społeczna 

i zawodowa osób uczestniczących w zajęciach WTZ odbywa się w formie zajęć prowadzonych w 

pracowniach. Podstawowym celem działalności WTZ jest zapewnienie uczestnikom rehabilitacji 

zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.  

Wszyscy uczestnicy zajęć objęci są rehabilitacją ruchową. Rehabilitacja jest prowadzona w różnych 

formach, rodzaje ćwiczeń są dobierane do każdej grupy ćwiczących. Rehabilitacja uzupełniana jest 

zabiegami fizykalnymi (lampa Bioptron, elektroakupunktura) oraz masażem ręcznym. 
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Średnia frekwencja uczestników w roku 2020 wynosiła 45,8 %. Przyjęte w WTZ formy i metody 

rehabilitacji są odpowiednio dobrane do stopni i rodzaju niepełnosprawności uczestników i uwzględniają 

ich stopień rozwoju psychofizycznego. Pozwalają na prowadzenie rehabilitacji w sposób, który stwarza 

osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej 

w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.  

47 uczestników WTZ poczyniło postępy w procesie rehabilitacji, w tym w zakresie zaradności osobistej i 

samodzielności (10 osób), rehabilitacji społecznej (10 osób), rehabilitacji zawodowej (39 osób). 

 

Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 

fundacjom i organizacjom pozarządowym. Dofinansowano jeden projekt realizowany przez Mieleckie 

Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, który obejmował zajęcia mające na celu nabywanie, 

rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych. Z form wsparcia realizowanych w ramach projektu skorzystało 16 osób 

niepełnosprawnych. W ciągu 12 miesięcy zrealizowano rehabilitację indywidualną w miejscu zamieszkania 

członków Stowarzyszenia (w wymiarze 1 050 godz.) oraz grupową i społeczną (w wymiarze 63 godz.). 

 

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu realizowało następujące programy wpisujące się 

w Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim na lata 2014–2020:   

 

4.4.1  Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy PFRON Oddział w Rzeszowie a Powiatem Mieleckim 

 

Zadania programu realizowane w 2020r.: 

1. Dofinansowano koszty związane z montażem oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla 4 

osób 

2. Dofinansowano/zrefundowano koszty uzyskania prawa jazdy kat. B – dla 3 osób. 

3. Dofinansowano koszty związane z zakupem sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania – dla 32 osób. 

4. Dofinansowano koszty związane z zakupem wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym – 3 

osoby 

5. Dofinansowano/zrefundowano koszty utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka o 

napędzie elektronicznym – dla 5 osób 

6. Dofinansowano koszty zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne – dla 2 osób 

7. Dofinansowano koszty związane z zakupem skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – dla 1 osoby 

8. Zrefundowano koszty pobytu dziecka/i w przedszkolu lub żłobku – dla   11 osób 

9. Dofinansowano/zrefundowano wykształcenie na poziomie wyższym – dla 32 osób 

Łącznie z programu skorzystało 86 osób niepełnosprawnych.   Przeprowadzono działania związane z 

obsługą, ewaluacją i promocją pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.  
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4.4.2  Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowany ze środków PFRON na 

podstawie umowy zawartej pomiędzy PFRON Oddział w Rzeszowie a Powiatem Mieleckim 

 

W ramach programu osoby niepełnosprawne w 2020 r. otrzymały pomoc finansową w związku 

z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, które utraciły w okresie od 09 

marca 2020 roku do 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce 

rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana była w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem 

opieki w warunkach domowych. Pomoc finansową w ramach programu  otrzymało 372 osoby. Łącznie 

wydatkowano na realizację programu 691 000 zł. 

 

4.4.3  Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego Funduszem Solidarnościowym na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Mieleckim 

 

Realizacja programu rozpoczęła się 15.05.2020 r., w momencie podpisania pierwszej umowy  na 

świadczenie usług asystenta osobistego osób niepełnosprawnych. Do końca realizacji Programu, tj. do 

końca roku 2020, podpisano umowy z 11 asystentami osobistymi osób niepełnosprawnych, a wsparciem 

objęto łącznie 19 uczestników (ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), którzy 

otrzymali wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

Łączna kwota środków z wykorzystana na realizację programu w 2020 r. przez Powiat Mielecki  to 

55 736,84 zł. 

 Powiatowa Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych w Powiecie Mieleckim na lata 

2016-2022 

 

Tryb i data przyjęcia: Powiatowa Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych w Powiecie 

Mieleckim na lata 2016-2022 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/93/2016 Rady Powiatu 

Mieleckiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w trybie i na zasadach, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; art. 19 pkt 1, art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Realizacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu. 

 

Podstawowe założenia: 

Stworzenie systemu wsparcia i rozwoju przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu mieszkańców oraz 

wspierającego wszechstronny rozwój Powiatu Mieleckiego poprzez:  

1. Wsparcie rodziny oraz rozwój systemu opieki nad rodziną i dzieckiem. 

2. Przeciwdziałanie patologiom i zjawisku wykluczenia społecznego. 

3. Ograniczanie skutków niepełnosprawności. 

4. Edukację. 

5. Ochronę zdrowia. 

6. Rozwój aktywności społecznej. 

7. Rozwój infrastruktury społecznej. 

8. Perspektywy młodzieży. 
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Realizacja założeń przyjętych w dokumencie wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.: 

 

CEL STRATEGICZNY 

WSPARCIE RODZINY ORAZ ROZWÓJ SYSTEMU OPIEKI NAD RODZINĄ  

I DZIECKIEM  

CEL OPERACYJNY  

I SPOSOBY JEGO REALIZACJI 

Wsparcie rodzin niewydolnych w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

Prowadzenie poradnictwa 

psychologicznego, prawnego 

i pracy socjalnej z rodzinami. 

 

Mieszkańcy z terenu Powiatu Mieleckiego mają możliwość 

korzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego, prawnego 

i socjalnego w PCPR w Mielcu i działającym w PCPR – Punkcie 

Interwencji Kryzysowej. W roku 2020 udzielono łącznie 634  porady. 

Tworzenie grup samopomocowych 

dla rodzin w trudnej sytuacji. 

W roku 2020 ze względu na trudności z motywowaniem osób do 

udziału w grupach wsparcia oraz na panującą epidemię COVID-19 nie 

udało się stworzyć grupy wsparcia. 

Realizacja programów osłonowych 

a. 

Nie były realizowane. 

CEL OPERACYJNY  

I SPOSOBY JEGO REALIZACJI 

Zapewnienie dzieciom miejsc w pieczy zastępczej w przypadku braku 

możliwości zapewnienia im opieki i wychowania przez rodziców oraz 

rozwój systemu pieczy zastępczej ze szczególnym ukierunkowaniem 

na formy rodzinnej pieczy zastępczej. 

Promowanie idei rodzicielstwa 

zastępczego 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r. przeprowadził 

kampanię informacyjną w celu poszukiwania kandydatów na rodziny 

zastępcze na terenie Powiatu Mieleckiego w zakresie na ile pozwalała 

sytuacja epidemiologiczna kraju.  

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zawarł umowę z portalem 

„Hej Mielec”, na umieszczenie na stronie internetowej portalu banera 

reklamowego o poszukiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze, a 

także z Radiem Leliwa na emisję reklamy radiowej informującej o 

poszukiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze. Plakat promujący 

ideę rodzicielstwa zastępczego znajduje się również na stronie 

internetowej PCPR Mielec. Informacja o poszukiwaniu kandydatów 

na rodziny zastępcze pojawiła się także poprzez media 

społecznościowe na portalu Facebook.  

Tworzenie warunków do 

powstawania i działania rodzin 

zastępczych, rodzinnych domów 

dziecka i rodzin pomocowych 

W 2020 r. PCPR w Mielcu przeprowadziło kwalifikacje wśród 5 

rodzin – kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

Zorganizowane zostało szkolenie dla kandydatów. Wzięło w nim 

udział  4 rodziny tj. 2 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe 

i 2 na spokrewnione. Ponadto jedna z funkcjonujących w 2020 r. 

rodzin zastępczych zawodowych uzyskała kwalifikacje i od 

01.07.2020 r. pełni funkcje rodzinnego domu dziecka. 

W 2020 r. powstały 2 nowe rodziny spokrewnione, 7 rodzin 

niezawodowych i 1 rodzinny dom dziecka (przekształcony z rodziny 

zastępczej zawodowej). W ciągu roku w rodzinnej pieczy zastępczej 

umieszczono łącznie 15 dzieci (spośród tych dzieci jedno zgodnie z 

postanowieniem Sądu z pogotowia rodzinnego trafiło do rodzinnego 

domu dziecka). 

W 2020 r. rozwiązało się 5 rodzin zastępczych spokrewnionych, 2 

rodziny zastępcze niezawodowe. 1 rodzina zastępcza zawodowa 
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przekształciła się w rodzinny dom dziecka. Łącznie rodzinną pieczę 

zastępczą w 2020 r. opuściło 14 dzieci i osób pozostających w 

dotychczasowych rodzinach zastępczych: 5 dzieci zostało 

adoptowanych, 2 dzieci zostało umieszczonych w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, a 7 pełnoletnich wychowanków opuściło 

rodziny zastępcze i usamodzielniło się.  

Zapewnienie dzieciom pieczy 

zastępczej instytucjonalnej 

W okresie 2020 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza 

Powiatem Mieleckim znajdowało się 9 dzieci z terenu Powiatu 

Mieleckiego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, jako 

Organizator Pieczy Zastępczej w Powiecie Mieleckim zapewnia 

dzieciom opiekę i wychowanie w rodzinnych formach pieczy 

zastępczej. Powiat Mielecki nie posiada placówki opiekuńczo-

wychowawczej. W przypadku skierowania dziecka do placówki 

opiekuńczo-wychowawczej, małoletni umieszczani są w placówkach 

w sąsiednich powiatach. 

Organizowanie szkoleń dla rodzin 

zastępczych, prowadzących 

rodzinne domy dziecka oraz 

kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej 

 

Z uwagi na epidemię SARS – CoV2 nie zostało zorganizowane 

szkolenie rodzin zastępczych. 

Organizowanie wsparcia dla 

rodzinnej pieczy zastępczej – 

poprzez pomoc koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej, 

psychologa, prawnika, pedagoga a 

także zapewnienie 

przeprowadzenia przyjętemu do 

pieczy zastępczej dziecku 

niezbędnych badań lekarskich 

W 2020 r. PCPR, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej 

zatrudniał 3 koordynatorów, którzy łącznie w ciągu całego roku 

swoim wsparciem objęli 49 rodzin zastępczych i 82 dzieci 

przebywających w tych rodzinach. W stosunku do pozostałych rodzin 

współpracę realizowali: starszy specjalista pracy z rodziną oraz 

pracownik socjalny. Ponadto rodziny mogą korzystać z pomocy 

prawnika i psychologa. Każdorazowo po umieszczeniu dziecka w 

rodzinie zastępczej dziecko ma zapewnione badania lekarskie i 

sporządzoną opinię psychofizyczną. 

Wsparcie osób usamodzielnianych 

opuszczających rodziny zastępcze, 

placówki opiekuńczo – 

wychowawcze  

i regionalne placówki opiekuńczo 

– terapeutyczne, przez wspieranie 

procesu usamodzielnienia 

W 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu udzieliło 

pomocy i wsparcia 19 usamodzielnionym wychowankom pieczy 

zastępczej zarówno rodzinnej jak i instytucjonalnej.  

Poza pomocą finansową przyznaną na kontynuowanie nauki, na 

usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie otrzymali oni wsparcie 

w formie: pracy socjalnej, której celem było motywowanie do nauki, 

aktywnego poszukiwania pracy i pomoc w uzyskaniu lokalu z 

zasobów gminy, z której pochodzi wychowanek, pomocy prawnej i 

psychologicznej zgodnie z potrzebami.  

Przy PCPR w Mielcu funkcjonuje mieszkanie chronione dla 3 

wychowanków, które jest wyposażone w niezbędne rzeczy i sprzęty, 

a mieszkający w nim wychowankowie mogą liczyć na wsparcie 

pracownika socjalnego zmierzające do samodzielnego 

funkcjonowania w środowisku. W 2020 roku w mieszkaniu 

chronionym przebywał jeden wychowanek pieczy zastępczej. 

Finansowanie świadczeń 

pieniężnych dla dzieci z terenu 

powiatu mieleckiego 

umieszczonych w rodzinach 

zastępczych, placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych, 

Zgodnie z art. 180 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych 

powiatu należy finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących 

dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, 

rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-
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regionalnych placówkach 

opiekuńczo – terapeutycznych, 

interwencyjnych ośrodkach 

preadopcyjnych lub rodzinach 

pomocowych 

wychowawczych (…) lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub  

na terenie innego powiatu. 

W myśl art. 191 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatki na opiekę i 

wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz 

średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 

placówce opiekuńczo – wychowawczej ponosi powiat właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po 

raz pierwszy w pieczy zastępczej.  

W 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu 

wydatkowało na finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących 

dzieci na terenie Powiatu Mieleckiego, umieszczonych w rodzinach 

zastępczych na jego terenie oraz na terenie innych powiatów, łączną 

kwotę 2 001 606,73 zł.  W 73 rodzinach zastępczych na terenie 

Powiatu Mieleckiego umieszczonych było 115 dzieci, zaś w 5 

rodzinach zastępczych poza Powiatem Mieleckim przebywa 7 dzieci 

pochodzących z terenu naszego powiatu.  

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie 

wychowanków – mieszkańców Powiatu Mieleckiego – 

przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza 

Powiatem Mieleckim wyniosły za 2020 r. – 362 024,98 zł. 

W 2020 r. Powiat Mielecki otrzymał zwroty wydatków na opiekę i 

wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej od gmin, na 

terenie których dzieci te zamieszkiwały przed umieszczeniem ich po 

raz pierwszy w pieczy zastępczej. Zwrotów tych dokonano na 

podstawie not księgowych wystawionych przez Powiat Mielecki. 

Łącznie zwrócono Powiatowi Mieleckiemu kwotę  

w wysokości 346 629,70 zł. 

Zgodnie z art. 81 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko 

w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w 

wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dodatkiem 

wychowawczym. Zadanie to jest finansowane ze środków budżetu 

państwa. Powiat otrzymał na ten cel dotację w wysokości 476 095,00 

zł. Natomiast poniesione wydatki na realizację zadania (wraz z 

kosztami obsługi) to kwota 474 501,60 zł. 

Przyznawanie pomocy finansowej 

osobom usamodzielnianym 

opuszczającym rodziny zastępcze, 

placówki opiekuńczo – 

wychowawcze lub regionalne 

placówki opiekuńczo – 

terapeutyczne 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu w 2020 r. na 

sfinansowanie pomocy na kontynuowanie nauki przeznaczyło kwotę 

91826,12 zł, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie osób 

usamodzielnianych przeznaczyło łącznie kwotę 36529,00 zł. 

Współpraca z ośrodkami pomocy 

społecznej, szczególnie z 

asystentami rodziny 

PCPR współpracuje z OPS w pracach związanych z pieczą zastępczą. 

Asystenci rodziny i pracownicy socjalni biorą udział w ocenie sytuacji 

dzieci w rodzinach zastępczych. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii 

w związku z rozprzestrzenianiem się  koronawirusa SARS CoV-2 

Starosta Powiatu Mieleckiego  wydał zarządzenie w dniu 

27.04.2020r., w którym zawiesił dokonywanie ocen sytuacji dziecka 
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umieszczonego w pieczy zastępczej oraz ocen rodzin zastępczych i 

rodzinnych domów dziecka do dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego i stanu epidemii. W tej sytuacji w okresie od kwietnia 

do grudnia 2020 r. nie odbywały się w/w oceny. Koordynatorzy 

rodzinnej pieczy zastępczej współpracują z asystentami rodzin, w 

których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej w zakresie 

sporządzenia i realizacji planu pomocy dziecku. 

Podniesienie, jakości usług 

w zakresie pieczy zastępczej 

Pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r. z uwagi 

na epidemię koronawirusa SARS CoV -2 wywołującego  COVID-19 

nie uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach podnoszących 

kwalifikacje i umiejętności. Każdy z pracowników indywidualnie 

udoskonalał swoją wiedzę i umiejętności.   

Utworzenie placówki opiekuńczo 

– wychowawczej 

Dotychczas nie było potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-

wychowawczej, jednak biorąc pod uwagę fakt, iż zauważa się obecnie 

duży problem w pozyskiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze 

należy rozważyć fakt utworzenia placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu 

Mieleckiego. Brak jest odpowiedniej bazy lokalowej na 

zabezpieczenie w/w potrzeb. 

Realizacja Powiatowego Programu 

Dotyczącego Rozwoju Pieczy 

Zastępczej 

Powiat Mielecki realizuje 3- letni powiatowy program dotyczący 

rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018 -2020 uchwalony uchwałą Nr 

XL/289/2018 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 22 marca 2018 r. 

W realizację ww. programu wpisują się zadania niniejszego celu. 

Ponadto w ramach 3- letniego powiatowego programu dotyczącego 

rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018 -2020  wpisują się następujące 

działania PCPR jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 

Powiecie Mieleckim zrealizowane w 2020 r.  

 

Zgodnie z art. 129 i 130 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej zadaniem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

jest dokonywanie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej 

pieczy zastępczej oraz oceny rodziny zastępczej. W przypadku dzieci 

poniżej 3 roku życia oceny tej dokonywano raz na kwartał, w 

przypadku dzieci powyżej 3 roku życia raz na 6 miesięcy  

na posiedzeniu zespołu specjalistów pracujących z rodziną i 

dzieckiem. W związku z powyższym w okresie od stycznia do marca 

2020 r. odbyły się 3 posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji 

dziecka, podczas których dokonano 43 ocen dzieci przebywających w 

rodzinach zastępczych. W skład zespołu wchodzili – dyrektor PCPR 

w Mielcu, konsultant PCPR w Mielcu, koordynatorzy rodzinnej 

pieczy zastępczej, pedagog, psycholog - starszy specjalista pracy z 

rodziną, kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie 

Rejonowym w Mielcu, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, 

asystenci rodziny. Na posiedzenie zespołu zapraszani byli również 

rodzice zastępczy oraz rodzice biologiczni pod warunkiem, że nie 

zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej. Do udziału w zespole 

zapraszany jest obowiązkowo przedstawiciel Ośrodka Adopcyjnego 

działającego przy ROPS w Rzeszowie. Podczas posiedzenia zespołu 

formułowane były wnioski końcowe z zaleceniami do dalszej pracy z 

dziećmi, a następnie na tej podstawie sporządzane były pisemne 
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opinie do sądu rodzinnego. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii w 

związku z rozprzestrzenianiem się  koronawirusa SARS CoV-2 

Starosta Powiatu Mieleckiego wydał zarządzenie w dniu 

27.04.2020r., w którym zawiesił dokonywanie ocen sytuacji dziecka 

umieszczonego w pieczy zastępczej oraz ocen rodzin zastępczych i 

rodzinnych domów dziecka do dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego i stanu epidemii. W tej sytuacji w okresie od kwietnia 

do grudnia 2020 r. nie odbywały się w/w oceny. Natomiast w tym 

czasie sporządzano informacje o całokształcie sytuacji osobistej 

dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej, które następnie były 

wysyłane do sądu rodzinnego.  

W okresie od stycznia do marca 2020 r. dokonano również 13 ocen 

rodzin zastępczych pod względem predyspozycji do pełnienia 

powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. 

Funkcjonowanie powyższych rodzin oceniono pozytywnie. 

Natomiast w w/w zarządzeniu od kwietnia 2020 r.  

do grudnia 2020 r. zawieszono dokonywanie ocen rodzin zastępczych.  

 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewniał przyjmowanym  

do rodzin zastępczych dzieciom przeprowadzenie diagnoz 

psychofizycznych. W 2020 r. zostało sporządzonych 10 diagnoz 

dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych. Organizator 

rodzinnej pieczy zastępczej przekazywał również rodzinom 

zastępczym dokumentację dotyczącą dziecka umieszczanego w 

rodzinie zastępczej, o której mowa w art. 38a ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym m.in.: informacje o 

sytuacji prawnej dziecka wraz z orzeczeniem sądu o umieszczeniu 

dziecka w rodzinie zastępczej, informacje o  jego sytuacji rodzinnej, 

zdrowotnej   i szkolnej. 

Dla każdego dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej 

jest opracowany plan pomocy, stworzony przy współpracy z 

rodzicami zastępczymi oraz asystentami rodziny. Realizacja planów 

pomocy dziecku w 2020 r. wymagała podjęcia współpracy ze 

specjalistami – psychologami, pedagogami, lekarzami, prawnikami, 

kuratorami. W 2020 r. sporządzono 10 planów pomocy dziecku. 

Pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej zapewniają 

rodzinom zastępczym wsparcie i poradnictwo w celu wzmocnienia 

ich kompetencji i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. 

Pracownicy zespołu są w stałym kontakcie osobistym i telefonicznym 

z rodzinami zastępczymi i na bieżąco pomagają w rozwiązywaniu 

różnych pojawiających się trudności i problemów zarówno 

wychowawczych jak i zdrowotnych, szkolnych i innych.  

 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej również umożliwia rodzinom 

zastępczym korzystanie ze wsparcia psychologicznego, 

pedagogicznego i prawnego. Rodziny zastępcze mają możliwość 

skorzystania ze wsparcia zarówno w PCPR jak i w Punkcie 

Interwencji Kryzysowej w Mielcu. Dodatkowo PCPR w odpowiedzi 

na potrzeby rodzin zastępczych zapewnia psychologa, który  

w zależności od potrzeb pracuje z dziećmi i rodzicami zastępczymi.  
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W 2020 r. w pieczy zastępczej instytucjonalnej przebywało łącznie 9 

wychowanków – mieszkańców Powiatu Mieleckiego. Z uwagi, iż w 

Powiecie Mieleckim nie funkcjonuje placówka opiekuńczo-

wychowawcza wszyscy wychowankowie z naszego powiatu 

przebywają w placówkach na terenie powiatów ościennych.  

Pracownicy PCPR w Mielcu systematycznie współpracują z 

placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, w których przebywają 

wychowankowie z Powiatu Mieleckiego m.in. kierując dzieci do 

placówek, biorąc udział w okresowych ocenach sytuacji dzieci, 

współuczestnicząc w tworzeniu indywidualnych programów 

usamodzielnienia, pozostając w stałym kontakcie z wychowawcami 

dzieci. 

 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Mielcu 

współpracował w realizacji swoich zadań z:  

 sądami rodzinnymi: przesyłając informacje i oceny 

całokształtu sytuacji osobistej dzieci umieszczonych w 

rodzinach zastępczych wraz z opiniami dotyczącymi 

zasadności dalszego pobytu dzieci w pieczy zastępczej, 

sporządzając opinie o kandydatach na rodziny zastępcze, 

biorąc udział w wykonywaniu postanowień sądu o 

umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej,  

 ośrodkami pomocy społecznej, w tym asystentami rodziny w 

zakresie pracy prowadzonej z rodziną biologiczną dzieci oraz 

sytuacją w tych rodzinach,  

 kuratorami sądowymi w zakresie realizacji postanowień sądu 

oraz podczas dokonywania oceny sytuacji dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych, w zakresie 

problemów wychowawczych z wychowankami rodzin 

zastępczych, w sprawach kontaktów dzieci umieszczonych w 

rodzinach zastępczych z rodziną biologiczną, 

 instytucjami oświatowymi ( szkołami z terenu Powiatu 

Mieleckiego, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w 

Mielcu ) monitorując przebieg edukacji oraz wypracowując 

sposoby pomocy dzieciom z trudnościami szkolnymi, 

 ośrodkiem adopcyjnym w sprawach dzieci z uregulowaną 

sytuacją prawną;  

 podmiotami leczniczymi na terenie Powiatu Mieleckiego w 

zakresie uzyskania przez rodziny zastępcze pomocy 

specjalistycznej. 

 

CEL OPERACYJNY  

I SPOSOBY JEGO REALIZACJI 

Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie. 

Poszerzenie wiedzy ogółu 

społeczeństwa na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie, w tym służb 

działających  

w tym obszarze 

Rozpropagowano wśród ośrodków pomocy społecznej z terenu 

Powiatu Mieleckiego informacje na temat możliwości pomocy 

osobom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie proponowane 

przez PCPR w Mielcu. Upowszechniano informacje dotyczące 

możliwości i form uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej i 
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Podniesienie poziomu wiedzy i 

świadomości społecznej  

w zakresie przyczyn i skutków 

przemocy w rodzinie, zmiana 

postrzegania przez społeczeństwo 

problemu przemocy w rodzinie 

socjalnej poprzez media społecznościowe, portal internetowy, banery 

informacyjne. 

 

Poprawa jakości systemu działań 

profilaktycznych  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu jest m.in. 

realizatorem „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie 

Mieleckim na lata 2016-2022”, „Powiatowego programu 

profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych 

metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2018 – 2022” oraz 

„Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie pn. „Dom bez przemocy” na lata 

2018-2022”. 

Wypracowanie zasad współpracy 

pomiędzy instytucjami rządowymi  

i samorządowymi udzielającymi 

pomocy osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie  

Z dotacji wojewody, co roku zabezpieczane są środki na realizację 

programu korekcyjno-edukacyjnego.  

Upowszechnianie informacji 

i edukacja w zakresie możliwości i 

form udzielania pomocy osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie  

Upowszechniano informacje na temat możliwości pomocy osobom 

uwikłanym w problem przemocy w rodzinie poprzez media 

społecznościowe Facebook i portal internetowy.  

 

Realizowanie przez instytucje 

publiczne zajmujące się pomocą 

osobom dotkniętym przemocą w 

rodzinie pomocy w formie 

poradnictwa medycznego, 

psychologicznego, prawnego, 

socjalnego, zawodowego  

i rodzinnego  

Mieszkańcy z terenu Powiatu Mieleckiego mają możliwość 

korzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego, prawnego 

i socjalnego. W roku 2020 skorzystało z powyższych form wsparcia 

57 osób uwikłanych w problem przemocy w tym: 33 osoby 

z poradnictwa psychologicznego, 9 osób z psychoterapii, 6 osób z 

poradnictwa prawnego oraz 9 osób z poradnictwa socjalnego. 

Zapewnienie osobom dotkniętym 

przemocą  

w rodzinie miejsc całodobowych w 

ośrodkach wsparcia, ośrodkach 

interwencji kryzysowej oraz 

specjalistycznych ośrodkach 

wsparcia dla ofiar przemocy 

w rodzinie 

Powiat zabezpiecza schronienie dla osób dotkniętych przemocą  

w rodzinie w Punkcie Interwencji Kryzysowej działającym przy 

PCPR w Mielcu. W mieszkaniu możliwy jest pobyt jednocześnie do 

8 osób. W roku 2020 ze schronienia w PIK skorzystało ogółem 7 osób 

w tym 4 kobiety i 3 dzieci. 

 

 

Tworzenie i zwiększanie zakresu 

działania oraz dostępności do 

lokalnych telefonów zaufania, 

interwencyjnych lub 

informacyjnych dla osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie 

Osoby potrzebujące wsparcia mogą kontaktować się telefonicznie z 

pracownikiem PCPR pod numerem telefonu, który jest dostępny w 

godzinach pracy instytucji lub podczas popołudniowych dyżurów 

psychologów i prawników w PIK.W roku 2020 przeprowadzono 33 

rozmowy telefoniczne mające na celu udzielenie wsparcia. 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

krzywdzonym dzieciom w trybie 

W 2020 r. PCPR, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej nie 

umieszczał dzieci interwencyjnie w trybie art. 12a ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
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art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie 

Opracowanie i realizacja 

programów terapeutycznych 

i pomocy psychologicznej dla osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie 

Nie ma opracowanego programu. Podjęto próbę zorganizowania 

grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W roku 

2020 ze względu na trudności z motywowaniem do udziału osób oraz 

z dojazdem do Mielca w grupach wsparcia nie udało się 

przeprowadzić zajęć. 

Monitoring skuteczności działań 

pomocowych 

Monitoring prowadzony jest przez pracownika PCPR w Mielcu, co do 

osób objętych programem korekcyjno – edukacyjnym. Monitoring 

odbywa się poprzez rozmowy z pracownikami socjalnymi OPS, 

kuratorami oraz członkami rodzin przez okres do 3 lat po zakończeniu 

udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym. 

Tworzenie i rozszerzenie ofert 

oddziaływań wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie, 

realizowanych przez instytucje 

rządowe  

i samorządowe, a także podmioty 

oraz organizacje pozarządowe, a 

także wypracowanie zasad 

współpracy 

W 2020 r. PCPR zrealizował jedną edycję programu oddziaływań 

korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej z terenu Powiatu 

Mieleckiego i Sądem Rejonowym w Mielcu. 

Stosowanie procedury „Niebieska 

Karta” 

PCPR stosuje procedurę Niebieskiej Karty. Pracownicy PIK i PCPR 

w Mielcu w 2020 roku wypełnili 3 formularze „Niebieska Karta –A”. 

Aktywność i współdziałanie oraz 

wymiana informacji pomiędzy 

służbami w zakresie monitoringu 

zachowań osób uprzednio 

skazanych za stosowanie 

przemocy w rodzinie 

PCPR współpracuje z kuratorami sądowymi, pracownikami 

socjalnymi ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu 

Mieleckiego w celu monitorowania zachowań osób stosujących 

przemoc, które ukończyły program korekcyjno – edukacyjny, oraz w 

celu pomocy osobom korzystającym ze schronienia w PIK. 

Realizowanie wobec osób 

stosujących przemoc  

w rodzinie programów 

oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych zmierzających do 

zaprzestania przemocy w rodzinie 

Realizowanie programów 

psychologiczno-terapeutycznych 

dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie zmierzających do 

zmiany wzorców zachowań 

Każdego roku prowadzony jest nabór osób stosujących przemoc  

w rodzinie do udziału w programie oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie pn. „Dom bez 

przemocy”.  

Program ma charakter edukacyjno – korekcyjny. Część edukacyjna 

koncentruje się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat 

zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na 

zdobycie umiejętności zastępowania przemocy zachowaniami 

nieagresywnymi poprzez ćwiczenie konstruktywnych form myślenia 

i reagowania, odkrycie własnych zasobów, trening umiejętności 

społecznych oraz naukę korzystania ze wsparcia społecznego. 

Mając na uwadze złożoność przyczyn, które tkwią u źródeł przemocy 

domowej, realizując Program koncentrujemy się na rozumieniu 

przemocy, jako zjawiska wyuczonego i kształtowanego społecznie 

oraz wzmacnianego kulturowo. Pozwala to na przyjęcie założenia, że 

poddając osobę stosującą przemoc odpowiednim oddziaływaniom 

można go niejako „oduczyć” przemocy, przekazując mu wiedzę 

i wyposażając w umiejętności, pod warunkiem, że uczestnik ma 
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wewnętrzną potrzebę przemiany i będzie chciał to wykorzystać w 

życiu.  

W roku 2020 PCPR w Mielcu realizowało ww. program. Zajęcia 

grupowe odbywały się od 02.09.2020 r. do 16.12.2020 r. w których 

uczestniczyło 7 osób z czego 5 osób ukończyło program oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.. 

PCPR w Mielcu nie realizuje programów psychologiczno-

terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

zmierzających do zmiany wzorców zachowań. 

Wzmacnianie kompetencji 

zawodowych oraz 

przeciwdziałanie wypaleniu 

zawodowemu osób realizujących 

zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

Pracownicy PCPR realizujący zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie brali udział w szkoleniach podnoszących 

kompetencje zawodowe. 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY 

PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM I ZJAWISKU  

WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 

CEL OPERACYJNY I 

SPOSOBY JEGO 

REALIZACJI 

Ograniczanie zjawiska ubóstwa 

Pobudzanie wśród rodzin 

zagrożonych ubóstwem 

aktywności, przedsiębiorczości 

i postaw mających na celu 

zmianę stylu życia 

Nie realizuje. 

 

 

CEL OPERACYJNY I 

SPOSOBY JEGO 

REALIZACJI 

Ograniczanie zjawiska bezrobocia 

Tworzenie centrów integracji 

społecznej 

Nie powiodła się próba nawiązania kontaktu z organizacją, która 

prowadziła CIS w poprzednim roku. 

CEL OPERACYJNY I 

SPOSOBY JEGO 

REALIZACJI 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 

Dalszy rozwój stacjonarnej 

placówki leczenia 

odwykowego. 

Na terenie Powiatu Mieleckiego funkcjonują 2 podmioty: Ośrodek 

Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Poradnia Leczenia Uzależnień dla 

Dzieci i Młodzieży w Przecławiu. 

Na terenie Powiatu Mieleckiego funkcjonują grupy samopomocowe dla 

osób uzależnionych oraz osób współuzależnionych. 
Wsparcie instytucjonalne dla 

rodzin osób uzależnionych od 

alkoholu i narkotyków (osób 

współuzależnionych). 

 

Prowadzenie programów 

profilaktycznych wśród dzieci i 

młodzieży. 

W szkołach, dla których podmiotem prowadzącym jest gmina lub powiat 

prowadzone są programy profilaktyczne. 

CEL OPERACYJNY I 

SPOSOBY JEGO 

REALIZACJI 

Ułatwienie cudzoziemcom integracji na terenie Powiatu Mieleckiego 
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Informowanie cudzoziemców 

o przysługujących im formach 

wsparcia i pomocy. 

Dotychczas brak było konieczności prowadzenia działań mających na 

celu ułatwienie cudzoziemcom integracji na terenie Powiatu 

Mieleckiego. 

Współdziałanie  

z cudzoziemcem oraz 

wspieranie go w kontaktach ze 

środowiskiem lokalnym. 

 

Pomoc w uzyskaniu możliwości 

zamieszkania  

w tym w mieszkaniach 

chronionych. 

Opracowanie Indywidualnego 

Programu Integracji. 

Działania dotyczące pomocy w 

zakresie nauki języka polskiego. 

Wypłacanie świadczeń 

pieniężnych 

 

CEL STRATEGICZNY 

OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  

CEL OPERACYJNY I 

SPOSOBY JEGO 

REALIZACJI 

Monitorowanie skali występowania zjawiska niepełnosprawności i 

informowanie społeczeństwa o skali zjawiska niepełnosprawności. 

Prowadzenie bazy danych 

według kryteriów: płci, wieku, 

wykształcenia, rodzajów 

niepełnosprawności, sytuacji 

zawodowej, itd. 

Powiat za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności w Mielcu prowadzi bazę danych orzekanych w 

PZON w Mielcu. W roku 2020 wydano 336 orzeczeń dla osób przed 16 

rokiem życia oraz 2563 orzeczenia dla osób po 16 roku życia. 

Diagnozowanie potrzeb osób 

niepełnosprawnych pod kątem 

podjęcia konkretnych działań na 

ich rzecz. 

 

Uwzględniając uwagi środowiska osób niepełnosprawnych  

i ich rodzin m.in. poprzez kontakt ze Powiatową Społeczną Radą ds. 

Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim określa się zadania, na 

które przeznaczane są środki z PFRON w danym roku. 

Aktywizowanie zawodowe, 

społeczne, zdrowotne 

i edukacyjne osób 

niepełnosprawnych  

 

Powiat Mielecki/PCPR w Mielcu przystąpiło do realizacji konkursowego 

projektu aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim. 

Projekt realizowany jest w ramach środków z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach działania 8.1 Aktywna integracja osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  Umowa z 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie zawarta została  

12.02.2020r. Całkowita wartość projektu wynosi 316 403,99zł, z czego  

środki unijne to 268 943,39 zł. Realizacja projektu zaplanowana została 

w okresie od 01.09.2020r. do 30.09.2021r. W ramach projektu objętych 
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zostanie 25 osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarze MOF 

Mielec.  

Prowadzenie akcji 

informujących społeczeństwo  

o skali występowania 

niepełnosprawności, 

uświadamianie ograniczeń 

wynikających  

z niepełnosprawności. 

Rozpowszechniano ulotki informujące o funkcjonowaniu wypożyczalni 

sprzętu rehabilitacyjnego. 

 

CEL STRATEGICZNY 

 

REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

CEL OPERACYJNY I 

SPOSOBY JEGO 

REALIZACJI 

Prowadzenie akcji informujących osoby niepełnosprawne o 

przysługujących im prawach i uprawnieniach. 

Organizowanie spotkań 

informacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych  

z zaproszonymi gośćmi 

Pracownicy PCPR uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez 

organizacje pozarządowe. 

Druk i rozpowszechnianie 

materiałów informacyjnych – 

ulotek, broszur, plakatów – 

informacje w mediach 

Rozpowszechniano ulotki informujące o funkcjonowaniu wypożyczalni 

sprzętu rehabilitacyjnego. 

Udzielanie osobom 

niepełnosprawnym i ich 

rodzinom informacji  

o przysługujących prawach  

i uprawnieniach oraz  

o obowiązujących 

uregulowaniach prawnych 

Pracownicy PCPR i PZON informują klientów o przysługujących 

prawach i uprawnieniach oraz o obowiązujących uregulowaniach 

prawnych. Osoby odbierające w siedzibie Powiatowego Zespołu do 

Spraw Orzekania o Niepełnosprawności osobiście orzeczenia  

o stopniu niepełnosprawności lub rodzice dzieci z orzeczeniem 

o niepełnosprawności, każdorazowo informowani są o prawach i 

uprawnieniach wynikających z posiadania orzeczenia 

o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.  

Umieszczanie na stronach 

internetowych jednostek 

samorządu terytorialnego i jego 

jednostek organizacyjnych 

informacji o prawach  

i uprawnieniach osób 

niepełnosprawnych, 

działających na ich rzecz 

organizacjach i instytucjach 

oraz aktualnych uregulowaniach 

prawnych 

Na stronie internetowej PCPR zamieszczone zostały informacje 

o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych, działających na ich 

rzecz organizacjach i instytucjach oraz aktualnych uregulowaniach 

prawnych. 

CEL OPERACYJNY I 

SPOSOBY JEGO 

REALIZACJI 

Profilaktyka, rehabilitacja i opieka medyczna 
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Prowadzenie wypożyczalni 

sprzętu rehabilitacyjnego, 

przedmiotów ortopedycznych  

i środków pomocniczych oraz 

dalsze doposażenie placówki 

W roku 2020 wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego wyposażona była 

w 1 305 sztuk sprzętu. Z usług Wypożyczalni skorzystało 1 017 osób. 

Wypożyczalnia została doposażona w nowy sprzęt, w szczególności w 

łóżka wspomagające i koncentratory tlenu. 

Udzielanie pomocy 

psychologicznej i medycznej 

oraz rehabilitacja dzieci 

dotkniętych 

niepełnosprawnością 

Wsparcia udziela Punkt Interwencji Kryzysowej, Powiatowy Zespół 

Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu, a także Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu 

Dofinansowanie ze środków 

PFRON do uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych 

W 2020 r. zadanie to nie było realizowane. 

 

CEL OPERACYJNY I 

SPOSOBY JEGO 

REALIZACJI 

Zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym dostępu do edukacji i 

kształcenia. 

Rozwój w szkołach 

podstawowych, gimnazjach  

i szkołach ponadgimnazjalnych 

klas integracyjnych 

Powiat podejmuje działania zmierzające do dostosowania budynków 

szkół, dla których jest podmiotem prowadzącym do potrzeb uczniów 

niepełnosprawnych. Powiat prowadzi Powiatowy Zespół Placówek 

Szkolno-Wychowawczych w Mielcu. 

Motywowanie osób 

niepełnosprawnych do 

podnoszenia poziomu 

wykształcenia, informowanie 

osób niepełnosprawnych na 

temat źródeł finansowania 

kształcenia - ,,Aktywny 

Samorząd” 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu jest realizatorem 

programu „Aktywny Samorząd”. W ramach programu osoby 

niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby 

mogą ubiegać się o dofinansowanie do czesnego i dodatku. Informacje 

na temat programu „Aktywny Samorząd” umieszczone są na stronie 

PCPR, pojawiają się w lokalnych gazetach i stronach internetowych. 

Informacje są także przesyłane do szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Mielecki oraz do szkół wyższych.  

W roku 2020 z programu (Moduł I i Moduł II) skorzystało 86 osób 

niepełnosprawnych. 

CEL OPERACYJNY I 

SPOSOBY JEGO 

REALIZACJI 

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji, urzędów 

i budynków użyteczności publicznej i świadczonych usług. 

Likwidacja barier 

architektonicznych  

w budynkach mieszkalnych  

w zawiązku z indywidualnymi 

potrzebami osób 

niepełnosprawnych 

W roku 2020 z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych 

skorzystało 35 osób. 

Organizowanie szkoleń 

pracowników urzędów  

i instytucji w zakresie 

porozumiewania się z osobami 

np. głuchoniemymi 

Pracownicy wyrażają gotowość udziału w szkoleniach  

z zakresu porozumiewania się z osobami głuchoniemymi.  

CEL OPERACYJNY I 

SPOSOBY JEGO 

REALIZACJI 

Usprawnienie osób niepełnosprawnych, likwidacja barier w 

komunikowaniu się, refundacja sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych. 
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Likwidacja barier technicznych 

w celu umożliwienia osobom 

niepełnosprawnym 

sprawniejszego działania  

w społeczeństwie  

i umożliwienia wydajniejszego 

funkcjonowania 

W roku 2020 z dofinansowania do likwidacji barier technicznych 

skorzystało 69 osób. 

Dofinansowanie ze środków 

PFRON zaopatrzenia osób 

niepełnosprawnych w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki 

pomocnicze oraz jednostek 

organizacyjnych w sprzęt 

rehabilitacyjny 

W roku 2020 z dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze skorzystało 3 326 

osób w tym 216 dzieci. 

CEL OPERACYJNY I 

SPOSOBY JEGO 

REALIZACJI 

Wspieranie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

Dofinansowanie ze środków 

PFRON imprez sportowych, 

kulturalnych i rekreacyjnych 

oraz turystyki osób 

niepełnosprawnych  

Każdego roku gminy oraz organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o 

dofinansowanie ze środków PFRON do imprez kulturalnych i 

rekreacyjnych oraz turystyki osób niepełnosprawnych.  

Dofinansowanie działalności 

sekcji sportowych 

umożliwiających osobom 

niepełnosprawnym uprawianie 

sportu oraz kółek zainteresowań 

i pracowni artystycznych 

zrzeszających osoby 

niepełnosprawne 

Zadanie realizowane w ramach środków własnych powiatu.  

Współdziałanie z organizacjami 

pozarządowymi w sferze zadań 

publicznych poprzez 

informowanie o planowanych 

kierunkach działalności 

Powiat zleca organizacji pozarządowej - PSONI Koło  

w Mielcu prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. W roku 

2020 zwiększono ilość miejsc w placówce o 16 (z 45 do 61), koszt 

utworzenia nowych miejsc i ich bieżąca działalność finansowana jest ze 

środków przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego. 

 

CEL OPERACYJNY I 

SPOSOBY JEGO 

REALIZACJI 

Rozwój infrastruktury społecznej. 

Poszerzenie WTZ w Mielcu 

o kolejne pracownie 

W 2020 r. z rehabilitacji w WTZ skorzystało 90 osób, zajęcia 

prowadzono w 16 pracowniach. 

Utworzenie placówki wsparcia 

dziennego dla osób 

niepełnosprawnych 

Placówkę wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie w stopniu głębokim utworzyło w 2017 r. PSONI Koło w 

Mielcu korzystając ze środków UE. 
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intelektualnie w stopniu 

głębokim 

Zwiększenie ilości osób 

objętych usługami 

opiekuńczymi  

w środowiskowych domach 

samopomoc 

Powiat zlecił realizację zadania – prowadzenia ŚDS - PSONI Koło w 

Mielcu. W roku 2020 wsparcie w placówce znalazło 61 osób 

niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. 

CEL OPERACYJNY I 

SPOSOBY JEGO 

REALIZACJI 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ 

Prowadzenie i rozwój 

infrastruktury domów pomocy 

społecznej o zasięgu 

ponadgminnym o różnych 

typach 

Prowadzony jest jeden ponadgminny Dom Pomocy Społecznej dla osób 

niepełnosprawnych fizycznie i w podeszłym wieku. Na dzień 31 grudnia 

2020 r. w DPS w Mielcu przebywało 141 mieszkańców. 

Zorganizowanie i prowadzenie 

mieszkań chronionych dla osób 

z terenu Powiatu Mieleckiego 

dla wychowanków 

opuszczających rodziny 

zastępcze i plac. opiekuńczo-

wychowawcze oraz placówki 

opiekuńczo-wychowawcze. 

PCPR w Mielcu prowadzi mieszkanie chronione o zasięgu 

ponadgminnym dla 3 osób. W 2020 r. z tej formy skorzystał 

1 wychowanek. 

 

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego dla 14 

wychowanków. 

Dotychczas nie było potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-

wychowawczej, jednak biorąc pod uwagę fakt iż zauważa się obecnie 

duży problem w pozyskiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze należy 

rozważyć fakt utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 

socjalizacyjnego na terenie Powiatu Mieleckiego. W 2020 r. 

umieszczono w rodzinach zastępczych 15 dzieci. 

Koszt utworzenia i utrzymania placówki opiekuńczo-wychowawczej jest 

niewspółmiernie wyższy do wydatków ponoszonych na utrzymanie 

dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Powiatem 

Mieleckim jednak w przypadkach braku chętnych do sprawowania 

funkcji rodziny zastępczej pozostaje jedynym rozwiązaniem. Problem 

potęguje również brak miejsc w placówkach na terenie innych powiatów. 

Dotychczas dzieci z terenu Powiatu Mieleckiego umieszczane były w 

rodzinnej pieczy zastępczej, i tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy 

przejawiały symptomy demoralizacji trafiały do placówek opiekuńczo-

wychowawczych. Coraz mniej rodzin zgłasza gotowość do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej, co powoduje problem z zabezpieczeniem 

potrzeb Powiatu Mieleckiego w tym zakresie. Na koniec 2020 r. w 

placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Powiatem Mieleckim 

przebywało 9 wychowanków. W 2020 r. umieszczono 2 dzieci z terenu 

Powiatu Mieleckiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na 

terenie innego powiatu. 

Prowadzenie Punktu 

Interwencji Kryzysowej,  

a w przyszłości Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej 

W PCPR w Mielcu funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej, w 

którym mieszkańcy z terenu Powiatu Mieleckiego mogą skorzystać z 

bezpłatnego poradnictwa prawnego, psychologicznego i socjalnego. PIK 

dysponuje mieszkaniem, w którym jest miejsce dla 8 osób. Schronienie 

może być udzielone na czas do 3 miesięcy. 
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Przekształcenie Punktu Interwencji Kryzysowej w „Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej” na dzień 31.12.2020 r. nie zostało zrealizowane. Potrzeby 

w powyższym zakresie zaspokajane są przez istniejący Punkt Interwencji 

Kryzysowej. Przypadki umieszczania w PIK są sporadyczne. W 

przypadku zwiększenia zapotrzebowania na tego typu wsparcie, PCPR 

ma na uwadze przekształcenie PIK w Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

Takie działanie wiąże się z nakładem finansowym na potrzeby powołania 

nowej jednostki organizacyjnej. 

Osoby w kryzysie, wymagające schronienia zabezpieczone są w Punkcie 

Interwencji Kryzysowej w Mielcu. Jest tam możliwy jednoczesny pobyt 

8 osób. Mieszkanie składa się z 5 pokoi, kuchni i łazienki. Wyposażone 

jest w potrzebny sprzęt AGD i meble. Osoby umieszczone w PIK oraz 

mieszkańcy z terenu Powiatu Mieleckiego mają możliwość skorzystania 

z bezpłatnego poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego. 

PCPR w Mielcu współpracuje ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia 

w Gorzycach, który finansowany jest ze środków budżetu państwa i jest 

w stanie zapewnić wsparcie osobom pozostającym w kryzysie z powodu 

doznawania przemocy domowej. 

 

Prowadzenie ośrodków 

wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

Powiat zlecił prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 

PSONI Koło w Mielcu. 

 

 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Powiecie Mieleckim na lata 2016-2022 

 

Tryb i data przyjęcia: Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Mieleckim na lata 2016-2022 został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu 

Nr XV/94/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w trybie i na zasadach, o którym 

mowa art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; art. 6 ust 1 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; art. 112 ust 13 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. 

Realizacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu. 

 

Podstawowe założenia: 

1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. 

2. Ochrona osób doznających przemocy. 

3. Rozwój oferty pomocowej dla osób uwikłanych w przemoc. 

4. Promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego. 

5. Zacieśnianie współpracy interdyscyplinarnej różnych instytucji w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 
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Realizacja założeń przyjętych w dokumencie wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.: 

W ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Powiecie Mieleckim na lata 2016-2022 przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/94/2016 

Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 25 stycznia 2016 r. W 2020 r. zostały zrealizowane następujące działania: 

1. Zostały rozpropagowane ulotki dotyczące zjawiska przemocy, zawierające informacje dotyczące 

działania Punku Interwencji Kryzysowej. Materiały zostały rozpowszechnione wśród mieszkańców 

Powiatu Mieleckiego. Upowszechniano informacje dotyczące możliwości i formy uzyskania pomocy 

psychologicznej, prawnej i socjalnej poprzez media społecznościowe, portal internetowy oraz baner 

reklamowy. 

2. Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy PCPR w Mielcu zabezpiecza potrzeby Powiatu 

w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

3. W godzinach pracy PCPR oraz podczas dyżurów specjalistów w PIK pracownicy udzielają 

telefonicznie oraz podczas kontaktu osobistego informacji oraz wsparcia osobom uwikłanym 

w przemoc. 

4. PCPR stosuje procedurę Niebieskiej Karty. Pracownicy PIK i PCPR w Mielcu wypełnili  

3 formularze „Niebieska Karta –A”. 

5. PCPR współpracuje z kuratorami sądowymi, pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej 

z terenu Powiatu Mieleckiego w celu monitorowania zachowań osób stosujących przemoc, które 

ukończyły program korekcyjno – edukacyjny, oraz w celu pomocy osobom korzystającym ze 

schronienia w PIK.  

6. Pracownicy PCPR realizujący zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie brali udział w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe.  

7. Pracownicy PCPR brali udział w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych. 

8. PCPR w Mielcu starało się o pozyskanie środków zewnętrznych na działania związane 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek 

Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. 

W programie zawierały się takie działania jak przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej 

zjawiska przemocy, prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci doświadczających przemocy. Projekt 

nie uzyskał dofinansowania.  

9. W roku 2020 został przeprowadzony program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie pn. „Dom bez przemocy”. Zajęcia grupowe realizowane były  w 

okresie od 02.09.2020 r. do 16.12.2020 r. Uczestniczyło 7 osób z czego 5 osób ukończyło ww. 

program. 

10. PCPR w Mielcu z uwagi na bariery kadrowe i finansowe nie organizuje programu psychologiczno-

terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

11. W przypadku osób doznających przemocy w rodzinie występują trudności z motywowaniem ich do 

udziału w grupach wsparcia oraz z uwagi na panującą pandemię COVID-19 w roku 2020 nie udało się 

przeprowadzić zajęć dla w/w osób.  

 

Ze schronienia udzielanego w Punkcie Interwencji Kryzysowej w roku 2020 skorzystało 

ogółem 7 osób w tym 4 kobiety i 3 dzieci, które doświadczały przemocy w rodzinie.  
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W ramach specjalistycznego poradnictwa udzielono porad i wsparcia 57 osobom doznającym przemocy w 

rodzinie. W tym 33 osoby objęte pomocą psychologiczną, 9 osób psychoterapią, 6 osób objętych pomocą 

prawną oraz 9 osób pomocą socjalną. Wśród osób dotkniętych przemocą znalazło się 12 dzieci.  

 

Wobec świadków przemocy w rodzinie podjęto działanie w zakresie informowania, czym jest przemoc 

i jakie działania może podjąć świadek przemocy. Informowano również ośrodek pomocy społecznej 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby krzywdzonej z prośbą o wgląd w sytuację rodziny. 

Pracownicy PCPR są członkami grup roboczych. 

 

 Powiatowy Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego na lata 2020 – 2022 

 

Tryb i data przyjęcia: Powiatowy Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego na lata 2020 – 2022 został przyjęty Uchwałą  

Nr XVII/172/2020 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 19 marca 2020 r. w trybie i na zasadach, o którym 

mowa w art.12 pkt 9b. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

Realizacja: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Komenda Powiatowa Policji w 

Mielcu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Mielcu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu, Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Mielcu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.  

 

Realizacja założeń przyjętych w dokumencie wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.: 

Komenda Powiatowa Policji w Mielcu: 

 bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

 bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, 

 bezpieczeństwo w sieci, 

 bezpieczeństwo imprez masowych i sportowo-rekreacyjnych, 

 zwalczanie przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie (kradzieże, pobicia, oszustwa)   

 zwalczanie przestępczości narkotykowej 

 terroryzm jako nowe niebezpieczne zjawisko 

Komenda Powiatowa Policji w Mielcu przeprowadziła następujące programy szkolenia: 

  „Bezpieczne lato 2020”,  

 „Bezpieczny senior”,  

 „Ostrożnie pies”,  

 „Bezpieczny ogród”,  

 „Cyberbezpieczni”. 

 Warsztaty historyczne pn. „OKM 1940 Ostaszków-Kalinin-Miednoje” 

 „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” 

 Szkolenie teoretyczno-praktyczne z żołnierzami mieleckiej kompanii WOT 

 Bezpieczna droga do szkoły 2020” 

 „Mielecka Strefa Kobiet 2020” 
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1) Zgodnie z posiadanymi danymi stwierdzono ilość przestępstw w 2020 roku na terenie powiatu 

mieleckiego 1 550: 

 przestępstwa kryminalne 999, 

 pozostałe przestępstwa 551. 

Ogólna liczba wykroczeń 9 725, (w 2019 roku 13 383), 

2) Wykroczenia w 2020 r. – 9725, 

3) Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym: 

 wypadków w 2020 r. 69,  

 ranni w 2020 r. 67 osób,  

 zginęło w 2020 r. 9 osób. 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu: 

 bezpieczeństwo przeciwpożarowe, 

 bezpieczeństwo w zakresie innych nadzwyczajnych zagrożeniach życia i zdrowia ludzi, oraz 

środowiska, 

 edukacja dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

W 2020 roku w zakresie kontrolno-rozpoznawczym podstawowe cele działalności tj. nadzór nad 

przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznawanie miejscowych zagrożeń realizowane 

były przez 3 funkcjonariuszy. 

W poniższym zakresie: 

1. Przeprowadzono 100 czynności kontrolno-rozpoznawczych , z czego 26 stanowią odbiory 

obiektów. Po czynnościach odbiorowych wydano 19 stanowisk stwierdzających zgodność 

wykonania obiektów z projektem budowlanym, 6 stanowisk stwierdzających niezgodność 

wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz 1 stanowisko z uwagami. Po przeprowadzonych 

czynnościach kontrolno-rozpoznawczych wydano 6 decyzji administracyjnych dotyczących 

usunięcia usterek, 1 upomnienie oraz 2 decyzje umarzające postępowanie administracyjne, 

2. Udział funkcjonariuszy w: 

a) Dystrybuowaniu plakatów „Bitwa o wozy”, 

b) Próbnej ewakuacji w 6 obiektach położonych na terenie powiatu mieleckiego, 

3. Sporządzono dokumenty, zestawy pytań na eliminacje gminne oraz przeprowadzono eliminacje 

gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w gminie 

Borowa, 

4. Po przeprowadzonych kontrolach wydano 24 opinii pozytywnych, 1 negatywną, dotyczących 

spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w obiektach oraz 8 zaświadczeń 

(pozytywnych) w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczącej obiektów, w których będzie 

prowadzona działalność gospodarcza tj. magazynowanie, wytwarzanie i obrót materiałami 

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym, 

5. Przeprowadzono 3 lustracje obiektów przed wydaniem opinii na przeprowadzenie imprezy 

masowej, 

6. Wydano zgodę na połączenie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożaru 3 

obiektów z Komendą Powiatową PSP w Mielcu, 
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7. Wydano 46 postanowień wyrażających zgodę i 3 postanowienia niewyrażające zgody na 

zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie pożarowym oraz po 

przeprowadzonych czynnościach  kontrolno-rozpoznawczych wydano 38 postanowień 

stwierdzających spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony ppoż. oraz w 

zakresie zgodności z warunkami ochrony ppoż., o których mowa w operacie przeciwpożarowym. 

8. Wystosowano 22 pisma do różnych podmiotów, osób fizycznych, organizacji. Informacja  

z realizacji budżetu. 

 

Wyposażenie JRG jak również jednostek OSP modernizowane jest na bieżąco oraz czynione  

są starania o pozyskiwanie nowego sprzętu. W ramach rożnego rodzaju dotacji w roku 2020 jednostki OSP 

wzbogaciły się o 3 nowe samochody ratowniczo-gaśnicze (OSP Kiełków, Ławnica, Otałęż).  

 

Rodzaj zdarzenia 2019 2020 

Wzrost, spadek 

ilościowy względem 

roku 2019 

Wzrost, spadek procentowy 

względem roku 2019 

Ogółem zdarzeń 1657 1207 -450 -27,2% 

Pożary 338 285 -53 -15,7% 

Miejscowe zagrożenie 1243 873 -370 -29,8 

Alarmy fałszywe 76 49 -27 -35,5% 

 

Szkolenie 

W 2020 roku 85 strażaków wzięło udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, seminariach, 

konferencjach mających na celu podniesienie poziomu wiedzy z zakresu różnych dziedzin ratownictwa. 

Ponadto 42 strażaków odbyło test w komorze dymowej, przeprowadzono 5 szkoleń dla członków OSP, na 

których przeszkolono 85 strażaków. Były to: 

 

a) dwa szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP, które ukończyło 42 strażaków, 

 dwa szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP, które ukończyło 35 strażaków, 

b) jedno szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, które ukończyło 

14 strażaków,  

c) jedno szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, które ukończyło 

8 strażaków. 

 

Sport 

Strażacy PSP w celu podnoszenia sprawności fizycznej biorą udział w różnego rodzaju turniejach 

i zawodach sportowych. Jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną przedsięwzięcia te zostały 

wstrzymane. W 2020 roku ze względu na sytuację epidemiologiczną nie przeprowadzono gminnych 

zawodów sportowo-pożarniczych ani powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP. 

 

Ćwiczenia 

W roku 2020 zorganizowano oraz brano udział w następujących ćwiczeniach: 

1. Ćwiczenia na akwenach z udziałem jednostek PSP, 

2. Ćwiczenia na akwenach z udziałem jednostek OSP w KSRG, 
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3. Udział w części praktycznej powiatowego ćwiczenia obronnego nt. ,,Osiągnięcie Wyższych stanów 

gotowości obronnej oraz realizacji przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych 

funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny pod kryptonimem  „JESIEŃ 2020”, 

4. Czterech ćwiczenia na obiektach, 

5. Rozpoznanie na obszarach leśnych. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że KSRG w powiecie mieleckim jest dobrze przygotowany do 

działań ratowniczo-gaśniczych, zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu. 

 

Obronność 

Plan szkolenia obronnego Powiatu Mieleckiego na 2020 rok sporządzony został w dniu 28 stycznia 2020 

r., zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 3 lutego 2020 r.  

Zasadniczym zamierzeniem było ćwiczenie ,,Osiągnięcie Wyższych stanów gotowości obronnej oraz 

realizacji przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny pod kryptonimem  „JESIEŃ 2020”, 

realizowane w dniu 30 września 2020 r.  

Cele szkoleniowe: 

a. Doskonalenie osób funkcyjnych, pracowników samorządowych do wykonania zadań obronnych. 

b. Doskonalenie i zgrywanie elementów kierowania oraz zespołów zadaniowych i ogniw 

wykonawczych uczestniczących w procesie wypracowania decyzji i realizacji zadań obronnych. 

c. Wypracowanie właściwego dla współczesnych zagrożeń modelu pracy zespołów wchodzących w 

skład stanowisk kierowania szczebla powiatowego. 

d. Zgrywanie zespołów zadaniowych powiatowych służb, inspekcji i straży a także w jednostkach 

organizacyjnych Powiatu Mieleckiego. 

e. Sprawdzenie systemu obiegu informacji w procesie doręczania dokumentów powołania AK AP. 

f. Doskonalenie zespołów zadaniowych (grup operacyjnych) wchodzących w skład stanowisk 

kierowania Wojewody Podkarpackiego oraz stanowisk kierowania wojewódzkich organów 

rządowej administracji zespolonej i organów samorządu terytorialnego do działania w sytuacji 

wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

g. Doskonalenie procedur uruchamiających system kierowania oraz przekazywania zadań 

operacyjnych poprzez realizację treningów stałego dyżuru. 

h. Organizowanie przygotowań obronnych na administrowanym terenie poprzez udział w szkoleniach 

teoretycznych. 

i. Merytoryczne i organizacyjne przygotowanie kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych do 

wykonywania zadań obronnych. 

 

W 2020 r. zrealizowano zadanie  „Budowa systemu monitoringu powodziowego dla Powiatu Mieleckiego”. 

System składa się z: 

 Stacji bazowej, 

 8 stacji pomiarowych poziomu wody na ciekach wodnych, 

 2 kamer obrotowych, 

 2 stacji opadowych.  
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Stacje pomiarowe służą do pomiaru poziomu wody  na ciekach wodnych powiatu mieleckiego. Dane 

pomiarowe przesyłane są do stacji bazowej, które zostały zainstalowane w Starostwie Powiatowym w 

Mielcu w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w pokoju nr 334. Stacja bazowa steruje 

transmisją pomiędzy stacjami, prezentuje i wizualizuje dane, analizuje wyniki pomiarów a także prowadzi 

ich archiwizację. Na podstawie zebranych danych pomiarowych prowadzona jest analiza, a także prognoza 

zagrożeń powodziowych. Stacje opadowe służą do pomiarów opadów.  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu: 

 bezpieczeństwo socjalne mieszkańców powiatu, 

 przemoc w rodzinie.  

Realizacja działań prowadzonych w 2020 r. przez PCPR w Mielcu w ramach Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Mieleckim 

na lata 2016-2022 została opisana  w dziale 4.6 Pkt 5.174.6 niniejszego Raportu.  

 

Realizacja działań przeprowadzonych w 2020 r. w ramach „Powiatowego programu profilaktycznego w 

zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2018 – 2022”, została opisana w dziale 4.11/ 5224.11 niniejszego 

Raportu. 

 

W 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu realizowało program oddziaływań korekcyjno 

- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie zostało opisane w pkt. 4.5. /  5164.5 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Mieleckim na lata 2016-2022: 

Cel strategiczny - Wsparcie rodziny oraz rozwój systemu opieki nad rodziną i dzieckiem, Cel operacyjny 

– Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie. 

 

 Program współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok 

 

W związku z realizacją przez PCPR w Mielcu w roku 2020 zadań ustawowych przekazano środki dla nw. 

organizacji pozarządowych: 

 Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane - 30 000 zł - środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem  

na realizację zadania zleconego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  

w ramach projektu „Pomóżmy sobie sami” - polegającego na prowadzeniu grupowych  

i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności 

niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,  

z programu realizowanego przez Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane 

skorzystało 16 osób niepełnosprawnych. W ciągu 12 miesięcy zrealizowano rehabilitację 

indywidualną w miejscu zamieszkania członków Stowarzyszenia (w wymiarze 1 050 godz.) oraz 

grupową i społeczną (w wymiarze 63 godz.). 

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Mielcu - 1 311 967,15 zł - dotacja Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na prowadzenie 
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Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na zlecenie Powiatu 

Mieleckiego, na dzień 31.12.2020 r. wsparcie w placówce znalazło 58 osób niepełnosprawnych z 

zaburzeniami psychicznymi (choroby psychiczne, niepełnosprawność intelektualna oraz choroby 

dodatkowe głównie niepełnosprawność ruchowa i epilepsja). 

 

Program współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

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

i o wolontariacie na 2020 rok. 

Program współpracy 

powiatu mieleckiego z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie na 2020 

rok został opracowany na 

podstawie: 

 

- ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie, 

- uchwały nr 

XIII/130/2019 Rady 

Powiatu Mieleckiego 

z dnia 20 listopada 2019 

r. 

Roczny program współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2020 r. określa cele, zasady, przedmiot i formy 

współdziałania Powiatu Mieleckiego z tymi organizacjami  

i podmiotami, priorytetowe zadania publiczne, sposób tworzenia, 

realizacji i ewaluacji programu, wysokość środków przeznaczonych na 

jego realizację, a także tryb powoływania i zasady działania komisji 

konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 

 

Celem głównym programu jest kształtowanie i wzmocnienie współpracy 

między Powiatem a organizacjami pozarządowymi w zakresie 

definiowania i zaspokajania potrzeb mieszańców Powiatu oraz 

zwiększania aktywności społeczności lokalnej. 

Cele szczegółowe: 

1) umacnianie istniejących organizacji i pobudzanie inicjatyw 

związanych z powstawaniem nowych organizacji pozarządowych 

w Powiecie, 

2) umacnianie wewnętrznych, lokalnych powiązań pomiędzy 

organizacjami pozarządowymi, a administracją samorządową dla 

stworzenia warunków do rozwoju inicjatyw obywatelskich 

i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych, 

3) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji 

pozarządowych, 

4) coraz lepsze poznawanie i diagnozowanie środowisk organizacji 

pozarządowych działających na terenie Powiatu, 

5) poprawa funkcjonowania organizacji pozarządowych poprzez 

pobudzanie organizacji pozarządowych do bardziej efektywnego 

działania i w rezultacie podniesienia poziomu świadczonych przez 

nie usług, 

6) wprowadzenie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców 

Powiatu, 

7) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym 

zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy, 

8) wzmacnianie działań organizacji pozarządowych działających na 

rzecz poprawy jakości życia wspólnoty mieszkańców, poprzez 

wspieranie organizacyjne i współfinansowanie ich działań, na 

zasadach określonych ustawą, 

9) umacnianie w świadomości społecznej poczucia 

odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i wspólnotę lokalną, 
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10) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez 

umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego 

wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań 

publicznych, 

11) wzmacnianie pozycji organizacji i zapewnienie im równych szans 

w realizacji zadań publicznych, przez wspieranie coraz większej 

ilości zadań z jednoczesnym zapewnieniem środków na ich 

realizację, 

12) racjonalne wykorzystanie środków publicznych, 

13) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieopłatnego 

poradnictwa obywatelskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2033 z późn. zm.), 

14) działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości 

prawnej społeczeństwa.   

Komórki organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie 

Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 2020 

r.  

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/284/2013 Rady Powiatu Mieleckiego 

z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu 

Mieleckiego oraz konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub 

Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego, w dniach od 10 

października 2019 r. do 24 października 2019 r. przeprowadzono 

konsultacje projektu „Program współpracy powiatu mieleckiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. 

W konsultacjach mogli wziąć udział przedstawiciele organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.) 

działających na terenie Powiatu Mieleckiego.  

Konsultacje projektu Programu, o którym mowa wyżej, wraz z 

formularzem składania uwag, zbierania pisemnych opinii, uwag, 

wniosków na temat programu, przeprowadzone zostały w formie:  

1. umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Powiatu: http://bip.powiat-mielecki.pl/  

2. umieszczenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: 

http://www.powiat-mielecki.pl,  

Opinie, uwagi, wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian 

można było składać w terminie wskazanym powyżej na formularzu 

składania uwag, w formie elektronicznej. 

W dniu 23 października 2019 roku Powiatowa Rada Działalności Pożytku 

Publicznego Powiatu Mieleckiego przedłożyła pismo dotyczące 

pozytywnego zaopiniowanego „Programu współpracy powiatu 

mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

http://bip.powiat-mielecki.pl/
http://www.powiat-mielecki.pl/
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mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok". 

  

 

 Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu 

Mieleckiego na lata 2016-2022 

 

Tryb i data przyjęcia: Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy 

Powiatu Mieleckiego na lata 2016-2022 został przyjęty Uchwałą Nr XV/92/2016 Rady Powiatu 

Mieleckiego z dnia 25 stycznia 2016 r. 

Realizacja: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu.  

 

Realizacja zadań z zakresu usług rynku pracy 

 

Pośrednictwo pracy 

W 2020 roku pracodawcy zgłosili łącznie 4954 miejsca pracy i aktywizacji zawodowej. Oferty podjęcia 

pracy na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych bez finansowego wsparcia Urzędu, czyli 

tzw. oferty niesubsydiowane stanowiły 79,3% wszystkich ofert (3927 stanowisk pracy). Oferty aktywizacji 

zawodowej realizowane przez pracodawców na podstawie umów o dofinansowanie zawartych z Urzędem, 

czyli tzw. oferty subsydiowane stanowiły 20,7% wszystkich ofert (1027 stanowisk pracy). 

Najwięcej ofert pracy w 2020 roku można zaliczyć do branż: 

 Produkcja (operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej, robotnik wykonujący prace proste 

w przemyśle, operator obrabiarek CNC, operator maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali, 

ślusarz, spawacz, ubojowy, pakowacz ręczny); 

 Handel hurtowy i detaliczny (sprzedawca, magazynier, przedstawiciel handlowy); 

 Usługi (kierowca samochodu ciężarowego, opiekun osoby starszej, kierowca operator wózków 

jezdniowych, robotnik gospodarczy, ogrodnik, pracownik ochrony fizycznej, pielęgniarka, 

fizjoterapeuta, mechanik pojazdów samochodowych, opiekunka dziecięca, kosmetyczka); 

 Budownictwo (pomocniczy robotnik budowlany, brukarz, stolarz, elektryk, murarz); 

 Gastronomia (kucharz, kelner, pomoc kuchenna, piekarz). 

 

Wizyty w zakładach pracy 

W 2020 roku z powodu wystąpienia epidemii COVID-19 i wprowadzonych ograniczeń wizyty w zakładach 

pracy zostały ograniczone. Pośrednicy pracy odbyli łącznie 31 spotkań w lokalnych firmach w ramach 

których promowali działalność Urzędu i pozyskali 12 ofert pracy na 14 wolnych stanowisk. Podczas wizyt 

pracownicy informowali o usługach rynku pracy świadczonych przez Urząd oraz dostępnych formach 

pomocy dla pracodawców. 

 

Targi pracy 

W październiku 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu uczestniczył jako wystawca w wydarzeniu 

Podkarpacki Virtual Expo 2020 pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Jednocześnie 

wraz z wirtualnymi targami odbyła się kolejna edycja projektu Wystartuj z Nami. Poprzez promocję 

wydarzeń za pośrednictwem Urzędu pracodawcy z terenu powiatu mieleckiego mogli wystawić się na 



RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO ZA 2020 ROK 
 

57 
 

wirtualnych stoiskach, zaprezentować swoje usługi oraz porozmawiać z potencjalnymi kandydatami do 

pracy. 

 

Zatrudnianie cudzoziemców 

W 2020 roku przyjęto do realizacji 44 oferty pracy wraz z wnioskami o wydanie informacji starosty na 

temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi na 596 stanowisk pracy. Po przeprowadzeniu procedury tzw. testu rynku pracy wydano 

pracodawcom 545 informacji umożliwiających firmom lub bezpośrednio samym cudzoziemcom ubieganie 

się o pobyt i pracę w Polsce. Dodatkowo w 2020 roku pracodawcy złożyli 309 oświadczeń o zamiarze 

powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, z czego 261 oświadczeń zostało pozytywnie 

zweryfikowanych i wpisanych do ewidencji. W przypadku 9 oświadczeń wydano decyzję o odmowie 

wpisania oświadczenia do ewidencji. Pozostałe oświadczenia pozostały bez rozpatrzenia lub umorzono 

postepowanie. 

 

Poradnictwo indywidualne 

W zakresie poradnictwa indywidualnego w 2020 roku udzielono łącznie 801 porad indywidualnych. Porady 

dotyczyły likwidowania deficytów w zakresie umiejętności poszukiwania pracy i poruszania się po rynku 

pracy, pomocy w zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej, a także pomocy w tworzeniu dokumentów 

aplikacyjnych i przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych, wyboru kierunku szkolenia oraz badania 

predyspozycji do prowadzenia własnej firmy. 

 

Grupowe poradnictwo zawodowe i preorientacja zawodowa 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Mielcu od początku II kwartału 2020 r. nie prowadzono grupowego poradnictwa zawodowego. 

Wszystkie działania ograniczyły się do tych aktywności, które zostały zaplanowane i zrealizowane w I 

kwartale 2020 roku. W rezultacie przeprowadzono dla 10 osób bezrobotnych zajęcia "Biznes plan" 

przygotowujące do otwarcia i prowadzenia własnej firmy. Zorganizowano także 9 spotkań grupowej 

informacji zawodowej, w których uczestniczyło 101 osób. Tematyka spotkań dotyczyła przekazania 

informacji na temat usług oraz instrumentów rynku pracy, a także praw i obowiązków osób bezrobotnych. 

Również w I kwartale przeprowadzono z uczniami szkół średnich z terenu powiatu mieleckiego 11 spotkań 

informacyjnych z zakresu preorientacji zawodowej w trakcie których doradcy zawodowi i pośrednicy pracy 

przekazywali informację o lokalnym rynku pracy, planowaniu ścieżki kariery zawodowej oraz o usługach 

i instrumentach oferowanych przez PUP w Mielcu. W spotkaniach uczestniczyło 450 uczniów. 

 

Szkolenia grupowe 

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii koronawirusa specjaliści do spraw rozwoju zawodowego nie 

realizowali grupowych szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych. Pracownicy zostali skierowani do 

realizacji zadań związanych obsługą pożyczek udzielanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 

2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z 

późn. zm.). 

 

Szkolenia indywidualne 
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Działalność w zakresie szkoleń indywidualnych była ograniczona i prowadzona wyłącznie w I kwartale 

2020 roku. Na szkolenie Operator koparko-ładowarek kl. III - wszystkie typy realizowane pod 

indywidualne potrzeby pracodawców skierowano 2 osoby. Umowy na przeprowadzenie szkoleń podpisano 

z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego mgr inż. Jerzy Czerwiński z Rzeszowa. Koszt przeszkolenia 1 osoby 

został określony na kwotę 1600,00 zł (łącznie 3200,00 zł). 

 

Finansowanie studiów podyplomowych 

W 2020 roku kontynuowano finansowanie kosztów studiów podyplomowych i wypłacano stypendium dla 

1 uczestnika, z którym umowę zawarto w roku 2019. Łączne wydatki na finansowanie studiów 

podyplomowych wyniosły 3470,85 złotych. 

 

Finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

W 2020 r. przeprowadzono 2 nabory wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z 

limitu podstawowego KFS. Łącznie w wyniku prowadzonych naborów pracodawcy złożyli 166 wniosków 

na kwotę 1 246 858,82 zł w ramach których planowali objąć kształceniem ustawicznym 563 osoby. 

Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Po rozpatrzeniu wniosków 

podpisano 86 umów na przeszkolenie 294 osób za łączną kwotę 598 638,80 złotych. Dodatkowo 

przeprowadzono 1 nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z rezerwy 

KFS. W wyniku naboru na środki z rezerwy KFS pracodawcy złożyli 57 wniosków na kwotę 402 119,63 

zł w celu objęcia kształceniem ustawicznym 166 osób. Po rozpatrzeniu wniosków podpisano 31 umów na 

przeszkolenie 86 osób za łączną kwotę 192 126,00 złotych. 

 

Realizacja zadań z zakresu instrumentów rynku pracy 

 

Programy finansowane z Funduszu Pracy 

Środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2020 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przyznane na podstawie „algorytmu” 

    

LIMIT NA 2020 

ROK 
Planowana 

liczba 

aktywizowanych 

osób 

(w tym osoby, 

które rozpoczęły 

udział w 

programie w 

2019r.) 

REALIZA

CJA 

PLANU             

(w tym 

zobowiąza

nia                

z 2019r.)            

(zł) 

REALIZA

CJA 

PLANU                     

(w tym 

osoby, 

które 

rozpoczęły 

udział                   

w 

programie                                        

w 2019r.) 

LP WYSZCZEGÓLNIENIE %  Zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 prace interwencyjne 

24,12

% 449 000,00 160 

447 

473,29 193 

2 staże 

50,89

% 947 406,72 145 

945 

247,47 158 

3 

staże - wkład własny do 

projektu "Nie przegap swojej 

szansy" 0,61% 11 325,00 0 11 322,89 0 
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4 

refundacja kosztów 

wyposażenia i doposażenia 

stanowiska pracy - wkład 

własny do projektu "Szansa 

na zatrudnienie" 0,97% 18 000,00 0 18 000,00 0 

5 roboty publiczne 

11,69

% 217 700,00 40 

216 

220,40 40 

6 szkolenia  0,33% 6 100,00 2 6 034,61 2 

7 studia podyplomowe 0,21% 4 000,00 1 3 470,85 1 

8 

dofinansowanie 

podejmowania działalności 

gospodarczej 4,30% 80 000,00 4 59 144,01 3 

9 

refundacja kosztów 

wyposażenia i doposażenia 

stanowiska pracy  6,77% 126 000,00 7 

107 

999,97 6 

10 badania osób bezrobotnych 0,11% 2 000,00 4 73,80 1 

 RAZEM 

100,00

% 

1 

861 531,72 363 

1 814 987,

29 404 

 

Programy finansowane z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 

Zadania określone w art. 15 zzb - 15 zze i art. 15zze2 Ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

    

LIMIT NA 2020 

ROK 
Planowana 

liczba 

aktywizowan

ych osób 

REALIZACJ

A PLANU              

REALIZ

ACJA 

PLANU                      LP WYSZCZEGÓLNIENIE  %  Zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

dofinansowanie części 

kosztów wynagrodzeń 

(art. 15zzb ustawy COVID-

19*) 

21,11

% 8 252 159,63 1 600 7 775 551,59 1 738 

2 

dofinansowanie części kosztów 

prowadzenia działalności 

gospodarczej (art. 15zzc 

ustawy COVID-19*) 

11,26

% 4 400 000,00 730 4 212 520,00 773 

3 
pożyczki (art. 15zzd ustawy 

COVID-19*) 

65,50

% 

25 600 

000,00 5 035 

25 282 

779,00 5 058 

4 

dofinansowanie części 

kosztów wynagrodzeń (art. 

15zze ustawy COVID-19*) 0,59% 231 994,78 21 51 725,20 21 

5 
pożyczki (art. 15zzda ustawy 

COVID-19*) 1,28% 500 000,00 140 368 880,35 152 

6 

dofinansowanie części 

kosztów wynagrodzeń (art. 

15zze2 ustawy COVID-19*) 0,26% 100 000,00 2 9 658,47 2 
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 RAZEM 

100,00

% 

39 084 

154,41 7 528 

37 

701 114,61 7744 

 

Zadania określone w art. 15 zze4 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

    
LIMIT NA 2020 

ROK 
Planowana 

liczba 

aktywizowanyc

h osób 

REALIZA

CJA 

PLANU              

REALIZA

CJA 

PLANU                      LP WYSZCZEGÓLNIENIE  %  Zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Dotacje na pokrycie 

bieżących kosztów 

prowadzenia działalności 

gospodarczej (art. 15zze4 

ustawy COVID-19*) 

100,00

% 
2 000 000,

00 400 105 000,00 21 

 RAZEM 100,00% 
2 000 

000,00 400 105 000,00 21 

 

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących 

potrzeb rynku pracy:  "Rezerwa 2020 - instrumenty COVID-19”. 

 

   LIMIT NA 2020 ROK Planowana 

liczba 

aktywizowanyc

h osób  

REALIZA

CJA 

PLANU             

(kwota) 

REALIZA

CJA 

PLANU       

(osoby)                 
LP WYSZCZEGÓLNIENIE  % plan w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

dofinansowanie 

podejmowania działalności 

gospodarczej 65,12% 

140 

000,00 7 19 972,98 1 

2 Staże 13,95% 30 000,00 5 23 351,30 7 

3 roboty publiczne 18,14% 39 000,00 5 33 992,34 5 

4 prace interwencyjne  2,79% 6 000,00 5 5 912,32 6 

 RAZEM 100,00% 

215 

000,00 22 83 228,94 19 

 

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi: "Rezerwa 2020 - tereny 

wiejskie" 

   LIMIT NA 2020 ROK Planowana 

liczba 

aktywizowanyc

h osób  

REALIZA

CJA 

PLANU             

(kwota) 

REALIZA

CJA 

PLANU       

(osoby)                 
LP WYSZCZEGÓLNIENIE  % plan w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

dofinansowanie 

podejmowania działalności 

gospodarczej 29,76% 

1 000 

000,00 50 531 415,11 28 
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2 

refundacja kosztów 

wyposażenia i doposażenia 

stanowiska pracy 52,50% 

1 764 

000,00 98 

1 204 

547,72 67 

3 staże  12,53% 

421 

000,00 80 409 786,68 96 

4 roboty publiczne  4,02% 

135 

000,00 19 128 078,01 19 

5 prace interwencyjne  1,19% 40 000,00 11 31 737,21 11 

 RAZEM 100,00% 

3 360 

000,00 258 

2 305 

564,73 221 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – limit podstawowy 

 

    

LIMIT NA 2020 

ROK Planowana liczba 

aktywizowanych 

osób            

REALIZA

CJA 

PLANU              

(kwota) 

REALIZA

CJA 

PLANU       

(osoby)                 
LP WYSZCZEGÓLNIENIE  %  Zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 kursy / szkolenia 99,77% 598 638,80 150 598 638,80 294 

2 promocja KFS 0,23% 1 361,20 0 1 361,20 0 

 RAZEM 

100,00

% 600 000,00 150 600 000,00 294 

 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – rezerwa 

 

    

LIMIT NA 2020 

ROK Planowana liczba 

aktywizowanych 

osób            

REALIZA

CJA 

PLANU              

(kwota) 

REALIZA

CJA 

PLANU       

(osoby)                 
LP WYSZCZEGÓLNIENIE  %  Zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 kursy / szkolenia 93,81% 197 000,00 60 192 126,00 86 

2 promocja KFS 6,19% 13 000,00 0 12 106,74 0 

 RAZEM 

100,00

% 210 000,00 60 204 232,74 86 

 

Programy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Projekt pozakonkursowy pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim 

(IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

    LIMIT NA 2020 ROK Planowana 

liczba 

aktywizowany

ch osób            

REALIZA

CJA 

PLANU             

(kwota) 

REALIZA

CJA 

PLANU       

(osoby)                 

LP WYSZCZEGÓLNIENIE  % plan w zł 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 
Staże 77,78% 1 337 425,00 266 

1 333 

511,71 331 

2 bon na zasiedlenie 9,31% 160 000,00 20 159 410,22 20 

3 prace interwencyjne 12,91% 222 000,00 62 221 480,28 74 

 RAZEM 

100,00

% 1 719 425,00 348 

1 714 

402,21 425 

 

Projekt pozakonkursowy pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim 

(V)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

    

LIMIT NA 2020 

ROK Planowana liczba 

aktywizowanych 

osób            

REALIZA

CJA 

PLANU             

(kwota) 

REALIZA

CJA 

PLANU       

(osoby)                 
LP WYSZCZEGÓLNIENIE  %  Zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
dofinansowania podjęcia 

działalności gosp. 

12,09

% 799 549,00 40 783 115,78 40 

2 

refundacja kosztów 

wyposażenia i doposażenia 

stanowiska pracy 5,54% 366 500,00 20 359 999,99 20 

3 

dofinansowanie części kosztów 

wynagrodzeń (art. 15zzb 

ustawy COVID-19*) 

72,60

% 

4 800 

000,00 650 

4 609 

630,34 1 111 

4 

dofinansowanie części kosztów 

prowadzenia działalności 

gospodarczej (art. 15zzc 

ustawy COVID-19*) 9,07% 600 000,00 85 550 940,00 97 

5 

dofinansowanie części kosztów 

wynagrodzeń (art. 15zze 

ustawy COVID-19*) 0,69% 45 715,00 10 9 582,35 6 

 RAZEM 

100,00

% 

6 611 

764,00 805 

6 313 

268,46 1 274 

 

Projekt pozakonkursowy pn. "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy 

w powiecie mieleckim (VI)" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 

    
LIMIT NA 2020 

ROK Planowana liczba 

aktywizowanych 

osób            

REALIZA

CJA 

PLANU             

(kwota) 

REALIZA

CJA 

PLANU       

(osoby)                 
LP WYSZCZEGÓLNIENIE  %  Zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
dofinansowanie podjęcia 

działalności gosp. 5,87% 519 806,93 26 514 139,00 26 
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2 

refundacja kosztów 

wyposażenia i doposażenia 

stanowiska pracy 9,76% 864 000,00 47 845 421,63 47 

3 

dofinansowanie części 

kosztów wynagrodzeń (art. 

15zzb ustawy COVID-19*) 
76,49

% 

6 772 

130,59 847 

6 742 

449,02 1 851 

4 

dofinansowanie części 

kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej (art. 

15zzc ustawy COVID-19*) 7,88% 698 000,00 128 696 800,00 128 

 RAZEM 
100,0

0% 

8 853 

937,52 1 048 

8 798 

809,65 2 052 

 

Projekt konkursowy pn. ,,Nie przegap swojej szansy’’ współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. 

    

LIMIT NA 2020 

ROK 
Planowana 

liczba 

aktywizowanyc

h osób 

(w tym osoby, 

które 

rozpoczęły 

udział  w 

programie w 

2019r.) 

REALIZA

CJA 

PLANU             

(w tym 

zobowiąza

nia                

z 2019r.)            

(zł) 

REALIZA

CJA 

PLANU                     

(w tym 

osoby, 

które 

rozpoczęły 

udział                   

w 

programie                                        

w 2019r.) 

LP WYSZCZEGÓLNIENIE 
 % 

plan 
w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1a 

staże - dofinansowanie z 

projektu 100,00

% 

14 200,00 

10 25 431,83 10 

1b 

staże - wkład własny Fundusz 

Pracy 
11 800,00 

 

RAZEM RPO WP - proj. 

konkursowy 

100,00

% 26 000,00 10 25 431,83 10 

  w tym kwota dofinansowania 

54,62

% 14 200,00  14 108,94  
 

Projekt konkursowy pn. ,,Szansa na zatrudnienie’’ współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. 

 

    

LIMIT NA 2020 

ROK 
Planowana 

liczba 

REALIZA

CJA 

PLANU             

REALIZA

CJA 

PLANU                     LP WYSZCZEGÓLNIENIE  %  Zł 
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aktywizowanyc

h osób 

(w tym osoby, 

które 

rozpoczęły 

udział  w 

programie w 

2019r.) 

(w tym 

zobowiąza

nia                

z 2019r.)            

(zł) 

(w tym 

osoby, 

które 

rozpoczęły 

udział                   

w 

programie                                        

w 2019r.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1a 

refundacja kosztów 

wyposażenia i doposażenia 

stanowiska pracy - 

dofinansowanie z projektu 100,00

% 

238 855,00 
13 180 000,00 10 

1b 

refundacja kosztów 

wyposażenia i doposażenia 

stanowiska pracy - wkład 

własny Fundusz Pracy 30 320,00 

2 Staże 0,00% 0,00 0 0 0 

 

RAZEM RPO WP - proj. 

konkursowy 

100,00

% 269 175,00 13 180 000,00 10 

  w tym kwota dofinansowania 

88,74

% 238 855,00  162 000,00  
 

 

Programy finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

    

LIMIT NA 2020 

ROK 
Planowana 

liczba 

aktywizowanyc

h osób            

REALIZA

CJA 

PLANU              

(kwota) 

REALIZACJ

A PLANU       

(osoby)                 LP WYSZCZEGÓLNIENIE  % plan w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
zwrot kosztów wyposażenia 

miejsc pracy 

100,00

% 
90 000,00 2 90 000,00 2 

 
RAZEM 

100,00

% 
90 000,00 2 90 000,00 2 

 

Razem realizowane programy na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy 

 

    LIMIT NA 2020 ROK Planowana 

liczba 

aktywizowa

nych osób 

(w tym 

osoby, które 

rozpoczęły 

udział w 

programie 

w 2019r.) 

REALIZACJA 

PLANU             

(w tym 

zobowiązania          

z 2019r.)            

(kwota) 

REALIZAC

JA PLANU       

(osoby)                

(w tym 

osoby, które 

rozpoczęły 

udział w 

programie w 

2019r.) 

LP 

WYSZCZ

EGÓLNI

ENIE 

 % plan w zł 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

OGÓŁE

M 100,00% 64 858 867,65 11 007 59 906 717,57 12 562 

 

Pozyskiwanie środków finansowych na 2020 rok 

Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2019r. została ustalona na 2020 rok 

kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 6 130 800 zł. 

Decyzją MRPiPS z dnia 17.12.2019r. została ustalona na 2020 rok kwota środków Funduszu Pracy na 

realizację zadań, o których mowa w art. 69a ust. 2 ustawy, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

w wysokości 600 000 zł. 

W dniu 20.01.2020r. złożono do WUP w Rzeszowie Zapotrzebowanie na środki z rezerwy Funduszu Pracy 

w 2020 roku na kwotę 9 570 00 zł w celu objęcia działaniami aktywizacyjnymi 825 bezrobotnych. 

W dniu 21.01.2020r. złożono do WUP w Rzeszowie Zestawienie przewidywanego zapotrzebowania 

pracodawców na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 roku na kwotę 120 000 zł 

w celu objęcia dofinansowaniem szkoleń dla 60 osób. 

W odpowiedzi na nabór ogłoszony przez WUP w Rzeszowie w dniu 10.02.2020r. złożono wniosek 

o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim 

(V)”, który został zaakceptowany 20.02.2020r. W dniu 26.02.2020r. przekazano dokumenty niezbędne do 

podpisania umowy w sprawie realizacji projektu. Założone formy aktywizacji: dofinansowania podjęcia 

działalności gospodarczej, staże, bony na zasiedlenie, refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia 

stanowiska pracy, prace interwencyjne. Wartość projektu i kwota dofinansowania na lata 2020-2022: 5 702 

194,00 zł, w tym na 2020 rok: 1 166 049,00 złotych. Planowana liczba aktywizowanych osób w latach 

2020-2022: 567, w tym w 2020 roku: 105. Umowę podpisano w dniu 02.04.2020r. 

W odpowiedzi na nabór ogłoszony przez WUP w Rzeszowie w dniu 20.02.2020r. złożono wniosek 

o dofinansowanie projektu ,,Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie 

mieleckim (VI)”, który został zaakceptowany 23.03.2020r. Założone formy aktywizacji: dofinansowania 

podjęcia działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. 

Wartość projektu i kwota dofinansowania na 2020 rok: 1 383 806,93 zł. Planowana liczba aktywizowanych 

osób w 2020 roku: 73. Umowę podpisano w dniu 29.04.2020r. 

Na wniosek PUP w Mielcu z dnia 08.04.2020r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją z 

dnia 08.04.2020 roku przyznał dodatkowe środki Funduszu Pracy w kwocie 20 000 000,00 zł na 

finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu w 2020 roku zadań określonych w art. 15zzb – 15zze 

Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.). 

Na wniosek PUP w Mielcu z dnia 30.04.2020r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją z 

dnia 04.05.2020 roku przyznał dodatkowe środki Funduszu Pracy w kwocie 20 000 000,00 zł na 

finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu w 2020 roku zadań określonych w art. 15zzb – 15zze 

Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.). 
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Na wniosek PUP w Mielcu z dnia 28.05.2020r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją z 

dnia 29.05.2020 roku przyznał dodatkowe środki Funduszu Pracy w kwocie 20 000 000,00 zł na 

finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu w 2020 roku zadań określonych w art. 15zzb – 15zze 

Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.). 

W dniu 12.06.2020r. złożono do WUP w Rzeszowie zapotrzebowanie na środki z rezerwy Funduszu Pracy 

w 2020 roku na kwotę 6 770 000,00 złotych w celu zaktywizowania 520 osób bezrobotnych. 

Rada Powiatu Mieleckiego Uchwałą z dnia 19.06.2020r. określiła zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2020 roku, w tym dla PUP w 

Mielcu przeznaczono środki w kwocie 90 000 złotych z przeznaczeniem na dokonywanie zwrotu kosztów 

wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. 

Na wniosek PUP w Mielcu z dnia 24.06.2020r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją z 

dnia 26.06.2020 roku przyznał dodatkowe środki Funduszu Pracy w kwocie 20 000 000,00 zł na 

finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu w 2020 roku zadań określonych w art. 15zzb – 15zze 

i art. 15zze2 Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.). 

Na wniosek PUP w Mielcu z dnia 02 lipca 2020r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją z 

dnia 03 lipca 2020 roku przyznał dodatkowe środki Funduszu Pracy w kwocie 6 570 000,00 złotych na 

realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym 4 750 000,00 złotych na program aktywizacji 

zawodowej bezrobotnych zamieszkałych na wsi oraz 1 820 000,00 złotych na program, którego realizacja 

wynika z diagnozy potrzeb lokalnego rynku pracy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. 

Decyzją z dnia 14.07.2020r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki Funduszu Pracy 

z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w kwocie 210 000,00 zł z przeznaczeniem na 

finansowanie zadań realizowanych w ramach priorytetów Rady Rynku Pracy w 2020 roku. 

Dnia 27.07.2020r. podpisano aneks do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w powiecie mieleckim (V)” uwzględniający zwiększenie środków o kwotę 5 445 715 złotych 

z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Tarczy Antykryzysowej związanej z COVID-19. 

Dnia 30.07.2020r. podpisano aneks do projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez 

pracy w powiecie mieleckim (VI)” uwzględniający zwiększenie środków o kwotę 4 022 290,22 zł 

z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Tarczy Antykryzysowej związanej z COVID-19. 

Na wniosek PUP w Mielcu z dnia 18 grudnia 2020r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii decyzją z dnia 

19 grudnia 2020 roku przyznał dodatkowe środki Funduszu Pracy w kwocie 2 000 000,00 zł na 

finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu w 2020 roku zadania określonego w art. 15zze4 

Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.). 

W odpowiedzi na ogłoszony przez WUP w Rzeszowie konkurs nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 w dniu 

10.12.2020r. PUP w Mielcu złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Aktywizacja 30+” 

współfinansowany z EFS w ramach RPO WP, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 

7.1-Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe. Planowana liczba 

uczestników projektu: 150 osób, wartość projektu wynosi około 1 990 000,00 zł. 
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W dniu 30 grudnia 2020 roku PUP w Mielcu wystąpił do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

z wnioskiem o przyznanie środków Funduszu Pracy w kwocie 3 000 000,00 zł na finansowanie w 2021r. 

realizacji działań określonych w art. 15zzb - 15zze i 15 zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). Środki zostały 

przyznane w 2021 roku. 

W dniu 30 grudnia 2020 roku PUP w Mielcu wystąpił do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

z wnioskiem o przyznanie środków Funduszu Pracy w kwocie 3 000 000,00 zł na finansowanie w 2021r. 

realizacji działań określonych w art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). Środki zostały przyznane w 

2021 roku. 

 3-letni program dotyczący rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020 

 

Tryb i data przyjęcia: 3 -letni program dotyczący rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018 – 2020 

został przyjęty Uchwałą Nr XL/289/2018 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 22 marca 2018 r. w 

trybie i na zasadach, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym; art. 180 pkt 1, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. 

Realizacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.  

 

Podstawowe założenia 3 -letniego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018 – 2020 

zostały opisane w pkt. 4.5./ 5164.5 Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Powiecie Mieleckim na lata 2016-2022: Cel strategiczny - Wsparcie rodziny oraz rozwój systemu opieki 

nad rodziną i dzieckiem, Cel operacyjny – Zapewnienie dzieciom miejsc w pieczy zastępczej w przypadku 

braku możliwości zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców oraz rozwój systemu pieczy zastępczej 

ze szczególnym ukierunkowaniem na formy rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

 Powiatowy  program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych 

metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie 

na lata 2018 - 2022 

 

Tryb i data przyjęcia: Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą 

w rodzinie na lata 2018 -2022 został przyjęty Uchwałą Nr XLIII/315/2018 Rady Powiatu 

Mieleckiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w trybie i na zasadach, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 

2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Realizacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.  

 

 

 

Podstawowe założenia: 
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Zmniejszenie skali przemocy w rodzinie w Powiecie Mieleckim poprzez wspieranie  

i podejmowanie działań profilaktycznych wobec rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy,  

w szczególności w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych  

w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w tym: 

 Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy  

w rodzinie, 

 Zwiększenie wiedzy o instytucjach udzielających specjalistycznej pomocy, 

 Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom, w tym będącym w sytuacji przemocy domowej, 

 Współpracę z rodzicami biologicznymi dzieci przebywających w pieczy zastępczej celem edukacji 

w zakresie prawidłowej komunikacji i uczenie sposobów rozwiązywania konfliktów, wzmocnienie 

kompetencji wychowawczych oraz prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczych, 

 Współpracę z gminami na rzecz edukacji i promowania prawidłowych metod wychowawczych, 

postaw rodzicielskich oraz stylu życia wolnego od przemocy  

w rodzinach podwyższonego ryzyka, 

 Edukację młodzieży szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mielecki  

w zakresie kształtowania prawidłowych form komunikacji i konstruktywnych sposobów 

rozwiązywania konfliktów. 

 

Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mielecki pomimo panującej pandemii COVID-19 

prowadziły programy i warsztaty dla młodzieży wpisujące się w zadania i cele w/w programu m. in. 

kształtowania prawidłowych form komunikacji i konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, 

edukacja na temat bezpieczeństwa w sieci, budowania zaufania, zapobiegania agresji  

i  cyberprzemocy. W/w program wpisuje się w „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Mieleckim na lata 2016 – 2022”. 

 

 Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie pn. „Dom bez przemocy” na lata 2018-2022 

 

Tryb i data przyjęcia: Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie pn. „Dom bez przemocy” na lata 2018-2022 został przyjęty Uchwałą Nr XLIII/316/2018 

Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w trybie i na zasadach, o którym mowa w art. 6 

ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Realizacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.  

 

Realizacja za 2020r. Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie pn. „Dom bez przemocy” na lata 2018-2022 zostały opisane w pkt. 4.5. /  5164.5 Powiatowa 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Mieleckim na lata 2016-2022: Cel 

strategiczny - Wsparcie rodziny oraz rozwój systemu opieki nad rodziną i dzieckiem, Cel operacyjny – 

Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie. 

 

Program ma charakter edukacyjno – korekcyjny. Część edukacyjna koncentruje się na przekazaniu szeroko 

pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest  

na zdobycie umiejętności zastępowania przemocy zachowaniami nieagresywnymi poprzez ćwiczenie 
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konstruktywnych form myślenia i reagowania, odkrycie własnych zasobów, trening umiejętności 

społecznych oraz naukę korzystania ze wsparcia społecznego. 

Mając na uwadze złożoność przyczyn, które tkwią u źródeł przemocy domowej, realizując Program 

koncentrujemy się na rozumieniu przemocy, jako zjawiska wyuczonego i kształtowanego społecznie oraz 

wzmacnianego kulturowo. Pozwala to na przyjęcie założenia, że poddając osobę stosującą przemoc 

odpowiednim oddziaływaniom można go niejako „oduczyć” przemocy, przekazując mu wiedzę 

i wyposażając w umiejętności, pod warunkiem, że uczestnik ma wewnętrzną potrzebę przemiany i będzie 

chciał to wykorzystać w życiu.  

 

Cele Programu: 

1. Powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy. 

2. Uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie faktu stosowania tej przemocy  

i swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy. 

3. Rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie. 

4. Kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy 

w rodzinie.  

5. Zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy  

w rodzinie. 

6. Zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez 

stosowania przemocy. 

7. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, samokontroli  

i sposobów radzenia sobie ze złością i innymi uczuciami w sposób akceptowany społecznie. 

8. Podniesienie wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawnych dotyczących przemocy 

w rodzinie. 

9. Podniesienie samoświadomości o mocnych stronach, zasobach i możliwościach oraz uzyskanie 

informacji o lokalnej sieci wsparcia. 

10. Uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych. 

 

Realizacja założeń przyjętych w dokumencie wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.: 

W 2020 roku PCPR w Mielcu realizowało program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie pn. „Dom bez przemocy”. Zajęcia grupowe trwały od 02.09.2020 r. do 

16.12.2020 r. w których uczestniczyło 7 osób i obejmowały 62 godziny dydaktyczne. Udział   

w minimum 60 godzinach dydaktycznych były podstawą do stwierdzenia ukończenia ww. programu. 

Program ukończyło 5 osób co zostało potwierdzone wydanym zaświadczeniem. 

 

 Plan naprawczy na lata 2020-2022 z prognozą finansową na lata 2020-2030 Szpitala 

Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu  
 

Plan naprawczy na lata 2020-2022 z prognozą finansową na lata 2020-2030 Szpitala Specjalistycznego im. 

Edmunda Biernackiego w Mielcu został przyjęty Uchwałą Nr XIX/195/2020 Rady Powiatu Mieleckiego z 

dnia 16 lipca 2020 roku.  
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Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku, aż do odwołania wprowadzono  

w Polsce stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Konsekwencją tej ustawy były 

decyzje o ograniczeniu dostępu do świadczeń zdrowotnych planowanych oraz potwierdzaniu praw do 

świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Ograniczenia  

w działalności operacyjnej oddziałów (hospitalizacja) i poradni (AOS) Szpitala dotyczyły okresów od III 

do VI 2020 roku oraz od IX do XII 2020 roku i wynikały z absencji personelu spowodowanej zakażeniem 

COVID-19 lub nałożoną w trybie administracyjnym kwarantanną oraz zadaniami określonymi przez 

Ministra Zdrowia dla szpitali publicznych w IV kwartale 2020 roku. 

 

Wstrzymanie realizacji „Planu naprawczego na lata 2020-2022 z prognozą finansową na lata 2020-2030” 

w III i IV kwartale 2020 roku” z powodu absencji chorobowej personelu spowodowanej zakażeniem 

COVID-19 lub nałożoną w trybie administracyjnym kwarantanną. 

 

Ogółem w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. absencja w pracy personelu medycznego 

i administracyjnego wyniosła 13 296 osobodni, z tego z tytułu zachorowania COVID-19 

i kwarantanny spowodowanej kontaktem z osobami zakażonymi SARS-Cov-2 wyniosła 5 330 osobodni. 

Sytuacja ta destabilizowała kompletnie organizację pracy na oddziałach. 

 

Wstrzymanie realizacji „Planu naprawczego na lata 2020-2022 z prognozą finansową na lata 2020-2030” 

w III i IV kwartale 2020 roku z powodu realizacji „Strategii walki z pandemią COVID-19 – jesień 2020” 

zmienioną „Strategią walki z pandemią COVID-19 – jesień 2020 wersja 3.0.” opracowaną przez 

Ministerstwo Zdrowia. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych, wymusiła na szpitalach publicznych podporządkowanie działalności szpitali 

„Strategii walki z pandemią COVID-19 – jesień 2020” opracowaną przez Ministerstwo Zdrowia, która 

została omówiona w Rozdziale 5 w pkt. 5.3. 

 

Realizacja Planu naprawczego na lata 2020-2022 w zakresie uruchomienia Pracowni Badań 

Molekularnych. 

 

Diagnostyka molekularna mikroorganizmów 

Zgodnie z Planem Naprawczym na lata 2020-2022 zaplanowano uruchomienie w ramach Laboratorium 

Mikrobiologicznego świadczenie usług diagnostyki molekularnej mikroorganizmów.  

W ramach tej platformy możliwe będzie uruchomienie wielu testów wykrywających obecność RNA (kwas 

rybonukleinowy – nośnik wielu wirusów), w tym koronawirusa SARS-Cov-2 metodą PCR  

w czasie rzeczywistym. Czas oczekiwania na wyniki badań koronawirusa wynosi 3 godziny, a koszt 

jednego badania łącznie z wynagrodzeniem personelu jest mniejszy niż 240 zł (cena rynkowa > 400 zł). 

Zakres diagnostyki metodą „go-away” (w pełni zautomatyzowanej) jest bardzo szeroki. Obejmuje on 

między innymi takie testy jak: test w kierunku MRSA – wymazy z nosa, test w kierunku Clostrdium Diff  

– wykrywa gen toksyny B, test w kierunku MRSA, MSSA. mecA  mecC – wymazy z nosa, test w kierunku 

CRE – wymaz z odbytu – wykrywa KPC, NDM, Oxa-48,Panel Enteric bakteryjny – obejmuje w jednym 

teście: Salmonella spp., Shigellosis, Campylobacter ,Panel Enterc wirusowy –  

z kału – wykrywa: Noro1, 2, Rota, panele Enteric pasożyty – bezpośrednia detekcja –wykrywa: Giardia 

Lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium (parvum i hominis), test w kierunku GBS,test w 
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kierunku CT/GC – wymazy z pochwy, szyjki macicy, mocz, Panel Flu A/B – górne i dolne drogi 

oddechowe, panel Bordetella pertussis/parapertussis – górne i dolne drogi oddechowe. 

 

Prowadzenie takiej palety testów plasuje Laboratorium Mikrobiologiczne w grupie najbardziej 

zaawansowanych technologicznie pracowni mikrobiologii w Polsce. Oddano do użytkowania platformę 

molekularną w czerwcu 2020 r.  W okresie 01.07.2020 r. – 31.12.2020 r. wykonano 8 274 testy przeciw 

Covid-19 RT PCR. 

 

  Program Naprawczy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu w Mielcu 
 

Program Naprawczy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu został przyjęty  Uchwałą 

Nr XXIII/217/2020 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 27 listopada 2020 roku i zakłada: 

1. Optymalizację realizacji procesów. 

2. Optymalizację przychodowo-kosztową.   

3. Optymalizację procesu rozliczania świadczeń medycznych. 

4. Regulację zużycia materiałów, leków wraz z regulacją poziomów zapasów. 

5. Wdrożenie nowoczesnego narzędzia informatycznego. 

6. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów (sprzętu, pomieszczeń, personelu). 

7. Wypracowanie rekomendacji i zaleceń do realizacji świadczeń medycznych w zakresie 

Ratownictwa Medycznego. 

 

Wszystkie ww. zakresy dotyczą działalności Zakładu i w ramach nich wypracowywane są rozwiązania 

docelowo przynoszące zwiększenie oszczędności począwszy od zmniejszenia kosztów jednych elementów 

po zwiększenie przychodów innych. Realizacja wytycznych w każdym z elementów zwiększających 

efektywność pozwoli na uzyskanie pełnej płynności ekonomicznej i organizacyjnej. 

 

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu niezwłocznie  

po ujawnieniu straty za 2018 rok podjęła szereg działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej 

jednostki: 

 

W zakresie zwiększenia źródeł finansowania: 

 negocjacja wyższego finansowania transportów sanitarnych realizowanych w ramach POZ oraz 

transportów szpitalnych, 

 rozesłanie do lekarzy POZ informacji z prośbą o wnikliwą analizę wystawianych przez nich zleceń 

na transporty medyczne, 

 wnikliwa analiza zleconych transportów z poziomu przyjmujących i realizujących zlecenia, 

 postulowanie do POW NFZ zwiększenia limitu przyjmowanych pacjentów przez poradnię chirurgii 

dziecięcej, 

 renegocjacja z najemcami umów najmu pomieszczeń w siedzibie PSPR SPZ w Mielcu, 

 pozyskanie środków na stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i rezygnacja  

z usług firmy zewnętrznej świadczącej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń, 

 pozyskanie środków finansowych na szkolenia zawodowe dla personelu, 
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 pozyskanie środków finansowych na zakupy inwestycyjne. 

 

W zakresie minimalizacji ponoszonych kosztów: 

 bieżące monitorowanie kosztów zużycia materiałów, a w szczególności kosztów leków, sprzętu 

medycznego jednorazowego użytku, 

 analiza zużycia energii elektrycznej, gazu zarówno w siedzibie podmiotu, jak również na 

podstacjach, 

 rozeznanie możliwości instalacji alternatywnych źródeł energii odnawialnych (fotowoltaika), 

 bieżące monitorowanie polityki kadrowej w celu optymalizacji form zatrudnienia oraz ponoszonych 

kosztów świadczeń na rzecz pracowników. 

 

5. Realizacja zadań powiatu 

5.1 Edukacja publiczna  

Sieć szkół i placówek 

 

Powiat Mielecki jest organem prowadzącym dla następujących szkół: 

1. I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu. 

2. II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu. 

3. Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu. 

4. Zespołu Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego w Mielcu. 

5. Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu. 

6. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu. 

oraz dla placówki realizującej zadania w zakresie szkolnictwa specjalnego: 

1. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu 

a także dla dwóch placówek oświatowych wspomagających szkoły w realizacji zadań; 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu. 

2. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. 

 

W ramach w/w szkół funkcjonuje 16 szkół ponadpodstawowych, w tym 4 licea ogólnokształcące, 4 

technika, 4 branżowe szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła podstawowa 

specjalna, branżowa szkoła I stopnia specjalna oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna, bursa i szkolne schronisko młodzieżowe oraz centrum kształcenia 

zawodowego i powiatowy ośrodek metodyczny.  

 

Uczniowie 

 

Poniższe tabele przedstawiają liczbę uczniów kształcących się w szkołach prowadzonych prze Powiat 

Mielecki. 

 

Tabela. Szkoły młodzieżowe. 

Jednostka - nazwa Typ szkoły Liczba uczniów L ic z b a O d d zi ał ó w
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1 2 3 4 
Raze

m 

I Liceum 

Ogólnokształcące  

w Mielcu 

Liceum Ogólnokształcące na 

podbudowie 8-letniej szkoły 

podstawowej 

196       196 6 

Liceum Ogólnokształcące na 

podbudowie gimnazjum 
198 192 173   563 18 

 Suma 394 192 173   759 24 

II Liceum 

Ogólnokształcące 

w Mielcu 

Liceum Ogólnokształcące na 

podbudowie 8-letniej szkoły 

podstawowej 

193       193 6 

Liceum Ogólnokształcące na 

podbudowie gimnazjum 
195 200 205   600 18 

 Suma 388 200 205   793 24 

Zespół Szkół 

Budowlanych 

w Mielcu 

Branżowa szkoła I stopnia na 

podbudowie 8-letniej szkoły 

podstawowej 

34       34 1 

Branżowa szkoła I stopnia na 

podbudowie gimnazjum 
48 48 37   133 5 

Technikum na podbudowie 8-letniej 

szkoły podstawowej 
88       88 3 

Technikum na podbudowie 

gimnazjum 
87 98 76 81 342 12 

 Suma 257 146 113 81 597 21 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych  

w Mielcu 

Branżowa szkoła I stopnia na 

podbudowie 8-letniej szkoły 

podstawowej 

30       30 1 

Branżowa szkoła I stopnia na 

podbudowie gimnazjum 
22 22     44 2 

Technikum na podbudowie 8-letniej 

szkoły podstawowej 
96       96 3 

Technikum na podbudowie 

gimnazjum 
89 113 78 68 348 13 

 Suma 237 135 78 68 518 19 

Zespół Szkół  

im. prof. J. 

Groszkowskiego 

w Mielcu 

Branżowa szkoła I stopnia na 

podbudowie 8-letniej szkoły 

podstawowej 

59       59 2 

Branżowa szkoła I stopnia na 

podbudowie gimnazjum 
48 36 68   152 6 

Liceum Ogólnokształcące na 

podbudowie 8-letniej szkoły 

podstawowej 

15       15 1 
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Liceum Ogólnokształcące na 

podbudowie gimnazjum 
22       22 1 

Technikum na podbudowie 8-letniej 

szkoły podstawowej 
90       90 3 

Technikum na podbudowie 

gimnazjum 
77 106 114 115 412 17 

 Suma 311 142 182 115 750 30 

Zespół Szkół 

Technicznych  

w Mielcu 

 

Branżowa szkoła I stopnia na 

podbudowie 8-letniej szkoły 

podstawowej 

133       133 4 

Branżowa szkoła I stopnia na 

podbudowie gimnazjum 
121 132 115   368 12 

Liceum Ogólnokształcące na 

podbudowie 8-letniej szkoły 

podstawowej 

68       68 2 

Liceum Ogólnokształcące na 

podbudowie gimnazjum 
59 62 68   189 6 

Technikum na podbudowie 8-letniej 

szkoły podstawowej 
223       223 7 

Technikum na podbudowie 

gimnazjum 
237 194 185 181 797 29 

 Suma 841 388 368 181 1778 60 

Razem 2428 1203 1119 445 5195 178 

źródło: arkusz organizacyjny na dzień 5 października 2019 r. 

 

Tabela. Szkoły dla dorosłych. 

nazwa szkoły typ szkoły liczba uczniów liczba oddziałów 

II III Suma 

ZST w 

Mielcu 

Liceum Ogólnokształcące na 

podbudowie gimnazjum 
33 23 56 2 

źródło: arkusz organizacyjny na dzień 5 października 2019 r. 

 

W roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowała już tylko jedna szkoła dla dorosłych.  

 

Kształcenie specjalne 

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież, wymagające stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, 

szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrodkach. W szkołach 

prowadzonych przez Powiat Mielecki w roku szkolnym 2019/2020 kształcenie specjalne realizował 

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Mielcu w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – 

Wychowawczych w Mielcu. W wyżej wymienionym okresie w ośrodku uczyło się o 21 uczniów więcej 

niż w poprzednim okresie sprawozdawczym tj. 223 uczniów w 37 oddziałach. Sytuacja zdecydowanie się 

poprawiła i ustabilizowała. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym funkcjonującym przy szkole 
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podstawowej co roku wzrasta.  

W analizowanym okresie mamy 30 „przedszkolaków”, tj. o 10 więcej niż w poprzednim roku szkolnym. 

Obserwujemy duże zainteresowanie rodziców naszym ośrodkiem. Biorąc pod uwagę powyższe dane 

liczbowe nasuwa się wniosek, iż podjęte działania promujące PZPSW w Mielcu przynoszą wymierne 

efekty, tzn. nastąpił wzrost liczby wychowanków w tej palcówce. 

 

Tabela. Szkoły specjalne funkcjonujące w SOSW w Mielcu 

typ szkoły 
liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Szkoła podstawowa ( w tym oddział przedszkolny) 
128 

(30) 

24 

(6) 
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 39 9 

Branżowa szkoła I stopnia na podbudowie 8-letniej 

szkoły podstawowej 

16 1 

Branżowa szkoła I stopnia na podbudowie gimnazjum 40 3 

Suma 223 37 

źródło: arkusz organizacyjny na dzień 5 października 2019 r. 

 

Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka obejmuje się już dzieci w wieku niemowlęcym aż do 

ukończenia 7 roku życia (a w szczególnych przypadkach do 10 roku życia). Organizacją tej formy pomocy 

zajmują się dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i placówek w porozumieniu z organem 

prowadzącym. W roku szkolnym 2019/2020 w/w zajęcia Powiat Mielecki realizował w jednej placówce 

publicznej tj. PZPSW w Mielcu (SOSW w Mielcu) oraz w placówkach niepublicznych tj. ORW w Pniu, 

Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Mielcu, OREW-u w Mielcu 

oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „ZUZIA” w Mielcu. 

 

Tabela. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. 

Nazwa placówki Rodzaj placówki 

Liczba dzieci 

objętych wczesnym 

wspomaganiem 

rozwoju dzieci 

PZPSW w Mielcu Publiczna 45 

ORW w Pniu Niepubliczna 34 

OREW w Mielcu Niepubliczna 2 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna „ZUZIA” w Mielcu 
Niepubliczna 12 

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia 

Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Mielcu 
Niepubliczna 122 

Źródło:  SIO na dzień 30 czerwca 2020 r.;    

 

W ubiegłym roku szkolnym tą formą pomocy w Powiecie Mieleckim objętych zostało 215 dzieci, prawie 

tyle samo co w poprzednim okresie sprawozdawczym. W ostatnich latach obserwujemy minimalną 

stabilizację w zakresie ilości dzieci wymagających tej formy kształcenia specjalnego. Większość dzieci 
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korzysta z pomocy w w/w zakresie w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania 

Rozwoju w Mielcu lub ORW w Pniu.  

 

Programy i projekty realizowane w szkołach w roku szkolnym 2019/2020 r. w Powiecie Mieleckim. 

 

I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu 

Projekty Unijne: 

We wrześniu 2018r. I Liceum Ogólnokształcące przystąpiło do realizacji projektu „Kreatywni uczniowie 

w nowoczesnym liceum w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX „Poprawa jakości kształcenia ogólnego”. Cel główny projektu: to 

wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, a 

także właściwych  postaw / umiejętności (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) u 300 uczniów 

oraz wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli. Pierwotny termin zakończenia projektu to 30 czerwiec 

2020 r. Ze względu na ogłoszony stan epidemii i niezrealizowane działania termin projektu został 

wydłużony o 90 dni do dnia 28.09.2020.  

W roku szkolnym 2019/2020 w ramach zadania projektowego: kształtowanie i rozwijanie kompetencji 

kluczowych u uczniów I LO odbyło się łącznie 1028 godzin zajęć rozwijających i 469 wyrównawczych 

z przedmiotów: matematyka, chemia, biologia, geografia, fizyka, informatyka, j. angielski i j. niemiecki. 

Zajęcia prowadziło 21 nauczycieli zatrudnionych w I LO w Mielcu. Na zajęcia te uczęszczało 262 uczniów. 

Ponadto zrealizowano dwa dwudniowe wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki  Kopernik w Warszawie. 

Łącznie w wyjazdach uczestniczyło 100 uczniów I LO, którzy w Centrum Nauki Kopernik wzięli udział w 

warsztatach z chemii, biologii, fizyki i robotyki. We wrześniu 2020r. w trybie stacjonarnym odbyły się 

zajęcia warsztatowe z przedmiotów przyrodniczych: chemii, biologii, fizyki i geografii prowadzone przez 

pracowników naukowych praktykujących na wyższych uczelniach. W 6- godzinnych blokach 

warsztatowych wzięło udział łącznie 48 uczniów z klas II i III liceum. Koszty wyjazdów edukacyjnych do 

Warszawy oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych rozwijających i wyrównawczych, jak i zajęć 

warsztatowych z przedmiotów przyrodniczych zostały w 100 % pokryte w ramach realizowanego projektu. 

W roku szkolnym 2019/2020 realizowano również zadanie projektowe polegające na doposażeniu szkoły 

w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych. W ramach 

realizowanego projektu zakupiono sprzęt o łącznej wartości 148 355,87 zł. 

Inne programy i projekty realizowane w I LO 

 W roku szkolnym  2019/2020 nauczyciele biologii oraz wychowania do życia w rodzinie prowadzili 

zajęcia edukacyjne, na których realizowano programy profilaktyczne dla uczniów we współpracy  

z PSSE w Mielcu. Były to następujące programy: „Wybierz życie. Pierwszy krok” (156 uczniów, 12 godzin 

zajęć edukacyjnych), „Znamię. Znam je? ”Akademia czerniaka”(92 uczniów, 9 godzin zajęć 

edukacyjnych), „Podstępne WZW”(35 uczniów, 1 godzina zajęć edukacyjnych) „Profilaktyka raka piersi” 

( 33 uczniów, 2 godziny zajęć lekcyjnych). 

 Ponadto gabinet psychologiczno-pedagogiczny przeprowadził z uczniami zajęcia profilaktyczne 

„Uzależnienie od alkoholu” (60 uczniów, 2 godz. zajęć), „Uzależnienie od dopalaczy i narkotyków” (56 

uczniów, 2 godz. zajęć), „Metody skutecznego uczenia się”( 95 uczniów, 3 godz. lekcyjne) 

 Przez cały rok szkolny 2019/2020 pedagog szkolny realizował program profilaktyczny  

we współpracy z Urzędem Miejskim w Mielcu „Prawidłowe wzorce rodzicielskie”. Objętych zostało nim 

20 oddziałów klasowych, w każdej klasie przeprowadzono 2 godz. zajęć. 
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  Z inicjatywy gabinetu psychologiczno-pedagogicznego we wszystkich klasach pierwszych odbyły się 

spotkania z policją, których tematem była „Cyberprzemoc”. 

 We wrześniu 2019r. I LO obchodziło Europejski Dzień Języków Obcych. Przedstawiciele klas drugich 

wzięli udział w przygotowanych z tej okazji konkursach i quizach z zakresu  kulturoznawstwa kilku krajów 

europejskich, których języka uczą się w  szkole. Cała akcja miała na celu popularyzację nauki języków 

obcych, których znajomość jest dzisiaj kluczową kompetencją na rynku pracy. 

 Rok szkolny 2019/2020 w I LO w Mielcu zaowocował szeregiem anglojęzycznych projektów 

międzynarodowych, w których brali udział uczniowie i nauczyciele naszego liceum oraz 22 szkół  

z całego świata. Uczniowie mogli uczestniczyć w globalnych lekcjach języka angielskiego wraz  

z uczniami ze szkół z Turcji, Ukrainy, Chorwacji, Czech, Rosji, Włoch, Słowacji, Węgier, Meksyku, Bośni 

i Hercegowiny oraz Hiszpanii. Nowy rok kalendarzowy – 2020 – pozwolił naszej szkole  

na rejestrację projektu eTwinning, którego wynikiem były cykliczne lekcje online, przeprowadzane we 

współpracy ze szkołami z innych krajów. W projekcie uczestniczyli uczniowie klasy 1a I LO  

w Mielcu oraz uczniowie ze szkół średnich w Portugalii oraz Chorwacji. 

 We wrześniu 2019r. uczniowie dwóch klas III uczestniczyli w Salonie Maturzystów zorganizowanym 

przez  Perspektywy w Rzeszowie. Mieli oni  możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni 

województw: podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego. Wzięli również udział w wykładach 

zorganizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

 W październiku 2019r. ponad 130 uczniów klas trzecich wzięło udział w Rekolekcjach dla Maturzystów 

w Gródku n. Dunajcem. Jest to przedmaturalna formacja, czas duchowej refleksji przed ważnymi 

życiowymi wyborami. W 2,5-dniowym programie rekolekcji uczestniczyli również katecheci uczniów 

wraz z wychowawcami klas. 

 W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie i kadra pedagogiczna I LO uczciła Święto Odzyskania 

Niepodległości przygotowując i biorąc udział w uroczystej akademii połączonej wraz  

z okolicznościowym koncertem chóru i orkiestry szkolnej. Z okazji rocznicy wprowadzenia stanu 

wojennego w Polsce uczniowie klas humanistycznych przygotowali okolicznościową wystawę w holu 

szkoły. Ponadto przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli 

w obchodach Dnia Sybiraka. W lutym 2020 r. nauczyciele zespołu humanistycznego zorganizowali 

konkurs recytatorski o zasięgu powiatowym „Zawsze wierni”, a w marcu przedstawiciele społeczności 

szkolnej uczestniczyli w obchodach Dnia Pamięci o Żołnierzach Niezłomnych.  

 W grudniu 2019r. cała społeczność uczniowska i nauczycielska I LO włączyła się w realizację  

Ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”.  

 Dla wychowanków Przedszkola nr 2 Samorząd Uczniowski I LO zainicjował i przeprowadził akcję 

MIKOŁAJ W SZKOLE zaś uczniowie z klasy I pod opieką Katechety przygotowali prezenty i złożyli 

wizytę mikołajkową w Ośrodku OREW w Mielcu.  

 Poza tym dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzono w I LO dwa konkursy kuratoryjne 

zorganizowane przez Kadrę Pedagogiczną I LO: Konkurs Języka Niemieckiego, Konkurs Mathematicus,. 

Są to konkursy dwuetapowe o zasięgu powiatowym, w których bierze udział co roku w pierwszym etapie 

ok. 200 uczniów, w drugim etapie ok. 50. Ze względu na pandemię drugi etap konkursów został odwołany. 

 W roku szkolnym 2019/2020  uczniowie dwóch  klas o profilu  humanistycznym zostali objęci 

ogólnopolskim programem „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. W ramach tego programu uczniowie 

uczestniczyli w trzech cztero-godzinnych spotkaniach warsztatowych w SCK w Mielcu. Kolejne spotkania 

zostały odwołane ze względu na pandemię. 
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 Uczniowie klasy humanistyczno-dziennikarskiej w roku szkolnym 2019/2020 współpracowali bardzo 

aktywnie w redagowaniu kwartalnika parafialnego „Fara Mielecka” pisząc własne teksty i doskonaląc w 

ten sposób swój dziennikarski warsztat. Również nauczyciele zespołu humanistycznego aktywnie włączyli 

się w redagowanie kwartalnika dokonując korekty nadsyłanych artykułów oraz umieszczając własne. 

 W roku szkolnym 2019/2020 nauczyciele wychowania fizycznego realizowali ogólnopolski program 

„Szkolny Klub Sportowy”. W ramach programu przeprowadzono 35 godzin dodatkowych zajęć 

sportowych dla trzech 15-osobowych grup uczniów. 

 Przez cały rok szkolny nauczyciele I LO przygotowywali młodzież do udziału w różnych olimpiadach 

przedmiotowych oraz konkursach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Uczniowie I LO 

reprezentowali szkołę w następujących zawodach:  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada 

Wiedzy o Mediach, Olimpiada Artystyczna, Olimpiada Teologii Katolickiej, Olimpiada Wiedzy 

Technicznej, Olimpiada Ekologiczna, Olimpiada Języka Angielskiego, Ogólnopolski Konkurs Prawa 

Kanonicznego „Regula Iuri”, Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Turbolandeskunde, 

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego 

FOX, Ogólnopolski Konkurs World of Languages Expert. Najbardziej znaczące sukcesy uczniów to 3 

finalistki w centralnym etapie Olimpiady Artystycznej, 1 finalistka etapu centralnego  Olimpiady Literatury 

i Języka Polskiego, 1 laureatka Olimpiady Ekologicznej oraz 2 finalistki III etapu Olimpiady „O 

Diamentowy Indeks”. 

 

 

II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu 

Informacja na temat współpracy zagranicznej w II LO w Mielcu 

Programu wymiany międzykulturowej AFS. 

W roku szkolnym 2019/2020 do drugiej klasy II LO w Mielcu przyjęta została uczennica z Gwatemali 

Samantha Santizo - uczestniczka programu wymiany międzykulturowej AFS. Okres pobytu uczennicy 

obejmował od 1 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. Współpracując z AFS Intercultural Programs 

(www.afs.org) uczniowie mogli zapoznać się z największą na świecie organizacją zajmującą się 

długoterminowymi wymianami młodzieżowymi oraz wzięli udział w projektach w ramach programów 

edukacji międzykulturowej. W trakcie trwania wymiany zorganizowane zostało spotkanie dla uczniów 

szkoły z uczestnikami programu AFS z różnych państw (Włochy, Turcja, Niemcy, Francja, Indonezja, 

Gwatemala), podczas którego przybliżone zostały zwyczaje, tradycje państw. Podczas pobytu w Polsce 

uczennica wraz polską klasą zorganizowała ciekawe wydarzenie dla społeczności szkolnej. Był to Dzień 

Gwatemalskiego Jedzenia. Szkoła zorganizowała dla uczennicy dodatkowe lekcje języka polskiego. 

Uczennica brała udział we wszystkich wydarzeniach szkolnych i klasowych. Na zakończenie pobytu w 

szkole uczennica otrzymała zaświadczenie wraz z oceną opisową informującą o jej wynikach w nauce w 

ciągu rocznego pobytu w polskiej szkole. 

 

Coroczna wymiana młodzieży II LO z niemieckim Christian-Ernst-Gymnasium w Erlangen 

Od 1992 roku tradycją naszej szkoły - II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika - jest 

coroczna wymiana młodzieży z niemieckim Christian-Ernst-Gymnasium w Erlangen. Przyjęliśmy zasadę, 

że wiosną uczniowie polscy wyjeżdżają do Niemiec, a jesienią goszczą swoich niemieckich kolegów w 

Polsce. Głównym celem wymiany jest nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy młodzieżą szkolną. 

Wymiana młodzieży przynosi oczywiste korzyści dla jej uczestników. Udział w niej pozwala na 

http://www.afs.org/
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doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim i angielskim. Ponadto młodzi ludzie 

mają możliwość poznać obyczaje, tradycje i kulturę Niemiec, a poprzez udział w zajęciach szkolnych mają 

okazję poznać i porównać odmienne systemy szkolnictwa. Dużą atrakcją wymiany jest bogaty program 

zwiedzania i zajęcia rekreacyjne przygotowane przez organizatorów. Często uczniowie sami są 

współautorami programu przygotowując różne prezentacje oraz dokumentując przebieg wymiany w formie 

np. gazetki ściennej. Wieloletnie doświadczenia pozwalają zaobserwować większą motywację uczniów do 

nauki języków obcych, otwartość na świat, ogładę i swobodę w kontaktach z obcokrajowcami. Te wyjazdy 

są szkołą tolerancji, świadomego i pozbawionego kompleksów współżycia w jednoczącej się Europie. 

Nasze przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez pomocy ze strony PNWM - "Polsko-Niemieckiej 

Współpracy Młodzieży", która jest organizacją międzynarodową powołaną przez rządy RP i RFN w celu 

m.in. finansowego wspierania kontaktów młodzieży. Przy realizacji programów odbywających się w Polsce 

możemy liczyć również na pomoc finansową ze strony Starostwa Powiatowego w Mielcu. 

 W roku szkolnym 2019/2020 odbyło się 54. Spotkanie młodzieży. O dofinansowanie wnioskowano do 

organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie. Zostało nam przyznane 

dofinansowanie w wysokości 320 zł na osobę. Dało to sumę 18330 zł, z której pokryliśmy koszty podróży 

autokarem, noclegi, wyżywienie oraz wejścia do muzeów. W programie wymiany brało udział 27 uczniów 

z II LO: 24 uczniów z klas I, 2 uczniów z klas II, jedna uczennica z kl. III oraz 24 uczniów z Erlangen z 

dwoma opiekunami. Uczniowie i nauczyciele nocowali w rodzinach polskich, dwa noclegi były w hostelu 

w Warszawie. Celem wymiany było: promocje szkoły i miasta w kraju i za granicą,  podnoszenie jakości 

pracy szkoły, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń polsko-niemieckich,  przełamywanie barier 

językowych, motywowanie do nauki języka sąsiada, poznanie nowych miejsc na mapie Polski przez obie 

grupy, promowanie polskich zabytków, krajobrazów i tradycji. 

Inne realizowane programy i projekty 

 Narodowe Czytanie z II LO - 7 września 2019 r. uczniowie oraz nauczyciele II Liceum 

Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Mielcu włączyli się w 8. edycję ogólnopolskiej akcji Narodowe 

Czytanie pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W tym roku para prezydencka wybrała osiem 

nowel. Spośród nich licealiści zaprezentowali cztery – reprezentatywne dla różnych epok. Były to: 

„Katarynka” Bolesława Prusa, „Dym” Marii Konopnickiej, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” Stefana 

Żeromskiego oraz „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: „Sanatorium pod Klepsydrą”) Bruno 

Schulza. Na zaproszenie II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika do włączenia się w akcję 

Narodowego Czytania 2019 tłumnie odpowiedzieli mielczanie. Licznie przybyli do Pałacyku Oborskich, 

by wspólnie czytać utwory, które charakteryzuje uniwersalność treści oraz refleksja nad człowiekiem i 

społeczeństwem. Akcja Narodowe Czytanie została przygotowana przez panie polonistki: Jolantę 

Gałkowską, Edytę Gracz-Chmurę, Annę Skórską, Magdalenę Żukowską-Bąk, Magdalenę Zalotyńską i 

Małgorzatę Brach.  

 XII Dyktando Niepodległościowe - 8 listopada w SCK odbyło się XII Dyktando Niepodległościowe 

zorganizowane przez naszą szkołę w ramach obchodów Święta Niepodległości. Wydarzenie to 

niezmiennie cieszy się ogromną popularnością wśród mielczan – w tamtym roku oddano do oceny 240 

prac. Tekst dyktanda ułożyły panie: Jolanta Gałkowska, Magdalena Zalotyńska. Dyktando zostało 

poprzedzone przekazaniem symbolicznego Ognia Niepodległości przedstawicielom zaprzyjaźnionych 

sąsiedzkich samorządów. Stałą atrakcją towarzyszącą są nagrody dla uczestników w tym roku dzięki 

hojności naszych darczyńców mogliśmy rozlosować 125 zestawów nagród.  

 1 września 2019 r. na placu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Wojska Polskiego odbyła  

się uroczystość z okazji 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystość została przygotowana 
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wspólnie przez nasza szkołę i SP3. Kombatanci, przedstawiciele władz i mieleckich szkół złożyli kwiaty 

przy tablicach upamiętniających bitwy wojska polskiego, oddając hołd poległym za naszą wolność. 

Oprawę muzyczną wydarzenia przygotował chór II LO.  

 Akcja „SprzątaMy las” - 20 września 2019 r. uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika 

w Mielcu włączyli się w zainicjowaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę akcję „SprzątaMy las”. 29 

osób, 10,5 km, 2,5 godziny, 15 worków pełnych śmieci to bilans działań licealistów. Pełni zapału 

uczniowie klasy 2f zadbali o czystość naszego otoczenia i przywrócili jego piękno. Inicjatorkami 

wyprawy były panie Marcelina Mosior-Świć i Anna Skucińska. Akcja sprzątania lasów jest związana z 

międzynarodową inicjatywą „Sprzątanie Świata”.  

 udział w konferencji podsumowującej projekt "Aeroweek" w Centrum K-W G2 Arena w Jasionce koło 

Rzeszowa - 20.09 klasa 2B i część klasy 2A wraz z p dyr. Z. Rzeźnikiem i p. prof. T. Kosiorowskim 

spędziła dzień w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2 Arena w Jasionce koło Rzeszowa na 

Podkarpackim Festiwalu Nauki. Uczniowie wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt 

"Aeroweek", zwiedzili stoiska wystawiennicze, obejrzeli pokazy naukowe i uczestniczyli w wykładzie pt. 

„O tym czego nie widać”. 

 występ chóru Kopernika 4 października 2019 r. - chór II Liceum Ogólnokształcącego uświetnił swoim 

występem uroczystą inaugurację XXI-go roku akademickiego 2019/2020 Wydziału Ekonomii w Mielcu. 

Chórzyści pod dyrekcją pani Agnieszki Straż wykonali:„ Gaude Mater Polonia”, „Ojcowski dom” oraz 

„Pierwszą Kadrową”. 

 Wyprawa szlakiem Legionów Polskich - Młodzież naszej szkoły po raz drugi wzięła udział  

w wyprawie na Ukrainę, szlakiem II Brygady Legionów Polskich. Uczniowie zatrzymali się  

w Rafajłowej, huculskiej wsi w Gorganach, skąd wyruszyli w góry – kilkudziesięciokilometrową trasą na 

Przełęcz Legionów, chcąc oddać hołd poległym tam żołnierzom. Pod tzw. krzyżem Legionów wzięli 

udział w polowej Mszy św., wspominając żołnierzy walczących w tym miejscu  

z Rosjanami o niepodległość Polski w 1915 roku. W kolejnych dniach złożyli biało-czerwone wieńce przy 

pomnikach upamiętniających walki Legionów w Nadwórnej, Pasiecznej i Zielonej. We Lwowie zwiedzali 

Stare Miasto i Cmentarz Orląt Lwowskich. Wyjazd na Ukrainę zorganizował pan Henryk Dugiełło, a 

opiekunami uczniów byli również pani Edyta Gracz-Chmura oraz pan Marek Zalotyński. 

 Spotkania z nauką: 

 Pokazy chemiczne na UJ - 22 października klasa 2d (wraz z wychowawczynią panią Małgorzatą 

Schab i panią Magdaleną Oczak) udała się na wycieczkę do Krakowa. Głównym celem wyjazdu był 

udział w pokazach kriogenicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pokazy rozpoczęły 

się wykładem na temat historii skraplania gazów oraz zastosowania kriogeniki. Następnie, 

zaprezentowane zostały doświadczenia przedstawiające niezwykle właściwości substancji w niskich 

temperaturach. Dużo emocji wzbudził zwłaszcza pokaz spalania mieszaniny piorunującej. Dopełnieniem 

pobytu w Krakowie była wizyta w Muzeum Sztuki Współczesnej. 

 dwa w jednym – czyli biologia i chemia w Krakowie - 26 listopada uczniowie z klas ID oraz IF 

uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Krakowa. Program obejmował zwiedzanie ZOO  

w Parku Wolskim oraz udział w niezapomnianych pokazach chemicznych na wydziale chemii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Chemik na miejscu zbrodni”. Pokazy dały nam odpowiedzi na pytania: 

Po co chemik na miejscu zbrodni? Jakie doświadczenia tam wykonuje i co ze sobą zabiera? Czy techniki 

wykorzystywane przez chemię sądową wyglądają tak jak w filmach i popularnych serialach? Jak 

ekspertyzy chemiczne mogą pomóc w ujęciu przestępcy. Duże wrażenie zrobił również na uczestnikach 

wycieczki nowoczesny kampus UJ. 
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 Uczniowie Kopernika na warsztatach językowych w Krakowie - Jak co roku uczniowie naszej 

szkoły uczestniczyli w warsztatach językowych organizowanych przez stowarzyszenie „Nauka Bez 

Granic”. Organizatorami wyjazdu naszej młodzieży do Krakowa były mgr Elżbieta Łukaszek i mgr 

Magdalena Oczak. Tegoroczne warsztaty poświęcone były kulturze brytyjskiej. Uczniowie mieli okazję 

sprawdzić swoją wiedzę na temat brytyjskiej muzyki pop. 

 „Tom Sawyer” w języku angielskim - Uczniowie naszej szkoły mieli okazję obejrzeć spektakl pt. 

„Tom Sawyer” będący adaptacją słynnej amerykańskiej powieści autorstwa Marka Twaina. 

Przedstawienie zostało zaprezentowane przez TNT Theatre Britain, który tworzony jest przez grupę 

aktorów - native speakerów, na co dzień pracujących na deskach angielskich teatrów. Ich celem jest 

szerzenie angielskiej i amerykańskiej kultury w krajach europejskich. Aktorzy zachwycili nowatorskim 

podejściem do znanej i lubianej opowieści. Opiekunami były mgr Elżbieta Łukaszek oraz mgr Katarzyna 

Gajek. 

 Lekcja języka polskiego w muzeum - Klasa 2d, znana ze swych teatralno-literackich zamiłowań 

odbyła lekcję języka polskiego w Muzeum Historii Regionalnej w Pałacyku Oborskich. Uczniowie 

zwiedzali interaktywną wystawę „Francja elegancja. Moda w czasie belleépoque”. Tym samym zgłębili 

szczegóły życia codziennego i obyczajów przełomu XIX i XX wieku. 

 Udział w wystawie w pałacyku Oborskich „ II wojna światowa w Mielcu i okolicy”; 

 Cykliczny udział w wykładach matematycznych w ramach „Tarnowskich Piątków Naukowych” – 

Warsztaty prowadzone były przez wykładowców Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Była to doskonała okazja do pogłębienia wiedzy, zaspokojenia 

ciekawości i twórczego rozwijania zainteresowań. Cały cykl Tarnowskich Piątków Naukowych 

obejmował 18 wykładów dla chętnych uczniów z regionu. Organizatorzy przygotowali dla uczniów 

atrakcyjne w formie i treści popularnonaukowe spotkania dotyczące chemii, matematyki oraz ochrony 

środowiska. 

 Udział w wykładzie nt. ochrony środowiska w PWSZ w Tarnowie – Wykład poświęcony został 

aktualnym tematom z zakresu ochrony środowiska, a zaprezentowane podczas niego zagadnienia skupiały 

się na problematyce praktycznych rozwiązań z wykorzystaniem wiedzy oraz na konkretnych technikach 

prośrodowiskowych. 

 Warsztaty na Politechnice Rzeszowskiej – Dwukrotnie kilkunastoosobowa grupa uczniów gościła 

na PRz. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w wieczornych zajęciach poświęconych rozwiązywaniu zadań 

kwadratowych z parametrem.  

 Udział w Konferencji naukowej w pałacyku Oborskich „ A więc wojna! Wojna obronna 1939” – 

12 września 2019 r. zorganizowanej przez Samorządowe z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny 

światowej; 

 Wycieczki do teatru. 

 Naukowa wyprawa historyczna – zwiedzanie Muzeum Auschwitz 

 Spotkanie z podróżnikiem – KENIA - 6 lutego uczniowie klas pierwszych naszej szkoły mieli okazję 

wziąć udział w wirtualnej podróży do Kenii. Przewodnikiem tej wyprawy był podróżnik, pan Dariusz 

Rochecki. W swej opowieści ilustrowanej licznymi fotografiami i przedmiotami przywiezionymi z 

wyprawy po Kenii, przybliżył licealistom topografię, przyrodę, kulturę, gospodarkę i codzienne życie 

mieszkańców tej części świata. Podróż po Czarnym Lądzie rozpoczęła się od Mombasy – wielkiego miasta 

na kenijskim wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, którego mieszkańcy posługują się językiem suahili. Kolejnymi 

punktami podróży były: safari, Rezerwat Narodowy Massai–Mara z krajobrazem sawanny i „wielką 

afrykańską piątką” w tle, wioska Masajów, plantacja kawy, a na koniec uczniowie mogli „stanąć” na 
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równiku i zrozumieć działanie siły Coriolisa. Barwna opowieść pana Dariusza była urozmaicona 

anegdotami i osobistymi przeżyciami z wyprawy, co sprawiło, że stała się jeszcze bardziej interesująca. 

 Udział w projekcie „Lekcje lokalnego patriotyzmu dla dzieci i młodzieży” zorganizowanego przez 

Muzeum Regionalne w Mielcu 

 Realizacja programu „ Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to 

odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli 

tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja 

multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF 

jest zgodny z podstawą programową MEN. 

Zajęcia w tym cyklu odbywają się po projekcji filmu. Uczniowie brali udział w wykładzie ilustrowanym 

prezentacją multimedialną. Dowiedzieli się, jak funkcjonalnie analizować tekst kultury i w jakie pojęcia z 

zakresu języka filmu należy być wyposażonym. 

Cykl „Analiza filmu” wprowadziła uczniów II LO w świat poetyki kina i formalnych aspektów konstrukcji 

dzieła filmowego. Poruszane w trakcie prelekcji tematy nawiązują do analizy filmowych środków wyrazu, 

pojęć z pogranicza filmu i innych sztuk, poszukiwania kulturowych kontekstów. Funkcjonalne 

wykorzystanie pojęć i narzędzi przydatnych do opisu filmu pozwoli na pogłębioną analizę treści zawartych 

w tekstach kultury. Jest to umiejętność niezbędna podczas ustnego egzaminu maturalnego z języka 

polskiego. Zapoznając się z różnorodnymi gatunkami, rolami montażu, pracy kamery, muzyki, a nawet 

hybrydowymi technikami tworzenia dzieła (np. połączenie cyfrowej obróbki z ręcznie malowanymi 

klatkami), uczestnik cyklu będzie docierał do świata wartości, który może być nadrzędny wobec filmowej 

formy lub, w innych wypadkach, jedynie wzbogacać zabiegi formalne stanowiące wartość samą w sobie. 

Uczniowie z pewnością stali się świadomymi odbiorcami dzieł filmowych. Wiedza i umiejętności zdobyte 

w trakcie rocznego projektu przełożą się również na doskonalenie umiejętności analizy innych tekstów 

kultury, takich jak: malarstwo, fotografia, rzeźba i architektura. 

Dzięki cyklowi "Analiza filmu” nasi uczniowie: doskonalili umiejętność analizy i interpretacji filmowego, 

konfrontują dzieło filmowe z innymi tekstami kultury, wykorzystują w interpretacji filmu niezbędne 

pojęcia i konteksty, prezentują własne przeżycia oraz odnajduje w oglądanych filmach tradycje narodowe 

i uniwersalne. 

 W ramach projektu „Upoluj swoją książkę” biblioteka szkolna zapraszała do pobrania 12 super książek 

w formacie e-booka i audiobooka w całości za darmo. Co trzeba było zrobić? Odszukać plakaty zachęcające 

do naszej akcji, ściągnąć darmową aplikację Woblink, zeskanować kod z plakatu, czytać/słucha za darmo. 

 Akcja Dni Żywności: 

 Kiermasz „Dieta fit to mit” - 28 października był w naszej szkole kolejnym Dniem Zdrowej 

Żywności. Choć tym razem, nie był to do końca dzień zdrowej żywności, ponieważ odbył się pod hasłem 

„Dieta fit to mit”. Klasa 3f, pod opieką pani Anny Lewandowskiej przygotowała przeróżne smakołyki, 

które z przyjemnością kosztowały szkolne łasuchy. Uczniowie klas biol. - chem. wysłuchali prelekcji 

„Dieta - zrób to sam FUNDAMENTY”, które wygłosił Tomek Biernat z klasy 3f. 

 Dia de Comida de Chapina, czyli Dzień Gwatemalskiego Jedzenia - 6 lutego w ramach corocznej 

akcji Dni Żywności, tym razem klasa 2F podjęła wyzwanie i przygotowała Dia de Comida de Chapina, 

czyli Dzień Gwatemalskiego Jedzenia. Uczniowie Kopernika mogli spróbować oryginalnych potraw, 

typowych dla mieszkańców Gwatemali, rodzinnego kraju uczennicy II LO - Sofii Santizo, która jest z 

nami w ramach wymiany międzynarodowej AFS. Sofii przygotowała i zaprezentowała prelekcje "Kultura 

Gwatemali", w których wzięła udział młodzież klas drugich. Zarówno spotkania z Sofii, jak i kiermasz 
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potraw rodem z Ameryki Środkowej, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pomysłodawczynią i 

opiekunem corocznej akcji jest pani Anna Lewandowska. 

 Sesja poświęcona Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu - 16 grudnia w naszej szkole odbyła się sesja 

popularnonaukowa poświęcona Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu, zorganizowana z okazji 

przypadającego w poprzednim roku 100-lecia urodzin autora „Innego świata” oraz z okazji 80. rocznicy 

wybuchu II wojny światowej. Była to doskonała sposobność, aby przypomnieć sylwetkę  

i twórczość jednego z najwybitniejszych literatów polskich XX wieku, którego Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej ustanowił patronem roku 2019. Zgromadzeni w sali gimnastycznej uczniowie II LO wysłuchali 

wykładów, uzupełnionych prezentacjami multimedialnymi oraz fragmentami utworów pisarza-emigranta. 

Pomysłodawczyniami i organizatorkami sesji były polonistki II LO. 

 „Eko Challenge”/EKO KOPERNIK - Segregacja odpadów jest już dla wielu osób oczywistą 

koniecznością. Warto zatem także w szkole podjąć działania, dzięki którym zniwelujemy nasz negatywny 

wpływ na środowisko. Aby upowszechniać dobre nawyki, nasze liceum zostało wyposażone w kosze do 

segregacji śmieci. Pojemniki zostały umieszczone na szkolnych korytarzach w miejscach dostępnych dla 

wszystkich uczniów. To nie jedyna inicjatywa na rzecz ekologii, którą podjęliśmy. Z dużym 

zaangażowaniem włączyliśmy się w akcję organizowaną przez firmę Green Office Ecologic Sp. z o.o., 

której celem była zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a tym samym praktyczne 

przeciwdziałanie zanieczyszczaniu Ziemi elektroodpadami. Bierzemy też udział w ogólnopolskiej akcji 

„Eko Challenge” organizowanej przez Fundację Komputronik. Konkurs rozpoczął się 14 października. 

Zadaniem jest nagranie przez uczniów krótkiego filmu z odpowiedzią na pytanie konkursowe – „Co Wasza 

szkoła może zrobić, aby być eko?”. Naszym zdaniem ochrona środowiska to fundamentalne wyzwanie XXI 

wieku i wierzymy, że nawet drobne czynności w życiu codziennym mogą przynieść ogromne korzyści 

naturze. 

 Odwiedził nas Św. Mikołaj - Tradycyjnie, jak co roku 6 grudnia, w naszej szkole pojawił się niezwykły 

gość, Święty Mikołaj. To znak, że byliśmy grzeczni i zasłużyliśmy na miłą niespodziankę. Święty Mikołaj 

witał uczniów oraz nauczycieli przy wejściu do szkoły i obdarowywał słodkim podarunkiem. Ten długo 

wyczekiwany gość sprawił, że dzień był wyjątkowy, pełen radości, życzliwości i uśmiechu. 

 Udział w akcji „Oddaj krew i uratuj czyjeś życie” – Uczniowie naszej szkoły od pierwszej edycji, 

wspierają akcję „ODDAJ KREW I URATUJ CZYJEŚ ŻYCIE” organizowaną z inicjatywy rodziców i 

dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu. Kolejny raz na terenie mieleckiej podstawówki każdy dorosły 

mieszkaniec miasta (nasi pełnoletni uczniowie) i powiatu mógł oddać krew. Nasi pełnoletni uczniowie 

przyłączyli się do akcji, którzy oddając swoją krew, wsparli szlachetną inicjatywę. Akcja jest organizowana 

cyklicznie, odbywa się już czwarty raz. Działania wspierają rodzice, nauczyciele, uczniowie szkół średnich 

oraz mieszkańcy Mielca i powiatu. Równolegle do akcji krwiodawstwa, dzieci, młodzież oraz dorośli mogą 

oddać swoje włosy na rzecz fundacji Rak 'n' Roll, która wykorzystuje je do wytwarzania peruk z 

przeznaczeniem dla osób chorych na nowotwory. Akcja zyskuje nowych uczestników, których z roku na 

rok przybywa.  

 Warsztaty psychologiczne „Relacje i emocje” – Wszystkie klasy drugie brały udział  

w zajęciach warsztatowych poruszających tematykę budowania relacji i zarządzania swoimi emocjami. 

Umiejętność zarządzania swoimi emocjami jest kluczowym czynnikiem decydującym  

o sukcesie w relacjach z innymi, zaś dobra atmosfera w klasie przekłada się na rezultaty osiągane przez 

uczniów. 
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✓ Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem gier dydaktycznych, aktywnych ćwiczeń i symulacji, stąd 

mają angażującą formę, zaś praca ma charakter warsztatowy. 

✓ Aktywna forma zajęć sprawiła, że uczniowie sami odkrywają mechanizmy, które następnie wykorzystają 

w praktyce 

 Udział uczniów w narodowym teście sprawności fizycznej „Test Coopera” - Test Coopera polega na 

pokonaniu jak najdłuższego dystansu w ciągu 12 minut - można biec, maszerować, skakać, byle pieszo. 

Test odbył się na stadionie MOSiR, a organizatorami wyjścia uczniów była pani Agnieszka Kusak wraz z 

zespołem nauczycieli wychowania fizycznego. 

 Akcja „HAZARD? Nie, dziękuję” – Uczniowie klas 3a, 3c, 3d, 3e brali udział w ogólnopolskiej akcji. 

Celem akcji „Hazard? Nie, dziękuję” jest podniesienie świadomości osób młodych na temat zagrożeń, jakie 

niesie ze sobą hazard i uzależnienie od niego. Akcja ma również zwrócić uwagę, jakie konsekwencje 

prawne wiążą się z udziałem w procederze nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych. 

Tematyka kampanii uwzględnia również problem wykorzystywania sieci Internet przez podmioty 

organizujące nielegalne gry hazardowe. Nieświadomi zagrożenia młodzi ludzie traktują hazard w sieci jako 

niewinną formę rozrywki. Organizatorem akcji jest Krajowa Administracja Skarbowa. W roku szkolnym i 

akademickim 2019/ 2020 akcja uzyskała honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej.  

 Udział uczniów klas humanistycznych w warsztatach nt. stalkingu. Warsztaty organizowane były przez 

sekcję Steet Law Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Uniwersytecie Rzeszowskim. Organizatorem tego 

spotkania była pani Małgorzata Ciejka. 

 Wolontariat: 

 RAZEM MOŻEMY ZROBIĆ COŚ DOBREGO - 9 grudnia Szkolne Koło Wolontariatu „Kopernik 

pomaga” zorganizowało akcję „Podaruj pluszowego misia”. Dzięki zaangażowaniu i hojności uczniów 

wolontariusze zebrali około siedemdziesięciu nowych pluszaków, z których część trafiła do pacjentów 

Oddziału Dziecięcego szpitala w Mielcu. Uśmiech na twarzach dzieci był najlepszą i najsłodszą nagrodą, 

jaką można sobie wymarzyć. Reszta zebranych misiów została przekazana na rzecz akcji „Uratuj święta”. 

Opiekunem koła jest pani Magdalena Żukowska-Bąk.  

 Paczka na Wschód – W dniach od 13 do 15 grudnia 2020 r. grupa uczniów z 2d wraz  

z harcerzami z mieleckiego ZHR wzięła udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Paczka  

na Wschód”. Odwiedzili Złoczów – niewielkie miasto na Ukrainie, zamieszkane m.in. przez Polaków. 

Dzięki ogromnemu sercu wszystkich tych uczniów II LO, którzy włączyli się do tej akcji, mogli przekazać 

rodakom wsparcie materialne (paczki żywnościowe i pieniądze) oraz „dobre słowo”, za które 

złoczowianie serdecznie dziękują. Młodzieży udało się również zwiedzić leżące niedaleko Złoczowa 

Podhorce oraz poznać wieloaspektowe funkcjonowanie Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie. 

Tradycyjnie już, wsparliśmy też zaprzyjaźnioną z naszym liceum polską szkołę we Lwowie, przekazując 

materiały szkolne i słodycze. 

 Klasa 2 d z wizytą w przedszkolu - Uczniowie kasy 2d pod opieką wychowawczyni, odwiedzili 

Przedszkole Miejskie nr  9 im. „Baśniowej Krainy” w Mielcu. Zaprezentowali dzieciom inscenizację 

popularnej baśni pt. „Kot w butach”. Przedszkolaki z zaciekawieniem śledziły przygody sprytnego kota i 

nagrodziły utalentowaną aktorsko młodzież gromkimi brawami. 

 Uczniowie kasy 2d pod opieką wychowawczyni, p. Małgorzaty Schab odwiedzili również Oddział 

Dziecięcy Szpitala Powiatowego w Mielcu. Tam również wystawili sztukę teatralną dla dzieci 

przebywających na tym oddziale. 



RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO ZA 2020 ROK 
 

85 
 

 Coroczna akcja „Marzymy i My” – organizowana przez uczniów Kopernika pod opieka pani pedagog 

Justyny Błędowskiej, szkolna akcja spełniania drobnych marzeń uczniów przez innych uczniów  

i nauczycieli. 

 Warsztaty chóralne w Murzasichlu - W dniach od 7 do 9 grudnia 2019 r. czterdziestotrzyosobowa grupa 

chórzystów naszej szkoły przebywała w Murzasichlu, gdzie uczestniczyła w wielogodzinnych spotkaniach 

warsztatowych. Zajęcia prowadzone były przez panią dyrygent - Agnieszkę Straż. Program obejmował 

szkolenie dotyczące kształcenia słuchu muzycznego, emisji głosu, dykcji i interpretacji utworu 

muzycznego. Podczas zajęć chórzyści ćwiczyli wielogłosowy śpiew polskich kolęd, które zaprezentują w 

nadchodzącym okresie Świąt Bożego Narodzenia. Pomimo aktywnej  

i twórczej pracy nie zabrakło czasu na integrację, zabawę i wyjazd do Zakopanego pod opieką nauczycieli 

z II LO. 

 Na skrzydłach miłości - W czwartkowe popołudnie 13 lutego odbyło się walentynkowe spotkanie  

z poezją i muzyką przygotowane przez młodzież naszego liceum. Tematem przewodnim były słowa 

zaczerpnięte z utworu „Romeo i Julia” Williama Szekspira: „Na skrzydłach miłości”. W romantycznej 

atmosferze i przy blasku świec młodzi artyści przeprowadzili zgromadzoną publiczność po zaczarowanej 

krainie miłości. Uczniowie zaprezentowali swoim rówieśnikom oraz zaproszonym na wieczorek poetycki 

słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku najpiękniejsze utwory miłosne, między innymi wiersze 

Wisławy Szymborskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Haliny Poświatowskiej, Juliana Tuwima, 

Władysława Broniewskiego, Williama Szekspira, Francesca Petrarki. Nastrój chwili podkreślony został 

przepiękną oprawą muzyczną. Piosenki nie tylko w języku polskim, ale także francuskim, angielskim i 

ukraińskim zachwyciły publiczność.  

 Urodziny patrona w „Koperniku” - 19 lutego przypadła 547. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, 

najwybitniejszego polskiego astronoma, a zarazem patrona szkoły. Chcąc uczcić tego wyjątkowego 

solenizanta, w naszym liceum zorganizowano dla niego urodzinową uroczystość. Zaangażowała się cała 

społeczność szkolna, która z tej okazji założyła bluzy i koszulki z logo szkoły. W czasie długiej przerwy 

na szkolnym korytarzu uczniowie i nauczyciele pozowali do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Można 

było także skosztować pysznego urodzinowego piernika od Kopernika. Licealiści mieli również okazję 

wysłuchać barwnej audycji radiowej prezentującej postać Mikołaja Kopernika i ciekawostki z życia 

uczonego, a także wykonać pamiątkową fotografię z makietą, na której namalowany był portret patrona 

naszej szkoły.  

 22 czerwca 2020 r. nauczyciele z naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej 

zapoczątkowanej przez strażaka OSP z Gaszyna. Idea jest prosta:  wystarczy zrobić 10 pompek lub 

przysiadów, nagrać film, wpłacić pieniądze na rzecz chorego dziecka i nominować innych. Przyjęliśmy to 

wyzwanie i nominowaliśmy 3 instytucje.  

 Okolicznościowe akcje Samorządu Uczniowskiego np. poczta walentynkowa, dzień kobiet itp. 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych 

Szkoła pozyskuje środki na cele edukacyjne: przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju 

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki „Ekonomik.Mielec”.  

 

Przeprowadzenie w formie online targów edukacyjnych – przez udostępnienie młodzieży szkół 

ponadpodstawowych w jednym miejscu (na stronie targów, powiatu) filmów promujących szkoły 

z powiatu mieleckiego i okolic. Organizacja wykładów z zakresu doradztwa zawodowego - nagranie 
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wykładów i udostępnienie ich na stronie wraz z filmami promującymi szkoły. Strona targów: 

targi.mielec.pl – kwota dofinansowania 5000,00 zł 

Współpraca międzynarodowa: 

Współpraca międzynarodowa z Kolegium Gospodarki, Prawa i Informacyjnych Technologii Ivano-

Frankivskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Kałuszu - Ukraina.  

Współpraca odbywa się na podstawie podpisanego w 2016r. porozumienia między szkołami. 

We wrześniu 2019r. miała miejsce wizyta studyjna czterech nauczycieli Kolegium. W programie wizyty 

było spotkanie w Zespole Szkół Ekonomicznych z uczniami i nauczycielami, zwiedzanie Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Euro-Park Mielec oraz wycieczka do Krakowa (w ramach współpracy kulturalnej).  

Realizowane programy: 

 Współpraca z Towarzystwem Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera, w ramach której 

jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia organizacji pozarządowych (wsparcie dla 

Stowarzyszenia „Ekonomik.mielec”), partnerstwo w zakresie realizacji projektów, propagowanie akcji 

promujących lokalnych bohaterów. 

 Program profilaktyczny „Razem” w którym uczestniczyło 103 osoby. Celem programu było: 

zintegrowanie społeczności szkolnej oraz stworzenie systemu wsparcia dla młodzieży, promującego 

zdrowy styl życia; umożliwienie uczestniczącym w programie zdobycia umiejętności efektywnej 

komunikacji, podejmowania decyzji i radzenia sobie ze stresem; uczenie budowania pozytywnego 

obrazu samego siebie; pogłębianie i wzmacnianie naturalnych systemów wsparcia takich jak 

koleżeństwo, zaufanie i życzliwość. 

 Program profilaktyczny „Znamię, znam je” liczba uczestników 154. Celem programu była  profilaktyka 

zachowań ryzykownych, upowszechnienie wiedzy na temat zapadalności na raka skóry oraz poznawanie 

skutecznych sposobów zapobiegania zachorowaniom na raka skóry. 

 Program profilaktyczny „Wybierz życie pierwszy krok” - liczba uczestników 108. Dzięki temu 

programowi  uczeń: dowiaduje się jakie czynniki zwiększają ryzyko rozwoju raka szyjki macicy, 

poznaje dane epidemiologiczne na temat zapadalności i umieralności na raka szyjki macicy,  potrafi 

wymienić objawy zakażenia wirusem HPV oraz raka szyjki macicy, poznaje działania profilaktyczne 

ograniczające ryzyko rozwoju raka szyjki macicy i zakażenia wirusem HPV. 

 

Zespół Szkół Budowlanych 

W ramach innych realizowanych programów i projektów: 

 Projekt "Mielec stawia na zawodowców" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

 Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości - cała społeczność szkoły włączyła się  

w uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. W auli ZST zgromadziła się cała społeczność 

szkoły. Dyrektor Stanisław Starzyk wygłosił uroczyste przemówienie, w czasie którego przedstawił rys 

historyczny dążenia Polaków do odzyskania niepodległości. Młodzież przedstawiła montaż słowno-

muzyczny. W czasie spektaklu uczniowie zaprezentowali utwory poetyckie jak również pieśni i 

piosenki, które wspierały naród polski w dążeniu do odzyskania upragnionej wolności. Wystąpienia 

młodzieży zostały uzupełnione prezentacją multimedialną.  

 Szkolenie Henkel Polska Sp. z o. o.  –  odbyło się teoretyczne szkolenie uczniów klasy   

IIb i IIIc TB kształcących się w zawodzie technik budownictwa i uczniów z klasy II b BS  

kształcących się w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
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przeprowadzone przez przedstawiciela handlowego z zakresu zastosowania systemów dociepleń 

CERESIT Ceretherm i Cerethem Wool zorganizowane przez firmę Henkel Polska Sp. z o. o. 

 Szkolenie - firma Blue Dolphin Tapes - w dniu 6 listopada 2019r. zostało przeprowadzone szkolenie 

połączone z pokazem o tematyce: „Taśmy i akcesoria malarskie”. Prowadzącym spotkanie był 

przedstawiciel firmy Blue Dolphin Tapes, producenta taśm i akcesoriów malarskich. Szkolenie było 

skierowane do uczniów klas o profilu budowlanym.  Uczestniczyli w nim uczniowie kl. II TA, II TB, 

III TA. Szkoleniowiec omówił szeroką gamę profesjonalnych taśm i narzędzi malarskich, ich 

zastosowanie oraz tajniki produkcji i wykorzystania podczas robót budowlanych. 

 Szkolenie teoretyczno-praktyczne firmy Selena S.A.- w dniu  05.11.2019r. odbyło się teoretyczno-

praktyczne szkolenie  uczniów  klasy Ic i IIIa TB  kształcących się w zawodzie technik budownictwa 

przeprowadzone przez doradcę technicznego i przedstawiciela handlowego z zakresu zastosowania 

nowoczesnych rozwiązań w budownictwie Tytan Professional  firmy Selena S.A. W sposób bardzo 

dokładny zostało omówione zastosowanie innowacyjnych produktów firmy Selena S.A. 

 "Światełko Pamięci dla Łyczakowa" - do akcji ,,Światełko dla Łyczakowa’’ przystąpił Zespół Szkół 

Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu  w ramach, której zostały zebrane środki 

pieniężne wśród  uczniów i nauczycieli ,,mieleckiej budowlanki’’ na zakup biało-czerwonych zniczy, 

które 1 listopada zapłoną na lwowskich nekropoliach, polskich grobach, wsiach na Ukrainie, m.in. w 

Strzelczyskach, Mościskach, czy Pnikucie, a także na mogiłach żołnierzy AK i ofiar represji 

stalinowskich. Groby Polaków można odnaleźć niemal na każdym białoruskim cmentarzu. To wsparcie 

dla mieszkających tam Polaków i wyraz pamięci o polskiej historii Lwowa. 

 Tarnów oczami przyszłych architektów - 4 października 2019 roku uczniowie z klasy IT C i IT Cp 

poznawali style architektoniczne zabytków Tarnowa. Pierwszym punktem wycieczki był godzinny 

wykład na temat sztuki barokowej. Po czym młodzież wyruszyła na wycieczkę po mieście, gdzie 

oglądała architekturę sakralną i świecką grodu. 

 Wyprawa naukowa śladami artystów Młodej Polski - 25 września 2019 roku uczniowie z klasy III TA i 

III wyjechali do Krakowa, gdzie przemierzyli z przewodnikiem szlak artystów Młodej Polski. Czasy 

modernizmu to jedna z najważniejszych epok, które nadały kształt dzisiejszemu Krakowowi. Pod koniec 

XIX wieku miasto stało się centrum polskości i nowoczesną metropolią. 

 Lekcja geografii w elektrowni Połaniec - 25 września 2019r. uczniowie klasy IV Tb zwiedzali 

elektrownię w Połańcu. Po krótkim zapoznaniu się z zasadami poruszania się po zakładzie oraz 

wyposażeniu w kaski i słuchawki wyruszyli oglądać trzecią co do wielkości elektrownię w Polsce. 

Przewodnik, objaśniał naszym uczniom zasady działania poszczególnych wydziałów elektrowni 

tłumacząc proces uzyskiwania energii elektrycznej z węgla kamiennego oraz biomasy. 

 PROTEST KLIMATYCZNY- nasze działanie ma moc! - W piątek  20 września w całej Polsce odbywał 

się Protest Klimatyczny. Tysiące uczniów okazywało swoją troskę o klimat i środowisko, a odbywało 

się to w najróżniejszych formach. Niektórzy ubierali się na zielono, inni zaś protestowali głośno na 

ulicach. Nasza szkoła postawiła na coś oryginalnego i nietypowego. Trójka uczniów z klasy 2Tc wraz z 

wychowawczynią stworzyli nietuzinkową ankietę w której każdy uczeń mógł zastanowić się, (poprzez 

naklejenie odpowiedniej minki na specjalnie przygotowanym słupie) nad własnym wkładem w 

codziennej trosce o klimat. Na wyżej już wspomnianym słupie naklejone zostały kartki z 

wydrukowanymi przykładami dobrych i złych zachowań w stosunku do klimatu. Uczniowie podchodzili 

i przy wybranej czynności przyklejali odpowiednią buźkę. Jeśli była ona dobra, otrzymywali minkę 

wesołą, jeśli była zła naklejano smutną. Dużym przykładem byli nauczyciele naszej szkoły, którzy 
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chętnie brali udział w ankiecie. Okazało się, że większość z nich bardzo dba o środowisko poprzez 

segregowanie śmieci, oszczędzanie wody i inne czynności, oraz starają się pokazać uczniom, że dbanie 

o klimat wcale nie jest trudne. 

 Projekt "Shalom Mielec"  - 14.09.2019 r. odbył się spacer ulicami Mielca, w którym wzięli udział 

uczniowie ZSB Mielec. W trzeciej edycji projektu „Shalom Mielec” przewodnikiem po pozostałościach 

przedwojennego żydowskiego Mielca był Stanisław Wanatowicz. Projekt „Shalom Mielec” to żywe 

spotkanie z kulturą i historią Żydów. Stowarzyszenie Kulturalne JARTE poprzez spacery edukacyjne, 

muzyką, taniec i film chcą przybliżyć mieszkańcom regionu historię dawnej społeczności żydowskiej 

Mielca, a także pokazać współczesne aspekty tej kultury. 

 Kto nie pamięta historii skazany jest na jej ponowne przeżycie – maturzyści z ZSB  

w Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau.  Młodzież z klas IV technikum zwiedzała Państwowe 

Muzeum Auschwitz – Birkenau. Przyszli maturzyści z ogromną zadumą wsłuchiwali się w słowa 

przewodników, przemierzając drogę jaką kiedyś pokonywali ludzie skazani na zagładę. Przekroczenie 

bramy z ironicznym napisem „Praca czyni wolnym” i znalezienie się na terenie największego obozu 

nazistowskiego w Europie, w którym zginęło ponad półtora miliona istnień ludzkich, to dla młodych 

ludzi niezwykłe przeżycie. 

 Narodowe Czytanie w Pałacyku Oborskich – we wrześniu 2019r. w  Pałacyku Oborskich odbyło się 

Narodowe Czytanie. W tym roku  młodzież czytała nowele polskie. W tej pięknej akcji wzięli udział 

uczniowie i polonistki ZSB w Mielcu. Zgromadzeni widzowie mieli okazję wysłuchać nowel: „Dym” 

Marii Konopnickiej, „Katarynkę”  Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: 

Sanatorium pod Klepsydrą) Brunona Schulza. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez 

Prezydenta RP od 2012 roku. 

 Koncert profilaktyczny - uczniowie naszej szkoły wzięli udział w koncercie profilaktycznym 

Grzegorza Stępnia – czynnego muzyka Oddziału Zamkniętego pt: „Złe wpływy” Czy słowem można 

zabić? Młodzież i nauczyciele uczestniczący w koncercie bardzo wysoko ocenili merytoryczną i 

estetyczną formę koncertu. 

 Zawody strażackie klas - 13 września 2019 wszystkie klasy technikum budowlanego o innowacji 

pedagogicznej ochrona przeciwpożarowa rozegrały międzyklasowe zawody strażackie o Puchar 

Dyrektora Szkoły. Zawody zostały przeprowadzone w dwóch kategoriach: sztafeta pożarnicza i 

ćwiczenia bojowe.  

 Wycieczka przedmiotowa na Politechnikę Rzeszowską - Celem wyjazdu było przede wszystkim 

zapoznanie się z kierunkami kształcenia, aby przyszli maturzyści mogli dokonać dobrego wyboru w 

czasie podejmowania decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższej uczelni. W tym dniu uczniowie mieli 

okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Politechniki Rzeszowskiej. Zwiedzili laboratoria wydziałowe 

w: Katedrze Infrastruktury i Gospodarki Wodnej i Zakładzie Inżynierii i Chemii Środowiska.  

 Lekcja Impresjonizm w sztuce. Wykład był przeznaczony dla wszystkich klas technikum  

o innowacji pedagogicznej projektowanie architektoniczne. Prelekcję wygłosiła Ewa Barycka  

z Fundacji Beksiński. W czasie zajęć wykorzystano reprodukcje obrazów najwybitniejszych twórców 

impresjonistycznych: Clauda Moneta, Edwarda Maneta, Auguste Renoira, Edgara Degasa, Camille 

Pissarro. Przedstawiono filmy ukazujące tło historyczne epoki, w której powstał impresjonizm, a także 

interpretacje obrazów i dzieł literackich oraz kompozycji muzycznych. Uczniowie z ogromnym 

zainteresowaniem poznawali informacje dotyczące kierunku w sztuce powstałego w końcu XIX wieku. 
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Celem przedsięwzięcia było przybliżenie uczniom impresjonistycznych dzieł jak również ich twórców, 

a także zainteresowanie kierunkiem w sztuce, który w okresie modernizmu budził wiele kontrowersji. 

 Mikołajki szkolne - 6 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Budowlanych był radosnym  

i wyjątkowym dniem, w którym cała społeczność obchodziła „Mikołajki”. Samorząd Uczniowski 

przygotował niespodzianki dla wszystkich nauczycieli. Każda klasa losowała po dwóch nauczycieli i 

przygotowywała niespodzianki. Nawet rózgi zostały kunsztownie wykonane. Uczniowie z 

poszczególnych klas losowali tradycyjne karteczki z nazwiskami kolegów i koleżanek, którym 

przygotowali prezenty. W tym szczególnym dniu każdy chciał być Świętym Mikołajem. Barwny i 

kolorowy mikołajkowy dzień był zapowiedzią nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 

 Debaty Oksfordzkie. Szesnastu uczniów przystąpiło do programu. Dwa razy w miesiącu uczestniczą 

w szkoleniach prowadzonych przez panią Magdalenę Wajdę trenerkę z Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, 

która przygotowuje młodzież do konkursu Debat Oksfordzkich. W styczniu 2020 roku młodzież udała 

się do Tarnowa, gdzie obserwowała rywalizację szkół, które już od kilku lat biorą udział w debatach. 

Przedsięwzięcie pt. Tarnowska Liga Debatancka jest wydarzeniem edukacyjnym, związanym ze 

wzmacnianiem świadomości społecznej, aktywności obywatelskiej i budowaniem nowej kultury 

wypowiedzi wśród młodzieży ze szkół średnich. W tym celu używane jest narzędzie debatowania w 

stylu oksfordzkim. W październiku 2020 roku młodzież z ZSB weźmie udział w rywalizacji drużynowej 

z innych szkół. 

 Konferencja zorganizowana przez Fundację Underground w Miejskiej Bibliotece w Mielcu, która była 

poświęcona twórczości Jacka Kaczmarskiego. Młodzież wysłuchała wykładu prezesa fundacji Marcina 

Szymańskiego na temat konkursu Lekcja Historii i Sztuki z Jackiem Kaczmarskim. Następnie 

uczestniczyła w wykładzie Tadeusza Marka Płużańskiego, dziennikarza, historyka i publicysty na temat 

stanu wojennego w Polsce. Kolejnym punktem programu był koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego w 

wykonaniu Pawła Konopackiego. 

 Innowacyjna lekcja z przedmiotów zawodowych - 5 lutego 2020r. odbyła się  przeprowadzona przez 

doradców technicznych: Mikołaja Pilch i Stanisława Jodłowskiego z firmy Greinplast Sp. z o.o. 

Zaprezentowali oni rozwiązania wewnętrznych produktów dekoracyjnych i zewnętrznych systemów 

ociepleń. 

 MODOWY DETOKS – udział uczniów w akcji  na rzecz ochrony środowiska. Akcja ma na celu 

propagowanie idei nie kupowania nowych ubrań! 

 Dzień Patrona Szkoły -  Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter, na którą przybyli znamienici 

goście: m.in. kapitan Jerzy Dębicki były żołnierz AK. Na akademię przybył także syn nieżyjącego już 

kapitana Tadeusza Orłowskiego, byłego żołnierza AK, Jerzy Orłowski. Uczniowie przybliżyli 

dokonania, symbolikę i znaczenie AK w kreowaniu tożsamości narodowej. W czasie wystąpienia 

młodzi aktorzy przedstawili także historię życia Tadeusza Orłowskiego, żołnierza AK. Spektakl został 

uzupełniony materiałami archiwalnymi z okresu II wojny światowej i tragicznego dla żołnierzy AK 

czasu totalitaryzmu sowieckiego.  

 Biała szkoła - uczniowie klasy 3TA czyli "strażacka klasa mundurowa" wraz z wychowawcą oraz 

nauczycielem wychowania fizycznego wzięli udział w 5-dniowym wyjeździe wzmacniając swoją 

kondycję. Odbyli wiele zajęć z zakresu ochrony przeciwpożarowej orz doskonalili umiejętności jazdy 

na nartach. 
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 Bieg dla "Wyklętych" - 1 marca 2020 roku uczniowie wzięli udział w Biegu Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. Trasa liczyła 1963 metry. Długość biegu miała na celu upamiętnienie śmierci ostatniego 

Żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka PS. Lelek. 

 Cykl szkoleń firmy ATLAS – w lutym odbyły się szkolenia przeprowadzone przez firmę ATLAS. Od 

wielu lat firma obejmuje patronat nad naszą szkołą w ramach którego między innymi odbywają się 

ciekawe szkolenia w różnych tematach dotyczących materiałów budowlanych i technologii 

wykonywania obiektów budowlanych. Tym razem przez szkoleniowca zostały przeszkolone klasy III 

TC, III TB, II TA oraz II TB w zawodach technik budownictwa i technik robót wykończeniowych. 

Tematem spotkań były roboty wykończeniowe. 

 Może wybiorę architekturę na Politechnice Rzeszowskiej? – wyjazd na zajęcia na Politechnice 

Rzeszowskiej na Wydziale Architektury. Nasze spotkanie rozpoczęło się wykładem na temat Historii 

architektury wygłoszonym przez dr inż. Annę Sikorę prof. PRz. Pani doktor poprowadziła nas przez 

epoki prezentując i charakteryzując style w architekturze i zmieniające się podejście architektury do 

m.in. celu użytkowego tej dziedziny nauki. Następnie dr inż. arch. Joanna Dudek zaprezentowała 

młodzieży ofertę edukacyjną uczelni na kierunku Architektura. 

 Targi Budowlane w Rzeszowie - uczniowie klasy IITa, IIITb (technik budownictwa) wraz  

z opiekunami udali się na Targi Budowlane EXPO Dom w Rzeszowie. Rzeszowskie targi odbyły się już 

po raz 25 i od dawna odgrywają aktywną rolę w wyznaczaniu kierunków rozwoju budownictwa. Dla 

wystawców są skuteczną metodą promocji swoich produktów, a dla zwiedzających możliwością 

zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami w budownictwie. Podczas wycieczki uczniowie mieli 

także okazję zwiedzić fabrykę firmy Solbet. 

Nauczyciele 

 

W roku szkolnym 2019/2020 zadania oświatowe realizowane były w większej ilości przeliczeniowych 

etatów nauczycielskich tj. o 51,38 więcej, niż w ubiegłym roku szkolnym. Wzrost został spowodowany 

reorganizacją systemu oświaty, wynikiem, czego był podwójny rocznik w klasach pierwszych. W roku 

sprawozdawczym najliczniejszą grupę zatrudnionych nauczycieli stanowili nauczyciele zatrudnieni  

na podstawie mianowania tj. 396 osób (na 395,98 etatach). Kolejna grupa to nauczyciele zatrudnieni na 

podstawie umowy o pracę  na czas określony (na podstawie Karty Nauczyciela) – 130 osób (na 83,31 

etatach), zaś umowę o pracę na czas nieokreślony (na podstawie Karty Nauczyciela)  zawarło 60 osób (na 

53,17 etatach). Z sześcioma nauczycielami w wymiarze 2,64 etatu zostały zawarte umowy o pracę na czas 

określony na podstawie Prawa oświatowego. Z analizy zatrudnienia w prowadzonych szkołach wynika, iż 

tylko dwóch nauczycieli uzupełniało etat w wymiarze 0,66 etatu. Również na tym samym poziomie, co w 

poprzednim roku sprawozdawczym zostało utrzymane zatrudnienie w grupie pracowników administracji i 

obsługi. Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć 

obowiązkowych oraz podziału oddziałów na grupy, co prezentuje poniższa tabela. 

 

Tabela. Zatrudnienie w roku szkolnym 2019/2020 w przeliczeniu na etaty.  

nazwa szkoły Nauczyciele  
pracownicy 

administracji) 
Razem 

I Liceum Ogólnokształcące 52,43 8,00 60,43 

II Liceum Ogólnokształcące 42,83 9,22 52,05 
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Zespół Szkół Ekonomicznych 44,33 6,79 51,12 

Centrum Kształcenia Praktycznego i 

Doskonalenia Nauczycieli 
19,73 12,33 32,06 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 22,00 4,00 26,00 

Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego 68,56 13,98 82,54 

Zespół Szkół Budowlanych 51,09 7,27 58,36 

Zespół Szkół Technicznych 127,49 23,35 150,84 

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno –

Wychowawczych w Mielcu 
88,49 38,79 127,28 

RAZEM 516,95 123,73 640,68 

źródło: Dane wg. SIO na dzień 30 września 2019 r 

 

Strukturę zatrudnienia w roku szkolnym 2019/2020 wg stopni awansu zawodowego obrazuje poniższa 

tabela. 

 

Tabela. Struktura zatrudnienia w roku szkolnym 2019/2020 

Nazwa szkoły / 

placówki 

bez stopnia 

awansu 

zawodowego 

Nauczyciel 

stażysta 

Nauczyciel 

kontraktowy 

Nauczyciel 

mianowany 

Nauczyciel 

dyplomowany 

I LO     8 8 40 

II LO 1 1 3 7 45 

PPP     9 2 11 

ZS 1 5 3 5 65 

ZSE 4 5 4 4 35 

ZSB 1 5 9 7 37 

ZST   2 6 13 112 

CKPiDN   2 5 4 18 

PZPSW   7 25 8 59 

 Razem 7 27 72 58 422 

źródło: Dane wg. SIO na dzień 30 września 2019 r 

 

Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewniła  

w analizowanym roku szkolnym dobrą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli  

i stopnie awansu zawodowego. Przy nauczycielach z dużym dorobkiem zawodowym pracują młodzi 

nauczyciele, co zapewnia pożądaną jakość pracy. Z powyższych danych wynika, że największą grupę 

stanowią nauczyciele dyplomowani ~ 72 % wszystkich nauczycieli. Kolejna grupa to nauczyciele 

kontraktowi ~ 12 % (było 9%), nauczyciele mianowani stanowią ~ 10 (było 11% ). W porównaniu do 

poprzedniego roku szkolnego struktura zatrudnienia uległa zmianie, tzn. pierwszy raz od kilku lat mamy 

więcej nauczycieli kontraktowych niż mianowanych. 

W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzono 8 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela 

mianowanego. Egzaminy odbyły się w sierpniu w Starostwie Powiatowym w Mielcu. Komisje 

egzaminacyjne, w skład których wchodzili: eksperci z listy MEN, przedstawiciele Podkarpackiego 
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Kuratora Oświaty, przedstawiciel organu prowadzącego oraz dyrektorzy szkół, przeegzaminowały: 

 2 nauczycieli z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu, 

 3 nauczycieli z Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu, 

 2 nauczycieli z Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu, 

 1 nauczyciela z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. 

Wszystkie egzaminy zakończyły się wynikiem pozytywnym, w efekcie czego 8 nauczycieli uzyskało 

wyższy stopień awansu zawodowego tj. stopień nauczyciela mianowanego. 

 

Źródła finasowania 

 

Szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 

 

Na terenie Powiatu Mieleckiego funkcjonują placówki niepubliczne i szkoły niepubliczne z uprawnieniami 

szkół publicznych oraz od 01.07.2017r. szkoła publiczna prowadzona przez osoby prawne niebędące j.s.t. 

Dotacja dla tych szkół przekazywana była w 2019 r. i  w 2020 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu 

Mieleckiego XLII/295/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka 

samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 

udzielonej dotacji oraz ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Dotacje 

przekazywane są w miesięcznych transzach według rzeczywistej liczby uczniów, wychowanków czy 

słuchaczy z uwzględnieniem frekwencji, na koniec każdego miesiąca. W 2020 roku wysokość 

przekazywanych dotacji ustalana była na podstawie wydanych rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

Kwoty dotacji planowane są corocznie w uchwale budżetowej na podstawie prognozowanej liczby 

uczniów. Jest to zatem jedynie wielkość szacunkowa dotacji, bowiem przysługuje ona na każdego ucznia 

co oznacza, że w razie zmiany faktycznej liczby uczniów zapisanych do placówki dotacja w każdym 

miesiącu ulega zmianie, zgodnie z comiesięczną informacją o liczbie uczniów i frekwencji tych uczniów 

na zajęciach. W związku z powyższym planowanie wydatków na oświatę niepubliczną jest trudne do 

skalkulowania. Dotacja do szkół i placówek przekazywana jest na dofinansowanie realizacji zadań szkoły 

lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki 

społecznej.  

 

Poniższa tabela przedstawia wysokość udzielonych dotacji z budżetu powiatu w latach 2019 - 2020. 

 

Tabela. Dotacje oświatowe w latach 2019 - 2020. 

Nazwa szkoły, placówki 
Wydatki 

2019 rok 2020 rok - plan 

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie  ogółem 65 180 379,17 79 580 248,24 

razem dotacje dla szkół i placówek niepublicznych 13 092 381,77 15 422 383,00 
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Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego  1 190 670,48 1 400 789,00 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piłkarskie Nadzieje  1 571 311,87 1 517 521,00 

Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 367 036,30 0,00 

Niepubliczne Gimnazjum Piłkarskie Nadzieje 206 333,92 0,00 

Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu 360 733,49 640 000,00 

Mielecka Szkoła Biznesu  307 967,32 375 000,00 

Niepubliczna Policealna Szkoła w Mielcu 92 261,12 280 000,00 

Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Mielcu 154 958,23 325 000,00 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące SIGMA w Mielcu 32 698,82 104 916,00 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Biernackiego 186 841,03 231 562,00 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu  105 736,82 157 405,00 

Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego 1 021 107,46 1 474 814,00 

Niepubliczna Liceum Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie 

Nadzieje 
0,00 307 254,00 

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego 

Wspomagania Rozwoju 
515 698,56 547 175,00 

Niepubliczna Poradnia – Psychologiczno – Pedagogiczna 

Wczesnego Wspomagania Rozwoju ZUZIA 
79 896,96 96 845,00 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno Wychowawczy  3 195 662,40 3 419 557,00 

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Pniu 1 391 294,60 1 538 570,00 

Niepubliczna Szkoła Przysposabiające do Pracy w Pniu  876 752,56 1 369 091,00 

Internat Niepublicznych Szkół Mistrzostwa Sportowego 286 066,29 415 051,00 

Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim – Stowarzyszenie 

„Szkoła dla Wszystkich” 
1 149 353,54 1 557 184,00 

 

Na podstawie analizy kolejnych lat finansowania oświaty niepublicznej obserwujemy utrzymywanie się 

tych wydatków na tym samym, wysokim poziomie. Na dzień 31 grudnia 2019 r. dotacje oświatowe 

stanowią 20% wykonania wszystkich bieżących wydatków oświatowych. Na dzień sporządzania 

informacji, środki zaplanowane w budżecie powiatu z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek 

wynoszą 15 422 383,00 zł, co stanowi ponad 19% wszystkich zaplanowanych wydatków bieżących na 

oświatę i wychowanie ogółem. Do 30 października tego roku szkołom i placówkom, przekazana została 

dotacja w wysokości 10 114 521,86 zł, tj. 66% zaplanowanych środków na ten cel. Utrzymujący się wysoki 

poziom wydatków ponoszonych przez powiat na dofinansowanie bieżącego utrzymania szkół i placówek 

niepublicznych pokazuje, że obszar ten wymaga stałego monitorowania oraz prac nad racjonalizacją tych 

wydatków, w szczególności poprzez narzędzia kontroli.  
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Nakłady finansowe na oświatę w Powiecie Mieleckim 

Zadania oświatowe realizowane przez powiat w głównej mierze finansowane są ze środków z budżetu 

państwa. Uzupełnienie tego źródła stanowią wypracowane dochody własne, dotacje oraz środki pozyskane 

na realizację projektów. 

 

Władze Powiatu Mieleckiego z roku na rok borykają się z problemem zbyt niskich środków jakie otrzymują 

w części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem. 

Natomiast w latach 2019 – 2020 obserwujemy znaczny wzrost wydatków oświatowych w stosunku do 

wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z algorytmem „pieniądz idzie za uczniem" powiat 

otrzymuje subwencję oświatową na poziomie nie pokrywającym kosztów związanych z bieżącym 

utrzymaniem szkół i placówek oświatowych, a w konsekwencji tego musi zadania te finansować z innych 

dochodów.  

 

Tabela. Struktura wydatków poniesionych na zadania oświatowe wg. źródeł finansowania w Powiecie 

Mieleckim w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020-plan. 

rok wydatki ogółem 

źródła finansowania 

część oświatowa 

subwencji  

środki własne 

powiatu 

pozostałe środki 

pozyskane z innych 

źródeł 

2016  56 169 753,26 53 536 796,00 1 663 906,84 969 050,42 

2017 62 712 453,77 54 956 174,00 3 322 865,71 4 433 414,06 

2018  64 900 197,49 56 432 648,00 3 686 859,96 4 780 689,53 

2019 68 361 066,06 61 775 246,00 3 649 584,42 2 936 235,64 

2020-plan 84 742 435,55 70 234 335,00 11 147 869,24 3 360 231,31 

 

Z powyższej tabeli wynika, że najważniejszym i największym źródłem finansowania oświaty w powiecie 

jest subwencja oświatowa, która w 2019 roku stanowiła 90% wszystkich środków przeznaczonych na 

oświatę i wychowanie. Dochody własne powiatu stanowiły około 5%. Pozostałe 4% to środki pozyskane 

na realizację zadań w ramach projektów oraz dotacje z budżetu państwa. Wpływy z tytułu subwencji 

oświatowej wzrosły o 8,6% w stosunku do roku poprzedniego. Na dzień 30.06.2020 roku środki z tytułu 

części oświatowej subwencji ogólnej stanowią ok. 83% wszystkich środków zaplanowanych na realizację 

zadań z zakresu oświaty i wychowania i  są wyższe o 12% w stosunku do roku poprzedniego. Zwiększenie 

części oświatowej subwencji ogólnej spowodowała wprowadzona reforma oświaty, wprowadzone 

podwyżki wynagrodzeń nauczycieli  oraz coroczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego kwoty 

bazowej  subwencji oświatowej w przeliczeniu na jednego ucznia. 

  

W 2019 roku plan wydatków w dziale 801 wyniósł - 60 228 489,14 zł, natomiast wykonanie wydatków 

wyniosło - 58 806 367,34 zł, co stanowi 97,64% planu, w tym: 

 

Wydatki bieżące - 58 806 367,34 zł z tego: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 41 902 733,08 zł. Wydatki przeznaczono  

na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 
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nauczycieli w tym nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi, pedagogów, pracowników poradni 

oraz pracowników administracji i obsługi. 

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 425 306,16 zł. Poniesiono wydatki  

na utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych – w szczególności na zakup materiałów 

biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków czystości, opłaty za media, naprawy 

i konserwacje sprzętu, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, 

szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

 

W placówkach oświatowych prowadzono bieżące remonty (m.in. I Liceum Ogólnokształcące – remont 

pokoju nauczycielskiego, jadalni oraz świetlicy, II Liceum Ogólnokształcące – remont schodów, korytarza, 

dwóch klatek schodowych i klasopracowni, wiatrołapu, instalacji gazowej w Sali lekcyjnej, Zespół Szkół 

im. J. Groszkowskiego – wymiana okien, rozbudowa sieci monitoringu, Zespół Szkół Budowlanych – 

remont dwóch sali lekcyjnych, przystosowanie zapleczy do prowadzenia zajęć, budowa siłowni, remont 

szatni szkolnej, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych – remont pokrycia dachowego, 

Zespół Szkół Ekonomicznych – remont piwnic.  

 dotacje na zadania bieżące - 7 647 957,03 zł. Dotacje przekazano na bieżące funkcjonowanie szkół 

i placówek oświatowych. 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 124 550,68 zł. Wydatki poniesiono na pomoc zdrowotną 

dla nauczycieli placówek oświatowych i świadczenia bhp. 

 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 

2 705 820,39 zł 

Wydatki dotyczyły realizacji projektów bieżących w następujących placówkach oświatowych oraz w 

Starostwie Powiatowym: 

 

Nazwa zadania 

Wartość 

poniesionych 

wydatków 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu - Akademia 

Kwalifikacji Zawodowych – IF 

195 819,82 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – „Mielec 

stawia na zawodowców” 

1 149 584,05 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu - „Mielec 

stawia na zawodowców - edycja II" 

54 143,52 

Zespól Szkól Budowlanych - „From Columbus toAtlantis" 72 480,99 

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu „DOVES - Detectiyes OfViolence in Schools" 
15 005,66 

Zespól Szkól Technicznych w Mielcu „ Wiedza i doświadczenie - tak osiągnę sukces 

” 

131 147,26 

I Liceum Ogólnokształcące „ Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum " 270 934,50 

Zespól Szkół Technicznych w Mielcu „Podkarpacka Akademia Motoryzacji - 

Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe ” 

207 614,92 



RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO ZA 2020 ROK 
 

96 
 

Zespól Szkół Ekonomicznych w Mielcu „ Wiedza i praktyka z ekonomii i reklamy 

uzyskana w Erasmusie jest zawsz na plusie " 

354 212,00 

Powiatowy zespól Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu „First Step - nowa 

jakość w pracy nauczycieli" 

78 097,48 

I Liceum Ogólnokształcące „ Wymiana polsko - niemiecka" 18 128,09 

II Liceum Ogólnokształcące „ Wymiana polsko - niemiecka" 28 933,00 

Starostwo Powiatowe w Mielcu „Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia 

zawodowego w powiecie mieleckim ” 

126 269,28 

 

Ponadto wydatek w kwocie 3 449,82 zł stanowił zwrot niewykorzystanej dotacji wynikającej z rozliczenia 

projektu „Wymiana polsko - niemiecka”. 

 

Plan wydatków w Dziale 854 wynosił – 9 540 145,00 zł, natomiast wykonanie – 9 456 458,72 zł, co 

stanowi 99,12% planu, w tym: 

 

Wydatki bieżące – 9 309 186,39 zł z tego:  

 wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 132 100,74 zł. Wydatki przeznaczono na wypłatę 

wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycieli 

w tym nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi, pedagogów, pracowników poradni oraz 

pracowników administracji i obsługi. 

 wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 703 037,06 zł. Wydatki związane  

z kosztami utrzymania i funkcjonowania placówek oświatowych, w tym świetlic szkolnych 

i internatu. 

 dotacje na zadania bieżące – 5 468 618,81 zł. Wypłacono dotacje przeznaczone na bieżące 

funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych. 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 429,78 zł. Wydatki poniesiono na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli placówek oświatowych i świadczenia bhp. 

 

Wydatki majątkowe – kwota 147 272,33 zł 

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „Przebudowa łazienek w Powiatowym Zespole 

Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu” 

 

W dziale 926 – Kultura fizyczna poniesiono wydatki majątkowe w szkołach: 

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu – dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej – 

kwota 82 250,00 zł 

- Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu – dokumentacja projektowa na 

przebudowę boiska na wielofunkcyjne boisko sportowe  - kwota 15 990,00 zł. 

 

Struktura wydatków poniesionych przez szkoły i placówki oświatowe w Powiecie Mieleckim pokazuje, że 

w 2019 wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, stanowiły największą część wydatków ogółem 

poniesionych na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem.  
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Rysunek. Analiza wysokości subwencji oświatowej oraz wydatków bieżących ogółem w szkołach 

i placówkach oświatowych w latach 2015 – 2020. 

 
 

rok subwencja oświatowa wydatki bieżące ogółem 

2015 51 941 601,00 56 730 080,32 

2016 53 536 796,00 55 078 804,31 

2017 54 956 174,00 56 896 383,91 

2018 56 432 648,00 59 079 041,42 

2019 61 775 246,00 65 180 379,17 

30.06.2020 – plan 70 234 335,00 79 580 248,24 

 

Powyższy wykres przedstawia analizę wpływów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz 

wydatków bieżących ponoszonych przez szkoły i placówki oświatowe na przestrzeni sześciu lat. Wyższe 

wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku wynikało ze spłaty zobowiązań za rok poprzedni. W 2016 

roku część oświatowa subwencji wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 3%  tj. o kwotę 1 595 195,00 

zł. Wykonanie wydatków bieżących było wyższe niż środki z subwencji o 2,8%. W 2017 roku część 

oświatowa subwencji ogólnej wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 2,6% tj. o kwotę 1 419 378,00 

zł. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 56 896 383,91 zł i jest wyższe niż wpływy z subwencji o 

1 940 209,91 tj. 3,4%. W 2018 roku planowane wpływy do budżetu powiatu z tytułu z subwencji 

oświatowej wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 523 526,00 zł tj. o 2,6%.  W 2019 roku 

subwencja oświatowa w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o 8,6% tj. kwotę 5 342 598,00 zł. 

Natomiast w 2020 roku wzrost subwencji oświatowej jest na poziomie 12% tj. 8 459 089,00 zł, przy 

wzroście wydatków bieżących o 14 399 869,07 zł. W ciągu ostatnich lat dramatycznie pogłębiła się luka 

pomiędzy kwotą subwencji oświatowej a wydatkami bieżącymi. Zwiększenie planowanych nakładów na 

oświatę związane jest ze wzrostem zadań oświatowych realizowanych przez powiat w związku z 

przeprowadzoną reformą systemu oświaty oraz skutkami podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, które 

wzrosły od września 2019 r. o 9,6% i od września 2020 r. o 6%. Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 

latach 2018 – 2020 wyniosły 28,5%. Bardzo duży wpływ na wzrost wynagrodzeń ma również podniesienie 

płacy minimalnej z kwoty 2 250,00 zł w 2019 r. do 2 600,00 zł w 2020 r. W bieżącym roku zaplanowane 

zostały również wydatki związane z epidemią koronawirusa. 
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Rosnące wydatki oświatowe corocznie  zostają zbilansowane dochodami własnymi powiatu. Zgodnie z art. 

167 ust. 2 Konstytucji RP dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencje 

ogólne (w tym część oświatowa tej subwencji) oraz dotacje z budżetu państwa. Subwencja oświatowa 

stanowi jedno ze źródeł finansowania tych zadań, obok innych dochodów powiatu.  

Osiągnięcia młodzieży szkolnej 

 

Egzamin maturalny. 

Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pisemne egzaminy maturalne 

odbywały się w czerwcu, lipcu i we wrześniu (poprawkowe) 2020 r. Absolwenci liceów 

ogólnokształcących oraz techników, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., powinni obowiązkowo 

przystępować do egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego 

nowożytnego.  Zgodnie z § 11ka ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 

r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2020 r. nie 

był przeprowadzany egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych 

w części ustnej. 
 

Poniższa tabela przedstawia statystykę absolwentów przystępujących do egzaminy maturalnego. 

 

Tabela. Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w czerwcu, lipcu i we 

wrześniu br. 

Liczba zdających 
w Polsce 

w województwie 

podkarpackim 

w Powiecie Mieleckim 

(*wyniki dot. tylko maja) 

260 262 16 462 1 032 

Odsetek sukcesów 81,8 % 83 % 83% 

źródło: dane CKE i OKE w Krakowie 
 

Tabela. Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych 

w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020 r. - odsetek sukcesów z podziałem na typy szkół 

Typ szkoły 

Liczba zdających Odsetek sukcesów 

w Polsce 

w woj. 

podkarpacki

m 

w Powiecie 

Mieleckim 

wyniki dot. 

tylko maja 

w Polsce 

w woj. 

podkarpacki

m 

w Powiecie 

Mieleckim 

(*wyniki dot. 

tylko maja) licea 

ogólnokształcące 
161 588 9 581 577 87,1% 90% 90%  

technika 98 674 6 881 455 73,1% 73% 73 %  

źródło: dane CKE i OKE w Krakowie 

 

Jak co roku matury najlepiej zdawali abiturienci z liceów ogólnokształcących - egzaminy zdało tam 90% 

przystępujących do nich osób. Słabiej poszło uczniom techników - sukces odniosło tam 73 % uczniów, 

ale oni zdają jeszcze jeden ważny egzamin zawodowy. W roku sprawozdawczym wyniki egzaminu 

maturalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Mielecki są wyższe niż w kraju.  
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Tabela. Wyniki egzaminu maturalnego w powiecie mieleckim. 

Nazwa szkoły Typ szkoły 

Liczba 

absolwentów 

zdających  

maturę w 2020r. 

Zdawalność w 

sesji majowej, 

czerwcowej i 

sierpniowej  

 w % 

Zespół Szkół  

im. prof. J. Groszkowskiego 

w Mielcu 

Technikum Nr 4 100 69,0% 

 II Liceum Ogólnokształcące 

 im. M. Kopernika w Mielcu 
201 99,0% 

I Liceum Ogólnokształcące  

im. St. Konarskiego w Mielcu 
170 98,9% 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. 

ks. Romana Sitki w Mielcu 
Technikum nr 1 67 71,6% 

Zespół Szkół Technicznych  

w Mielcu 

Technikum  Nr 3 166 86,7% 

III Liceum 

Ogólnokształcące  
68 82,4% 

Zespół Szkół Budowlanych im. 

Żołnierzy Armii Krajowej  w Mielcu 
Technikum nr 2 70 65,7% 

źródło: dane CKE i OKE w Krakowie, szkoły 

 

Egzamin zawodowy - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

Od 1 września 2012 r. uczniowie szkół zawodowych zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie. Jest to forma oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności  

z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Wiedza i umiejętności dla każdego zawodu 

ustalone są w podstawie programowej kształcenia w zawodach, dla każdej kwalifikacji składającej się na 

zawód. Wg nowych zasad aby uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie uczeń musi zdać 

czasami kilka kwalifikacji. 

 

W województwie podkarpackim egzamin przeprowadzono w 127 kwalifikacjach - dla uczniów  

i absolwentów szkół zawodowych, eksternów oraz absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

Do egzaminu w zawodzie przystąpiło 11 888 zdających, w tym do obu części egzaminu 8 809 zdających.  

 

Tabela. Wyniki egzaminów ogółem w województwie podkarpackim 

Część pisemna Część praktyczna Świadectwo kwalifikacji 

Przystąpiło Zdało Przystąpiło Zdało Otrzymało 

9881 
8747 

10816 
7707 

7986 
89% 71% 

 

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymało 7.986 osób (67% wszystkich) zdających. 
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Tabela. Zestawienie roczne wyników zdających 

Typ deklaracji Liczba kwalifikacji Liczba zdających Zdawalność w % 

Uczniowie 75 8 178 73% 

absolwenci szkół 58 244 36% 

absolwenci KKZ 21 386 95% 

Eksterni 1 1 100% 

 

W tabeli powyżej przedstawiono zestawienie roczne wyników zdających według typu deklaracji 

(uwzględniono tylko przystępujących do obu części egzaminu). 

 

W powiecie mieleckim do egzaminu przystąpiło łącznie 689 zdających. Egzamin przeprowadzono  

w 43 kwalifikacjach - dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz osób, które ukończyły 

kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

 

Tabela. Wyników ogółem w szkołach prowadzonych przez Powiat Mielecki 

Część pisemna Część praktyczna 
Świadectwo 

kwalifikacji 

Przystąpiło Zdało Przystąpiło Zdało Otrzymało 

474 
448  

536 
416 

433 
94,51 % 77,62% 

 

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymało 491 zdających. 

 

Tabela. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, według grup zdających 

 Uczniowie Absolwenci szkół Kursanci 

(KKZ) BSIS T POL BSIS T POL 

Przystąpili do części 

pisemnej 
0 467 0 3 24 2 3 

Zdali część pisemną — 428 — 2 14 1 4 

Przystąpili do części 

praktycznej 
0 472 0 2 54 4 8 

Zdali część praktyczną — 377 — 2 30 1 9 

Legenda: BSIS - branżowa szkoła I stopnia; T - technikum; POL - szkoła policealna 
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5.2 Kultura oraz ochrona zabytków i opieki nad zabytkami 

 

Nazwa zadania Zadania w zakresie ochrony zabytków: 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2020 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w 

innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2020 r. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o 

charakterze ponadgminnym w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami jest obowiązkiem powiatu. Art. 81 ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami stanowi, iż w trybie określonym odrębnymi 

przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez 

organ stanowiący powiatu, na zasadach określonych w podjętej przez ten 

organ uchwale. 

W 2012 r. Rada Powiatu Mieleckiego przyjęła obecnie obowiązującą 

uchwałę Nr XVIII/151/2012 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 

Zgodnie z brzmieniem uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie 

zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Komisja 

ds. oceny wniosków o przyznanie dotacji na ochronę zabytków powołana 

Zarządzeniem Starosty Powiatu Mieleckiego przedstawia Zarządowi 

Powiatu Mieleckiego propozycję udzielenia dotacji dla wnioskodawcy. 

Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji celowej podejmuje Rada Powiatu 

Mieleckiego w drodze uchwały. 

Stan realizacji na koniec 2020r.: 

Wnioskowano  o środki w wysokości: 208 000,00 zł 

Kwota dotacji przyznana: 120 000,00 zł 

Komórka organizacyjna 

realizująca zadanie  

Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w Mielcu 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 2020 

r.  

Kwoty dotacji, jak i zadania, na które zostały przyznane dotacje na ochronę 

zabytków opisano w dziale 3.8.  

Zadania zostały poprawnie rozliczone. 

 

5.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej 

 

Nazwa zadania Zadania w zakresie kultury fizycznej – konkurs 

ofert 

Zadania w zakresie kultury fizycznej 

realizowane na podstawie: 

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, 

W dniu  15 stycznia 2020 roku Zarząd Powiatu 

Mieleckiego Uchwałą Nr 63/444/2020 ogłosił 

pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację 

publicznych zadań powiatu o charakterze pożytku 
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- uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 

63/444/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.,  

- uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 

66/464/2020 z dnia 4 lutego 2020 r., 

- uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 

69/475/2020 z dnia 18 lutego 2020 r., 

-uchwały 77 / 515 /2020 Zarządu Powiatu 

Mieleckiego z dn. 15 kwietnia 2020 roku., 

-  uchwały 80 /530 /2020 Zarządu Powiatu 

Mieleckiego 

z dnia 29 kwietnia 2020 roku., 

- uchwały 84/543/2020 Zarządu Powiatu 

Mieleckiego z dnia 20 maja 2020 roku. 

 

publicznego  

w zakresie: 

 nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i tradycji, 

 powierzenia zadania - organizacji 

powiatowych zawodów sportowych 

młodzieży szkolnej pn. Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej i Licealiada, 

 ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa 

i ochrony ludności oraz obronności 

państwa, działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych i starszych, 

 pomocy społecznej, w tym pomocy 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób. 

Oceny formalnej ofert dokonał pracownik Wydziału 

Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. Do oceny 

merytorycznej złożonych ofert, Uchwałą 

Nr 66/464/2020 z dnia 4 lutego 2020 r., powołano 

komisje konkursowe, w pracach, których brali 

udział pracownicy merytoryczni biur, wydziałów 

starostwa. 

Komórki organizacyjne Starostwa realizujące 

zadanie 

Wydział Edukacji Zdrowia i Spraw Społecznych 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji 

zadania w 2020 r 

W dniu  15 stycznia 2020 roku Zarząd Powiatu 

Mieleckiego Uchwałą Nr 63/444/2020 ogłosił 

pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację 

publicznych zadań powiatu o charakterze pożytku 

publicznego w zakresie: 

 nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i tradycji, 

 powierzenia zadania - organizacji 

powiatowych zawodów sportowych 

młodzieży szkolnej pn. Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej i Licealiada, 

 ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa 

i ochrony ludności oraz obronności 

państwa, działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych i starszych, 
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 pomocy społecznej, w tym pomocy 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób. 

Oceny formalnej ofert dokonał pracownik Wydziału 

Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. Do oceny 

merytorycznej złożonych ofert, Uchwałą 

Nr 66/464/2020 z dnia 4 lutego 2020 r., powołano 

komisje konkursowe, w pracach, których brali 

udział pracownicy merytoryczni biur, wydziałów 

starostwa. 

 

 

Nazwa zadania Zadania w zakresie kultury fizycznej – stypendia sportowe 

zy dla zadania została  

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2020 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim charakterze 

są odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru i 

wskazać stan realizacji na 

koniec 2020 r.  

Uchwała 89/572/2020 

Zarządu Powiatu 

Mieleckiego z dnia  25 

czerwca 2020 r. 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym wykonywanie określonych ustawami zadań 

publicznych w zakresie kultury fizycznej jest obowiązkiem powiatu. 

Zgodnie z brzmieniem art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy o sporcie jednostki 

samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe 

stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze 

uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, biorąc pod uwagę 

znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz 

osiągnięty wynik sportowy. Kwestie określenia szczegółowych zasad 

oraz trybu przyznawania okresowych stypendiów sportowych reguluje 

uchwała Nr XVI/128/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia  

11 kwietnia 2012r., zawierająca Regulamin przyznawania okresowych 

stypendiów sportowych dla zawodników Powiatu Mieleckiego. 

W terminie przewidzianym w art. 4 ust. 2 punkt 4  w/w uchwały w 2020 

roku złożono 13 wniosków o przyznanie stypendium sportowego 

Powiatu Mieleckiego dla zawodnika. Wnioski spełniające wymogi 

formalne zostały przedłożone Zarządowi Powiatu Mieleckiego, zgodnie 

z art. 8 ust. 1 w/w uchwały w celu przyznania okresowych stypendiów 

sportowych Powiatu Mieleckiego. Zarząd Powiatu Mieleckiego w 

uchwale 89/572/2020 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia  25 czerwca 

2020 roku w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych 

Powiatu Mieleckiego przyznał stypendia sportowe w kwocie 230 zł 

miesięcznie dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe 

we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Stypendium 

przyznano na okres: od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020r. 

 

Stan realizacji na koniec 2020r.: 



RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO ZA 2020 ROK 
 

104 
 

Łącznie: 

Ilość stypendystów: 13 osób 

Przyznana kwota stypendium: 230 zł / osobę 

Okres otrzymywania stypendium: 5 miesięcy 

W sumie przekazano stypendium/ osobę: 1 150,00 zł 

Kwota z budżetu Powiatu przekazana na stypendia sportowe: 

15 000,00 zł 

 

 

Komórki organizacyjne 

Starostwa realizujące 

zadanie 

Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2020 r.  

Wnioski spełniające wymogi formalne zawarte w Uchwale  

Nr XVI/128/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 11 kwietnia 

2012r. w sprawie określania szczegółowych zasad oraz trybu 

przyznawania okresowych stypendiów  sportowych: 

1) Imię i nazwisko stypendysty:  Dawid Książnicki, nazwa 

organizacji zgłaszającej: Międzyszkolny Klub Sportowy IKAR 

MIELEC, dyscyplina: Pływanie, czy przyznano stypendium 

sportowe: tak. 

2) Imię i nazwisko stypendysty:  Wojciech Koszelski, nazwa 

organizacji zgłaszającej: Stowarzyszenie Akademia 

Umiejętności Technicznych LEONARDO, dyscyplina: 

Modelarstwo lotnicze i kosmiczne, czy przyznano stypendium 

sportowe: tak, 
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3) Imię i nazwisko stypendysty:  Mateusz Czerkies, nazwa 

organizacji zgłaszającej: Stowarzyszenie Akademia 

Umiejętności Technicznych LEONARDO, dyscyplina: 

Modelarstwo lotnicze i kosmiczne, czy przyznano stypendium 

sportowe: tak, 

4) Imię i nazwisko stypendysty:  Jakub Kukiełka, nazwa 

organizacji zgłaszającej: Stowarzyszenie Akademia 

Umiejętności Technicznych LEONARDO, dyscyplina: 

Modelarstwo lotnicze i kosmiczne, czy przyznano stypendium 

sportowe: tak,  

5) Imię i nazwisko stypendysty:  Eryk Halaburda, nazwa 

organizacji zgłaszającej: Stowarzyszenie Akademia 

Umiejętności Technicznych LEONARDO, dyscyplina: 

Modelarstwo lotnicze i kosmiczne, czy przyznano stypendium 

sportowe: tak, 

6) Imię i nazwisko stypendysty:  Andrzej Rusinowski, nazwa 

organizacji zgłaszającej: Stowarzyszenie Akademia 

Umiejętności Technicznych LEONARDO, dyscyplina: 

Modelarstwo lotnicze i kosmiczne, czy przyznano stypendium 

sportowe: tak, 

7) Imię i nazwisko stypendysty:  Kacper Krempa, nazwa 

organizacji zgłaszającej: Stowarzyszenie Akademia 

Umiejętności Technicznych LEONARDO, dyscyplina: 

Modelarstwo lotnicze i kosmiczne, czy przyznano stypendium 

sportowe: tak, 

8) Imię i nazwisko stypendysty:  Piotr Urban, nazwa organizacji 

zgłaszającej: Mielecki Klub Sportowy GRYF MIELEC, 

dyscyplina: Szermierka – szpada, czy przyznano stypendium 

sportowe: tak, 

9) Imię i nazwisko stypendysty:  Alicja Struzik, nazwa organizacji 

zgłaszającej: Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL MIELEC, 

dyscyplina: Lekkoatletyka, czy przyznano stypendium 

sportowe: tak, 

10) Imię i nazwisko stypendysty:  Katarzyna Zdziebło, nazwa 

organizacji zgłaszającej: Lekkoatletyczny Klub Sportowy 

STAL MIELEC, dyscyplina: Lekkoatletyka, czy przyznano 

stypendium sportowe: tak, 

11) Imię i nazwisko stypendysty:  Dawid Piłat, nazwa organizacji 

zgłaszającej: Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL MIELEC, 

dyscyplina: Lekkoatletyka, czy przyznano stypendium 

sportowe: tak, 

12) Imię i nazwisko stypendysty:  Kamil Piecuch, nazwa 

organizacji zgłaszającej: Lekkoatletyczny Klub Sportowy 
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5.4 Promocja i ochrona zdrowia 

 

Na terenie powiatu mieleckiego funkcjonuje Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego  

w Mielcu oraz Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu  

w Mielcu, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Mielecki.  

 

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu 

 

Główna działalność Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu 

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu - zwany dalej: „Szpitalem”, jest podmiotem 

leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej. Jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, posiada osobowość 

prawną i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002538 oraz do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego pod numerem: 

000000009957. Podmiotem tworzącym Szpital jest Powiat Mielecki. Nadzór nad działalnością Szpitala 

sprawuje Powiat Mielecki. Obszarem działania Szpitala jest Powiat Mielecki. Siedzibą Szpitala jest miasto 

Mielec. Szpital działa na podstawie:  

 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,  

 Statutu nadanego Uchwałą Nr X/80/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 17.09.2019 r.  

 innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.  

 

Cele i zadania Szpitala 

Szpital realizuje zadania samorządu powiatowego w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Podstawowym 

celem Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, jak 

również promocja zdrowia i realizacja zadań dydaktycznych i badawczych związanych z kształceniem 

studentów medycyny i innych zawodów medycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 

i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Realizując 

cele określone wyżej Szpital jednocześnie uczestniczy w:  

 przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu lekarza lub innego medycznego  

i podyplomowym kształceniu lekarzy oraz innych osób wykonujących zawód medyczny,  

 prowadzeniu prac badawczych (eksperymenty medyczne) w dziedzinach będących przedmiotem 

działalności Szpitala.  

STAL MIELEC, dyscyplina: Lekkoatletyka, czy przyznano 

stypendium sportowe: tak, 

13) Imię i nazwisko stypendysty:  Kamil Wąż, nazwa organizacji 

zgłaszającej: Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL MIELEC, 

dyscyplina: Lekkoatletyka, czy przyznano stypendium 

sportowe: tak. 
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Do podstawowych zadań Szpitala należy udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych 

przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością:  

 udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanych 

specjalności, w tym świadczeń szpitalnych,  

 udzielanie świadczeń diagnostycznych przez zakłady i pracownie w celu rozpoznania stanu zdrowia 

i ustalenia dalszego postępowania leczniczego oraz analityki medycznej,  

 udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,  

 udzielanie ambulatoryjnych świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,  

 udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanych specjalności, w tym wykonywanie badań 

diagnostycznych przez zakłady i pracownie diagnostyczne w celu rozpoznania stanu zdrowia i 

ustalenia dalszego postępowania leczniczego oraz analityki medycznej,  

 prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia,  

 realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 

i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia,  

 uczestniczenie w kształceniu studentów medycyny, studentów innych nauk medycznych oraz przed 

i podyplomowym szkoleniu lekarzy oraz innych osób wykonujących zawód medyczny na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób, w tym ułatwianie 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz prowadzenie działalności szkoleniowej, w 

szczególności staży podyplomowych i specjalizacyjnych,  

 realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony mienia  

i informacji niejawnych.  

Szpital może udzielać świadczeń zdrowotnych ludności z pozostałej części kraju i cudzoziemcom na 

podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, może organizować i prowadzić szkolenia dla innych 

podmiotów leczniczych w zakresie wykonywania zawodów medycznych, organizacji i pracy oddziałów 

szpitalnych, zarządzania w służbie zdrowia i prawa medycznego. W wykonywaniu zadań współpracuje z:  

 innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,  

 stacjami sanitarno-epidemiologicznymi,  

 jednostkami samorządowymi,  

 organizacjami społecznymi,  

 innymi niż wykonujące działalność leczniczą podmiotami,  

 osobami fizycznymi,  

 stowarzyszeniami,  

 innymi podmiotami  

Szpital może prowadzić inną działalność niż działalność lecznicza nieuciążliwą dla pacjentów oraz 

przebiegu leczenia polegającą na:  

 najmie, dzierżawie i użyczaniu majątku trwałego,  

 sterylizacji sprzętu medycznego,  

 naprawach sprzętu medycznego,  

 praniu, sprzątaniu,  

 prowadzeniu apteki ogólnodostępnej,  

 sprzedaży wyrobów medycznych, w tym ortopedycznych,  
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 działalności gastronomicznej i dostarczaniu żywności dla odbiorców zewnętrznych,  

 działalności usługowej w zakresie transportu,  

 działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej,  

organizacji targów, wystaw i kongresów.  

Ponadto może prowadzić szkolenia, konferencje, kursy w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia 

dla placówek szkolnych, oświatowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, zainteresowanych osób 

fizycznych. Może również udostępniać swoje mienie na ten cel innym jednostkom. 

Szpital Specjalistyczny w Mielcu prowadzi działalność medyczną stacjonarną w oparciu o 451 łóżek (stan 

na dzień 31.12.2020 r.), w tym Okulistka - Oddział Chirurgii Jednego Dnia - 8 łóżek oraz Oddział 

Noworodkowy -17 łóżek. 

 

W Szpitalu funkcjonują następujące oddziały:  

 Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii 

- Stacja Dializ  - Pododdział Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, 

 Oddział Dziecięcy (Pediatryczny), 

 Oddział Noworodkowy (Neonatologiczny), 

 Oddział Ginekologiczno-Położniczy, 

 Oddział Chirurgii Ogólnej, 

 Oddział Urazowo-Ortopedyczny, 

 Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Chorób Wątroby, 

 Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, 

 Oddział Neurologii, 

 Oddział Udarowy, 

 Oddział Dermatologiczny, 

 Oddział Opieki Paliatywnej, 

 Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii, 

 Szpitalny Oddział Ratunkowy, 

 Oddział Neurochirurgii, 

 Oddział Urologii Ogólnej i Onkologii, 

 Oddział Rehabilitacji, 

 Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, 

 Oddział Chirurgii Naczyniowej, 

 Okulistyka - Oddział Chirurgii Jednego Dnia. 

 

W powyższych oddziałach hospitalizowano do grudnia 2020 roku 6 772 osób w tym na SOR -5040, 

Dializy – 4648, Noworodki - 1026, Okulistyka - 175.  

 

Ofertę medyczną uzupełniają następujące poradnie specjalistyczne:  

 Poradnia Nefrologiczna,  

 Poradnia Neurologiczna,  

 Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,  

 Poradnia Chorób Zakaźnych, 
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 Poradnia Urazowo-Ortopedyczna, 

 Poradnia Neurochirurgiczna,  

 Poradnia Urologiczna, 

 Poradnia Chirurgii Naczyniowej, 

 Poradnia Okulistyczna, 

 Poradnia Okulistyki Dziecięcej, 

 Poradnia Ginekologiczna – Położnicza, 

 Poradnia Diabetologiczna, 

 Poradnia Dermatologiczna. 

 

Strategia walki z pandemią COVID-19  

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku aż do odwołania wprowadzono  

w Polsce stan epidemii w związku zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Konsekwencją były decyzje o 

ograniczeniu dostępu do świadczeń zdrowotnych planowanych oraz potwierdzaniu praw do świadczeń za 

pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.  

 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, wymusiła na szpitalach publicznych podporządkowanie działalności szpitali „Strategii walki 

z pandemią COVID-19 – jesień 2020” opracowaną przez Ministerstwo Zdrowia.  

 

Priorytetowe działania określone w strategii to: 

 Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów infrastrukturalnych i ludzkich. 

 Zwiększenie zdolności do testowania. 

 Usprawnienie działania inspekcji sanitarnej. 

 

 

Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów infrastrukturalnych i ludzkich. 

W ramach podejmowanych działań zabezpieczono miejsca dla leczenia pacjentów z COVID-19  

w oddziałach zakaźnych/ obserwacyjno-zakaźnych – na zasadzie poleceń wojewodów (art. 11 ustawy 

COVID-19). Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu zaliczono do drugiego poziomu. 

Realizując cele i zadania Strategii Szpital uczestniczył w zadaniach takich jak: zabezpieczenie miejsc 

leczenia pacjentów z COVID-19 w oddziałach zakaźnych/obserwacyjno-zakaźnych na zasadzie poleceń 

wojewodów (art. 11 ustawy COVID-19) poprzez utworzenie 116 łóżek dla pacjentów zakażonych COVID-

19 w tym 11 łóżek uzbrojonych w respiratory, oraz zabezpieczeniu 5 łóżek dla pacjentów podejrzanych. 

 

Kwalifikacja dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu dotyczyła spełnienia następujących wymogów: 

1) możliwość udzielania świadczeń w zakresach: choroby zakaźne, interna; 

2) możliwość wydzielenia pawilonu lub bezkolizyjnego wydzielenia traktów dla pacjentów  

z COVID-19; 

3) diagnostyka podstawowa w miejscu oddziału (RTG, TK). 
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Na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego w Szpitalu funkcjonowały łóżka przeznaczone dla 

Pacjentów Covid-19. 

 

 

Łączna liczba hospitalizowanych w okresie: marzec 2020 – grudzień 2020: 935 osób.  

 

Zwiększenie zdolności do testowania - Rozbudowa sieci mobilnych punktów wymazów (drive thru) 

poprzez: wydłużenie czasu funkcjonowania mobilnych punktów wymazów, rozbudowa sieci mobilnych 

punktów wymazów (drive thru) poprzez: wydłużenie czasu funkcjonowania mobilnych punktów wymazów 

i zwiększenie liczby mobilnych punktów wymazów. 

 

Punkt pobrań wymazów dla testów RT PCR Szpitala Specjalistycznego w Mielcu był czynny  

w godzinach od 7:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku oraz od 9:00 do 12:00 w sobotę 

i niedzielę. Punkt pobrań wymazów dla testów RT PCR Szpitala Specjalistycznego w Mielcu pobrał w 

2020 roku wymazy dla wykonania 9432 testów w ALAB Sp z o.o. oraz dla wykonania 8274 testów w 

Laboratorium Mikrobiologicznym w Szpitalu. 

 

ILOŚĆ WYKONANYCH TESTÓW NA OBECNOŚĆ WIRUSA SARS-COV-2 

        
Testy PCR 

miesiące kwiecień - czerwiec razem  lipiec - grudzień razem  

cena testu 400,00 280,00 255,00   280,00 255,00   

ilość 

testów 
23 645 245 913 8 371 73 8 444 

wartość 9 200,00 
180 

600,00 

62 

475,00 
252 275,00 2 343 880,00 18 615,00 2 362 495,00 

        
Testy antygenowe 

miesiące kwiecień - czerwiec razem  lipiec - grudzień razem  

cena testu         74,43   

ilość 

testów         351 351 

wartość         26 124,93 26 124,93 

        

Decyzja 

Wojewody  

z dnia 

Liczba łóżek COVIDOWYCH 

ogółem 
SOR Oddziały OIOM 

01.10.2020 43 5 35 3 

07.10.2020 51 5 43 3 

14.10.2020 67 5 59 3 

26.10.2020 70 5 59 6 

28.10.2020 115 5 100 10 

09.11.2020 
115 

stacja dializ 
5 100 10 

13.11.2020 
116 

stacja dializ 
5 100 11 
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suma 

wykonanych 

testów   9 708 

     wartość  2 640 894,93 

 

 

 

Usprawnienie działania inspekcji sanitarnej - Koncentracja na testowaniu pacjentów objawowych (z 

gorączką, dusznością i innymi objawami charakterystycznymi dla COVID-19), obligatoryjne testowanie 

osób z objawami sugerującymi zakażenie wirusem COVID-19, testowanie pacjentów bezobjawowych w 

sytuacji, jeśli jest to niezbędne w ramach dochodzenia epidemiologicznego i opracowywania ognisk 

zakażeń (np. w dużych zakładach pracy). 

 

Szpital uczestniczył we wszystkich postawionych zadaniach w tym zakresie, a duża ilość wykonanych 

testów PCR w 2020 roku świadczy o skali realizacji zadań. Do diagnostyki były wykorzystane także testy 

antygenowe (wykonano 356 szybkich testów drugiej generacji). 

 

W Szpitalu podjęto trudne zadanie leczenia chorych zakażonych SARS-Cov-2. Wszystko to w warunkach 

braków personelu z powodu izolacji i kwarantann w związku z przechodzeniem zakażenia Covid-19, 

maksymalnego zmęczenia całego personelu, maksymalnego wykorzystania sprzętu medycznego  

i infrastruktury technicznej sieci tlenowej, sprzętu ochrony osobistej.  

 

 

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu  

w Mielcu 

 

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu, zwana  

w dalszej części „PSPR SPZ w Mielcu” lub „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym 

przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

Podmiotem tworzącym jest Powiat Mielecki. PSPR SPZ w Mielcu jest jednostką sektora finansów 

publicznych, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności 

leczniczej, ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości. 

 

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu jest zarejestrowana w Rejestrze Podmiotów 

Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę Podkarpackiego pod 

nr 000000010555 oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym dla stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr 0000181557. 

 

Obszar działania Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu  

w Mielcu obejmuje teren Powiatu Mieleckiego. Podstawowym celem działalności Powiatowej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu jest udzielanie świadczeń 

zdrowotnych służących ratowaniu życia, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz zachowaniu  

i promocji zdrowia. 
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PSPR SPZ w Mielcu realizowała w 2020 roku swoje cele poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych  

z zakresu: 

1) ratownictwa medycznego w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, 

2) dysponowania zespołami ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym, 

3) transportu medycznego międzyszpitalnego, 

4) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – poradnia chirurgii dla dzieci, 

5) nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki zdrowotnej, 

6) transportu sanitarnego. 

 

Zdecydowanie największą pozycję w strukturze przychodów PSPR SPZ w Mielcu stanowi kontrakt  

z NFZ na udzielane świadczenia zdrowotne w rodzaju ratownictwo medyczne. W 2020 roku kontrakt na 

ratownictwo medyczne był realizowany wraz ze współrealizatorami w ramach umowy konsorcjum z dnia 

9 stycznia 2019 roku, gdzie PSPR SPZ w Mielcu była liderem konsorcjum. 

 

W roku 2020 r. funkcjonował w Zakładzie 1 zespół specjalistyczny oraz 5 zespołów podstawowych,  

z których dwa stacjonują w bazie w Mielcu, a trzy kolejne na podstacjach zlokalizowanych w Radomyślu 

Wielkim, Borowej i Padwi Narodowej. 

 

Dyspozytornia Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu dysponowała do 31.03.2019 

roku, na mocy porozumienia ze szpitalami w Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Nowej Dębie 

i Kolbuszowej, zespołami ratowniczymi w powiatach: mieleckim, tarnobrzeskim, kolbuszowskim oraz 

stalowowolskim. Od 1.04.2019 r. rejon działania dyspozytorni stał się rejonem działania konsorcjum, 

którego liderem jest Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu, a które zostało powołane 

w celu współrealizacji umowy z POW NFZ w rodzaju ratownictwo medyczne. 

 

Do 30 czerwca 2020 r. PSPR SPZ w Mielcu realizował umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych  

w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w zakresie wyjazdowej opieki lekarskiej  

na podstawie umowy podwykonawstwa dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego  

w Mielcu.  

 

Przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu działa również, w ramach kontraktu  

z NFZ, poradnia chirurgiczna dla dzieci przyjmująca pacjentów 3 razy w tygodniu po 4 godziny. Od  

1 kwietnia 2020 r. PSPR SPZ w Mielcu udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie transportu medycznego 

międzyszpitalnego na podstawie umowy z POW NFZ. Umowa została podpisana na okres od 01.04.2020 

r do 31.03.2023r i obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 2 zespoły transportu medycznego, 

które stacjonują w Mielcu i Stalowej Woli. 

 

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu świadczy również usługi transportu sanitarnego 

w ramach: 

 umowy z NFZ dla potrzeb lekarzy POZ,  

 umowy ze Szpitalem Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, 

 indywidualnych zleceń pacjentów. 



RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO ZA 2020 ROK 
 

113 
 

Zestawienie udzielonych świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z POW NFZ w 2020 r. przedstawia 

się następująco: 

 Ratownictwo medyczne – ilość wyjazdów 9184, 

 Pomoc doraźna i transport sanitarny (umowa od 01.04.2020 r.) - ilość wyjazdów 807, 

 Transport sanitarny w ramach POZ – ilość wyjazdów 499. 

 

Oprócz wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych PSPR SPZ w Mielcu w roku 2020 udzielał 

świadczeń w związku z zapobieganiem, zwalczaniem  i przeciwdziałaniem Covid -19. Świadczenia  

te były rozliczane  i finansowane  przez POW NFZ na podstawie Zarządzeń Prezesa NFZ oraz faktu 

wpisania naszej jednostki na listę podmiotów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 

Szczegółowy wykaz udzielonych świadczeń w związku z Covid-19 przedstawia się następująco: 

 Transport sanitarny Covid – zrealizowano 1095 wyjazdów, 

 Mobilny punkt pobrań testów Covid – zrealizowano 1208 pobrań, 

 Wykonane testy antygenowe przez zespoły ratownictwa medycznego (zakres realizowany od 

10.12.2020 r) – 163 testy. 

 

Apteki 

 

Nazwa zadania Apteki 

Rozkład godzin pracy 

aptek 

ogólnodostępnych 

realizowany na 

podstawie: 

  

- Ustawa z dnia 6 

września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne 

 

- Uchwała Nr 

XIII/129/2019 Rady 

Powiatu Mieleckiego  

z dnia 20 listopada 

2019  

Zgodnie z art. art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku prawo 

farmaceutyczne rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym 

terenie określa, w drodze uchwały, Rada Powiatu, po zasięgnięciu opinii 

wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu  

i samorządu aptekarskiego. Rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych dostosowano do potrzeb ludności i zapewnia on 

dostępność świadczeń również  w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne 

dni wolne od pracy. W 2020 r. na terenie Powiatu Mieleckiego 

funkcjonuje 41 aptek oraz 2 punkty apteczne. Planowany rozkład godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu 

Mieleckiego w 2020 roku został skonsultowany i zaopiniowany przez 

wójtów, burmistrzów, prezydenta miasta z terenu Powiatu Mieleckiego i 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie Delegatura w 

Tarnobrzegu. 

Komórki organizacyjne 

Starostwa realizujące 

zadanie 

Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

W 2020 r. na terenie Powiatu Mieleckiego dyżury Całodobowe pełni 

Apteka „Różana” w Mielcu przy ul. Wolości 26, której właścicielem jest 

Krystian Srebrny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  
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realizacji zadania w 

2020 r. 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SREBRNY” Krystian Srebrny, 

a kierownikiem apteki jest - Łukasz Kraszkiewicz. 

 

 

Organizacje pozarządowe 

 

Nazwa zadania Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Współpraca i działalności na 

rzecz organizacji 

pozarządowych realizowany 

na podstawie: 

 

- ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o 

wolontariacie, 

- uchwały Zarządu Powiatu 

Mieleckiego nr 44/323/2020  

z dnia 1 października 2019 r., 

- uchwały nr XIII/130/2019 

Rady Powiatu Mieleckiego z 

dnia 20 listopada 2019 r. 

- uchwały Zarządu Powiatu 

Mieleckiego nr 63/444/2020 

z dnia 15 stycznia 2020 r.,  

- uchwały Zarządu Powiatu 

Mieleckiego nr 66/464/2020 

z dnia 4 lutego 2020 r., 

 

- uchwały Zarządu Powiatu 

Mieleckiego nr 69/475/2020 

z dnia 18 lutego 2020 r., 

-uchwały 77 / 515 /2020 

Zarządu Powiatu 

Mieleckiego z dn. 15 

kwietnia 2020 roku., 

-  uchwały 80 /530 /2020 

Zarządu Powiatu 

Mieleckiego z dnia 29 

kwietnia 2020 roku., 

Współpraca Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w roku sprawozdawczym obejmowała zarówno 

finansową, jak i pozafinansową formę współpracy. 

Współpraca ta dotyczyła w szczególności: 

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie zadań publicznych wraz z 

udzieleniem dotacji na dofinansowanie/finansowanie ich 

realizacji; 

2) uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu 

Mieleckiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 

3) konsultowania z organizacjami projektów aktów prawnych 

dotyczących działalności statutowej organizacji oraz innych 

spraw ważnych dla mieszkańców powiatu; 

4) obejmowania honorowym patronatem Starosty Powiatu 

Mieleckiego inicjatyw realizowanych przez organizacje 

pozarządowe i inne podmioty; 

5) prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, w tym organizacji 

imprez skierowanych na promocję turystyczną, kulturalną oraz 

gospodarczą powiatu i regionu mieleckiego; 

6) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach 

działalności i realizowanych zadaniach; 

7) prowadzenia bazy danych organizacji działających na terenie 

powiatu mieleckiego; 

8) podejmowanie działań w zakresie rozwoju aktywności 

obywatelskiej i wolontariatu. 

 

Współpraca o charakterze finansowym 
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- uchwały 84/543/2020 

Zarządu Powiatu 

Mieleckiego z dnia 20 maja 

2020 roku. 

Współpraca o charakterze finansowym Powiatu Mieleckiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmowała: 

 zlecanie zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 

2020 roku po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert 

zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na które udzielono wsparcia w 

wysokości – 122 960,00 zł 

 powierzenie zadań  publicznych przewidzianych do realizacji w 

2020 roku po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert 

zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na które udzielono 

dofinansowania w wysokości - 35 000,00 zł 

 zlecanie zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 

2020 roku w trybie pozakonkursowym - zgodnie z art. 19a 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

kwotę – 34 400,00 zł 

 powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzenie 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim 

w 2020 roku, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej –  

330 000,00 zł. 

Współpraca o charakterze pozafinansowym 

Powiat wspierał organizacje pozarządowe także w formach 

pozafinansowych. Współpracowano w sferze informacyjnej 

i organizacyjnej. Informacje dla organizacji zamieszczane były na 

stronie internetowej Powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz przesyłane bezpośrednio do organizacji. Ważne informacje 

i wiadomości dla organizacji pozarządowych umieszczane były 

również w utworzonej na stronie internetowej zakładce dla 

organizacji pozarządowych. 

 

Komórka organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie 

Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2020 r.  

Konkursy ofert  w 2020 r.: 

 ilość złożonych ofert: 28 

 ilość organizacji, które otrzymały dofinansowanie: 28 

 przekazana kwota dofinansowania: 157 960,00 zł 

Tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie tzw. małe granty w 2020 r.: 

 ilość złożonych ofert: 24 

 ilość organizacji, które otrzymały dofinansowanie: 9 
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 przekazana kwota dofinansowania: 34 400,00 zł. 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji 

pozarządowych, zlecono wsparcie wykonania następujących zadań 

publicznych: 

 zadanie „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, 

sztuka, ochrony dóbr kultury i tradycji”;  wpłynęło 10 ofert, 

z których wybrano 10 ofert organizacji, opiewającą na kwotę 

44 000,00 zł  –  6 zadań zostało wykonane, natomiast  4 

zadania z powodu wprowadzenia stanu epidemii nie zostały 

wykonane, 

 zadanie „Ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i 

ochrona ludności oraz obronności państwa, działania na 

rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych”;  wpłynęło 

6 ofert, z których wybrano 6 ofert  organizacji, opiewającą 

na kwotę 27 960,00 zł – 4 zadań zostało wykonane, 

natomiast 2 zadania z powodu wprowadzenia stanu epidemii 

nie zostały wykonane, 

 zadanie „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom  

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób”;  wpłynęły 2 oferty, z których 

wybrano 2 oferty organizacji, opiewającą na kwotę  

12 000,00 zł – zadania zostały wykonane. 

W ciągu 2020 roku Starosta Powiatu Mieleckiego otrzymał 

informację o 6 nowych stowarzyszeniach i 3 nowych fundacjach 

zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzące działalności 

gospodarczej 40 razy składały do Starosty wniosek o wydanie 

zaświadczenia o wpisie do rejestru stowarzyszeń, Uczniowskie 

Kluby Sportowe złożyły wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie 

do rejestru 22 razy. Stowarzyszenia zwykłe 5-krotnie wnioskowały 

do Starosty Powiatu Mieleckiego o wydanie wypisu z ewidencji, 

Łącznie w 2020 roku złożono 67 wniosków o wydanie 

zaświadczenia o wpisie Stowarzyszenia do rejestru.  

Podsumowując w Wydziale Edukacji Zdrowia i Spraw Społecznych 

w 2020 roku: 

a) przyjęto informację o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym 3 fundacji, 

b) przyjęto informację o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym 6 stowarzyszeń, 

c) wpisano do rejestru 3 stowarzyszenia zwykłe, 

d) wpisano do rejestru klubów sportowych działających w formie 

stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia 

działalności gospodarczej 2 stowarzyszenia. 
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e) wydano 2 decyzję o wykreślaniu z ewidencji Uczniowskich 

Klubów Sportowych. 

Na koniec  2020 roku, dane te przedstawiały się następująco: 

ogółem w Powiecie Mieleckim funkcjonowało 543 organizacji 

pozarządowych, w tym 37 fundacji, 254 stowarzyszeń 

zarejestrowanych w KRS, 131 klubów sportowych w tym 

Uczniowskich Klubów Sportowych, 26 stowarzyszeń zwykłych, 93 

ochotniczych straży pożarnych. 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

 

Nazwa zadania 
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i 

edukacja prawna 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o nieodpłatnej 

pomocy prawnej, 

nieodpłatnym 

poradnictwie 

obywatelskim oraz 

edukacji prawnej, 

2. Uchwała Nr 

50/357/2019 Zarządu 

Powiatu Mieleckiego z 

dnia 30 października 2019 

roku w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert 

na powierzenie 

prowadzenia punktów 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w 

Powiecie Mieleckim w 

2020 roku 

3. Uchwała nr 

54/383/2019 Zarządu 

Powiatu Mieleckiego z 

dnia 19 listopada 2019 r. w 

sprawie powołania komisji 

konkursowej w celu 

opiniowania ofert 

złożonych w otwartym 

konkursie ofert na 

powierzenie prowadzenia 

punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub 

W 2020 roku w Powiecie Mieleckim  funkcjonowało 5 punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego: 

 Punkt I nieodpłatnej pomocy prawnej – 

Radomyśl Wielki: siedziba Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 32, 

Przecław: budynek byłego przedszkola samorządowego, ul. Rynek 

10, 

 Punkt II nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 

Padew Narodowa: siedziba Gminnego  Ośrodka Kultury, ul. Rynek 

15, 

Wadowice Górne: siedziba Urzędu Gminy, Wadowice Górne 116, 

 Punkt III nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 

Tuszów Narodowy: siedziba Urzędu Gminy, Tuszów Narodowy 

225, 

Gawłuszowice: budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, 

Gawłuszowice 5, 

 Punkt IV nieodpłatnej pomocy prawnej – 

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie: siedziba Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul Żeromskiego 34 

 Punkt V nieodpłatnej pomocy prawnej – 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie: siedziba 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu,  ul. 

Żeromskiego 34. 

 

Trzy punkty porad prawnych, funkcjonujące w powiecie mieleckim 

prowadzone były przez organizacje pozarządowe, z czego: 

- jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (w lokalizacji dwóch 

gmin) prowadzony był przez jedną organizację pozarządową, 

- dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

(w lokalizacji czterech gmin) prowadzone były przez dwie organizacje 

pozarządowe. 

Organizacje pozarządowe wyłonione zostały w corocznym otwartym 

konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
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świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa 

obywatelskiego w 

Powiecie Mieleckim w 

2020 roku, 

4. Uchwała nr 

57/407/2019 Zarządu 

Powiatu Mieleckiego z 

dnia 10 grudnia 2019 roku 

w sprawie rozstrzygnięcia 

konkursu na powierzenie 

prowadzenia punktów 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w 

Powiecie Mieleckim w 

2020 roku. 

przeprowadzanym na powierzenie prowadzenia punktów 

przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. W dniu 

10 grudnia 2019 r. Zarząd Powiatu Mieleckiego dokonał wyboru ofert 

realizacji zadania publicznego w Powiecie Mieleckim w 2020 roku, 

powierzając zadanie następującym organizacjom pozarządowym 

prowadzącym działalność pożytku publicznego: 

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Radomyślu Wielkim i 

Przecławiu - Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”, ul. 

Chopina 8 39-300 Mielec  

- Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Padwi 

Narodowej i Wadowicach Górnych - Fundacja „MASZ PRAWO”, ul. 

Wyspiańskiego 4/82 39-400 Tarnobrzeg. 

- Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Tuszowie 

Narodowym i Gawłuszowicach - Stowarzyszenie Wspierania 

Zasobów Ludzkich Nowy Horyzont, ul. Leszczyńskiego 3, 35 – 061 

Rzeszów.  

 

Ponadto, Powiat Mielecki jak co roku zawarł porozumienia w sprawie 

prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (punkt nr 

IV i punkt nr V) z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Rzeszowie 

oraz Okręgową Radą Adwokacką w Rzeszowie, właściwymi dla 

siedziby władz powiatu. 

Komórki organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Administracyjny,  

Wydział Edukacji Zdrowia i Spraw Społecznych 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2020 r.  

W 2020 r. nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 657 osobom, 

natomiast nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 194 osobom. 

W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe 

nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 184 osobom,  natomiast 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielono 194 osobom. W 

punktach prowadzonych przez adwokatów lub radców prawnych 

nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 473 razy.   

 

Wszystkich osób, które otrzymały bezpłatna poradę prawną było 851,  

w porównaniu do 2019 r. jest to o 747 mniej. Przyczynę takiego stanu 

należy uzasadnić wprowadzonym od dnia 16 marca 2020r. 

zawieszeniem w udzielaniu porad osobiście w punktach nieodpłatnej 

pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 

terenie Powiatu Mieleckiego w związku z przeciwdziałaniem 

zagrożeniom związanym z COVID-19. Do końca roku 

kalendarzowego porady udzielane były za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość (telefon, email) w godzinach pracy 

punktów. 

 

Szczegółową specyfikację realizacji zadania w 2020 roku zawierają 

poniższe tabele: 
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ZBIORCZA INFORMACJA 

o wykonaniu zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej za 2020 rok: 

  

  

Rodzaj danych  

Liczba w punktach prowadzonych przez 

adwokatów 

lub radców 

prawnych 

organizacje pozarządowe  

pomoc 

prawna 

pomoc 

prawna 

 

poradnictwo 

obywatelskie 

  

ZADANIA Z ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ  LUB NIEODPŁATNEGO 

PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO  

Dziedzina prawa, której dotyczyła nieodpłatna pomoc prawna:  

 prawo rodzinne  83 39 26 
 prawo pracy  66 27 22 

 sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności 

gospodarczej  
0 0 1 

 prawo cywilne  204 85 102 

 prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do 

opieki zdrowotnej  
50 18 23 

 prawo administracyjne z wyjątkiem prawa 

podatkowego  
23 6 7 

 prawo podatkowe   2 0 2 
 prawo karne  43 10 13 
 inne  20 1 0 

 

 

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ  

Liczba zrealizowanych zadań z zakresu edukacji prawnej, według ich form w tym:  

wykłady  26 

warsztaty  12 

informatory i poradniki w wersji papierowej   10 

publikacje w mediach   2 

kampania społeczna   2 

 

Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2020 r. na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  
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Wysokość 

środków 

pieniężnych 

otrzymanych w 

2020 r.  

w ramach 

dotacji z PUW 

Wykonanie 

wydatków w 

2020 r. z 

dotacji PUW 

w tym: 

kwota 

do 

zwrotu 

 

na 

wynagrodze

nia z tytułu 

umów 

zawartych z 

adwokatami 

lub radcami 

prawnymi 

z tytułu 

powierzenia 

prowadzenia 

punktu - na 

rzecz 

wyłonionej 

organizacji 

pozarządowej 

na zadania z 

zakresu edukacji 

prawnej 

powierzone 

organizacji 

pozarządowej w 

trybie art. 11 ust. 7 

zdanie drugie 

ustawy 

na pokrycie 

kosztów 

obsługi 

organizacyjno

-technicznej 

zadań 

330 000 zł 330 000 zł 120 120 zł 180 180 zł 9 900 zł 19 800 zł 
0 z

ł 

 

5.5 Aktywizacja lokalnego rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy - informacja o rynku pracy powiatu 

mieleckiego 

 

Powiatowy Urząd Pracy – informacja o rynku pracy powiatu mieleckiego 

 

Na koniec 2020 roku w ewidencji bezrobotnych zarejestrowane były 3684 osoby bezrobotne oraz 74 osoby 

poszukujące pracy. W stosunku do danych z końca III kwartału 2020 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła 

się o 377 osób (spadek o 9,3%), natomiast w porównaniu do danych z 31.12.2019r. liczba bezrobotnych 

była większa o 835 osób (wzrost rok do roku o 29,3%). W ogólnej liczbie bezrobotnych 811 osób (22,0%) 

posiadało prawo do zasiłku. W okresie ostatnich 12 miesięcy liczba osób uprawnionych do pobierania 

zasiłku uległa zwiększeniu o 290 osób (wzrost o 55,7%). Bezrobotne kobiety stanowiły 52,2% ogółu 

bezrobotnych (1924 osoby) i pomimo wzrostu w ujęciu nominalnym o 369 osób (w ciągu całego 2020 

roku) tempo przyrostu liczby bezrobotnych kobiet było znacznie niższe niż dynamika wzrostu liczby 

bezrobotnych mężczyzn, w wyniku czego udziału bezrobotnych kobiet w strukturze bezrobotnych ogółem 

zmniejszył się o 2,4 punktu procentowego. 

 

Stopa bezrobocia w Polce i powiatach woj. Podkarpackiego 

 

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2020 r. wyniosła dla powiatu mieleckiego 5,5% i pomimo wzrostu w 

ciągu roku o 1,2 punktu procentowego była nadal najniższą wśród powiatów ziemskich województwa 

podkarpackiego. Poziom bezrobocia w powiecie mieleckim był niższy niż średnia dla całego województwa 

podkarpackiego, która na koniec IV kwartału 2020 roku wynosiła 9,1%, a także niższa o 0,7 punktu 

procentowego niż przeciętna stopa bezrobocia w Polsce, która na koniec grudnia kształtowała się na 

poziomie 6,2%. Od lipca 2019 roku obserwowany był pełzający wzrost stopy bezrobocia w powiecie 

mieleckimi w rezultacie czego do końca marca 2020 roku stopa bezrobocia wzrosła o 0,7 punktu 

procentowego. Wyraźne przyśpieszenie nastąpiło w kwietniu 2020 roku tuż po wybuchu pandemii wirusa 
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SARS-CoV-2. W ciągu 6 miesięcy stopa bezrobocia wzrosła o 1,5 punktu procentowego do poziomu 6,1%. 

Negatywna tendencja uległa zatrzymaniu i korekcie 0,6 punktu procentowego w ostatnim kwartale 2020 

roku. 

 

 

Wyszczególnienie Bezrobotni (w tyś.) Stopa bezrobocia (w %) 

Polska 1046,4 6,2 

Województwo podkarpackie 87,3 9,1 

Powiat bieszczadzki 1,3 14,9 

Powiat brzozowski 4,5 15,8 

Powiat dębicki 3,6 5,8 

Powiat jarosławski 6,1 11,5 

Powiat jasielski 5,6 10,6 

Powiat kolbuszowski 2,1 8,4 

Powiat krośnieński 2,4 6,7 

Powiat leżajski 3,9 14,2 

Powiat lubaczowski 2,3 9,7 

Powiat łańcucki 3,6 11,1 

Powiat mielecki 3,7 5,5 

Powiat niżański 3,8 16,7 

Powiat przemyski 3,8 13,6 

Powiat przeworski 4,1 12,1 

Powiat ropczycko-sędziszowski 3,6 12,3 

Powiat rzeszowski 6,7 8,9 

Powiat sanocki 3,0 7,1 

Powiat stalowowolski 2,8 6,2 

Powiat strzyżowski 3,8 14,3 

Powiat tarnobrzeski 1,7 7,3 

Powiat leski 1,9 16,7 

Miasto Krosno 0,7 2,3 

Miasto Przemyśl 2,9 10,3 

Miasto Rzeszów 6,2 4,8 

Miasto Tarnobrzeg 1,3 7,4 

 

Struktura bezrobocia w Powiecie Mieleckim 

 

Bezrobotni według wieku 

Na koniec IV kwartału 2020r. najliczniejszą grupę osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie 

stanowiły osoby w wieku 25-34 lat (1027 osób, co odpowiadało 27,9% ogółu bezrobotnych).  

Na drugim miejscu znalazła się grupa osób w wieku 35–44 lat (928 osób – 25,2%) a na trzecim miejscu 

były osoby w wieku 45-54 lat (650 osób - 17,6%). Osoby w wieku 18-24 lat w strukturze osób bezrobotnych 

miały udział na poziomie 13,5% (499 osób). Udział osób bezrobotnych w wieku 55-59 lat w strukturze 

ogółem był taki sam jak w ubiegłym roku i kształtował się na poziomie 10,5% (388 osób). Procentowy 



RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO ZA 2020 ROK 
 

122 
 

spadek liczby bezrobotnych odnotowano natomiast wśród osób w wieku powyżej 60 roku życia. Zarazem 

jest to grupa, której udział w strukturze bezrobotnych ogółem zmniejszył się w ostatnim roku najbardziej. 

Na koniec grudnia 2020 roku liczba najstarszych bezrobotnych wynosiła 192 osoby, a ich udział w 

strukturze spadł do poziomu 5,2%. 

 

Bezrobotni według wykształcenia 

Analizując strukturę osób bezrobotnych ze względu na poziom wykształcenia, można zauważyć,  

że najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem zasadniczym 

zawodowym. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się i na koniec IV kwartału 2020 roku 

wynosił 32,8% (1210 osób). Drugą, co do wielkości grupą osób bezrobotnych były osoby  

z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych był na 

poziomie 23,4% (861 osób). Na trzecim miejscu znalazły się osoby z wykształceniem gimnazjalnym i 

poniżej. Na koniec grudnia 2020 roku grupa ta liczyła 574 osoby a jej udział w ogólnej liczbie bezrobotnych 

w ciągu ostatniego roku zmniejszył się o 1,1 punktu procentowego do poziomu 15,6%. Grupa bezrobotnych 

posiadających wykształcenie wyższe stanowiła 14,5% ogółu bezrobotnych (536 osób). Najmniej liczną 

grupę bezrobotnych stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem średnim ogólnokształcącym (503 

osoby - 13,7%). 

 

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 

W końcu IV kwartału 2020r. w ewidencji Urzędu pozostawały 1222 osoby (33,2% ogółu bezrobotnych), 

które były bez pracy powyżej 12 miesięcy, z czego osoby niepracujące powyżej 24 miesięcy stanowiły 

46,5% ogółu pozostających bez zatrudnienia powyżej 1 roku. W okresie ostatniego roku zaobserwowano 

wzrost udziału bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy  

o 2,6 punktu procentowego. Jednocześnie zmianie uległa struktura wewnętrzna tej grupy. Zdecydowanie 

wzrósł (z 11,6% do 17,8%) udział osób zarejestrowanych od 12 do 24 miesięcy. Zmniejszył się natomiast 

udział osób zarejestrowanych powyżej 2 lat (spadek z 19,0% do 15,4%). Negatywną zmianę potwierdza 

także wzrost o 5,7 punktu procentowego udziału osób pozostających bez pracy od 6 do 12 miesięcy a także 

spadek osób krótkookresowo bezrobotnych. Na koniec 2019 roku udział osób bezrobotnych poszukujących 

zatrudnienia do 3 miesięcy wynosił 34,5%. Po roku już tylko 25,6% bezrobotnych pozostawało bez 

zatrudnienia krócej niż 3 miesiące. 

 

Bezrobotni według stażu pracy ogółem 

Analizując strukturę osób bezrobotnych ze względu na staż pracy można zauważyć, że najliczniejszą grupę 

bezrobotnych stanowiły osoby posiadające staż od 1 do 5 lat - 997 osób (27,1%). Drugą, co do wielkości 

grupą były osoby ze stażem od 5 do 10 lat. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 19,0% (701 

osób). Na trzecim miejscu znalazła się grupa osób ze stażem od 10 do 20 lat. Na koniec 2020 roku grupa 

ta liczyła 637 osób (17,3%). W dalszej kolejności znalazły się osoby ze stażem do 1 roku (539 osób – 14,6% 

wszystkich bezrobotnych) oraz osoby, które przepracowały od 20 do 30 lat (355 osób, czyli 9,6% ogółu 

bezrobotnych). W przypadku osób dotychczas niepracujących liczba bezrobotnych według stanu na koniec 

grudnia 2020 roku wynosiła 299 osób, a ich udział kształtował się na poziomie 8,1%. Najmniej liczną grupę 

bezrobotnych stanowiły osoby legitymujące się bardzo długim stażem pracy w wymiarze powyżej 30 lat 

pracy. Na koniec 2020 roku w ewidencji Urzędu pozostawało 156 takich osób (4,2%). 

 

Bezrobotni według miejsca zamieszkania 



RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO ZA 2020 ROK 
 

123 
 

Zestawienie danych procentowych dotyczących miejsca zamieszkania osób bezrobotnych i ich porównanie 

z informacjami z ubiegłego roku wskazuje na procentowy wzrost udziału osób bezrobotnych zamieszkałych 

przede wszystkim na terenie gminy miejskiej Mielec oraz gmin Przecław i Radomyśl Wielki przy 

jednoczesnym istotnym spadku udziału bezrobotnych z terenu gminy wiejskiej Mielec i niewielkich 

spadkach obserwowanych w gminach Borowa oraz Gawłuszowice.  

W ujęciu nominalnym we wszystkich 10 gminach powiatu mieleckiego odnotowano w 2020 roku wzrost 

liczby zarejestrowanych bezrobotnych przy czym najwięcej osób bo dokładnie 399 przybyło  

w mieście Mielcu a najmniej bo zaledwie 6 osób w gminie Gawłuszowice. Warto podkreślić, że  

w porównaniu rok do roku o 290 osób zwiększyła się liczba bezrobotnych uprawnionych do zasiłku. 

Najwięcej osób z prawem do zasiłku, bo ponad 44% ogółu uprawnionych, zamieszkiwało na terenie miasta 

Mielca. Najmniej osób mieszkało w gminie Gawłuszowice (14 osób – 1,7% ogółu osób z prawem do 

zasiłku). W ujęciu procentowym na przestrzeni 12 miesięcy udział bezrobotnych pobierających zasiłek z 

poszczególnych gmin w strukturze ogółem zdecydowanie zwiększył się w przypadku gminy Czermin 

(wzrost o 1,0 punkt procentowy), miasta Mielca (wzrost 0,7 punktu procentowego) oraz gmin Radomyśl 

Wielki i Gawłuszowice (wzrost o 0,5 punktu procentowego). Największy spadek udziału osób 

bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku w strukturze ogółem odnotowano natomiast dla gminy 

wiejskiej Mielec (spadek o 1,4 punktu procentowego) oraz gminy Padw Narodowa (spadek o 0,9 punktu 

procentowego). 

 

Pośrednictwo Pracy 

 

W 2020 roku pracodawcy zgłosili łącznie 4954 miejsca pracy i aktywizacji zawodowej. 

 

Oferty pracy niesubsydiowanej 

Oferty podjęcia pracy na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych bez finansowego wsparcia 

Urzędu, czyli tzw. oferty niesubsydiowane stanowiły 79,3% wszystkich ofert (3927 stanowisk pracy). 

 

Rok 2020 
Ilość pracodawców 

zgłaszających oferty pracy 

Ilość stanowisk 

pracy 

Dla osób ze stopniem 

niepełnosprawności 

Zgłoszone przez 

pracodawców 
1513 3004 116 

Zgłoszone przez 

agencje zatrudnienia 
62 909 0 

Pozyskane przez 

Urząd w trakcie wizyt 

u pracodawców 

12 14 0 

Razem 1587 3927 116 

 

Oferty pracy subsydiowanej 

Oferty aktywizacji zawodowej realizowane przez pracodawców na podstawie umów o dofinansowanie 

zawartych z Urzędem, czyli tzw. oferty subsydiowane stanowiły 20,7% wszystkich ofert (1027 stanowisk 

pracy). 
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Rok 2020 

Ilość pracodawców 

zgłaszających oferty 

pracy 

Ilość 

stanowisk 

pracy 

Dla osób ze stopniem 

niepełnosprawności 

Prace interwencyjne 182 191 0 

Roboty publiczne 75 75 0 

Wyposażenie stanowiska pracy 230 230 2 

Staże 529 529 0 

Refundacja kosztów na 

wynagrodzenia osób 

bezrobotnych do 30 roku życia 

2 2 0 

Razem 1018 1027 2 

 

Najwięcej ofert pracy w 2020 roku można zaliczyć do branż: 

1. Produkcja (operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej, robotnik wykonujący prace proste w 

przemyśle, operator obrabiarek CNC, operator maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa 

metali, ślusarz, spawacz, ubojowy, pakowacz ręczny); 

2. Handel hurtowy i detaliczny (sprzedawca, magazynier, przedstawiciel handlowy); 

3. Usługi (kierowca samochodu ciężarowego, opiekun osoby starszej, kierowca operator wózków 

jezdniowych, robotnik gospodarczy, ogrodnik, pracownik ochrony fizycznej, pielęgniarka, 

fizjoterapeuta, mechanik pojazdów samochodowych, opiekunka dziecięca, kosmetyczka); 

4. Budownictwo (pomocniczy robotnik budowlany, brukarz, stolarz, elektryk, murarz); 

5. Gastronomia (kucharz, kelner, pomoc kuchenna, piekarz). 

 

Świadczenia dla osób bezrobotnych 

 

W 2020 roku wypłacono 8282 świadczenia z tytułu zasiłku dla osób bezrobotnych w łącznej wysokości 

9 449 491,47 złotych. Osobom uprawnionym do otrzymania dodatku aktywizacyjnego wypłacono 1544 

świadczenia na kwotę 544 943,00 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu opłacał również składki zdrowotne 

za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (34 567 składek). Z tego tytułu Urząd przekazał do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych kwotę 2 185 800,00 złotych. Dodatkowo 2 osobom uczestniczącym w 

szkoleniach wypłacono stypendia w łącznej wysokości 2 370,82 złotych oraz przekazano 9 stypendiów w 

kwocie 1 905,85 złotych osobie, której przyznano dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych. 

Osobom bezrobotnym uczestniczącym w stażach zawodowych przyznano z tego tytułu 2125 stypendiów 

na kwotę 2 737 328,99 złotych, w tym ze środków Funduszu Pracy wypłacono 750 stypendiów w 

wysokości 945 247,47 złotych, uczestnikom programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, którego 

realizacja wynikała z bieżących potrzeb rynku pracy „Rezerwa 2020 – instrumenty COVID-19” przyznano 

15 stypendiów w łącznej wysokości 23 351,30 złotych, uczestnikom programu aktywizacji zawodowej 

osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi „Rezerwa 2020 – tereny wiejskie” przyznano 252 stypendia w 

wysokości 409 786,68 złotych, projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

mieleckim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przyznano 

1096 stypendiów w łącznej wysokości 1 333 511,71 złotych oraz uczestnikom projektu konkursowego 

,,Nie przegap swojej szansy’’ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wypłacono 12 

stypendiów na kwotę 25 431,83 złotych w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 
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14 108,94 złotych. Łącznie w 2020 roku bezpośrednio osobom bezrobotnym przyznano i przekazano 11 

962 świadczenia w postaci zasiłków, stypendiów i dodatków w wysokości 12 736 040,13 złotych. 

 

5.6 Transport zbiorowy i drogi publiczne 

 

W 2020 r. w zakresie wydanych uprawnień do kierowania pojazdami:  

 

 wydano 2899 krajowych dokumentów prawa jazdy, 

 do kursu na kategorię B prawa jazdy oraz kategorie wyższe, przystąpiło 2251 osób, w związku z 

tym, wydano taką samą liczbę profili kandydatów na kierowcę (PKK), 

 dokonano wymiany 96 zagranicznych dokumentów prawa jazdy na polski dokument prawa jazdy, 

 zgodnie z Konwencją Wiedeńską o ruchu drogowym z 1968 roku oraz Konwencją Genewską o 

ruchu drogowym z 1949 roku, wydano łącznie 25 międzynarodowych dokumentów prawa jazdy, 

 zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, dokonano wpisu w prawach 

jazdy kwalifikacji zawodowych:  

 59 kwalifikacji wstępnych,  

 411 kwalifikacji wstępnych przyspieszonych,  

 39 kwalifikacji wstępnych uzupełniających przyspieszonych,  

 1613 w zakresie szkoleń okresowych. 

 

Zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane 

Na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, wydano 67 zezwoleń  na 

pojazdy uprzywilejowane.  

 

Wykonane wyroki sądu oraz wnioski prokuratury o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy 

 w związku z kierowaniem pojazdami pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie jak 

alkohol, sąd orzekł zakaz kierowania pojazdami. W związku z powyższym wszczęto 386 

postępowań administracyjnych w zakresie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami, 

zakończonych decyzją o cofnięciu uprawnień, 

 zgodnie z wyrokami sądu lub postanowieniami prokuratora, zatrzymano 523 dokumenty prawa 

jazdy, 

 przeprowadzono 438 postępowań administracyjnych o zatrzymanie uprawnień do kierowania 

pojazdami wobec osób, które nie przedłożyły zgodnie z przepisami, orzeczenia lekarskiego lub 

psychologicznego, na które były kierowane decyzją starosty, 

 z urzędu wszczęto 134 postępowania administracyjne w sprawie skierowania na kurs reedukacyjny 

kierujących w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – w 

związku z wyrokami sądu, 

 wydano 194 skierowania kierujących na badania lekarskie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 

Pracy w Rzeszowie, 

 w zakresie psychologii transportu, wydano 182 skierowania kierujących na badania 

psychologiczne, 
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 w związku z upływem kary powyżej 1 roku zatrzymania prawa jazdy oraz przekroczeniem 24 

punktów karnych, wydano 16 skierowań na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu 

państwowego, 

 w związku z upływem terminu, na który został zatrzymany dokument prawa jazdy, wydano 472 

decyzje o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami. 

 

Na wniosek Policji o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy – w związku z przekroczeniem prędkości o 50 

km/h i 24 punkty karne: 

 zatrzymano 247 dokumentów prawa jazdy osobom, które przekroczyły dozwoloną prędkość 

powyżej 50 km/h, 

 wszczęto 16 postępowań o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy osobom, które przekroczyły 24 

punkty karne.  

 

Zatrzymanie dokumentu prawa jazdy w związku z niewypełnieniem obowiązku alimentacyjnego. W 

związku z niewypełnianiem obowiązku alimentacyjnego, wszczęto 15 postępowań administracyjnych 

o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy. Łącznie w 2020 roku z zakresu uprawnień do kierowania 

pojazdami, załatwiono 10083 sprawy, co w rozbiciu dziennym daje liczbę 40 osób na jeden dzień roboczy.  

 

Z zakresu rejestracji i oznaczania pojazdów 

Do Wydziału Komunikacji w 2020 roku, w zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów:  

 wydano 11970 decyzji o rejestracji czasowej pojazdu, 

 wydano 16093 decyzji o rejestracji stałej pojazdu; 

Wydano 11097 tablic rejestracyjnych, w tym:  

 8278 tablic rejestracyjnych samochodowych, 

 23 tablic rejestracyjnych samochodowych elektrycznych 

 12 tablic rejestracyjnych samochodowych indywidualnych 

 74 tablice rejestracyjne samochodowe zmniejszone 

 17 tablic rejestracyjnych samochodowych zabytkowych 

 695 tablic rejestracyjnych na przyczepę, 

 783 tablice rejestracyjne motocyklowe, 

 402 tablice rejestracyjne ciągnikowe, 

 247 tablic rejestracyjnych motorowerowych, 

 566 tablic rejestracyjnych tymczasowych, 

 

Ponadto wydano: 

 3849 kart pojazdu, 

 15840 pozwoleń czasowych; 

 16615 dowodów rejestracyjnych. 

 

Wydano 3 decyzje o uchyleniu rejestracji czasowej. Wydano 2230 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, a 

także przyjęto 7326 zgłoszeń zbycia oraz nabycia pojazdu. Ponadto wydano 211 decyzji administracyjnych 

o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu. 
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W 2020 roku w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu wydano 48 zatrzymanych 

elektronicznie przez Policję dowody rejestracyjne. Najczęstszą przyczyną zatrzymania dowodu 

rejestracyjnego, był zły stan techniczny pojazdu oraz brak aktualnych badań technicznych. 

 

Z zakresu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów z zaplanowanych 16 kontroli, przeprowadzono 9 

kontroli stacji, zaś 7 kontroli, z uwagi na panującą w kraju sytuacją epidemiczną, wywołaną koronawirusem 

SARS-CoV-2 (COVID-19), odwołano. 

 

Zrealizowane zadania w 2020 roku z zakresu transportu, dróg i ośrodków szkolenia kierowców 

Poniższe zestawienie zawiera sprawy związane z udzieleniem oraz zmianą licencji  

na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy oraz osób, zezwoleń na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego rzeczy oraz osób, licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, 

zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych oraz 

regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wydawaniem wypisów, 

aktualizacją wykazów pojazdów, aktualizacją zabezpieczeń finansowych, wydawaniem zaświadczeń do 

Instytutu Transportu Drogowego, prowadzenie i aktualizacja rejestru przedsiębiorców posiadających 

licencje i zezwolenia, aktualizacja danych tych podmiotów w CEIDG, aktualizacji w Krajowym 

Elektronicznym Rejestrze Przedsiębiorców Transportu Drogowego, publicznym transportem zbiorowym, 

ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorów nauki jazdy, organizacją ruchu drogowego i 

współdziałaniem w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykorzystaniem dróg 

w sposób szczególny oraz usuwaniem pojazdów. 

 

Wydano 50 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji, zezwoleń na 

wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 

zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne osób oraz rzeczy. W związku z tym, wydano 

również 205 wypisów z dokumentów. 

 

Ponadto wszelkie dane, dotyczące przedsiębiorców posiadających licencje oraz zezwolenia, są zgłaszane 

do Krajowego Elektronicznego Rejestru Przedsiębiorców Transportu Drogowego. 

Przeprowadzono 10 kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia wynikające z udzielonych 

licencji i zezwoleń. 

 

Podstawą organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w powiecie mieleckim jest Plan 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/282/2013 

Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu mieleckiego” (Dziennik Urzędowy 

Województwa Podkarpackiego z 2013 roku, poz.4358). 

 

Z uwagi na fakt, iż termin wejścia w życie Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie 

zbiorowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1944), został ustawą z dnia 12 grudnia 2019 roku o zmianie ustawy 

o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2493) przesunięty na dzień 1 stycznia 2021 

roku, w roku 2020 transport osób na terenie powiatu mieleckiego funkcjonował na podstawie 30 zezwoleń 

na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, udzielonych przez 

Starostę Mieleckiego na wniosek zainteresowanych przedsiębiorców.  
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Z zakresu spraw, związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 

kierowców, obsłużono 566 spraw, obejmujących wpisywanie oraz skreślenie podmiotów z ewidencji 

Ośrodków Szkolenia Kierowców, prowadzenie ewidencji zgłoszeń rozpoczęcia kursów. Ponadto, 

w ramach nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, przeprowadzono 14 kontroli ośrodków szkolenia 

kierowców. 

 

Z zakresu prowadzenia ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wykładowców, w 2019 roku obsłużono 

łącznie 139 spraw, związanych z uprawnieniami instruktorów nauki jazdy, które dotyczyły wpisywania 

oraz skreślania z ewidencji instruktorów, przedłużaniem terminów ważności uprawnień, weryfikacja 

zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo instruktorów w warsztatach doskonalenia zawodowego. 

W zakresie organizacji ruchu, miało miejsce 7 posiedzeń komisji ds. zmian organizacji ruchu, w ramach, 

których: 

 poddano weryfikacji i analizie oraz zatwierdzono 93 projekty organizacji ruchu drogowego, a w 

związku z tym, przeprowadzono 93 kontroli prawidłowości wprowadzenia organizacji ruchu, 

wynikających z zatwierdzonych projektów, 

 rozpatrzono 23 wnioski, dotyczące zmian organizacji ruchu.  

 

Ponadto wydano łącznie 28 zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny oraz zezwolenia na 

wjazd w drogi i ulice, objęte ograniczeniami. 

 

W zakresie wykonania Uchwały Nr XIII/131/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 20 listopada 2019 

roku w sprawie ustalenia na obszarze powiatu mieleckiego na 2020 rok wysokości opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu, w 2020 roku obsłużono łącznie 54 sprawy, dotyczące usuwania 

pojazdów. 

 

Czas obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji jest zróżnicowany i wynika ze stopnia złożoności 

i specyfiki danej sprawy. 

 

Komórki organizacyjne realizujące zadanie: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu. 

 

5.7 Infrastruktura drogowa 

 

Infrastruktura drogowa w powiecie obejmowała na 1 stycznia 2020 r. 427,441 km dróg powiatowych. Na 

dzień 31 grudnia 2020 r. długość dróg w powiecie wynosiła 430,033 km. Drogi asfaltowe stanowiły na 

początku 2020 r. 96% wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku 96%. Drogi utwardzone stanowiły 

w poprzednim roku, odpowiednio, 96% na dzień 1 stycznia 2020 r. i 96% na dzień 31 grudnia 2020r.  

Drogi powiatowe w podziale na klasy (stan na 31.12.2020r): 

G (główne)          19,635 km  

Z (zbiorcze)     101,837 km 

L (lokalne)     308,561 km 

Razem:      430,033 km 
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Stan dróg na dzień 31.12.2020r. określono jako: 

dobry i zadowalający     390,656 km 

niezadowalający i zły        39,377 km 

 

Długość ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych: 

- na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła   18,234 km,  

- na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 18,654 km 

 

Powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych: 

- na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła  301.697 m2 

- na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła         349.884 m2 

 

5.8 Geodezja i kartografia 

 

Wydział realizuje zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii określone w ustawie Prawo geodezyjne 

i kartograficzne oraz wynikające z ustawy o Infrastrukturze informacji przestrzennej. 

 

W latach 2017-2020 zrealizowano zadania powiatu jako partnera projektu pn. Podkarpacki  System 

Informacji Przestrzennej w zakresie ewidencji gruntów i budynków, założenia bazy danych obiektów 

topograficznych, cyfryzacji materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz 

systemu informatycznego dla obszaru powiatu mieleckiego.  

 

Dotychczas wydatkowano kwotę 5 295 373,84 zł, w tym 4 490 211,70 zł ze środków UE, 588 578,56 zł 

jako dotacja rządowa oraz 216 583,58  zł ze środków własnych.  

 

W zakresie cyfryzacji materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowano 

zadania nie objęte projektem PSIP za kwotę 112 746,52 zł.  Inne prace dotyczące bieżącej aktualizacji 

ewidencji gruntów i budynków oraz baz danych BDOT500 i GESUT wykonano za kwotę 70 709,70 zł.  

 

Wymienione zadania sfinansowano ze środków budżetu państwa. W zakresie prowadzenia powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego zarejestrowano między innymi: 

a. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków – 11 745 zamówień;  

b. Informacje i zaświadczenia – 503 sprawy;  

c. Zgłoszenia prac geodezyjnych – 4685 spraw;  

d. Kontrola oraz przyjęcie dokumentacji – 6091 spraw;  

e. Uzgodnienia projektów sieci uzbrojenia terenu – 556 spraw;  

f. Decyzje administracyjne z zakresu ewidencji gruntów i budynków – 193 sprawy;  

g. Zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków – 18660 spraw;  

h. 128399 dostępów do serwera publicznego poprzez geoportal;  

i. 22352 dostępów do serwera niepublicznego poprzez geoportal.  

 

Wydział udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadnicze do powszechnego użytku 

oraz osobom uprawnionym poprzez geoportal powiatu mieleckiego aktualizowany codziennie danymi z 
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prowadzonych baz  danych.  W roku 2020 wprowadzono elektroniczną obsługę zamówień oraz 

elektroniczną obsługę uzgadniania dokumentacji projektowej.  

 

5.9 Gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatu 

 

Na potrzeby niniejszego raportu Mienie Powiatu Mieleckiego zostało podzielone pod względem formalno–

organizacyjnym, głównie wg. kryterium zadań, do jakich wykorzystywane są poszczególne nieruchomości. 

Zadaniami tymi są ustawowe zadania Powiatu (własne i zlecone), wynikające  

z przepisów prawa. Do realizacji tych zadań powołane są powiatowe jednostki organizacyjne oraz 

powiatowe osoby prawne, które wykorzystują przekazany im majątek (nieruchomości) do realizacji zadań 

Powiatu w poszczególnych obszarach (edukacja, komunikacja i transport, opieka zdrowotna, opieka i 

pomoc społeczna, administracja publiczna itp.), określonych, jako zadania statutowe tych podmiotów. 

Są to, więc: 

1) nieruchomości stanowiące siedziby Starostwa Powiatowego w Mielcu o pow. - 0,8718 ha, 

2) nieruchomości zarządzane bezpośrednio przez Szpital Specjalistyczny im. Edmunda 

Biernackiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 22 o pow. - 5,7789 ha, 

3) nieruchomości zarządzane bezpośrednio przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego 

Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu - o pow. 0,3130 ha, 

4) nieruchomości przekazane w trwały zarząd szkołom ponadpodstawowym (zwolnione z 

ponoszenia opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomością na podstawie art. 81 ustawy z 

dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. Nr76, poz. 329 z późn. zm.) – o pow. 

11,9720 ha, 

5) nieruchomości zarządzane bezpośrednio przez Powiat Mielecki – Starostwo Powiatowe 

w Mielcu Wydział Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami - łącznie 133 

działki o pow. 27,1870 ha, w tym następujące budynki: 

 budynek Przychodni Nr 4 w Mielcu przy ul. Żeromskiego 17, 

 budynek Przychodni Nr 2 w Mielcu przy ul. Skłodowskiej 10, 

 budynek Przychodni Nr 1 w Mielcu przy ul. Sandomierskiej 25, 

 budynek Przychodni Nr 5 w Mielcu przy ul. Tańskiego 2, 

 budynek Przychodni w Rzemieniu, Rzemień 260, 

 budynek Przychodni w Przecławiu przy ul. Kilińskiego 29, 

 budynek Przychodni w Rzochowie przy ul. Rynek Rzochowski 3 w Mielcu, 

 budynek, w którym znajdują się Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Powiatowy 

Inspektorat Weterynarii przy ul. Skłodowskiej 8 w Mielcu, 

 budynek Niepublicznej Bursy Międzyszkolnej przy ul. Kościuszki 12 w Mielcu. 

 

6) nieruchomości przekazane w odpłatny trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu 

Mieleckiego innym niż szkoły - łącznie 14 działek o pow. 3,4292 ha,      

7) drogi powiatowe. 
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Zestawienie stanu dróg powiatowych znajdujących się na terenie całego Powiatu Mieleckiego, których 

własność na rzecz Powiatu Mieleckiego została ujawniona w ewidencji gruntów i księgach wieczystych 

zawiera 778 działek o łącznej powierzchni 534,8912 ha. 

 

Powiat Mielecki posiada również prawo wieczystego użytkowania do nieruchomości położonej 

w Rzemieniu oznaczonej działką nr 824/3, która stanowi wewnętrzna drogę dojazdową. W 2020 roku 

Powiat Mielecki nabył aktami notarialnymi nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe za kwotę 8 079,00 

złotych. Z tytułu wykonywania prawa własności przez Powiat Mielecki w 2020 roku dochody wyniosły: 

a) z tytułu opłat za trwały zarząd – 16 817,84 zł, 

b) za zbyte nieruchomości – 45 450,00 zł, 

c) zarzadzanie nieruchomości – 24 936,35 zł 

d) z tytułu najmu, dzierżaw i reklam, administrowania  -722 044,53 zł  

e) wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – 25 011,00 zł. 

Istotny wpływ na stan mienia Powiatu Mieleckiego miały poniesione wydatki na poprawienie stanu 

technicznego i użytkowego obiektów - tj. koszty związanie z remontami bieżącymi, utrzymaniem 

pustostanów, dopłatami do mieszkań, przeglądami kominiarskimi, podatkiem od nieruchomości, 

ubezpieczeniem, konserwacjami urządzeń, remontami bieżącymi, wydatkami związanymi ze zbyciem 

nieruchomości.  

Powierzchnia nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Mieleckiego wg. stanu na dzień 31.12.2020 rok 

wynosi łącznie 584,4431 ha, w tym drogi powiatowe - 778 działek o pow. 534,8912 ha. 

W roku 2020 Powiat Mielecki nabywał prywatne nieruchomości znajdujące się w pasach dróg 

powiatowych. Łącznie nabyto 3 działki o łącznej pow. 0,0287 ha za cenę 8 079,00 złotych. Nabyte 

nieruchomości znajdują się w następujących miejscowościach:  Grochowe (gmina Tuszów Narodowy), 

Chrząstów (gmina Mielec). 

 

Komórki organizacyjne realizujące zadanie: Wydział Funduszy, Inwestycji i Gospodarki 

Nieruchomościami - Oddział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mielcu. 

 

5.10 Działalność inwestycyjna  i remontowa 

 

Działalność inwestycyjna: 

1) plany inwestycyjne 

2) inwestycje kontynuowane z lat poprzednich, 

3) inwestycje zakończone w roku 2020 

4) inwestycje rozpoczęte w roku 2020, 

5) infrastruktura drogowa. 

  

Plany inwestycyjne.  

W roku 2020 zaplanowane w budżecie powiatu były następujące inwestycje: 

1. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. 

2. Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa 

3. Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania nowych funkcji 

społecznych. 
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4. Przebudowa łazienki w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w zakresie 

dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

5. Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Zdrowia Nr 4 i 5 w Mielcu (przebudowa 4 

- PARKING). 

6. Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Zdrowia Nr 4 i 5 w Mielcu (przebudowa 5 

- WINDA). 

7.  Budowa systemu monitoringu powodziowego dla Powiatu Mieleckiego. 

8. Rozbudowa budynku I LO w Mielcu o platformę pionową zewnętrzną, budowa podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego oraz przebudowa i remont części 

budynku w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych budynku. 

9. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Placówek 

Szkolno-Wychowawczych w Mielcu. 

10.  Termomodernizacja budynku internatu przy Powiatowym Zespole Szkolno- Wychowawczym w 

Mielcu w tym docieplenie i przebudowa dachu. 

11. Odnowa dziedzińca szkół - I LO i MSCKiU w Mielcu. 

12. Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój zieleni wokół Powiatowego Zespołu 

Placówek Szkolno-Wychowawczych. 

13. Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa 

Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b. 

14. "Zakup zestawu endoskopowego na potrzeby Pracowni Endoskopowej w Szpitalu 

Specjalistycznym w Mielcu" 

 

Dokumentacja techniczna: 

1. Ekspertyza i dokumentacja techniczna  dot. naprawy dachu w zabytkowej części  Zespołu Szkół 

Ekonomicznych. 

2. Budowa hali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy II Liceum Ogólnokształcącym. 

 

W powiecie kontynuowano w 2020 r. inwestycje z lat poprzednich: 

Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji 

społecznych – projekt partnerski z Gminą Miejską Mielec. Projekt realizowany  

z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020. 

Zakres rzeczowy Powiatu Mieleckiego obejmuje rewitalizację budynku Starostwa Powiatowego  

na potrzeby Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej wraz z rewitalizacją obszaru przestrzeni publicznej 

w postaci parku i przekształcenie go w park sensoryczny oraz przebudowę zatoki autobusowej. Zadanie 

jest obecnie w trakcie realizacji. W roku 2020 zakończono prace związane z: 

 przebudową parku w zakresie utworzenia ogrodu sensorycznego z elementami obiektów małej 

architektury w Mielcu przy ul. Sękowskiego i Lelewela, 

 budową oświetlenia, kanalizacji kablowej i monitoringu wizyjnego w ramach przebudowy parku,  

 pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych 

przebudowy parku w zakresie utworzenia ogrodu sensorycznego z infrastrukturą pieszą  

i elementami obiektów małej architektury, budowy kanalizacji kablowej, budowy instalacji 

zalicznikowej oświetlenia oraz systemu monitoringu wizyjnego parku sensorycznego. 
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Ponadto podpisano umowy z Wykonawcami oraz rozpoczęto realizacje prac związanych z:  

 instalacją sygnalizacji pożaru SSP i dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO 

 dostosowaniem części istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

 budową szybu windowego z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy przy 

istniejącym budynku administracyjno-biurowym w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b 

 pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych 

dotyczących dostosowania budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

 

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. 

Projekt partnerski z Województwem Podkarpackim (Lider projektu) realizowany z Regionalnego 

Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020. W 2020 r. ponoszono wydatki 

związane z dostarczeniem  sprzętu teleinformatycznego. W ramach sprzętu zakupiono m.in.: serwery, 

macierz dyskową, oprogramowanie, firewall, system operacyjny, terminal, ploter, urządzenie 

wielofunkcyjne A3 oraz zrealizowano pierwszą część budowy portalu regionalnego – wprowadzenie 

systemu baz danych do portalu. Zadanie jest kontynuowane w 2021 r. 

 

Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa.   

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Scalanie 

gruntów zostało rozpoczęte w 2016 roku. Łączny obszar scalenia wynosi 700 ha.  

W jego ramach w roku 2020 było prowadzone zagospodarowanie poscaleniowe, które planuje się 

zakończyć w listopadzie 2021 roku.  

 

Inwestycje rozpoczęte i zakończone w roku 2020: 

Termomodernizacja wraz z przebudową i modernizacją Przychodni Zdrowia nr 4  - budowa 

parkingu –zakończenie całości  inwestycji. 

Wydatki związane z zakresem zadania finansowane były z budżetu powiatu. 

 

Termomodernizacja wraz z przebudową i modernizacją Przychodni Zdrowia nr 5  - budowa windy 

zewnętrznej  – zakończenie całości  inwestycji. 

Wydatki związane z zakresem zadania finansowane były z budżetu powiatu. 

 

Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa 

Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b. 

W ramach zadania wykonano niżej wymienione prace: 

 Zwiększono izolacyjność ogniową stropu nad parterem, 

 Wydzielono klatkę schodową drzwiami odporności ogniowej, 

 Zamontowano drzwi dymoszczelne na I piętrze budynku, 

 Przebudowano instalację hydrantową zgodnie z przepisami ppoż, 

 

Budowa systemu monitoringu powodziowego dla Powiatu Mieleckiego. 
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Zadanie zrealizowano w 2020 r., z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie. System monitoringu przeciwpowodziowego opiera się na rozwiązaniach 

informatycznych. System składa się z następujących elementów: 

 stacja bazowa – zlokalizowana w Starostwie Powiatowym 

 2 stacje mierzące natężenie opadów atmosferycznych 

 8 stacji mierzących poziom lustra wody w rzekach  

 2 kamery wizyjne 

System monitoringu powodziowego na terenie powiatu mieleckiego - obejmujący rzeki: Wisłokę, Breń, 

Breń Stary, Potok Zgórski a także mniejsze cieki. 

 

Przebudowa oraz remont łazienek w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w 

Mielcu w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON. W roku 2020 przebudowano oraz wyremontowano dwa 

pomieszczenia higieniczno – sanitarne na parterze oraz jedno na pierwszym piętrze Internatu  

w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu w zakresie dostosowania ich do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zakończone w roku 2020. 

 

Rozbudowa budynku I LO w Mielcu o platformę pionową zewnętrzną, budowa podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego oraz przebudowa  

i remont części budynku w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych budynku. 

W ramach tego zadania wykonano osuszenie i izolacje pionową ściany piwnic od strony pn-zachodniej 

budynku szkoły. Inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych. Wydatki związane z zakresem 

zadania finansowane były z budżetu powiatu. 

 

Zakup i montaż dodatkowych paneli fotowoltaicznych do istniejącej instalacji przy budynku 

Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b. 

W ramach tego zadania zamontowano cztery panele fotowoltaiczne o mocy min. 260 Wp/szt.  

o ogniwach polikrystalicznych jako uzupełnienie istniejącej instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,4 kW. 

Wydatki związane z zakresem zadania finansowane były z budżetu powiatu. 

 

Komórka organizacyjna realizująca powyższe inwestycje: Wydział Funduszy, Inwestycji  

i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mielcu. 

 

 

 

Inwestycje niezrealizowane 

Budowa wielofunkcyjnego boisko sportowego oraz 

siłowni zewnętrznej przy Zespole Placówek 

Szkolno-Wychowawczych w Mielcu  

Zadanie przeniesione na rok 2021 (zostały 

poniesione tylko wydatki na dokumentację) 
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Termomodernizacja budynku internatu przy 

Powiatowym Zespole Szkolno- Wychowawczym 

w Mielcu w tym docieplenie i przebudowa dachu 

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 – 

wydatki dot. przedmiotowego zadania 

przeniesiono na 2021. 

W 2020 r. poniesiono wydatki na wykonanie 

audytu i dokumentacje techniczną. 

Odnowa dziedzińca szkół - I LO i MSCKiU w 

Mielcu 
Zadanie przeniesione na rok 2021 

Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez 

rozwój zieleni wokół Powiatowego Zespołu 

Placówek Szkolno-Wychowawczych 

Projekt jest na liście rezerwowej , zadanie 

przeniesione na rok 2021 

Ekspertyza i dokumentacja techniczna  dot. 

naprawy dachu w zabytkowej części  Zespołu 

Szkół Ekonomicznych  

Dokumentacja zostanie wykonana w 2021 roku  

Budowa hali gimnastycznej wraz z infrastrukturą 

techniczną przy II Liceum Ogólnokształcącym 
Dokumentacja zostanie wykonana w 2021 roku  

Zakup zestawu endoskopowego na potrzeby 

Pracowni Endoskopowej w Szpitalu 

Specjalistycznym w Mielcu 

Zadanie przeniesiono do realizacji na 2021 rok 

 

 

 

 

 

Działalność remontowa: 

W budżetach poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu Mieleckiego były zabezpieczone środki 

na remonty w ich budynkach. Poniżej przedstawiono remonty, które zostały zrealizowane przez Wydział 

Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mielcu.: 

 Remont budynku Przychodni Zdrowia  nr 1 przy ulicy Sandomierskiej. 

Zakres robót remontowych wykonanych w budynku:  

 remont ścian w piwnicy, 

 remont elewacji frontowej, 

 remont elementów elewacji (balkony, zadaszenia, obróbki blacharskie). 

Zadanie realizowane ze środków własnych  

 

Infrastruktura drogowa 
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Inwestycje drogowe – 2020. W powiecie w 2020 r. prowadzono inwestycje dotyczące przebudowy dróg 

(7,842 km) i przebudowy mostów (2 obiekty), w tym budowę chodników (11.910 m2). Wiązały się one 

z poniesieniem w 2020 r. wydatków na inwestycje w wysokości 17.289.845,32 zł, przy czym 

dofinansowanie zewnętrzne, pochodzące ze środków gmin oraz podmiotu zewnętrznego, z rezerwy 

subwencji ogólnej oraz Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) wyniosło w sumie  62%.  Część zadań było 

rozpoczętych w 2019r.  

Remonty dróg – 2020. W powiecie w 2020 r. przystąpiono do remontów dróg na długości 29,036 km. 

Wiązały się one z poniesieniem wydatków na remonty w wysokości 9.783.081,70 zł, przy czym 

dofinansowanie zewnętrzne, pochodzące ze środków gmin, od Wojewody na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych oraz Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) wyniosło w sumie 55%. Część zadań było 

rozpoczętych w 2019r. 

 

Tabelaryczne zestawienie inwestycji drogowych 2019 - 2020r. 

 

  
 wydatki 

L.p. Nazwa zadania długość  2019 2020 

    km zł zł 

1 

Przebudowa drogi  powiatowej Nr 1 161R 

relacji Tuszów Narodowy – Chorzelów – 

Mielec w m. Chorzelów 

1,666 1 793 255,36 zł 1 054 966,96 zł 

2 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 163R 

relacji Zgórsko – Wola Wadowska 

w miejscowości Wola Wadowska 

3,188 987 093,45 zł 3 822 721,67 zł 

3 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1141R 

klasy "Z" – zbiorczej,  ul. Wojska Polskiego  

km 0+000,00 ÷ 0+570,20  i  km 0+703,54 ÷ 

1+302,65 oraz  km 1+498,10 ÷ 2+167,10 

1,798 50 026,56 zł 9 350 743,96 zł 

4 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 181R 

klasy "L" - lokalnej Radomyśl Wielki - 

Dąbie - Przeryty Bór km 2+730,00 ÷ 

3+300,00 w m. Dąbie – m. in. budowa 

chodnika 

0,570   1 044 490,47 zł 

5 

Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej 

nr 1 160R w m. Wadowice Górne i 

Wadowice Dolne poprzez budowę odcinka 

chodnika 

0,200   149 886,57 zł 

6 

Wykonanie dwóch zatok autobusowych w 

ciągu dr. pow. 1 143R ul. Kilińskiego w 

Mielcu  

0,320   178 064,64 zł 

7 

Przebudowa mostów w ciągu dr. pow. Nr 

1 169R w m. Podleszany i Ruda (subwencja 

ogólna z rezerwy państwa) 

0,100   1 688 971,68 zł 

 
razem 7,842 2 830 375,37 zł 

17 289 845,95 

zł 

 

Tabelaryczne zestawienie remontów drogowych   2019 - 2020r. 
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 wydatki 

L.p. Nazwa zadania długość 2019 2020 

    km zł zł 

1 

Remont dróg powiatowych Nr 1 139R 

relacji Grochowe I - Sarnów w km 

0+000 - 5+822 i Nr 1 140R relacji 

Tuszów - Sarnów - Ostrowy 

Baranowskie w km 2+010 - 2+900 i w 

km 6+450- 7+042 

7,304 
1 786 484,52 

zł 
651 629,40 zł 

2 

Remont   drogi powiatowej Nr 1 143R 

relacji Gawłuszowice – Chrząstów – 

Mielec w km 14+254 – 15+304 w m.  

Mielec  

1,050 50 416,72 zł 907 151,17 zł 

3 

Remont  dróg powiatowych: Nr 1 

160R relacji Załuże - Zabrnie - 

Wadowice – Piątkowiec w km 9+000-

16+677 i Nr 1164R relacji 

Wierzchowiny - Bór - Jamy 

w km 0+000-0+750  

8,427 50 196,30 zł 3 741 328,39 zł 

4 

Remont drogi powiatowej Nr 1 172R 

relacji Rzemień - Dobrynin w km 

0+040-2+320 w m. Rzemień 

2,280   1 547 003,74 zł 

5 

Remont drogi powiatowej Nr 1 153R 

relacji Czermin – Ziempniów – Słupiec 

w km 4+460 ÷ 7+745 w m. Ziempniów 

3,285   1 019 209,57 zł 

6 

Wykonanie remontu odcinków dróg 

powiatowych Nr 1 647R, Nr 1 134R, 

Nr 1 173R oraz Nr 1 147R na terenie 

powiatu mieleckiego o łącznej długości 

4,490 km 

4,490   1 267 373,55 zł 

7 Remont drogi Nr 1 173 – Dulcza Mała  2,200   649 385,88 zł 

 

 

29,036 
1 887 097,54 

zł 

9 783 

081,70 

zł 

 

 

Komórka organizacyjna realizująca zadania: Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu. 

 

5.11 Działania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki leśnej 

 

Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa ochrony 

środowiska, geologicznego i górniczego, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, wodnego, gospodarki 

leśnej oraz gospodarki odpadami.  

W ramach funkcjonowania Wydziału Ochrony Środowiska: 

 Wydano 7 pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza w związku z eksploatacją 

instalacji.  



RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO ZA 2020 ROK 
 

138 
 

 Przyjęto 22 zgłoszenia eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia ale 

wymaga zgłoszenia.  

 Zatwierdzono 4 projekty robót geologicznych. 

 Przyjęto 8 projektów robót geologicznych. 

 Zatwierdzono 6 dokumentacji geologicznych. 

 Wydano 1 koncesję na wydobywanie kopalin ze złoża oraz dokonano 2 zmian koncesji. 

 Wydano 8 pozwoleń na wytwarzanie odpadów. 

 Wydano 32 zezwolenia na zbieranie odpadów (w tym 1 decyzję odmowną). 

 Wydano 3 zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 

 Wydano po 1 zezwoleniu/pozwoleniu na: zbieranie odpadów z jednoczesnym uwzględnieniem 

przetwarzania, wytwarzanie odpadów z jednoczesnym uwzględnieniem przetwarzania oraz 

wytwarzanie z uwzględnieniem zbierania i przetwarzania. 

 Uczestniczono w 20 kontrolach instalacji obiektów budowlanych lub miejsc magazynowania 

odpadów, prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

 Dokonano 12 wpisów i 1 skreślenia z rejestru zwierząt  i roślin podlegających ograniczeniom 

przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa unii europejskiej. 

 Wydano 4 zezwolenia na utrzymanie chartów rasowych i ich mieszańców. 

 Wydano 146 kart wędkarskich. 

 Wpisano 1 jednostkę pływającą do rejestru jachtów i innych jednostek pływających do długości 24 

m. 

 Zarejestrowano 16 sztuk sprzętu pływackiego służącego do połowu ryb. 

 Wydano 55 zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów. 

 Przyjęto 6 zgłoszeń wywrotów i złomów. 

 Przyjęto 3 oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na działkach osób fizycznych. 

 Wydano 10 zezwoleń na zmianę lasu na użytek rolny. 

 Wydano 2 zezwolenia na wycinkę drzew w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w 

przypadkach losowych. 

 Wydano 1402 zaświadczenia dotyczące czy dana działka jest objęta uproszczonym planem 

urządzania lasu lub czy została dla niej wydana decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego określająca 

zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. 

 Przeprowadzono udatności upraw leśnych dla mieszkańców Powiatu Mieleckiego, którzy dokonali 

zalesień gruntów w okresie wiosna 2015 oraz 2016 roku. W tym celu w 2020 roku przeprowadzono 

lustracje terenowe i ocenę udatności upraw leśnych na powierzchni 8,62 ha.  

Udzielono pomocy finansowej Gminie Miejskiej Mielec w wysokości 200 00 zł na likwidację 

niskosprawnych kotłów na paliwo stałe i ich wymianę na piece gazowe. 

 

5.12 Administracja architektoniczno – budowlana 

 

Organ administracji architektoniczno – budowlanej wykonuje zadania określone przepisami Prawa 

Budowlanego; zapewnia obsługę w zakresie udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów 

budowlanych, przyjmowania zgłoszeń na realizację obiektów lub robót niewymagających pozwolenia na 
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budowę, przyjmowania zgłoszeń na rozbiórkę obiektów budowlanych oraz na zmianę sposobu użytkowania 

obiektu budowlanego lub jego części.  

Wiele z tych spraw wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności, takich jak zbieranie danych  

i dokonywanie analiz istniejącej zabudowy terenu oraz uzyskiwania stanowiska innych organów  

i instytucji. 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w 2020 r.: 

 

W zakresie realizacji zadań - zarejestrowano między innymi: 

1) 1222 wnioski o pozwolenie na budowę, 

2) 842 zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, 

3) 131 wniosków o zaświadczenie o samodzielności lokali, 

4) 72 wnioski o pozwolenie na rozbiórkę, 

5) 4 wnioski o odstępstwo od warunków technicznych, 

6) 2 wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 

7) 214 wniosków na zgłoszenie sieci z projektem, 

8) 4 wnioski na zgłoszenie domu jednorodzinnego z projektem, 

9) 121 wniosków na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

10) 1381 zarejestrowano dzienników budowy. 

 

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Mielcu. 

 

5.13 Informacja publiczna 

 

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy  

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Udostępnianie informacji publicznej  

w Starostwie Powiatowym w Mielcu następuje na kilka sposobów:  

 wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu, przy ul. 

Wyspiańskiego 6,  

 udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych w Biurze Rady 

Powiatu, 

 udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek złożony w Urzędzie (zgodnie z art. 10 ust. 1 

ustawy o dostępie do informacji publicznej informacja, która nie została udostępniona  

w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek), 

 dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia Rady Powiatu. 

O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu i na stronie internetowej powiatu www.powiatmielecki.pl , http://bip.powiat-mielecki.pl/. 

 

Najpopularniejszym trybem wykorzystywanym w celu uzyskiwania informacji publicznych jest jednak 

wniosek o udostępnienie takich informacji. Wniosek taki może być złożony ustnie, pisemnie, telefonicznie 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie 

ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie ma obowiązku składania pisemnego wniosku. W 

http://www.powiatmielecki.pl/
http://bip.powiat-mielecki.bip.gov.pl/
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2020 roku do Starostwa Powiatowego w Mielcu wpłynęło 111 pisemnych wniosków o udostępnienie 

informacji publicznej. Wszystkie zostały załatwione  

w ustawowym terminie. 

 

5.14 Działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

 

Działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w głównej mierze dotyczy ochrony praw  

i interesów konsumentów w indywidualnych sprawach, w których zainteresowani zwrócili się  

do Rzecznika o pomoc lub informację. Podstawową formą działalności Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i udzielanie informacji prawnej 

w zakresie ochrony interesów konsumentów. Poradnictwo udzielane jest podczas osobistych wizyt 

konsumentów w biurze Rzecznika, a także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – 

telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej. Udzielane przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

porady polegały na wyjaśnianiu konsumentom ich sytuacji prawnej,  

a także wskazywaniu działań, jakie powinni podjąć w swoich sprawach.  W 2020 r. mieszkańcom powiatu 

udzielono przeszło 1200 porad i informacji, z czego w ponad 200 sprawach udzielono bezpośredniej 

pomocy w postaci sporządzenia w imieniu konsumentów pisma kierowanego do przedsiębiorcy.  

 

Część spraw trafiających do Rzecznika wymagała podjęcia dodatkowych działań, a w szczególności 

wystąpienia do przedsiębiorcy. Podejmując pisemne interwencje w oparciu o odpowiednie przepisy prawa 

wnoszono o pozytywne rozpatrzenie reklamacji bądź skargi konsumentów czy udzielenie wyjaśnień 

dotyczących przedmiotu sprawy. Nierzadko Rzecznik podejmował się mediacji ze stronami sporu w celu 

wypracowania zadowalającego rozwiązania. W 2020 r. Rzecznik wystąpił z 406 interwencjami, z czego 

zdecydowana większość (ponad 80%) zakończyła się zmianą dotychczasowych decyzji przedsiębiorców i 

pozytywnym dla konsumenta rozstrzygnięciem sporu.   

  

W pierwszych dwóch miesiącach charakterystyka spraw nie odbiegała znacznie od zwyczajowych. 

Najczęstsze problemy dotyczyły chęci zwrotu towaru pełnowartościowego zakupionego w lokalu 

przedsiębiorstwa, problematyki z zakresu reklamacji towarów dotyczących w szczególności sprzętu 

elektronicznego oraz odzieży i obuwia, samochodów i mebli. Obok roszczeń dotyczących jakości 

nabywanych towarów tematem wielu konsultacji była jakość usług – telekomunikacyjnych, finansowych, 

ubezpieczeniowych czy remontowo-budowlanych.  

  

Na przełomie lutego i marca zaczęły pojawiać się nowe kategorie spraw. Pierwszą taką kategorią były 

sprawy związane z branżą turystyczną. W pierwszej fazie epidemii w szczególności w stosunku do 

wyjazdów zagranicznych (najczęściej narciarskich) do miejsc w których występowało już zagrożenie 

epidemiologiczne (północne Włochy, Austria itd.), gdy Główny Inspektor Sanitarny w oficjalnych 

komunikatach nie zalecał podróży w te rejony  konsumenci  podejmowali próby (często nieudane) 

odstąpienia od umów związanych z wyjazdami turystycznymi. Biura podróży odmawiały jednak 

uznania odstąpień od umów za uzasadnione i równocześnie odmawiały zwrotu środków wpłaconych na 

poczet podróży.  
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Problemy te wróciły także później gdy po początkowo wprowadzonym zakazie podróżowania wyjazdy 

zagraniczne i krajowe znów stały się możliwe, ale na skutek pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej 

konsumenci rozmyślali się i chcieli odstępować od zawartych umów. Z branżą turystyczną związany był 

także problem dokonywania zwrotu środków za anulowane wyjazdy/ noclegi/ loty, które nie odbyły się z 

powodu obowiązujących przepisów i zdarzającą się dość często zwłoką w zwrocie należnych konsumentom 

środków (widoczne zwłaszcza w przypadku przewoźników lotniczych).  

  

Kolejną nową kategorią spraw były sprawy związane z organizowaniem uroczystości,  

w szczególności wesel i komunii. Problemy dotyczyły możliwości odwołania uroczystości w sytuacji gdy 

obowiązujące przepisy dopuszczały ich przeprowadzenie np. w ograniczonym zakresie do 50 osób  lub 

zwrotu wpłaconych zaliczek/zadatków na te uroczystości (nie tylko za salę, ale również suknię ślubną 

itd.) lub gdy przepisy w ogóle nie pozwalały na ich przeprowadzenie. W mniejszym zakresie pojawiały się 

także inne sprawy wynikające ze stanu epidemii – konieczność ponoszenia opłat za zamknięte prywatne 

przedszkola i szkoły, skargi na działalność sklepów (np. związanych  

z odmową obsługi osób niezakrywających ust i nosa), skargi na działalność podmiotów leczniczych itp.  

 

Rzecznik udzielał także porad prawnych w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej oraz sporządzał 

wraz z konsumentami odpowiednie wnioski, przy czym zaobserwować można wzrost chęci uzyskania 

informacji o możliwości ogłoszenia upadłości przez konsumentów w stosunku do poprzedniego roku.   

  

Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa nie tylko w ochronie indywidualnych interesów 

poszczególnych konsumentów, ale także stoi na straży zbiorowych interesów konsumentów. W tym 

zakresie w 2020 roku współpracował z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją 

Handlową, Urzędem Regulacji Energetyki czy Rzecznikiem Finansowym. Współpraca dotyczy bieżących 

spraw z zakresu ochrony interesów konsumentów, wymiany wiedzy fachowej oraz wymiany informacji o 

praktykach rynkowych naruszających zbiorowe prawa konsumentów.   

  

Rzecznik prowadzi działanie o charakterze edukacyjno-informacyjnym poprzez umieszczanie stosownych 

informacji i ostrzeżeń w należącej do niego gablocie w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz 

poprzez wystawienie w biurze oraz przed nim poradników i biuletynów informacyjnych dostępnych dla 

każdego zainteresowanego odwiedzającego budynek Starostwa.    

 

Wszystkie zaplanowane na 2020 rok prelekcje związane z ochroną konsumentów 

zostały niestety odwołane przez podmioty proszące o ich udzielenie. Rzecznik stale współpracuje z 

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Komendą Powiatową Policji oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku 

w zakresie ochrony i zwiększenia świadomości prawnej osób w podeszłym wieku (Rzecznik jest stałym 

uczestnikiem dni emeryta, Dni seniora itp.). Z powodu epidemii spotkania te nie mogły się jednak odbyć 

(choć również ze względów epidemiologicznych zauważalny jest znaczny spadek spraw będących 

najczęstszą „przypadłością” osób starszych tj. związanych z zawieraniem przez domokrążców umów 

dostawy prądu czy usług telekomunikacyjnych lub umów zawieranych na pokazach).  

  

Duża liczba zgłaszanych do Powiatowego Rzecznika Konsumentów spraw, jak również skuteczność ich 

załatwiania, świadczą o tym, że powierzenie samorządowi powiatowemu zadań z zakresu ochrony praw 

konsumentów było bardzo potrzebne i stanowi skuteczną formę pomocy prawnej. 
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Komórki organizacyjne realizujące zadanie: Rzecznik Konsumentów.  

 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu 

 

Rada Powiatu w formie uchwał wyraża opinie i zajmuje stanowiska w sprawach związanych  

z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych. W 2020 r. Rada Powiatu Mieleckiego podjęła 80 

uchwał, z tego zostało zrealizowanych 61 uchwał, nie zrealizowano 4, w trakcie realizacji jest 15 uchwał. 

Poniższa tabela zawiera szczegółową informację o realizacji poszczególnych uchwał.  

 

6.1 Wykonanie uchwał Rady Powiatu Mieleckiego podjętych w 2020 roku 

 

Lp. 

 

Uchwała  

(numer/data 

podjęcia/przedmiot) 

 

Informacja o wykonaniu 

1.  

Uchwała  

Nr XV/153/2020 z dnia 

29 stycznia 2020 r.  

w sprawie zatwierdzenia 

„Programu Naprawczego 

Powiatowej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego 

Samodzielnego 

Publicznego Zakładu w 

Mielcu ”. 

Nieważna w całości.  

 

Straciła Moc Uchwałą Nr XXIII/217/2020 Rady Powiatu 

Mieleckiego z dnia 27 listopada 2020 roku 

2.  Uchwała  

Nr XV/154/2020 z dnia 

29 stycznia 2020 r.  

w sprawie zmiany 

Uchwały Nr VI/51/2019 z 

dnia 2 kwietnia 2019 roku 

w sprawie powołania 

Rady Społecznej 

działającej przy 

Powiatowej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego 

Samodzielnego 

Publicznego Zakładu w 

Mielcu. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

W związku z desygnacją dotychczasowego członka Rady 

Społecznej PSPR SPZ w Mielcu  Pana Fryderyka Kapinosa na 

wniosek Wojewody Podkarpackiego do Rady Społecznej została 

powołana Pani Maria Napieracz.  

3.  Uchwała  

Nr XV/155/2020 z dnia 

29 stycznia 2020 r.  

w sprawie wyboru 

przedstawiciela Rady 

Powiatu Mieleckiego w 

skład Komisji 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Dyrektorowi Powiatowej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w 

Mielcu   

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego wybrała Pana Andrzeja Bryłę na 
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Konkursowej w celu 

przeprowadzenia 

postępowania 

konkursowego i wybrania 

kandydata na stanowisko 

Zastępcy Dyrektora ds. 

Lecznictwa Powiatowej 

Stacji Pogotowia 

Ratunkowego 

Samodzielnego 

Publicznego Zakładu w 

Mielcu.  

przedstawiciela podmiotu tworzącego wchodzącego w skład 

Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania 

konkursowego i wybrania kandydata na stanowisko Zastępcy 

Dyrektora ds. Lecznictwa Powiatowej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu. 

4.  

Uchwała  

Nr XV/156/2020 z dnia 

29 stycznia 2020 r.   

w sprawie przystąpienia 

przez Powiat Mielecki do 

realizacji Programu 

„Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – 

edycja 2019-2020 

realizowanego ze 

środków Funduszu 

Solidarnościowego. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego  

 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego podjęła uchwałę o przystąpieniu 

Powiatu Mieleckiego do realizacji Programu „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze 

środków Funduszu Solidarnościowego opiewającego na kwotę 

111 253,50 zł. W ramach tego programu wsparciem zostało 

objętych 10 osób niepełnosprawnych, 5 ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności i 5 z umiarkowanym stopniem.    

5.  

Uchwała  

Nr XV/157/2020 z dnia 

29 stycznia 2020 r.  

w sprawie zatwierdzenia i 

przyjęcia do realizacji 

opracowanego przez 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Mielcu projektu 

pozakonkursowego pn. 

Aktywizacja osób 

powyżej 29 r. ż. 

pozostających bez pracy 

w powiecie mieleckim 

(VI) współfinansowanego 

z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś 

priorytetowa VII  

Regionalny Rynek Pracy, 

Działanie 7.2 – Poprawa 

sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu   

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego zatwierdziła i przyjęła do realizacji 

opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projekt 

pozakonkursowy pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. 

pozostających bez pracy w powiecie mieleckim. Wartość projektu 

w 2020 roku : 1 383 806,93 zł. W ramach tej kwoty wsparciem 

zostało objętych 73 uczestników: jednorazowe środki na podjęcie 

działalność gospodarczej dla 26 osób oraz doposażenie lub 

wyposażenie stanowiska pracy dla 47 osób. Uczestnicy projektu to 

osoby pozostające poza rynkiem pracy. Okres realizacji projektu 

oraz rekrutacji uczestników od 1.01.2020 do 31.12.2020 



RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO ZA 2020 ROK 
 

144 
 

pracy – projekty 

pozakonkursowe PUP. 

6.  

Uchwała  

Nr XV/158/2020 z dnia 

29 stycznia 2020 r.  

w sprawie pozostawienia 

bez rozpoznania skargi na 

działania Dyrektora 

Zespołu Szkół im. J. 

Groszkowskiego w 

Mielcu. 

ZREALIZOWANA 

Wykonanie uchwały powierzono Przewodniczącemu Rady 

Powiatu Mieleckiego.  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego pozostawiła bez rozpoznania nie 

zawierającą imienia i nazwiska oraz adresy wnoszącego skargę na 

działania Dyrektora Zespołu Szkół im. J . Groszkowskiego w 

Mielcu  

 

7.  

Uchwała  

Nr XV/159/2020 z dnia 

29 stycznia 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia 

petycji z dnia 6 grudnia 

2019 r. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie uchwały powierzono Przewodniczącemu Rady 

Powiatu Mieleckiego.  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego postanowiła uznać za bezprzedmiotową 

skargę w zakresie punktu 1 dotyczącego postulatu utworzenia 

miejsc bezpłatnego parkowania oraz nie uwzględnić petycji w 

zakresie punktu 2 dotyczącego pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa 

na Króla Polski.   

 

8.  

Uchwała  

Nr XV/160/2020 z dnia 

29 stycznia 2020 r.  

w sprawie przyjęcia 

sprawozdań z działalności 

Komisji Rady Powiatu 

Mieleckiego za 2019 rok 

ZREALIZOWANA  

 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego przyjęła sprawozdania z działalności 

Komisji Rady Powiatu Mieleckiego za 2019 rok 

9.  Uchwała  

Nr XV/161/2020 z dnia 

29 stycznia 2020 r.  

w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy Komisji 

Rady Powiatu 

Mieleckiego na 2020 rok. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie powierzono poszczególnym Przewodniczącym 

Komisji. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego zatwierdziła plany pracy Komisji Rady 

Powiatu Mieleckiego na 2020 r. 

 

 

10.  Uchwała  

Nr XV/162/2020 z dnia 

29 stycznia 2020 r. 

W sprawie zmiany 

uchwały budżetowej 

Powiatu Mieleckiego na 

2020 rok  

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego  

 

Uwagi: 

Budżet uchwalony Uchwałą Nr XIV/137/2019 Rady Powiatu 

Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały 

budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2020 rok realizowano w 

oparciu o zmiany na podstawie następujących uchwał:  

 Uchwała Nr XVI/163/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. 

 Uchwała Nr XVII/170/2020 z dnia 19 marca 2020 r. 

 Uchwała Nr XVIII/175/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. 



RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO ZA 2020 ROK 
 

145 
 

 Uchwała Nr XIX/196/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. 

 Uchwała Nr XX/202/2020 z dnia 17 września 2020 r.  

 Uchwała Nr XXI/211/2020 z dnia 26 października 2020 r. 

 Uchwała Nr XXII/213/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. 

 Uchwała Nr XXIII/215/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. 

 Uchwała Nr XXVI/227/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.  

11.  

Uchwała  

Nr XVI/164/2020 z dnia 

19 lutego 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia i 

przyjęcia do realizacji 

opracowanego przez 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Mielcu projektu 

pozakonkursowego pn. 

Aktywizacja osób 

młodych pozostających 

bez pracy w powiecie 

mieleckim (V) 

współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach 

Osi priorytetowej I Rynek 

pracy otwarty dla 

wszystkich, Działanie 1.1 

- Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy 

na regionalnym rynku 

pracy – projekty 

pozakonkursowe, 

Poddziałanie 1.1.1 – 

Wsparcie udzielane z 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

REALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu   

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego zatwierdziła i przyjęła do realizacji 

opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projekt 

pozakonkursowy pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie mieleckim. Wartość projektu w 2020 roku 

wynosi 1 166 049,00  zł. Przewidywana wartość projektu w 2021 

roku wynosi 2 374 932,00 zł oraz w 2022 roku wynosi 2 161 

213,00 zł. 

W projekcie grupą docelową są osoby młode w wieku 18 

-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, 

zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, w tym w szczególności te, 

które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież 

NEET) przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. Przewiduje się udzielenie wsparcia dla 567 

uczestników projektu. Projekt zakłada następujące zadania: 

 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

– planowana liczba 80 osób, 

 Staż-  planowana liczba 272 osoby, 

 Bon na zasiedlenie – planowana liczba 65 osób, 

 Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

– planowana liczba 90 osób, 

 Prace interwencyjne – planowana liczba 60 osób. 

Celem przewidzianym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu 

jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. 

w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w 

kształceniu i szkoleniu ( tzw. młodzież NEET). Przewidywany 

okres realizacji projektu : 01.01.2020 r. -31.12.2022 r.  

12.  

Uchwała  

Nr XVI/165/2020 z dnia 

19 lutego 2020 r. 

w sprawie zamiaru 

likwidacji Szkoły 

Policealnej Nr 2 w 

Zespole Szkół 

Budowlanych im. 

Żołnierzy Armii Krajowej 

w Mielcu 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego wyraziła zamiar likwidacji z dniem 31 

sierpnia 2020 roku Szkoły Policealnej Nr 2 wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Budowlanych  im. Żołnierzy Armii Krajowej w 

Mielcu, z siedzibą przy ul. K. Jagiellończyka 3, 39-300 Mielec oraz 

zobowiązała i upoważniła Zarząd Powiatu Mieleckiego do 

dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, 

w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz wystąpienia do 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty o opinię o likwidacji szkoły.   
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13.  

Uchwała  

Nr XVI/166/2020 z dnia 

19 lutego 2020 r. 

w sprawie zamiaru 

likwidacji Szkoły 

Policealnej w Zespole 

Szkół Technicznych w 

Mielcu. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego wyraziła zamiar likwidacji z dniem 31 

sierpnia 2020 roku Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Technicznych w Mielcu, z siedzibą przy ul. K. 

Jagiellończyka 3, 39-300 Mielec oraz zobowiązała i upoważniła 

Zarząd Powiatu Mieleckiego do dokonania czynności niezbędnych 

do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia 

o zamiarze likwidacji Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz 

wystąpienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o opinię o 

likwidacji szkoły.   

 

14.  

Uchwała  

Nr XVI/167/2020 z dnia 

19 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 

XIII/129/2019 Rady 

Powiatu Mieleckiego, w 

sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych 

oraz harmonogramu 

dyżurów całodobowych 

na terenie Powiatu 

Mieleckiego w 2020 

roku. 

 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego Uchwałą Nr XIII/129/2019 Rady 

Powiatu Mieleckiego z dnia  20 listopada 2019 roku w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz 

harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu 

Mieleckiego w 2020 roku wprowadziła następujące zmiany 

uchwałami: 

- Uchwała Nr XVIII/178/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. 

- Uchwała Nr XVIII/179/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. 

- Uchwała Nr XIX/200/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. 

 

15.  

Uchwała  

Nr XVI/168/2020 z dnia 

19 lutego 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

„Programu Naprawczego 

Szpitala 

Specjalistycznego im. 

Edmunda Biernackiego w 

Mielcu na lata 2020-

2022”. 

Nieważna w całości.  

 

Straciła moc Uchwałą Nr XIX/195/2020 Rady Powiatu 

Mieleckiego z dnia 16 lipca 2020 r. 

 

  

16.  

Uchwała  

Nr XVII/169/2020 z dnia 

19 marca 2020 r.  

w sprawie wystąpienia do 

Ministra Obrony 

Narodowej o wydanie 

zezwolenia na utworzenie 

oddziału przygotowania 

wojskowego w 

Technikum Nr 4 

wchodzącym w skład 

Zespołu Szkół im. Prof. J. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego postanowiła o wystąpieniu do Ministra 

Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału 

przygotowania wojskowego w Technikum Nr 4 wchodzącym w 

skład Zespołu Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego przy ul. 

Kilińskiego 24 w Mielcu”. Powiat Mielecki zobowiązuje się do 

ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania 

wojskowego, przekraczające wydatki bieżące ponoszone na 

jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły. 
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Groszkowskiego przy ul. 

Kilińskiego 24 w 

Mielcu”. 

17.  Uchwała  

Nr XVII/171/2020 z dnia 

19 marca 2020 r.  

w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej 

Gminie Miejskiej Mielec. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego udzieliła pomoc finansową Gminie 

Miejskiej Mielec w formie dotacji celowej w wysokości 7000 zł z 

przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Wydanie książki  

„Nierozstrzelana pamięć. Mielecki Słownik Katyński.” 

18.  Uchwała  

Nr XVII/172/2020 z dnia 

19 marca 2020 r.  

w sprawie przyjęcia 

„Powiatowego programu 

zapobiegania 

przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku 

publicznego na lata 2020-

2022”. 

 

REALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego przyjęła Powiatowy program 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego na lata 2020-2022. 

 

19.  Uchwała  

Nr XVII/173/2020 z dnia 

19 marca 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia 

petycji z dnia 4 lutego 

2020 r. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego uznała za zasadną petycję z dnia 4 

lutego 2020 r. uzupełnioną w dniu 12 lutego 2020 roku w sprawie 

wykonania projektu technicznego oraz budowy chodnika przy 

drodze powiatowej Nr 1152R Borowa – Czermin – Wola Mielecka 

– Kiełków – Przecław w Kiełkowie  

 

 

 

20.  Uchwała  

Nr XVIII/174/2020 z dnia 

19 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany 

uchwały Nr 

XIV/136/2019 Rady 

Powiatu Mieleckiego z 

dnia 19 grudnia 2019 

roku w sprawie 

wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu 

Mieleckiego 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego  

 

Uwagi: 

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mieleckiego  

uchwaloną Uchwałą Nr XIV/136/2019 Rady Powiatu Mieleckiego 

z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Mieleckiego zrealizowano w oparciu o 

zmiany następujących uchwał:  

 Uchwała Nr XX/203/2020 z dnia 17 września 2020 r.  

 Uchwała Nr XXI/210/2020 z dnia 26 października 2020 r. 

 Uchwała Nr XXIII/214/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. 



RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO ZA 2020 ROK 
 

148 
 

 Uchwała Nr XXVI/226/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.  

21.  Uchwała  

Nr XVIII/176/2020 z dnia 

19 czerwca 2020 r. 

w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej 

Gminie Miejskiej Mielec. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego udzieliła pomoc finansową Gminie 

Miejskiej Mielec w formie dotacji celowej w wysokości 200 000 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie likwidacji niskosprawnych  

i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe i ich wymiany na 

kotły gazowe u osób fizycznych na terenie Gminy Miejskiej 

Mielec.  

22.  Uchwała  

Nr XVIII/177/2020 z dnia 

19 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia 

zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób 

niepełnosprawnych w 

Powiecie Mieleckim w 

2020 roku, na które 

przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego określiła zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Mieleckim w 2020 roku, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Rada dokonała podziału kwoty 3 379 654 zł z przeznaczeniem na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych oraz kwoty 90 000 zł jako zwrot kosztów 

wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, 

wprowadzając w trakcie roku zmiany następującymi uchwałami: 

- Uchwała Nr XXI/212/2020 z dnia 26 października 2020 r. 

- Uchwała Nr XXIV/225/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r.  

- Uchwała Nr XXVI/229/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.  

 

23.  

Uchwała  

Nr XVIII/180/2020 z dnia 

19 czerwca 2020 r. 

w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej w 

celu przeprowadzenia 

postępowania 

konkursowego i wybrania 

kandydata na stanowisko 

Dyrektora Szpitala 

Specjalistycznego im. 

Edmunda Biernackiego w 

Mielcu. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego powołała Komisję Konkursową w celu 

przeprowadzenia postępowania konkursowego i wybrania 

kandydata na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. 

E. Biernackiego w Mielcu w składzie: Paweł Martyński  – 

przedstawiciel podmiotu tworzącego, Smaczny Józef - 

przedstawiciel podmiotu tworzącego, Peret Bogusław - 

przedstawiciel podmiotu tworzącego, Lek. Janusz Zdziebło – 

przedstawiciel podmiotu tworzącego, Henryk Niedbała  – 

przedstawiciel Rady Społecznej działającej przy Szpitalu 

Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu.  

24.  

Uchwała  

Nr XVIII/181/2020 z dnia 

19 czerwca 2020 r. 

w sprawie powierzenia 

Gminie Miejskiej Mielec 

zadań w zakresie 

prowadzenia powiatowej 

biblioteki publicznej. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego powierzyła w drodze porozumienia 

Gminie Miejskiej Mielec wykonywanie zadań Powiatu 

Mieleckiego i określonych w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r.  
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o bibliotekach w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 

publicznej.  

 

25.  

 

Uchwała  

Nr XVIII/182/2020 z dnia 

19 czerwca 2020 r. 

w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej 

Powiatowej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego 

Samodzielnego 

Publicznego Zakładu w 

Mielcu. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego pozytywnie oceniła sytuację 

ekonomiczno-finansową Powiatowej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu. 

26.   

Uchwała  

Nr XVIII/183/2020 z dnia 

19 czerwca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania 

finansowego i 

sprawozdania z 

działalności Powiatowej 

Stacji Pogotowia 

Ratunkowego 

Samodzielnego 

Publicznego Zakładu w 

Mielcu za 2019 rok. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Kierownik jednostki sporządza roczne sprawozdanie finansowe 

oraz przedstawia go właściwym organom do zatwierdzenia. 

Właściwym organem do zatwierdzenia przedmiotowego 

sprawozdania jest Rada Powiatu Mieleckiego.  

Rada Powiatu Mieleckiego zatwierdziła sprawozdanie finansowe 

i sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 

2019 rok. 

27.   

Uchwała  

Nr XVIII/184/2020 z dnia 

19 czerwca 2020 r. 

w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno – 

finansowej Szpitala 

Specjalistycznego im. 

Edmunda Biernackiego w 

Mielcu. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały Powierzono Zarządowi Powiatu 

Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego pozytywnie oceniła sytuację 

ekonomiczno-finansową Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda 

Biernackiego w Mielcu. 

 

28.   

Uchwała  

Nr XVIII/185/2020 z dnia 

19 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania 

finansowego i 

sprawozdania z 

działalności Szpitala 

Specjalistycznego im. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Kierownik jednostki sporządza roczne sprawozdanie finansowe 

oraz przedstawia go właściwym organom do zatwierdzenia. 

Właściwym organem do zatwierdzenia przedmiotowego 

sprawozdania jest Rada Powiatu Mieleckiego, która zatwierdziła 

sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Szpitala 

Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za 2019 

rok. 
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Edmunda  Biernackiego 

w Mielcu za 2019 rok.    

29.  

 

Uchwała  

Nr XVIII/186/2020 z dnia 

19 czerwca 2020 r. 

w sprawie pokrycia straty 

finansowej netto Szpitala 

Specjalistycznego im. 

Edmunda Biernackiego w 

Mielcu za rok 2019 przez 

Powiat Mielecki. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

 

Uwagi: 

Mając na uwadze stratę, jaka wystąpiła w sprawozdaniu 

finansowym Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego  

w Mielcu po uwzględnieniu kosztów amortyzacji, Rada Powiatu 

Mieleckiego pokryła stratę netto Szpitala w wysokości 

6 236 302,38 zł. 

30.  

Uchwała  

Nr XVIII/187/2020 z dnia 

19 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi z dnia 5 lutego 

2020 roku. 

 ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego odstąpiła od rozpatrzenia skargi z dnia 

5 lutego 2020 r. złożonej przez skarżącego w związku z wydaną 

decyzją z dnia 31 stycznia 2020 r. przez Wojewodę Podkarpackiego 

na podstawie art. 234 Kpa przekazała skargę do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Rzeszowie celem jej rozpatrzenia w 

toku postępowania. 

31.  

Uchwała  

Nr XVIII/188/2020 z dnia 

19 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi z dnia 26 kwietnia 

2020 roku. 

 ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego uznała za zasadną skargę z dnia 26 

kwietnia na działania Dyrektora ZS im. J. Groszkowskiego w 

Mielcu.  

32.  

 

Uchwała  

Nr XVIII/189/2020 z dnia 

19 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany 

Uchwały Nr VII/73/2019 

Rady Powiatu 

Mieleckiego, w sprawie 

zatwierdzenia i 

przystąpienia do realizacji 

projektu „Mielec stawia 

na zawodowców – edycja 

II”, w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego i  

Doskonalenia Nauczycieli  

 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego dokonała zmiany Uchwały Nr 

VII/73/2019 Rady Powiatu Mieleckiego w § 2 i nadała mu 

następujące brzmienie „Zobowiązuje się do pokrycia wkładu 

własnego w wysokości 10,00% wartości projektu, tj. 245 925 zł (w 

formie pieniężnej  186 825 zł i niepieniężnej – 59 100 zł”, co będzie 

skutkowało zwiększeniem przekazywanego na konto projektu 

wkładu własnego starostwa w formie pieniężnej. 
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priorytetowa IX – Jakość 

edukacji i kompetencji w 

regionie, Działania 9.4 – 

poprawa jakości 

kształcenia zawodowego 

33.  

Uchwała  

Nr XVIII/190/2020 z dnia 

19 czerwca 2020 r. 

 w sprawie rozpatrzenia 

skargi z dnia 1 maja 2020 

roku. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego uznała za bezzasadną skargę z dnia 1 

maja 2020 r. na Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mielcu w 

zakresie „nagannego zachowania pani dyrektor  i nadużywanych 

uprawnień. 

 

34.  

Uchwała  

Nr XIX/191/2020 z dnia 

16 lipca 2020 r. 

 w sprawie udzielenia 

wotum zaufania 

Zarządowi Powiatu 

Mieleckiego. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego udzieliła wotum zaufania Zarządowi 

Powiatu Mieleckiego  

 

35.  

Uchwała  

Nr XIX/192/2020 z dnia 

16 lipca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z 

wykonania budżetu 

Powiatu Mieleckiego za 

2019 rok 

 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego zatwierdziła sprawozdanie 

z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2019 rok. 

36.  

Uchwała  

Nr XIX/193/2020 z dnia 

16 lipca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania 

finansowego za 2019 rok 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego zatwierdziła sprawozdanie finansowe 

Powiatu Mieleckiego za 2019 rok. 
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37.  

Uchwała  

Nr XIX/194/2020 z dnia 

16 lipca 2020 r. 

w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi 

Powiatu Mieleckiego 

z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego udzieliła absolutorium Zarządowi 

Powiatu Mieleckiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

38.  

Uchwała  

Nr XIX/195/2020 z dnia 

16 lipca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

„Planu naprawczego na 

lata 2020-2022 z 

prognozą finansową na 

lata 2020-2030 Szpitala 

Specjalistycznego im. 

Edmunda Biernackiego w 

Mielcu”. 

REALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu   

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego zatwierdziła przedłożony przez 

Dyrektora Plan Naprawczy Szpitala Specjalistycznego im. 

Edmunda Biernackiego w Mielcu na lata 2020-2022 z prognozą 

finansową na lata 2020-2030 Szpitala Specjalistycznego im. 

Edmunda Biernackiego w Mielcu i zobowiązała Dyrektora do 

składania Zarządowi kwartalnych sprawozdań ze zrealizowanych 

działań zawartych w przedłożonym programie naprawczym oraz 

osiąganych wynikach finansowych.  

39.  

Uchwała  

Nr XIX/197/2020 z dnia 

16 lipca 2020 r. 

w sprawie utworzenia 

Branżowej Szkoły II 

Stopnia Nr 3 w Mielcu 

oraz włączenia jej do 

Zespołu Szkół 

Technicznych w Mielcu 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Wicestaroście Powiatu 

Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego uchwaliła założenie z dniem 1 września 

2020 r. Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 3 w Mielcu w Zespole 

Szkół Technicznych w Mielcu. 

40.  

Uchwała  

Nr XIX/198/2020 z dnia 

16 lipca 2020 r. 

w sprawie likwidacji z 

dniem 31 sierpnia 2020 

Szkoły Policealnej Nr 2 w 

Zespole Szkół 

Budowlanych im. 

Żołnierzy Armii Krajowej 

w Mielcu 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego uchwaliła wyłączenie i likwidację z 

dniem 31 sierpnia 2020 r. Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół 

Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu. Tym 

samym mienie zlikwidowanej szkoły weszło w skład mienia 

Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w 

Mielcu 
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41.  

Uchwała  

Nr XIX/199/2020 z dnia 

16 lipca 2020 r. 

w sprawie likwidacji z 

dniem 31 sierpnia 2020 

Szkoły Policealnej w 

Zespole Szkół 

Technicznych w Mielcu 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego uchwaliła wyłączenie i likwidację z 

dniem 31 sierpnia 2020 r. Szkoły Policealnej w Zespole Szkół 

Technicznych w Mielcu. Tym samym mienie zlikwidowanej 

szkoły weszło w skład mienia Zespołu Szkół Technicznych w 

Mielcu  

42.  

 

Uchwała  

Nr XIX/201/2020 z dnia 

16 lipca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi z dnia 20 kwietnia 

2020 roku 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego uznała za bezzasadną skargę z dnia 20 

kwietnia 2020 roku na działania Wicestarosty Powiatu Mieleckiego  

43.  

Uchwała Nr 

XX/204/2020 z dnia  

17 września 2020 r.  

w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania 

wykraczającego poza rok 

budżetowy 2020. 

REALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Zaciąga się zobowiązanie wykraczające poza rok budżetowy 2020 

do kwoty 300 000 zł w celu opracowania dokumentacji 

projektowych zadań inwestycyjnych tj.: budowa drogi powiatowej 

Nr 1172 R Rzemień – Dobrynin w m. Rzemień; przebudowa drogi 

powiatowej polegającej na budowę chodnika w ciągu drogi Nr 

1169 R Podleszany – Rydzów – Ruda – Zasów; przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1152 Borowa – Czermin – Wola Mielecka – 

Kiełków – Przecław; przebudowa drogi powiatowej Nr 1185 

Złotniki – Chorzelów.  

44.  

Uchwała Nr 

XX/205/2020 z dnia  

17 września 2020 r.  

w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej 

Gminie Miejskiej Mielec 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego udzieliła pomoc finansową Gminie 

Miejskiej Mielec w formie dotacji celowej w wysokości 20 000 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania  pn. „XXIII Mielecki 

Festiwal Muzyczny”. 

45.   

Uchwała Nr 

XX/206/2020 z dnia  

17 września 2020 r. 

w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej 

z budżetu Powiatu 

 

 

Nieważna w całości.  

Uchylona Uchwałą Nr XXI/209/2020 z dnia 26 października 2020 

roku   
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Mieleckiego spółkom 

wodnym, trybu 

postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i 

sposobu jej rozliczania 

46.   

Uchwała Nr 

XX/207/2020 z dnia  

17 września 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia 

skarg z dnia 30 czerwca 

2020 r. oraz 5 lipca 2020 

r.  

 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego uznała za bezzasadne skargi z dnia 30 

czerwca 2020 r. oraz 5 lipca 2020 r. na działania Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej w Mielcu  

 

47.   

Uchwała Nr 

XX/208/2020 z dnia  

17 września 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia 

skarg z dnia 12 sierpnia 

2020 r., 13 sierpnia 2020 

r. , 15 sierpnia 2020 r., 16 

sierpnia 2020 r., 17 

sierpnia 2020 r. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego uznała za bezzasadne skargi z dnia 12 

sierpnia 2020 r., 13 sierpnia 2020 r. , 15 sierpnia 2020 r., 16 sierpnia 

2020 r., 17 sierpnia 2020 r. złożone na działalność Dyrektora 

Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu  

48.   

Uchwała Nr 

XXI/209/2020 z dnia 26 

października 2020 r. 

w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej 

z budżetu Powiatu 

Mieleckiego spółkom 

wodnym, trybu 

postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i 

sposobu jej rozliczania. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego określiła zasady postępowania o 

udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Mieleckiego dla 

spółki wodnej nie będącej niepubliczną formą organizacyjną nie 

działającą w celu osiągnięcia zysku , zrzeszającą osoby fizyczne 

lub prawne na zasadzie dobrowolności i mającej na celu 

zaspakajanie wskazanych ustawą potrzeb w zakresie 

gospodarowania wodami.  

  

49.   

Uchwała  

Nr XXIII/216/2020 

z dnia 27 listopada 2020 

r.  

w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania  

finansowego 

wykraczającego poza rok 

budżetowy 2020. 

REALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego postanowiła o zaciągnięciu 

zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020  do kwoty 

170 000 zł w celu opracowania dokumentacji projektowej 

następujących zadań inwestycyjnych:  

1) Ekspertyza i dokumentacja techniczna  dot. Naprawy dachu 

w zabytkowej części Zespołu Szkół Technicznych; 

2) Dokumentacja projektowa i kosztorysowa na zamierzenie 

inwestycyjne dotyczące budowy nowej hali sportowo – 

widowiskowej przy II LO wraz z złącznikiem i niezbędną 

infrastrukturą techniczną na terenie II LO.  
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Spłata zobowiązania nastąpi w 2021 roku z dochodów własnych 

powiatu.  

50.   

Uchwała  

Nr XXIII/217/2020 

z dnia 27 listopada 2020 

r.  

w sprawie zatwierdzenia 

„Programu Naprawczego 

Powiatowej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego 

Samodzielnego 

Publicznego Zakładu w 

Mielcu” 

 

REALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu   

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego zatwierdziła  przedłożony przez 

Dyrektora Program Naprawczy Powiatowej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu i 

zobowiązała Dyrektora do składania Zarządowi kwartalnych 

sprawozdań ze zrealizowanych działań zawartych w przedłożonym 

programie naprawczym oraz osiąganych wynikach finansowych.  

51.  Uchwała  

Nr XXIII/218/2020 

z dnia 27 listopada 2020 

r.  

w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych 

oraz harmonogramu 

dyżurów całodobowych 

na terenie Powiatu 

Mieleckiego w 2021 

roku. 

REALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego ustaliła rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2021 roku.   

 

52.  Uchwała  

Nr XXIII/219/2020 

z dnia 27 listopada 2020 

r.  

w sprawie uchwalenia 

„Programu współpracy 

Powiatu Mieleckiego z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami o których 

mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie na 2021 

rok”. 

REALIZOWANA  

 

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Roczny Program współpracy na 2021 r. stanowi dokument 

określający w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy 

współpracy, a także priorytetowe zadania publiczne realizowane w 

ramach współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy, prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego 

na rzecz jego mieszkańców.  

53.  Uchwała  

Nr XXIII/220/2020 

z dnia 27 listopada 2020 

r.  

w sprawie ustalenia na 

obszarze powiatu 

REALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego  

 

Uwagi: 

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy  

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz 
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mieleckiego na 2021 rok 

wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi 

i jego parkowanie na 

parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów w 

przypadku odstąpienia od 

usunięcia pojazdu 

niektórych innych ustaw, która wprowadza zmianę w ustawie  

z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Rada Powiatu 

Mieleckiego określiła wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego 

dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego, na cele 

związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  

i ochroną dróg.   

 

54.  Uchwała  

Nr XXIII/221/2020 

z dnia 27 listopada 2020 

r.  

w sprawie wyrażenia 

zgody na przekazanie 

Gminie Przecław zadania 

w zakresie zimowego 

utrzymania określonych 

dróg powiatowych w 

2021 roku. 

REALIZOWANA  

 

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego wyraziła zgodę na przekazanie w 

drodze porozumienia Gminie Przecław zadania w zakresie 

zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych w 2021 roku 

następujących dróg: 

1) Nr 1 152R Wola Mielecka –Kiełków -Przecław o dług.4,640 

km, 

2) Nr 1 168R Przecław-Rydzów o dług. 4,700 km, 

3) Nr 1 171R Wylów -Kiełków o dług. 5,500 km, 

4) Nr 1 175R Tuszyma-Przecław-Łączki Brzeskie o dług. 9,200 

km, 

5) Nr 1 183R Łączki Brzeskie -Nagoszyn o dług. 3,619 km, 

6) Nr 1 184R Przecław -Podole o dług. 3,874 km 

55.  

Uchwała  

Nr XXIII/222/2020 

z dnia 27 listopada 2020 

r.  

w sprawie wyrażenia 

zgody na przekazanie 

Gminie Radomyśl Wielki 

zadania w zakresie 

zimowego utrzymania 

określonych dróg 

powiatowych w 2021 

roku. 

 

Nieważna w całości. 

 

Straciła moc Uchwałą Nr XXVI/230/2020 Rady Powiatu 

Mieleckiego z dnia 28 grudnia 2020 roku  

 

56.  

Uchwała  

Nr XXIII/223/2020 

z dnia 27 listopada 2020 

r.  

w sprawie wyrażenia 

zgody na przekazanie 

Gminie Borowa zadania 

w zakresie zimowego 

utrzymania określonych 

dróg powiatowych w 

2021 roku. 

REALIZOWANA  

 

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego wyraziła zgodę na przekazanie w 

drodze porozumienia Gminie Borowa zadania w zakresie 

zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych w 2021 roku 

następujących dróg: 

1) Nr 1 147R Gliny Wielkie -Gawłuszowice o dług.11,079 km, 

2) Nr 1 148R Gliny Małe-Borowa o dług. 4,714 km, 

3) Nr 1 149R Gliny Małe-Sadkowa Góra o dług. 2,549 km, 

4) Nr 1 150R Gliny Wielkie -Łysaków o dług. 3,402 km, 



RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO ZA 2020 ROK 
 

157 
 

5) Nr 1 151R Górki-Czermin-Rzędzianowice o dług. 5,195 km, 

6) Nr 1 152R Borowa -Czermin-Wola Mielecka o dług. 5,382 km. 

 

57.  

 

Uchwała  

Nr XXIII/224/2020 

z dnia 27 listopada 2020 

r.  

w sprawie rozpatrzenia 

skargi z dnia 8 

października 2020 r. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego uznała skargę z dnia 8 października 

2020 r. na działania Starosty Powiatu Mieleckiego za bezzasadną. 

58.  

Uchwała  

Nr XXVI/228/2020 

z dnia 28 grudnia 2020 r.  

w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków, które 

nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2020 

REALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego.  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego ustaliła wykaz wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2020 na kwotę 209 469 zł 

oraz określiła ostateczny termin ich dokonania: 

1)Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi 

powiatowej Nr 1168R relacji Przecław – Rydzów, ul. Wenecka w 

km 0+280/1+210 w m. Przecław” (ost. termin wykonania 30 

czerwca 2021 r.); 

2) Wykonanie dokumentacji projektowej dla poprawy dostępności 

komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę drogi 

powiatowej Nr 1161R relacji Tuszów N. – Chorzelów – Mielec w 

km 24+992-26+767 w m. Chorzelów” (ost. termin wykonania 30 

czerwca 2021 r.); 

3) Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi 

powiatowej Nr 1143R relacji Gawłuszowice – Chrząstów – Mielec 

w m. Chrząstów i Złotniki w km 8+745/11+000” (ost. termin 

wykonania 30 czerwca 2021 r.); 

4) Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi 

powiatowej Nr 1647R relacji Przybyły – Rożniaty w km 

3+715/4+559 w m. Rożniaty” (ost. termin wykonania 30 czerwca 

2021 r.). 

 

59.  Uchwała  

Nr XXVI/230/2020 

z dnia 28 grudnia 2020 r.  

w sprawie wyrażenia 

zgody na przekazanie 

Gminie Radomyśl Wielki 

zadania w zakresie 

zimowego utrzymania 

określonych dróg 

powiatowych w 2021 

roku. 

REALIZOWANA  

 

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego wyraziła zgodę na przekazanie w 

drodze porozumienia Gminie Radomyśl Wielki zadania w zakresie 

zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych w 2021 roku 

następujących dróg: 

1) Nr 1 173R Radomyśl Wielki, ul. Kościuszki – Dulcza Mała 

o dług. 9,985 km, 

2) Nr 1 179R Dulcza Wielka - Żarówka – Jastrząbka Stara o dług. 

10,382 km, 

3) Nr 1 167R Podborze – Ruda o dług. 5,034 km, 
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4) Nr 1 182R Brzeźnica – Radomyśl Wielki, ul. Targowa o łącznej 

długości 8,200 km, 

5) Nr 1 181R Radomyśl Wielki – Dąbie – Przeryty Bór o dług. 

7,729 km, 

6) Nr 1 178R Radgoszcz – Dulcza Wielka o dług. 2,654 km, 

7) Nr 1 201R ul. Jasna w Radomyślu Wielkim o dług. 0,200 km, 

8) Nr 1 202R ul. Rynek w Radomyślu Wielkim o dług. 0,420 km. 

9) Odcinek drogi (dawnej wojewódzkiej nr 984) w Radomyślu 

Wielkim o dług. 2,598 km. 

60.  Uchwała  

Nr XXVI/231/2020 

z dnia 28 grudnia 2020 r.  

w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 

XLII/299/2018 z dnia 25 

maja 2018r. Rady 

Powiatu Mieleckiego 

dotyczącej określenia 

przystanków 

komunikacyjnych na 

terenie Powiatu 

Mieleckiego, których 

właścicielem lub 

zarządzającym jest 

Powiat Mielecki oraz 

warunków i zasad 

korzystania z tych 

przystanków 

REALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego.  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego dokonała zmiany uchwały 

XLII/299/2018 z dnia 25 maja 2018r. Rady Powiatu Mieleckiego 

dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Powiatu Mieleckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Powiat Mielecki oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków, polegającej na ustaleniu na wniosek 

zainteresowanych Gmin lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych do obsługi podróżnych w granicach pasa 

drogowego dróg powiatowych, które to zostały pozytywnie 

zaopiniowane przez zarządcę dróg oraz Komisji ds. zmian 

organizacji ruchu przy Staroście Powiatu Mieleckiego.  

61.  Uchwała  

Nr XXVI/232/2020 

z dnia 28 grudnia 2020 r.  

w sprawie zatwierdzenia 

planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu 

Mieleckiego na 2021 rok 

REALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego zatwierdziła plan kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego na 2021 rok, które zostaną 

przeprowadzone w zakresie: dotacji przyznawanych w 2020 roku 

na zadania publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert w 

trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, wskazanych przetargów przeprowadzonych  w  I 

półroczu 2021 r. z zakresu inwestycji drogowych, dotacji 

udzielonych z budżetu Powiatu Mieleckiego w 2020 roku na 

zadania wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami.  

 

6.2 Wykonanie uchwał Rady Powiatu – podjętych przed 1 stycznia 2020 r. ale obejmujące 

swym zakresem 2020 r . 

 

Lp. 

Uchwała  

(numer/data 

podjęcia/przedmiot 

Informacja o wykonaniu 
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1.  

Uchwała  

Nr XXII/131/2016  

z dnia 28 września 2016 

r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zaciągnięcie 

zobowiązania 

wekslowego. 

REALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

  

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego wyraziła zgodę na zaciągnięcie 

zobowiązania wekslowego do kwoty 7 173 116 zł. Okres spłaty 

potencjalnego zobowiązania z weksla ustalony został na lata 2016-

2022 i zostanie pokryty z dochodów własnych powiatu.  

 

 

2.  

Uchwała  

Nr XXXIII/224/2017 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

W sprawie zatwierdzenia 

i przystąpienia do 

realizacji projektu 

„Zawody przyszłości – 

doskonalenie kształcenia 

zawodowego  

w powiecie mieleckim” 

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Podkarpackiego na lata 

2014 – 2020, Oś 

priorytetowa IX, – 

Jakość edukacji i 

kompetencji w regionie, 

Działanie 9.4 – Poprawa, 

jakości kształcenia 

zawodowego 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.  

 

Uwagi: 

Powiat Mielecki wspólnie z Partnerami projektu: Linetech, Gardner 

Aerospace Mielec, Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej 

R&G SA realizują projekt „Zawody przyszłości – doskonalenie 

kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego, Oś priorytetowa IX, Jakość edukacji i kompetencji 

w regionie, Działanie 9.4 Poprawa, jakości kształcenia 

zawodowego. Termin zakończenia realizacji projektu: 2020 rok 

3.  Uchwała  

Nr XLVI/328/2018 

z dnia 12 września 2018r.  

w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie 

Powiatu Mieleckiego do 

partnerstwa na rzecz 

realizacji projektu pn. 

„Przebudowa 

zdegradowanych 

obiektów na terenie MOF 

Mielec w celu nadania 

im nowych funkcji 

społecznych”  

w ramach Osi 

priorytetowej VI 

Spójność przestrzenna  

i społeczna, Działanie 6.3 

Rewitalizacja przestrzeni 

REALIZOWANA   

 

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu 

Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Powiat Mielecki przystąpił do partnerstwa na rzecz realizacji 

projektu pn. „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie 

MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych”. 

Lider projektu złożył wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w 

ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, 

Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014 – 2020.  

Projekt jest obecnie realizowany – data zakończenia projektu 2020r. 
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regionalnej Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Podkarpackiego na lata 

2014 – 2020. 

4.  Uchwała  

Nr XLVIII/339/2018 

z dnia 18 października 

2018r. w sprawie 

zatwierdzenia i przyjęcia 

do realizacji 

opracowanego przez 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Mielcu projektu 

konkursowego pn. 

„Szansa na zatrudnienie”, 

nr konkursu 

RPPK.07.01.00-IP.01-

18-017/18, 

współfinansowanego 

z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś 

priorytetowa VII 

Regionalny Rynek Pracy, 

Działanie 7.1 – Poprawa 

sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku 

pracy – projekty 

konkursowe 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.  

 

Uwagi: 

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu zgodnie z przyjętą 

uchwałą rozpoczął realizację projektu konkursowego pn. „Szansa 

na zatrudnienie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji 

osób bezrobotnych na rynku pracy. Zakończenie działań 

aktywizacyjnych w projekcie do dnia 31.03.2020 r. 

 

5.  Uchwała  

Nr XLVIII/340/2018 

z dnia 18 października 

2018r. w sprawie 

zatwierdzenia  

i przyjęcia do realizacji 

opracowanego przez 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Mielcu projektu 

konkursowego pn. „Nie 

przegap swojej szansy”, 

nr konkursu 

RPPK.07.01.00-IP.01-

18-017/18, 

współfinansowanego  

z Europejskiego 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.  

 

Uwagi: 

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu zgodnie  

z przyjętą uchwałą rozpoczął realizację projektu konkursowego pn. 

„Nie przegap swojej szansy" współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 – 

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Zakończenie 

działań aktywizacyjnych w projekcie do dnia 31.03.2020r. 
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Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś 

priorytetowa VII 

Regionalny Rynek Pracy, 

Działanie 7.1 – Poprawa 

sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku 

pracy – projekty 

konkursowe 

6.  Uchwała  

Nr IV/39/2019 z dnia 23 

stycznia 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

do realizacji projektu pn. 

„Podkarpacka Akademia 

Motoryzacji - 

Innowacyjne 

Szkolnictwo Zawodowe” 

w ramach konkursu nr 

RPPK.09.04.00-IP.01-

18-022/18, Oś 

Priorytetowa IX Jakość 

Edukacji i Kompetencji 

w regionie, Działanie 9.4 

Poprawa, Jakości 

Kształcenia Zawodowego 

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Podkarpackiego na lata 

2014-2020 

współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego zatwierdziła pn. „Podkarpacka 

Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”  

w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18, Oś 

Priorytetowa IX, Jakość Edukacji i Kompetencji w regionie, 

Działanie 9.4 Poprawa, Jakości Kształcenia Zawodowego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie realizowany 

przez Wschodni Sojusz Motoryzacyjny wraz z powiatem 

mieleckim, powiatem leżajskim, powiatem stalowowolskim  

i powiatem tarnobrzeskim. Projekt ten zakłada: staże nauczycieli, 

praktyki/staże dla uczniów modernizowanego kierunku, 

doposażenie pracowni w szkole, udział przedstawicieli 

pracodawców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje  

w zawodzie, modyfikacja programów nauczania celem 

dostosowania do wymogów rynku pracy w tym wypłata honorariów 

dla nauczycieli opracowujących modernizację programów 

nauczania. Program jest finansowany przez Unię Europejską, a 

udział własny finansowy ponoszony jest przez lidera projektu 

Wschodni Sojusz Motoryzacyjny. Termin zakończenia projektu  

30 wrzesień 2020 r.  

 

 

7.  Uchwała  

Nr V/47/2019 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

i przyjęcia do realizacji 

opracowanego przez 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Mielcu projektu 

pozakonkursowego pn. 

ZREALIZOWANA 

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego zatwierdziła i przyjęła do realizacji 

opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projekt 

pozakonkursowy pn. Aktywizacja osób młodych pozostających 

bez pracy w powiecie mieleckim (IV). W 2019 roku Powiatowy 
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Aktywizacja osób 

młodych pozostających 

bez pracy w powiecie 

mieleckim (IV) 

współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach 

Osi priorytetowej I 

Osoby młode na rynku 

pracy Programu 

Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-

2020, Działanie 1.1 - 

Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy 

na regionalnym rynku 

pracy – projekty 

pozakonkursowe, 

Poddziałanie 1.1.2 – 

Wsparcie udzielane z 

Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi 

młodych. 

 

Urząd Pracy w Mielcu zgodnie z przyjętą uchwałą realizował 

projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w powiecie mieleckim (IV)” współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby 

młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, 

Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych. Limit środków projektu 

przeznaczonych w 2019 roku na pomoc osobom bezrobotnym 

wynosił 4 853 945,00 zł, z czego kwotę 1 223 700 zł 

przeznaczono na dofinansowanie podjęć działalności 

gospodarczej dla 62 osób, kwotę 1 524 445 zł przeznaczono na 

organizację staży zawodowych dla 310 osób bezrobotnych, 

kwotę 749 100 zł zaplanowano na udzielenie 94 bonów na 

zasiedlenie, kwotę 1 311 700 zł zaplanowano na refundację 

kosztów wyposażenia lub doposażenia nowotworzonych 

stanowisk pracy dla 73 osób bezrobotnych. Pozostałą część 

środków w wysokości 45 000 zł przeznaczono na dofinansowanie 

wynagrodzeń dla 30 bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac 

interwencyjnych. Z limitu środków wykorzystano kwotę 4 842 

484 zł, w tym kwotę 1 221 766 zł na dofinansowanie otwarcia 

własnej działalności gospodarczej dla 62 osób, 1 524 254 zł na 

wypłatę stypendiów z tytułu odbywania stażu zawodowego przez 

337 osób bezrobotnych, kwotę 740 500 zł na bony na zasiedlenie 

dla 93 osób bezrobotnych, kwotę 1 311 014 zł na refundację 

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 73 

osób bezrobotnych oraz kwotę 44 950 zł na refundację kosztów 

wynagrodzeń wypłacanych w ramach prac interwencyjnych dla 

35 osób bezrobotnych. Łącznie z możliwości udziału w projekcie 

skorzystało 600 osób. Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 

31.12.2020 r.  

8.  Uchwała  

Nr VII/73/2019 z dnia 14 

czerwca 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

i przystąpienia do 

realizacji projektu 

„Mielec stawia na 

zawodowców – edycja 

II”, w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś 

priorytetowa IX – Jakość 

edukacji i kompetencji w 

regionie, Działanie 9.4 – 

REALIZOWANA 

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego  

i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego zatwierdziła i przyjęła do realizacji 

projekt „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” wraz  

z zobowiązaniem pokrycia wkładu własnego w kwocie 245 925 zł 

(w formie pieniężnej 106 716 zł i formie niepieniężnej 139 209 zł). 

Niniejszy projekt zakłada realizację następujących działań:  

 Otwarcie kształcenia w zawodzie technik logistyk (ZSE); 

 Modyfikacje programu nauczania w zawodach technik 

informatyk  (ZST), technik elektryk, technik elektronik (ZS im. 

Prof. Groszkowskiego); 

 Udział nauczycieli zawodu uczących w zawodach objętych 

projektem w stażach u pracodawców w wymiarze 160 godzin ; 
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Poprawa, jakości 

kształcenia zawodowego. 

 Udział uczniów w praktykach/stażach pracodawców, 

wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego 

praktycznego, w wymiarze 300 godzin w zawodzie mechanik 

monter maszyn i urządzeń i 450 godzin w zawodzie technik 

mechanik lotniczy; 

 Zakup wyposażenia do pracowni zawodów objętych projektem.  

Okres trwania projektu  od 1 czerwca 2019 r. do 30 września 2022 r. 

Wartość projektu 2 458 614,90 zł. 

 

9.  Uchwała  

Nr XIII/129/2019 

z dnia 20 listopada 2019 

r. w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych 

oraz harmonogramu 

dyżurów całodobowych 

na terenie Powiatu 

Mieleckiego w 2020 

roku. 

ZREALIZOWANA 

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego.  

 

Uwagi: 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie 

określa, w drodze uchwały, Rada Powiatu, po zasięgnięciu opinii 

wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu  

i samorządu aptekarskiego. 

 

10.  Uchwała  

Nr XIII/130/2019 

z dnia 20 listopada 2019 

r. w sprawie uchwalenia 

„Programu współpracy 

Powiatu Mieleckiego z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie na 2020 

rok”. 

 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego.  

 

Uwagi: 

Roczny Program współpracy na 2020 r. stanowi dokument 

określający w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy 

współpracy, a także priorytetowe zadania publiczne realizowane w 

ramach współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy, prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego 

na rzecz jego mieszkańców.  

11.  Uchwała  

Nr XIII/131/2019 

z dnia 20 listopada 2019 

r. w sprawie ustalenia na 

obszarze powiatu 

mieleckiego na 2020 rok 

wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi 

i jego parkowanie na 

parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów 

w przypadku odstąpienia 

od usunięcia pojazdu. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego.  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego ustaliła wysokość opłat, jakie będą 

obowiązywały w 2020 roku w związku z usunięciem pojazdu  

z drogi na koszt właściciela, za parkowanie na wyznaczonym przez 

Starostę Mieleckiego parkingu strzeżonym pojazdu, który został 

usunięty na koszt właściciela za każdą dobę przechowywania. 

Ponadto ustaliła wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania 

dyspozycji usunięcia pojazdu, w przypadku odstąpienia od jego 

usunięcia w wysokości 50% opłaty określonej w § 1 uchwały, 

odpowiednio do rodzaju pojazdu. 
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12.  Uchwała  

Nr XIV/135/2019 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków, które 

nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2019. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego.  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego ustaliła wykaz wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2019 dla zadania: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na 

potoku Jamnica w miejscowości Żarówka w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1179R Dulcza Wielka – Żarówka – Jastrząbka 

Stara”. Kwota wydatku 55 350 zł.  Ostateczny termin wykonania 

wydatku 30 czerwca 2020 r. 

 

13.  Uchwała  

Nr XIV/136/2019 

z dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej 

Powiatu Mieleckiego 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego uchwaliła wieloletnią prognozę 

finansową dla Powiatu Mieleckiego oraz określiła wykaz 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach 

publicznych. Ponadto Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu 

Mieleckiego: do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna 

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 

płatności wykraczają poza rok budżetowy w zakresie określonym 

uchwałą; do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 

zamieszczonych w wpf przedsięwzięć, do dokonywania zmian 

limitów i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia 

finansowego z udziałem środków europejskich albo środków  

o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych 

w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia do kwoty 

określanej uchwałą; do przekazania uprawnień kierownikom 

jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań  

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki, iż których wynikające płatności wykraczają poza rok 

budżetowy w zakresie i do kwoty określonej uchwałą; do 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 

Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 

zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ustawy  

o finansach publicznych do kwoty określonej uchwałą. 

 

14.  Uchwała  

Nr XIV/137/2019 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwały 

budżetowej Powiatu 

Mieleckiego na 2020 rok 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego.  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego uchwaliła budżet Powiatu Mieleckiego 

na rok 2020 ustalając łączną kwotę planowanych dochodów  

i wydatków, planowany deficyt, planowane przychody i rozchody, 

limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zaciąganych na 

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 
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budżetu oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu; limit 

zobowiązań krótkoterminowych zaliczanych do tytułu dłużnego,  

o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2, innego niż określony w art. 

89 ust 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych; wydatki 

przypadające do spłaty w roku 2020, zgodnie z zawartą umową 

poręczenia udzielonego przez Powiat; rezerwy; wyodrębniła  

w planie dochodów i wydatków budżetu sfinansowane z tych 

dochodów związane z realizacją określonych w uchwale zadań; 

szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu Mieleckiego 

wynikające z odrębnych ustaw; zestawienia planowanych kwot 

dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym do 

sektora finansów publicznych i podmiotom spoza sektora finansów 

publicznym zgodnie z załącznikiem do uchwały; plan dochodów 

rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych 

prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 

i wydatków z nimi finansowych zgodnie z załącznikiem do 

uchwały; zaciągania krótkoterminowych zobowiązań zaliczanych 

do tytułu dłużnego do kwoty określonej uchwałą; lokowania 

wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach 

niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.  

 

15.  Uchwała  

Nr XIV/140/2019 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie przystąpienia 

Powiatu Mieleckiego do 

realizacji projektu 

konkursowego „Program 

aktywizacji społeczno-

zawodowej w Powiecie 

Mieleckim” w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Podkarpackiego na lata 

2014-2020 Oś 

Priorytetowa VIII 

Integracja społeczna, 

Działanie 8.1 Aktywna 

integracja osób 

zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem 

społecznym oraz 

zabezpieczenia wkładu 

własnego na jego 

realizację 

REALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Nadzór 

nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Rodziny, Zdrowia  

i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Mieleckiego.  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego przystąpiła do  realizacji projektu 

konkursowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w 

Powiecie Mieleckim”.  

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia, wśród co 

najmniej 25 uczestników projektu poprzez nabycie lub 

wzmocnienie kompetencji społecznych, u co najmniej 25 

uczestników projektu, wyeliminowanie lub złagodzenie barier 

zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub 

powodujących oddalenie od rynku pracy, u co najmniej 20 

uczestników projektu, dostosowanie kompetencji/kwalifikacji do 

potrzeb rynku pracy, u co najmniej 14 uczestników projektu do 

końca 2021 r.  

16.  Uchwała  

Nr XIV/141/2019 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie przystąpienia 

REALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Nadzór 
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Powiatu Mieleckiego do 

realizacji projektu 

konkursowego 

„Szczęśliwe dziecko w 

rodzinie zastępczej” w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Podkarpackiego na lata 

2014-2020 Oś 

Priorytetowa VIII 

Integracja społeczna, 

Działanie 8.4 Poprawa 

dostępu do usług 

wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej oraz 

zabezpieczenia wkładu 

własnego na jego 

realizację 

nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Rodziny, Zdrowia  

i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Mieleckiego.  

 

Uwagi: 

Rady Powiatu Mieleckiego przystąpiła do realizacji projektu 

konkursowego „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja 

społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę 

funkcjonowania i jakości życia 12 dzieci przebywających  

w rodzinach zastępczych na terenie MOF Mielec: gmina miejska 

Mielec, gmina wiejska Mielec, gmina Przecław, gmina Tuszów 

Narodowy usytuowane na terenie Powiatu Mieleckiego, zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz doskonalenie  

i wsparcie 10 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej na terenie 

Powiatu Mieleckiego w okresie 01.09.2020r. do 30.09.2021r. 

 

17.  Uchwała  

Nr XIV/142/2019 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat 

za zajęcie pasa 

drogowego 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego  

 

Uwagi: 

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy  

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz 

niektórych innych ustaw, która wprowadza zmianę w ustawie  

z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Rada Powiatu 

Mieleckiego określiła wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego 

dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego, na cele 

związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i 

ochroną dróg.   

 

18.   

Uchwała  

Nr XIV/143/2019 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia 

zgody za przekazanie 

Gminie Radomyśl Wielki  

zadania w zakresie 

zimowego utrzymania 

określonych dróg 

powiatowych w 2020 

roku 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego wyraziła zgodę na przekazanie  

w drodze porozumienia Gminie Radomyśl Wielki zadania w 

zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych w 

2020 roku. 

 

19.  Uchwała  

Nr XIV/144/2019 

z dnia 19 grudnia 2019 r.  

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 
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w sprawie wyrażenia 

zgody za przekazanie 

Gminie Przecław zadania 

w zakresie zimowego 

utrzymania określonych 

dróg powiatowych w 

2020 roku. 

Rada Powiatu Mieleckiego wyraziła zgodę na przekazanie w drodze 

porozumienia Gminie Przecław zadania w zakresie zimowego 

utrzymania określonych dróg powiatowych w 2020 roku. 

 

20.  Uchwała  

Nr XIV/145/2019 

z dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie wyrażenia 

zgody za przekazanie 

Gminie Borowa zadania 

w zakresie zimowego 

utrzymania określonych 

dróg powiatowych w 

2020 roku 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego wyraziła zgodę na przekazanie w drodze 

porozumienia Gminie Borowa zadania w zakresie zimowego 

utrzymania określonych w uchwale dróg powiatowych w 2020 

roku. 

 

21.  Uchwała  

Nr XIV/149/2019 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady 

Powiatu Mieleckiego na 

2020 rok 

ZREALIZOWANA 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego zgodnie z art. 16 ust 1 i 4 ustawy  

o samorządzie powiatowym oraz § 4 ust 1 i 2 Załącznika Nr 2 do 

Statutu Powiatu Mieleckiego zatwierdziła plan kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego na 2020 rok. 

 

 

 

7. Podsumowanie 

 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 

poz. 511) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu, budżetu obywatelskiego. Działając na 

podstawie art. 30a ust. 3 rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące 

raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2020 r. Rada Powiatu Mieleckiego nie skorzystała z powyższego 

uprawnienia, w związku z powyższym raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane 

w ustawie. 

 

Wykonując przytoczone wyżej dyspozycje Zarząd Powiatu Mieleckiego przekazuje Przewodniczącemu 

Rady Powiatu Mieleckiego „Raport o stanie powiatu za 2020 rok”, a za jego pośrednictwem radnym, 

mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym. 

 

Redagując treści, zespół przygotowujący raport, uznał za zasadne oparcie jego struktury o zakres działania 

i zadania powiatu enumeratywnie wymienione w art. 4 powiatowej ustawy samorządowej. Raport 

uwzględnia zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i z oczywistych względów nie odnosi się do 

budżetu obywatelskiego. 


