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1. Wprowadzenie 
 

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

(tj. Dz.U. z 2019 poz. 511) 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 39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6 

Okres, którego 

dotyczy raport  
1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.  

Liczba mieszkańców 

wg stanu na dzień 

30 czerwca 2018 r. 

(tj. według ostatnich 

dostępnych danych 

GUS)  

Powiat Mielecki liczy 136 666 mieszkańców. Ostatnie dane dostępne z 2017r. 

na www.stat.gov.pl 

Krótki opis sytuacji 

demograficznej  

Powiat Mielecki liczy 136 666 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, 

a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 2,9%. 

Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest porównywalny do średniego 

wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do 

średniego wieku mieszkańców całej Polski.  

 

Mieszkańcy powiatu mieleckiego zawarli w 2017 roku 690 małżeństw, co 

odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość 

porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz wartość 

porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 

rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od 

wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla 

kraju. 30,0% mieszkańców powiatu mieleckiego jest stanu wolnego, 58,4% żyje 

w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to 

wdowy/wdowcy. 

 

Powiat Mielecki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 259. Odpowiada to 

przyrostowi naturalnemu 1,90 na 1000 mieszkańców powiatu mieleckiego.  

W 2017 roku urodziło się 1 464 dzieci, w tym 48,4% dziewczynek i 51,6% 

chłopców. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby 

urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,21 i jest większy od średniej dla 

województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki 

demograficznej dla całego kraju. 
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W 2017 roku zarejestrowano 1 087 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz  

1 285 wymeldowań, w wyniku, czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla 

powiatu mieleckiego -198. W tym samym roku 83 osób zameldowało się  

z zagranicy oraz zarejestrowano 27 wymeldowań za granicę - daje to saldo 

migracji zagranicznych wynoszące 56. 62,1% mieszkańców powiatu 

mieleckiego jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, 

a 19,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. 

Powierzchnia  881 km² 

Podział 

administracyjny 

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. 

 

 

 
 

 

Podstawowe dane 

finansowe w układzie 

porównawczym na 

koniec 2017 i 2018 r.  

DOCHODY 
Wykonanie na dzień 

31 grudnia 2017 roku 

Wykonanie na 

dzień 31 grudnia 

2018 roku 

 Ogółem  142 798 540,62 148 203 824,92 

Subwencja ogólna, w tym: 63 516 908,00 64 927 763,00 
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część oświatowa 54 956 174,00 56 432 648,00 

cześć wyrównawcza 6 436 966,00 6 236 002,00 

część równoważąca 1 254 153,00 1 321 583,00 

uzupełnienie subwencji 

ogólnej  
869 615,00 937 530,00 

Dochody własne, w tym: 57 660 409,36 64 322 173,46 

wpływy z podatku od osób 

fizycznych 
25 966 944,00 29 242 967,00 

wpływy z podatku od osób 

prawnych 
1 366 031,82 1  73 793,16 

Dotacje celowe z budżetu 

państwa 
21 621 223,26 18 953 888,46 

 

 

 

 

WYDATKI 
Wykonanie na dzień 

31 grudnia 2017 roku 

Wykonanie na 

dzień 31 grudnia 

2018 roku 

Ogółem  140 430 936,66 144 348 609,39 

Edukacja  62 712 453,77 62 633 173,36 

Administracja publiczna 15 153 657,92 15 589 009,94 

Pomoc społeczna 9 225 363,11 9 292 442,36 

Bezpieczeństwa publiczne 8 324 473,45 12 047 491,84 

Transport i łączność 17 621 181,06 18 156 873,39 

Polityka społeczna 6 482 228,79 6 102 074,64 

Ochrona zdrowia 8 656 600 46 7 254 120,29 

Pozostałe wydatki 12 254 978,10 13 273 423,57 
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3. Finanse powiatu  
 

Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2018 Rada Powiatu Mieleckiego przyjęła Uchwałą 

Nr XXXVIII/268/2017 z dnia 29 grudnia 2017 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 2018 roku 
 

Budżet powiatu zakładał dochody w kwocie 147 336 830 zł. W wyniku realizacji budżetu wykonano 

dochody w wysokości 148 203 824 zł.  

 

Rysunek 1. Dochody budżetu Powiatu Mieleckiego 

 

W 2018 roku odnotowano wzrost dochodów budżetu powiatu mieleckiego o 3,8% w stosunku do 2017 

roku. 

Rysunek 2. Źródła dochodów budżetu Powiatu Mieleckiego w 2018 roku 
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Największą pozycję w dochodach stanowi subwencja, ponad 44% całości dochodów. Kolejnym, co do 

wielkości źródłem dochodów są udziały w podatkach stanowiące ok. 21% całości dochodów. 

Rysunek 3. Źródła dochodów budżetu powiatu w latach 2017-2018 

 

Na przestrzeni lat obserwujemy systematyczny wzrost dochodów z poszczególnych źródeł. 

 

Rysunek 4. Udział poszczególnych części subwencji w dochodach w latach 2017-2018 

 

 

Systematycznie wzrastają również dochody w tytułu subwencji. W 2018 roku odnotowano wzrost 

subwencji o 2,2% w stosunku do 2017 roku. 
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Rysunek 5. Udział podatków w dochodach w latach 2017-2018 

 

Również udziały w podatkach systematycznie rosną. Wzrost wynosił ok. 13,8% w 2018 roku w stosunku 

do roku 2017. 

 

3.2.Wydatki budżetu Powiatu Mieleckiego w 2018 roku 
 

Planowane wydatki Powiatu Mieleckiego w 2018 r. wynosiły 156 636 830 zł. W wyniku realizacji budżetu 

wydatkowano kwotę 144 348 609 zł.  

Rysunek 6. Wydatki Powiatu Mieleckiego w latach 2017-2018 

 

 

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

wzrost wydatków. Wydatki budżetu powiatu mieleckiego wzrosły o ok. 2,8% w 2018 roku w stosunku do 

roku 2017.  
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Rysunek 7. Kierunki wydatkowania środków w 2018 roku 

 

Powiat ponosi wydatki na realizację zadań, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym. Najwięcej 

środków w budżecie powiatu wydaje się na zadania oświatowo-wychowawcze. 

 

Rysunek 8. Kierunki wydatkowania środków w latach 2017-2018 

 

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy wzrost wydatkowania środków. Najwięcej środków 

wydatkowanych jest na realizację zadań oświatowych.  
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Rysunek 9. Dochody i wydatki powiatu w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu mieleckiego w latach 2017-2018 

 

W 2018 roku dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 1 084 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca wynosiły 1 056 zł.  

 

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

w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu. 

 

3.3.Zadłużenie Powiatu Mieleckiego  
 

Rysunek 10. Zadłużenie powiatu w latach 2017-2018 

 

W okresie ostatnich lat zadłużenie Powiatu Mieleckiego było sukcesywnie spłacane. Zadłużenie według 

stanu na 31.12.2018 roku wynosiło 22 417 091 zł, co stanowi 15,1% całości dochodów powiatu 

mieleckiego. 

Na koniec 2018 roku Powiat Mielecki posiadał kredyty w dwóch bankach i pożyczkę  

w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pożyczka zaciągnięta 
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w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowana jest do spłaty w 2019 roku 

w całości. Natomiast spłata kredytów rozłożona jest do 2029 roku. 

3.4.Nadwyżka budżetu 
 

Rysunek 11. Nadwyżka budżetu w latach 2017-2018 

 

W ostatnich latach budżet zamykał się nadwyżką, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami 

budżetu. 

3.5.Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 

 

W 2018 roku zrealizowano następujące projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych: 

1. Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa - 784 595 zł. 

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 187R (Al. Niepodległości i Kwiatkowskiego) -  

4 368 692 zł. 

3. Przebudowa mostu na potoku Wiśnia w miejscowości Trzciana w ciągu drogi powiatowej 

Nr 1 152R- 1 650 417 zł. 

4. Przebudowa mostu na potoku Rów w miejscowości Grochowe w ciągu drogi powiatowej 

Nr 1 140R- 1 451 888 zł. 

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 181R w miejscowości Radomyśl Wielki oraz drogi 

powiatowej Nr 1 173R w miejscowości Dulcza Mała - 587 786 zł. 

6. Wykonanie chodników w pasie dróg powiatowych – 3 812 519 zł. 

7. Termomodernizacja Przychodni Zdrowia Nr 4 w Mielcu -14 566 zł. 

8. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - 3 719 464 zł.  

9. Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami 

wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim -

1 802 783 zł. 
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10. Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, na potrzeby 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia- 

66 965 zł. 

11. Wejście zewnętrzne wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa 

Powiatowego w Mielcu – 115 000,00 zł. 

12. Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu 

mieleckiego - 3 086 000 zł. 

13. Praktyka za granicą, jako znaczący element dobrego kształcenia - 7 192 zł. 

14. Akademia Kwalifikacji Zawodowych - 406 644 zł. 

15. Akademia Kwalifikacji Zawodowych – II - 48 625 zł. 

16. Mielec stawia na zawodowców - 1 524 779 zł. 

17. Tworzenie zasobów innowacji dla rozwoju edukacji globalnej - 62 248 zł. 

18. From Columbus to Atlantis - 5 400 zł. 

19. Turystyka i reklama na plusie jest możliwa w Erasmusie - 315 752 zł. 

20. Możesz więcej – praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada - 390 989 zł. 

21. DOVES - Detectives Of Violence in Schools - 56 313 zł. 

22. Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces - 135 334 zł. 

23. Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum- 159 089 zł. 

24. Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim -  

344 297 zł. 

25. Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Powiecie Mieleckim - 420 437 zł. 

26. Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej - 72 419 zł. 

27. Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie jesteś sam” - 458 287 zł. 

28. Przygotowani do pracy - 311 141 zł. 

29. Szansa na zatrudnienie - 4 567 zł. 

30. Nie przegap swojej szansy - 4 289 zł. 

31. Za życiem - 229 365 zł. 

 

Na realizację ww. projektów wydatkowano łącznie kwotę ponad 26 mln zł w tym 20,5 mln zł stanowiły 

pozyskane środki zewnętrzne, tj. dotacje z budżetu państwa i gmin powiatu mieleckiego oraz środki 

europejskie.  

Informację o pozyskaniu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na zadanie „Termomodernizacja wraz z przebudową i modernizacją budynku Przychodni Zdrowia nr 4 i 5 

w Mielcu” otrzymano w IV kwartale 2018 roku. Inwestycja została rozpoczęta końcem 2018 roku i jest 

kontynuowana w 2019 roku.  
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Rysunek 12. Wydatki majątkowe i remontowe w latach 2017-2018 

 
 

W latach 2017-2018 obserwujemy spadek wydatków majątkowych o 9,8%.  

 

Rysunek 13. Środki zewnętrzne pozyskane na inwestycje w latach 2017-2018 

 

 

Udział środków zewnętrznych w inwestycjach realizowanych na przestrzeni ostatnich lat wynosił ponad 

40%.  

 

 

Rysunek 14. Środki zewnętrzne pozyskane na realizację projektów „miękkich” w latach 2017-2018 
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W latach 2017-2018 obserwuje się znaczący, wynoszący ponad 27,8% wzrost środków zewnętrznych 

pozyskanych na realizację projektów „miękkich”.  

3.6.  Dotacje otrzymane przez Powiat od jednostek samorządu terytorialnego na zadania m.in. 

inwestycyjne w 2018 roku 
 

W ramach zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano 

następujące przedsięwzięcia: 

1. Wykonanie chodników w pasie dróg powiatowych oraz przebudowa i remonty dróg powiatowych - 

całkowita wartość inwestycji wyniosła 8 517 084,86 zł, w tym dotacje otrzymane od gmin 3 499 628 

zł. 

2. Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu 

mieleckiego całkowita wartość zadania wyniosła 3 086 000 zł, w tym dotacje otrzymane od gmin  

465 905,43 zł. 

3. Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu - całkowita wartość zadania wyniosła 57 551,05 zł, 

w tym dotacje otrzymane od gmin 39 800 zł. 

3.7. Dotacje udzielone przez Powiat innym jednostkom na zadania inwestycyjne w 2018 roku 
 

Powiat udzielił dotacji na realizację poniższych zadań inwestycyjnych: 

1. Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń garażowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania z celu 

utworzenia Przychodni Nocnej i Świątecznej opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Specjalistycznym 

im. E. Biernackiego w Mielcu - 1 000 000 zł. 

2. Poprawa, jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych w Szpitalu 

Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu - 4 192 758 zł. 

3. Budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego na stadionie w Mielcu - 419 282 zł. 
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3.8. Dotacje udzielone przez Powiat na ochronę zabytków i dla organizacji pozarządowych 

w 2018 roku 
 

Z budżetu Powiatu Mieleckiego wydatkowano 159 000 zł na ochronę zabytków.  

Wsparcie otrzymały:  

 Parafia Rzymsko - Katolicka p. w. Św. Mateusza w Mielcu - 40 000 zł. 

 Parafia Rzymsko - Katolicka w Sarnowie - 7 000 zł.  

 Parafia Rzymsko - Katolicka w Jaślanach - 7 000 zł.  

 Parafia Rzymsko - Katolicka w Gawłuszowicach - 30 000 zł. 

 Parafia Rzymsko - Katolicka w Czerminie - 15 000 zł.   

 Parafia Rzymsko – Katolicka w Wadowicach Dolnych - 15 000 zł. 

 Parafia Rzymsko – Katolicka p. w. Ducha Świętego w Mielcu - 30 000 zł. 

 Parafia Rzymsko – Katolicka p. w. Przemienienia pańskiego w Radomyślu Wielkim - 15 000 zł. 

 

W 2018 roku wypłacono w formie dotacji 166 934 zł dla 32 organizacji pozarządowych  

z terenu powiatu mieleckiego.  

3.9. Wydatki na oświatę w 2018 roku 

 

Rysunek 15. Wydatki na oświatę w latach 2017-2018 

 

W 2018 roku na terenie Powiatu Mieleckiego funkcjonowało 28 niepublicznych jednostek systemu 

oświaty, którym na funkcjonowanie przekazano w formie dotacji 13 960 243 zł.  

Powiat jest organem prowadzącym dla 9 placówek oświatowych. Ogółem wydatki na oświatę wyniosły 

w 2018 roku 62,6 mln zł.  
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3.10. Promocja powiatu 

 

Na promocję powiatu wydano 472 338 zł. Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie imprez 

o charakterze masowym: Powitanie Lata i Dożynki Powiatu Mieleckiego. W ramach środków m.in. 

zorganizowano Jarmark Świąteczny, wsparto w formie patronatów finansowych i rzeczowych imprezy 

organizowane na terenie powiatu, wydano gazetkę powiatu mieleckiego.  

3.11. Wynagrodzenia  
 

Rysunek 16. Wydatki na wynagrodzenia w latach 2017-2018 

 

W niewielkim stopniu, bo o ok. 3,8% wzrosły wydatki na wynagrodzenia w 2018 roku w stosunku do roku 

2017. 

Podsumowując, można stwierdzić, że gospodarka finansowa Powiatu Mieleckiego prowadzona jest 

w sposób racjonalny. Wykorzystywane są dostępne możliwości pozyskania środków zewnętrznych. 

Realizowane są inwestycje z wykorzystaniem majątku Powiatu. Środki zewnętrzne wspierają zadania 

z zakresu oświaty, pomocy społecznej i przeciwdziałaniu bezrobociu. Sukcesywnie spłacane są kredyty.  
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4. Realizacja polityk, programów i strategii 

 

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

środowisko 

 

Tryb i data przyjęcia. 

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 programu scalania gruntów rolnych, w tym ich wykup na cele inwestycyjne 

Realizacja: Wydział Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami. 

 

Najważniejsze działania podejmowane w roku 2018 r. 

W Strategii wskazano, że dla obszaru tematycznego „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” 

podejmowane działania powinny koncentrować się m.in. na przełamywaniu występującej na terenie 

powiatu mieleckiego niekorzystnej struktury agrarnej rolnictwa (silne rozdrobnienie gospodarstw i ich 

ekstensywność). Wskazano w tym obszarze jeden z celów szczegółowych – poprawa struktury rolnictwa 

na terenie powiatu poprzez działania polegające na realizacji programu scalania gruntów rolnych, w tym 

ich wykupu na cele inwestycyjne. Stąd w 2018 roku prowadzono scalanie gruntów wsi Zarównie  

i wsi Zachwiejów w gm. Padew Narodowa. Łączny obszar scalenia wynosi 700 ha. Scalanie  

to zostało rozpoczęte w 2016 roku. W jego ramach będzie prowadzone również zagospodarowanie 

poscaleniowe, które planuje się zakończyć w 2021 roku. W roku 2018 na to scalenie wydatkowano kwotę 

784 595 złotych, natomiast koszt całego scalenia łącznie z zagospodarowaniem wynosi 7 173 115 złote. 

 

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

niewykorzystywanych rolniczo, charakteryzujących się słabymi glebami. 

Realizacja: Wydział Ochrony Środowiska.  

 

Najważniejsze działania podejmowane w roku 2018 r. 

Przeprowadzenie udatności upraw leśnych dla mieszkańców Powiatu Mieleckiego, którzy dokonali 

zalesień gruntów w roku 2012 i 2013. W tym celu w 2018 roku przeprowadzono lustracje trenowe i ocenę 

udatności upraw na powierzchni 10,81 ha. Koszt: nakłady własne Wydział Ochrony Środowiska.  
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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  

 

Najważniejsze działania podejmowane w roku 2018 r. 

W 2018 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 ramach projektu konkursowego pn. „Przygotowani do pracy" realizowanego w latach 2017-2018 

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 pomocą objęto 31 osób 

zamierzających odejść z rolnictwa w tym 24 kobiety. Z możliwości udziału w stażu zawodowym skorzystało 

25 osób w tym 21 kobiet a z możliwości przeszkolenia, zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych 

skorzystało 6 osób w tym 3 kobiety.  

Z możliwości udziału w projekcie pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy  

w powiecie mieleckim (IV) „ realizowany 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 6 osób deklarujących zamiar odejścia z rolnictwa 

w tym 2 kobiety. Z możliwości otrzymania bezzwrotnej dotacji na otwarcie własnego biznesu skorzystało 

3 bezrobotnych mężczyzn natomiast 3 osoby w tym 2 kobiety zostały skierowane do pracodawców na nowe 

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

Obszar tematyczny Kapitał ludzki i społeczny 

Cel strategiczny 2.  Poprawa, jakości kapitału ludzkiego i społecznego 

Cel szczegółowy 2.1. Rozwój usług zdrowotnych na terenie powiatu 

Działanie: Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Mielcu, w tym 

stworzenie Oddziału onkologicznego i przekształcenie części oddziałów w oddziały kliniczne. 

Realizacja: Wydział Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, Szpital Specjalistyczny im. 

Edmunda Biernackiego w Mielcu. 
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Najważniejsze działania podejmowane w roku 2018 r. 

LP. 
Nazwa 

projektu 

Rok  

realizacji 

Wydatki 

ogółem (zł)  

Dofinansowa

nie (zł)  

Budżet 

Powiatu 

Mieleckiego 

(zł)  

Źródło 

dofinansowania 

1. 

Modernizacja 

i doposażenie 

Szpitalnego 

Oddziału 

Ratunkowego 

w Szpitalu 

Powiatowym 

im. E. 

Biernackiego 

w Mielcu   

2017/ 2018 2 264 896,71 1 912 500,00 0,00 

Program 

Operacyjny 

Infrastruktura 

i Środowisko 

2014-2020 

Środki własne 

Szpitala 

2. 

Przebudowa 

i rozbudowa 

pomieszczeń 

garażowych 

wraz ze zmianą 

sposobu 

użytkowania 

w celu 

utworzenia 

przychodni 

nocnej i 

świątecznej 

opieki 

ambulatoryjnej 

w Szpitalu 

Specjalistyczny

m im. E. 

Biernackiego  

w Mielcu 

2018 1 534 111,63 0,00 
1  000 

000,00 

Środki własne 

Szpitala 

3. 

Poprawa, 

jakości 

i zwiększenie 

bezpieczeństwa 

świadczeń 

medycznych 

w Szpitalu 

Powiatowym 

im. Edmunda 

Biernackiego 

w Mielcu 

2017/ 2019 15 104247,12 9 869 449,15 4 192 758,00 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Podkarpackiego 

2014-2020 

 

Środki własne 

Szpitala 
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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 polegające na zwiększeniu efektywności procesu adaptacji programu szkół 

ponadgimnazjalnych, zawodowych, liceów profilowanych do zmieniającego się rynku pracy (nowe 

metody nauczania, zakup nowego sprzętu edukacyjnego, analizy zapotrzebowania rynkowych na 

specjalistów).  

Realizacja: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.  

 

Najważniejsze działania. 

Od 2017 roku 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.  

Głównym celem projektu jest dostosowanie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego 

w nowym zawodzie: mechanik – monter maszyn i urządzeń i zmodyfikowanym zawodzie: technik 

mechanik lotniczy nauczanych w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu do potrzeb rynku pracy 

i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły w okresie od 01.09.2017 r. do 30.09.2020 r. 

 

Główne rezultaty: 

1) liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki 

EFS – 1. 

2) Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy 

uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 7. 

Grupy docelowe: 

1) Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, 

2) 34 uczniów ZST w Mielcu, 

3) 8 nauczycieli kształcenia zawodowego uczących w ZST w kierunkach objętych projektem. 

Główne zadania projektu: 

1) otwarcie kształcenia w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń (723310)  

i zmodyfikowanie treści nauczania w zawodzie technik mechanik lotniczy (315317), które zostaną 

objęte patronatem przedsiębiorców, 

2) zwiększenie szans młodzieży na zatrudnienie po zakończeniu nauki w szkole, 

3) opracowanie programu nauczania zawierającego oczekiwane przez pracodawców efekty kształcenia 

w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń, 

4) zmodyfikowanie programu nauczania zawierającego oczekiwane przez pracodawców efekty 

kształcenia w zawodzie technik mechanik lotniczy, 

5) udział nauczycieli zawodu uczących w zawodach objętych projektem w stażach  

u pracodawców, 

6) udział uczniów kierunków objętych projektem w praktykach u pracodawców  

w wymiarze 300 godz. (w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń) i 450 godz. (w zawodzie 
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technik mechanik lotniczy) ponad wartość liczby godzin wynikających  

z podstawy programowej, 

7) udział pracodawców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach  

w charakterze egzaminatorów, 

8) zakup wyposażenia pracowni ZST służących nauczaniu w zawodach objętych projektem. 

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zyskają następujące korzyści: 

1) możliwość odbycia kształcenia zawodowego na kierunkach, których programy nauczania zostały 

opracowane wspólnie z pracodawcami – Partnerami projektu, zgodnie z potrzebami rynku pracy, 

2) możliwość wzięcia udziału w specjalistycznych kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, 

wymaganych przez pracodawców, 

3) możliwość zdobycia umiejętności i kompetencji wymaganych na rynku pracy,  

które wzmocnią ich pozycję zawodową, 

4) możliwość wzięcia udziału w płatnych stażach będących dodatkową formą wsparcia wykraczającą 

poza praktyczna naukę zawodu, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, 

u renomowanych pracodawców – Partnerów projektu, w wymiarze: 

a. 300 godz. w ciągu trzyletniego procesu kształcenia w zawodzie mechanik monter – maszyn 

i urządzeń w firmach: Gardner Aerospace Mielec lub Zakładach Elektroniki i Mechaniki 

Precyzyjnej R&G SA, 

b. 450 godz. w ciągu czteroletniego procesu kształcenia w zawodzie technik mechanik lotniczy 

w firmie Linetech.  

 

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. 

 

Najważniejsze działania podejmowane w roku 2018 r. 

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

Rozwoju Powiatu Mieleckiego na lata 2014-2020, osiągnęła na koniec 2018 roku poziom 4,4% i była niższa 

od wartości docelowej zaplanowanej do osiągnięcia do 2020 roku o 7,6 punktu procentowego. Aktualnie 

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu nie obserwuje barier, które utrudniałyby osiągnięcie wyznaczonej 

wartości wskaźnika. Stopień ryzyka realizacji działań określonych w strategii w zakresie promocji 

zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy szacowany jest, jako niski. 

 

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu realizował działania nakierowane na poprawę dostępności 

do dobrze rozwiniętych usług publicznych. Podejmowane inicjatywy dotyczyły przede wszystkim rozwoju 

kapitału ludzkiego i promocji zatrudnienia poprzez organizacje poradnictwa i doradztwa zawodowego, 

pośrednictwa pracy, szkoleń, prac interwencyjnych i robót publicznych, staży, udzielania dotacji na 

rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej a także bonów na zasiedlenie, refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy oraz refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, 
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nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych w wieku do 30 roku 

życia. 

 

Poradnictwo i doradztwo zawodowe 

W okresie 2018 roku poradnictwo i doradztwo zawodowe obejmowało następujące obszary zagadnień: 

1. Grupowe poradnictwo zawodowe, 

2. Poradnictwo indywidualne, 

3. Grupowa informacja zawodowa. 

 

Grupowe poradnictwo zawodowe 

Lp. NAZWA I TEMATYKA ZAJĘĆ: 
Liczba edycji 

/ Liczba osób 

1. Biznes plan – Zapoznanie się z zasadami prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej. Indywidualne konsultacje w zakresie przygotowania wniosku  

o dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej 
7/55 

2. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej - Zajęcia dają możliwość 

przygotowania osoby bezrobotnej do bezpośredniego kontaktu z pracodawcą. 

Analiza pytań, które padają na rozmowach kwalifikacyjnych, przebieg rozmowy, 

mowa ciała i reakcja na stres 

2/12 

3. Dokumenty aplikacyjne - Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem komputera 

pozwalające nabyć umiejętności sporządzanie poprawnych dokumentów 

aplikacyjnych 
1/9 

4. Metody poszukiwania pracy - Zapoznanie uczestników z metodami 

poszukiwania pracy i ich skuteczności na rynku pracy. Zapoznanie z agencjami 

pracy tymczasowej, metodą pracy, po znajomości, analiza ofert pracy. Metoda 

konkursowa, wymogi formalne i merytoryczne. 

1/9 

RAZEM 14/101 

 

Poradnictwo indywidualne 

W zakresie poradnictwa indywidualnego w 2018 r. przeprowadzono 1043 porady indywidualne. 

Porady dotyczyły m.in.: 

1. Likwidowania deficytów w zakresie umiejętności poszukiwania pracy i poruszania się po rynku 

pracy. 

2. Pomocy w zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej. 

3. Pomocy w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz w przygotowaniu do rozmów 

kwalifikacyjnych. 

4. Wyboru kierunku szkolenia - opiniowanie wniosków kandydatów na szkolenia. 

5. Badania predyspozycji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

6. Opracowania Indywidualnego Planu Działania dla osób bezrobotnych oraz określania profilu 

pomocy dla osób bezrobotnych. 
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Grupowa informacja zawodowa i preorientacja zawodowa 

W roku 2018 przeprowadzono 22 spotkania grupowej informacji zawodowej, w której uczestniczyło 

łącznie 281 osób. Tematyka spotkań dotyczyła podstawowych usług oraz instrumentów rynku pracy 

dostępnych w ramach pomocy PUP dla osób bezrobotnych, oraz praw i obowiązków osób bezrobotnych.  

W 2018 roku odbyło się również 16 spotkań informacyjnych dla uczniów szkół podstawowych 

i ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego. Spotkania dotyczyły promocji organizowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu Targów Pracy, informacji o usługach i instrumentach rynku pracy 

i przepisach związanych z rejestracją w PUP Mielec, jak również planowania kariery zawodowej. 

W spotkaniach uczestniczyło łącznie 935 uczniów. 

 

Pośrednictwo pracy 

W 2018 roku pracodawcy zgłosili 5939 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. 

 

Oferty pracy niesubsydiowanej 

Oferty podjęcia pracy na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych  

bez finansowego wsparcia urzędu tzw. oferty niesubsydiowane stanowiły 79% wszystkich ofert (4687 

stanowisk pracy). 

 

Rok 2018 

Ilość pracodawców 

zgłaszających oferty 

pracy 

Ilość stanowisk 

pracy 

Dla osób  

ze stopniem 

niepełnosprawności 

Zgłoszone przez 

pracodawców 
2271 3513 287 

Zgłoszone przez agencje 

zatrudnienia 
107 1174 5 

Razem 2378 4687 292 

 

Oferty pracy subsydiowanej 

Oferty aktywizacji zawodowej realizowane przez pracodawców na podstawie umów o dofinansowywane 

zawartych z Urzędem w 2018 roku tzw. oferty subsydiowane stanowiły 21% wszystkich ofert (1252 

stanowiska pracy). 

 

Rok 2018 

Ilość 

pracodawców 

zgłaszających 

oferty pracy 

Ilość stanowisk 

pracy 
Wydane skierowania 

Prace interwencyjne 138 147 361 

Roboty publiczne 64 85 84 

Wyposażenie stanowiska pracy 351 353 916 

Staże 558 587 1070 

Refundacja kosztów na 

wynagrodzenia osób 

bezrobotnych do 30 roku życia 

80 80 346 

Razem 1191 1252 2777 
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Przeważające branże, z których pochodziły oferty pracy w 2018 roku to: 

1. Budownictwo (pomocniczy robotnik budowlany, murarz). 

2. Handel hurtowy i detaliczny (kasjer, sprzedawca, magazynier). 

3. Gastronomia (pomoc kuchenna, kucharz, kelner, barman). 

4. Produkcja (ślusarz, tokarz, spawacz, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, pracownik 

linii produkcyjnej). 

5. Usługi (kierowca samochodów ciężarowych, kierowca samochodów osobowych, mechanik 

pojazdów samochodowych, stolarz). 

 

Targi pracy 

W dniu 19 kwietnia 2018 r. zorganizowano 2 edycję Targów Pracy Powiatu Mieleckiego, podczas których 

zaprezentowało się ponad 40 firm z różnych branż działających na terenie całego powiatu. Dla 

bezrobotnych targi pracy były okazją do rozmów z pracodawcami o możliwości podjęcia pracy. Doradcy 

zawodowi służyli pomocą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Każdy mógł zrobić bezpłatne 

zdjęcie do CV. Targi odwiedziło kilka tysięcy osób zainteresowanych podjęciem pracy lub jej zmianą. 

 

Giełdy pracy 

W 2018 roku zorganizowano 1 giełdę pracy na 22 stanowiska pracy w zawodach: kierownik działu 

(4 stanowiska), zastępca kierownika działu (4 stanowiska), magazynier (1 stanowisko), kasjer 

(7 stanowisk), sprzedawca (5 stanowisk), operator wprowadzania danych (1 stanowisko). W giełdzie 

uczestniczyło 72 osoby. Pracodawca potwierdził zatrudnienie 14 osób. 

 

Obsługa ofert z krajów Unii Europejskiej 

W 2018 roku doradca wojewódzki EURES przekazał do dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu 

866 ofert pracy za granicą łącznie na 5301 wolnych miejsc pracy. 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, Czechach, Wielkiej Brytanii, 

Holandii oraz Hiszpanii i Norwegii. 

 

Zatrudnianie cudzoziemców 

W 2018 roku przyjęto do realizacji 111 ofert pracy wraz z wnioskiem o wydanie informacji starosty na 

temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi na 950 stanowisk pracy. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji wydano 854 informacje. 

Dodatkowo pracodawcy złożyli 87 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Wydano m.in: 37 

zaświadczeń o wpisie wniosków do ewidencji, 68 zezwoleń na pracę sezonową oraz 24 uchylenia decyzji 

w sprawie zezwolenia na pracę sezonową. Jednocześnie pracodawcy złożyli 403 oświadczenia o zamiarze 

powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, z czego 360 oświadczeń zostało wpisane  

do ewidencji. Bez rozpatrzenia pozostawiono 37 oświadczeń, a w przypadku 6 oświadczeń wydano decyzję 

o odmowie wpisania oświadczeń do ewidencji. 

 

Wizyty w zakładach pracy 

Pośrednicy pracy odbyli 78 spotkań w lokalnych firmach, w ramach, których promowali działalność 

Urzędu i pozyskali 18 ofert pracy. Podczas wizyt pośrednicy pracy informowali o usługach rynku pracy 
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świadczonych przez Urząd oraz dostępnych formach finansowej pomocy dla pracodawców. W trakcie 

prowadzonych rozmów pracownicy Urzędu pozyskali informacje na temat planów zatrudnieniowych oraz 

wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych na poszczególnych stanowiskach pracy. Każda wizyta 

zakończona była przekazaniem aktualnych materiałów promocyjnych Urzędu, ponadto każdy pracodawca 

otrzymał dane teleadresowe pracowników Urzędu zajmujących się bezpośrednimi kontaktami. Intensywne 

działania informacyjne prowadzone były pod kątem możliwości skorzystania z dostępnych aktywnych 

form przeciwdziałania bezrobociu w ramach prowadzonych naborów wniosków. 

 

Szkolenia osób bezrobotnych 

W okresie 2018 roku działalność szkoleniowa obejmowała następujące obszary zagadnień: 

1. Szkolenia grupowe, 

2. Szkolenia indywidualne, 

3. Działania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 

4. Finansowanie studiów podyplomowych. 

 

Szkolenia grupowe 

Lp. Nazwa szkolenia: Realizatorzy szkoleń 
Liczba 

osób 

Koszt 

szkolenia 

1 
Opiekun w żłobku 

lub klubie dziecięcym 

„Mistrzowie Zabawy” Stępień Jolanta 

ul. Budowlana 12, 39-300 Mielec 
10 22000,00 

2 
Spawanie metodą MAG i 

metodą TIG 

Zakład Doskonalenia Zawodowego  

w Rzeszowie 

ul. Piłsudskiego 2, 35-959 Rzeszów 

7 22050,00 

3 
Kierowca operator 

wózków jezdniowych 

Ośrodek Szkolenia Kierowców 

„AUTOKURS” Henryk Żelasko 

Czermin 330a, 39-304 Czermin 

39 28860,00 

4 
Podstawy 

przedsiębiorczości 

Mielecka Szkoła Biznesu Policealne 

Studium Zawodowe 

ul. Biernackiego 6, 39-300 Mielec 

34 17340,000 

RAZEM 90 90250,00 

 

Szkolenia indywidualne 

Lp. Nazwa szkolenia: Realizatorzy szkoleń 
Liczba 

osób 

Koszt 

szkolenia 

1 

Kwalifikacja wstępna 

przyspieszona w zakresie 

prawa jazdy kat. D 

Ośrodek Szkolenia Kierowców 

„AUTOKURS” Henryk Żelasko, 

Czermin 330a, 39-304 Czermin 

1 1850,00 

2 

Usuwanie wgnieceń  

z karoserii bez lakierowania 

(PDR) 

IRENEUSZ GRZYBOWSKI 

"BERA" ul. Podbipięty 5, 62-400 

Słupca 

1 3400,00 

3 
Makijaż permanentny brwi 

metodą mocroblanding 

CZERWONKA WIOLETA  

ul. Srebrna 3, 35-102 Rzeszów 
1 3400,00 
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4 Auto Detailing 

CLEANCAR.PL Adam Garbacz ul. 

Juliana Skrzypczyka 24  

42-612 Tarnowskie Góry 

1 4400,00 

5 Podstawy szycia 

Zakład Doskonalenia Zawodowego 

w Rzeszowie 

ul. Piłsudskiego 2, 35-959 Rzeszów 

1 1600,00 

6 Przedłużanie rzęs 

HEBEN Polska Sp. z o. o. 

ul. Kwiatkowskiego 1B 

39-400 Tarnobrzeg 

1 1499,00 

7 Wizaż - nowe trendy 

Krystyna Łenczyńska Akademia 

Sztuki Piękności 

ul. Rynek Dębnicki 4/3, 30-319 

Kraków 

1 4600,00 

RAZEM 7 20749,00 

 

Finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

Zgodnie z obowiązującym priorytetami w 2018r. środki limitu KFS mogły być wydatkowane na:  

• Priorytet I: wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub 

województwie zawodach deficytowych, 

• Priorytet II: wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem  

w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,  

• Priorytet III: 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.  

Natomiast środki z rezerwy KFS mogły być wydatkowane na:  

• Priorytet I: wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub 

województwie zawodach deficytowych, 

• Priorytet II: wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia. 

W całym 2018 roku przeprowadzono łącznie 6 naborów wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników 

i pracodawcy ze środków limitu KFS oraz środków rezerwowych. W ich wyniku pracodawcy złożyli 121 

wniosków, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Zawarto łącznie 67 umów na 

przeszkolenie 299 osób. Łączna wartość dofinansowania dla pracodawców wyniosła 452603,04 złotych. 

 

Finansowanie studiów podyplomowych pod zapewnienie zatrudnienia 

W 2018 roku zawarto 3 umowy na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych oraz kontynuowano 

6 umów zawartych w poprzednim roku. Łączne wydatki na finansowanie studiów podyplomowych 

wyniosły 1 6708,02 złotych. 

 

Prace interwencyjne 

W 2018 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” oraz środków pozyskanych  

z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu „Program regionalny – 
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osoby długotrwale bezrobotne w wieku 30-50 lat". Limit środków przeznaczonych na finansowanie prac 

interwencyjnych wynosił 875 243,81 złotych, z czego wydatkowano 856 005,96 złotych. Z możliwości 

udziału w pracach interwencyjnych skorzystało w 2018 roku łącznie 307 osób bezrobotnych. 

 

Roboty publiczne 

W 2018 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 „Program regionalny – 

osoby długotrwale bezrobotne w wieku 30-50 lat" oraz środków pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu „Rezerwa 2018 – tereny wiejskie". Limit środków na 

finansowanie robót publicznych wynosił 459 900,00 złotych, z czego wydatkowano 446 512,24 złotych. 

Z możliwości udziału w robotach publicznych skorzystało 75 osób bezrobotnych. 

 

Staże zawodowe 

W 2018 roku staże zawodowe 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 „Program regionalny – 

osoby długotrwale bezrobotne w wieku 30-50 lat", środków pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu „Rezerwa 2018 – 45 lat i powyżej", środków 

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

2018 – ARiMR", środków pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 

realizację programu „Rezerwa 2018 – tereny wiejskie", środków projektu pozakonkursowego 

pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (III)„ realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz ze środków projektu konkursowego  

pn. ,,Przygotowani do pracy” 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. Limit środków przeznaczonych na finansowanie staży zawodowych wynosił 

3 559 708,86 złotych, z czego wydatkowano do końca roku 3 381 228,16 złotych. Z możliwości udziału 

w stażach zawodowych skorzystały w 2018 roku 722 osoby bezrobotne. 

 

Dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej 

W 2018 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 „Program regionalny – 

osoby długotrwale bezrobotne w wieku 30-50 lat", środków pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu „Rezerwa 2018 – osoby długotrwale bezrobotne", 

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

„Rezerwa 2018 – 45 lat i powyżej", środków pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej na realizację programu „Rezerwa 2018 – Tereny wiejskie", środków pozyskanych z rezerwy 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu „Rezerwa 2018 – osoby od 30 do 50 



RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO W ROKU 2018 
 

28 
 

roku życia", środków projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie mieleckim (III) „ 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 (IV)„ realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Limit środków przeznaczonych na 

dotacje wynosił 3 771 000,00 złotych, z czego wydatkowano 3 618 051,83 złotych. Z możliwości dotacji 

na otwarcie własnego biznesu skorzystało 185 osób bezrobotnych. 

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 

W 2018 roku refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy udzielano  

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

„Program regionalny – osoby długotrwale bezrobotne w wieku 30-50 lat", środków pozyskanych z rezerwy 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu „Rezerwa 2018 – tereny wiejskie", 

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

„Rezerwa 2018 – osoby od 30 do 50 roku życia", środków projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja 

osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (III)„ realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ze środków projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób 

powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (IV)„ realizowanego 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 stanowisk pracy wynosił 3 100 677,33 złotych, z czego wykorzystano 

kwotę 3 034 590,36 złotych. Z możliwości podjęcia pracy na refundowanych stanowiskach pracy 

skorzystało 169 osób bezrobotnych. 

 

Refundacja kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia 

społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 

W 2018 roku kontynuowano realizację programu refundacji kosztów poniesionych  

na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 

roku życia. Działania finansowano z dodatkowego limitu środków Funduszu Pracy przeznaczonych na 

finansowanie programu. Limit środków przeznaczonych na refundację kosztów poniesionych na 

wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku 

życia wynosił 3 876 000,00 złotych, z czego wydatkowano 3 837 802,24 złotych. Z możliwości podjęcia 

pracy na refundowanych stanowiskach pracy korzystało w 2018 roku 607 osób bezrobotnych w wieku do 

30 roku życia. 

 

Bony na zasiedlenie 

W 2018 roku bony na zasiedlenie finansowano ze środków projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja 

osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (III)„ realizowanego w ramach Programu 

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

506 000,00 złotych, z czego wydatkowano 504 000,00 złotych. Z możliwości uzyskania bonu na 

zasiedlenie skorzystało 64 osoby bezrobotne. 
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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: 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. 

 

Najważniejsze działania podejmowane w roku 2018 r. 

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu realizował działania promocyjne skierowane do osób 

bezrobotnych nakierowane na rozwój spółdzielni socjalnych, jako formy aktywności zawodowej. Doradcy 

klienta informowali osoby bezrobotne o możliwości uzyskania pomocy merytorycznej oraz 

dofinansowania przeznaczonego na uruchomienie spółdzielni socjalnej. Ze względu na wymogi prawne, 

konieczność pozyskania minimalnej liczby członków oraz poprawiającą się sytuację na rynku pracy 

skutkującą większa łatwością w znalezieniu zatrudnienia osoby bezrobotne nie były zainteresowane 

uruchomieniem oraz prowadzeniem spółdzielni socjalnej. 

 

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. 

 

Najważniejsze działania podejmowane w roku 2018 r. 

 

Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Mielcu. 

Na terenie Miasta Mielec funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej utworzone przez stowarzyszenie 

„Godne Życie dla Dzieci”. Jedną z podstawowych metod pozwalających na „wychodzenie z wykluczenia 

społecznego” stosowanych przez CIS, jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych. 

Głównym celem CIS w Mielcu jest pomoc w podnoszeniu kwalifikacji osób bezrobotnych w ramach 

reintegracji zawodowej oraz wsparcie w zakresie reintegracji społecznej. 

 

Przekształcenie Punktu Interwencji Kryzysowej w „Ośrodek Interwencji Kryzysowej”. 

Założenie na dzień 31.12.2018r. 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 
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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, ponieważ  

w sąsiednich powiatach są takie placówki, które dysponują wolnymi miejscami. Koszt utworzenia 

i utrzymania placówki opiekuńczo-wychowawczej jest niewspółmierny wyższy do wydatków 

ponoszonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Powiatem 

Mieleckim. Ponadto dzieci z terenu Powiatu Mieleckiego umieszczane są w rodzinnej pieczy zastępczej, 

a tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy dzieci przejawiają symptomy demoralizacji trafiają do placówek 

opiekuńczo-wychowawczych. W 2018r. w tej formie pieczy umieszczono 3 dzieci. 

 

Zwiększenie liczby i rozszerzenie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii 

Zajęciowej.  

W roku 2018 zwiększono ilość uczestników zajęć o 5 osób (z 80 do 85 osób) i utworzono  

1 nową pracownię w budynku położonym w Mielcu, przy ul. Sitki 3 stanowiącym własność parafii pod 

wezwaniem Św. Mateusza w Mielcu. Budynek został oddany w użyczenie Gminie Miejskiej Mielec na 

okres do roku 2029. Adaptacja budynku i wyposażenia pracowni zostały sfinansowane przez Gminę 

Miejską Mielec. Powiat przekazał środki na działalność nowo utworzonych pracowni w wysokości  

400,00 zł, z czego 200,00 zł ze środków PFRON a 200,00 zł ze środków własnych Powiatu. 

 

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: Realizacja projektów z zakresu lokalnych inicjatyw i wydarzeń sportowych, edukacyjnych 

kulturalnych, oświatowych, promocyjnych, gospodarczych. 

Realizacja: Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 

Najważniejsze działania podejmowane w roku 2018 r. 

Realizacja projektów w ramach otwartego konkursu ofert w 2018 roku oraz ofert z pominięciem procedury 

konkursu tzw. „małych grantów”. 
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Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Przyznana 

kwota dotacji 

Góreckie Stowarzyszenie 

Lotnicze im. Jana Wnęka 

Skrzydlate zawody - dziesiąte powiatowe zawody 

amatorskich konstrukcji lotniczych 
3 790,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 

"START" przy Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. bł. Ks. 

Romana Sitki w Mielcu 

"Sztafeta Niepodległościowa" w ramach 

obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości 

985,00 zł 

Powiatowy Szkolny Związek 

Sportowy w Mielcu 

Organizacja powiatowych zawodów sportowych 

młodzieży szkolnej pn. Igrzyska Dzieci, Igrzyska 

Młodzieży Szkolnej, Licealiada zgodnie  

z kalendarzem imprez oraz zapewnienie 

dojazdów młodzieży ze szkół prowadzonych 

przez Powiat Mielecki na zawody rejonowe 

i wojewódzkie 

30 000,00 zł 

Towarzystwo Gimnastyczne 

"SOKÓŁ" w Mielcu 

Organizacja IX turnieju w Karate Shorin-Ryu 

o puchar Ziemi Mieleckiej 
2 000,00 zł 

Stowarzyszenie "NASZA 

GMINA"  

IX przegląd małych form teatralnych dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych pod hasłem: 

„Polsce na urodziny” 

4 000,00 zł 

Polskie Towarzystwo 

Gimnastyczne "SOKÓŁ 1893"  

w Mielcu 

Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki "Barwy 

Mojej Ojczyzny" - VIII edycja 
3 000,00 zł 

Związek Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP Zarząd Oddziału 

Powiatowego  

Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież zapobiega 

pożarom" dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu 

Mieleckiego" 

3 300,00 zł 

Międzyszkolny Klub Sportowy 

"MKS Mielec" 

Organizacja i udział w cyklu turniejów 

w koszykówce chłopców 
4 000,00 zł 

Stowarzyszenie DLA WAS Cały Powiat czyta z Dziećmi - Na Olimpie 3 300,00 zł 

Stowarzyszenie Rozwój Gminy 

Padew Narodowa 

Wieloetapowy konkurs plastyczny pt. "Inspiracje 

są wśród nas" - V edycja 
4 000,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 

"START" przy Zespole Szkół 

w Woli Mieleckiej 

"Moi uczniowie - III Memoriał im. Ryszarda 

Gąbki" 
2 000,00 zł 

Mieleckie Towarzystwo 

Rakietowe 

Udział w Mistrzostwach Polski Modeli 

Kosmicznych Polska-Włocławek 29-06-

01.07.2018 

4 000,00 zł 

Klub Sportowy "Szkółka 

Młodego Piłkarza Tuszymka"  
Piłkarska Tuszyma 2018 3 000,00 zł 

Akademia Piłkarska "Piłkarskie 

Nadzieje" Mielec 

Dziecięcy turniej o mistrzostwo powiatu 

mieleckiego 
4 000,00 zł 

Fundacja Klub Młodych Liderów Mielec CUP 1 900,00 zł 

Lekkoatletyczny Klub Sportowy 

STAL MIELEC 
Niepodległościowe zawody lekkoatletyczne 2 940,00 zł 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Zespołu Szkół 

Ekonomicznych im. bł. Ks. 

Romana Sitki "Ekonomik.Mielec" 

w Mielcu 

Rajd Rowerowy "Śladami bł. Ks. Romana Sitki" 3 280,00 zł 
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Międzyszkolny Klub Sportowy 

"IKAR" Mielec 

Otwarte Mistrzostwa Mielca w pływackich 

sprintach 
1 810,00 zł 

Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży Diecezji Tarnowskiej 
Sport i rekreacja to pełna integracja 4 000,00 zł 

Stowarzyszenie Pszczelarzy 

Ziemi Mieleckiej 

Pszczoły i ich fascynujący świat - spotkanie 

z "Żywą Książką" 
3 100,00 zł 

Mieleckie Towarzystwo 

Muzyczne 

Wydarzenie kulturalne - Koncert 

Niepodległościowy 
3 500,00 zł 

„Małe granty” 

Parafia Rzymskokatolicka  

p. w. Trójcy Przenajświętszej 

w Mielcu 

Organizacja i przeprowadzenie pikniku 

bezalkoholowego Majówka Rodzinna 
3 000,00 zł 

Stowarzyszenie "Przecławski 

Krąg" 
"PIEŚŃ WOLNOŚCI" 2 500,00 zł 

Stowarzyszenie "JAŚLANY" 
"Przegląd Pieśni Patriotycznych i Oazowych na 

100 lecie Niepodległości" 
3 000,00 zł 

Powiatowe Zrzeszenie Ludowych 

Zespołów Sportowych w Mielcu 

Turniej Piłkarski o Puchar Starosty Powiatu 

Mieleckiego z okazji zakończenia jubileuszowej 

XV edycji Powiatowej Amatorskiej Ligi 

Piłkarskiej PALP 

2 500,00 zł 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Borowej 

Propagowanie idei ratownictwa życia i mienia 

w Powiecie Mieleckim 
3 000,00 zł 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Padwi Narodowej 

Piknik rodzinny pt. "Bezpiecznie, zdrowo 

i sportowo" 
3 100,00 zł 

Międzyszkolny Klub Sportowy 

MKS Mielec 
Zabawa z koszykówką 3 500,00 zł 

Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy Grunwald w Padwi 

Narodowej 

Piknik edukacyjny - "Aktywna niedziela 

z rodziną" Turniej piłkarski w piłkę nożną na 100-

lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 

1 550,00 zł 

 

Obszar tematyczny Infrastruktura 

Cel strategiczny 3.  Wzmocnienie dostępności transportowej i poprawa jakości infrastruktury publicznej 

Cel szczegółowy 3.2. Poprawa dostępności ludności powiatu do podstawowej infrastruktury publicznej 

i komunalnej 

Działanie: Zwiększanie stanu zasobów cyfrowych powiatu (np. w zakresie ewidencji gruntów) 

Realizacja: Wydział Ochrony Środowiska 

 

Najważniejsze działania podejmowane w roku 2018 r. 

Wprowadzanie do systemu informacji przestrzennej (EW mapa) danych dotyczących środowiska,  

w tym o instalacjach powodujących emisję substancji do środowiska lub energii, aktualizacja danych  

o lasach. Koszt: nakłady własne Wydział Ochrony Środowiska. 
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Obszar tematyczny Środowisko naturalne i kulturowe 

Cel strategiczny 4.  Poprawa atrakcyjności środowiska kulturowego i naturalnego powiatu 

Cel szczegółowy 4.1 Poprawa stanu zasobów środowiskowych i zmniejszanie zagrożeń naturalnych 

Działanie: Rozwój systemów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na obszarze powiatu 

mieleckiego w tym rozbudowa i modernizacja systemów łączności, wspólnych systemów informatyczno-

telekomunikacyjnych.  

Realizacja: Wydział Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu. 

 

Najważniejsze działania podejmowane w roku 2018 r: 

Realizacja inwestycji: „Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie 

powiatu mieleckiego”. Do 31 grudnia 2018 r. zakupiono i zamontowano: 

 łącznie 59 sztuk syren w gminie: Borowa (9 szt.), Czermin (9 szt.), Gawłuszowice (7 szt.), Przecław 

(10 szt.), Padew Narodowa (11 szt.), Radomyśl Wielki (13 szt.);  

 6 szt. centrali alarmowej w gminie: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Przecław, Padew Narodowa, 

Radomyśl Wielki; 

 2 szt. Powiatowej Centrali Alarmowej - 1 sztuka w KPPSP i jedna sztuka w Biurze Zarządzania 

Kryzysowego. 

 

Obszar tematyczny Środowisko naturalne i kulturowe 

Cel strategiczny 4.  Poprawa atrakcyjności środowiska kulturowego i naturalnego powiatu 

Cel szczegółowy 4.1 Poprawa stanu zasobów środowiskowych i zmniejszanie zagrożeń naturalnych 

Działanie: Projekty z zakresu termomodernizacji, wymiany źródeł energii i ciepła, wprowadzenia OZE 

w budynkach publicznych. 

Realizacja: Wydział Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami. 

 

Najważniejsze działania podejmowane w roku 2018 r: 

Rozpoczęcie w 2018 realizacji inwestycji: „Termomodernizacja wraz z przebudową i modernizacją 

budynku Przychodni Zdrowia nr 4 i 5”   

 

Do 31 grudnia 2018 rozpoczęto termomodernizację budynku Przychodni Zdrowia nr 4 w ramach, którego 

zrealizowane zostaną: ocieplenia ścian zewnętrznych, ścian na gruncie, ścian piwnic, stropodachu, 

częściowa wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji, CO, modernizacja systemu 

c.w.u., wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, montaż instalacji 

fotowoltaicznej, montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, dla cześć pomieszczeń, 

klimatyzacja - system VRF. 
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Obszar tematyczny Środowisko naturalne i kulturowe 

Cel strategiczny 4.  Poprawa atrakcyjności środowiska kulturowego i naturalnego powiatu 

Cel szczegółowy 4.1 Poprawa stanu zasobów środowiskowych i zmniejszanie zagrożeń naturalnych 

Działanie: Podjęcie działań na rzecz stałego monitoringu i poprawy stanu powietrza. 

Realizacja: Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Mielcu (jako podmiot 

wspierający). 

 

Najważniejsze działania podejmowane w roku 2018 r. 

Zlecono i współfinansowano lokalny monitoring, pn: 

 wykonanie badań, jakości gleb w otoczeniu SSE EURO-PARK Mielec  

 wykonanie monitoringu wód powierzchniowych w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "EURO 

PARK" MIELEC  

w kwocie 20.220,40 tys. zł. 

 

Obszar tematyczny Środowisko naturalne i kulturowe 

Cel strategiczny 4.  Poprawa atrakcyjności środowiska kulturowego i naturalnego powiatu 

Cel szczegółowy 4.1 Poprawa stanu zasobów środowiskowych i zmniejszanie zagrożeń naturalnych 

Działanie: Realizacja monitoringu właściwego prowadzenia działalności rolniczej  

i gospodarczej na obszarach NATURA2000 na terenie powiatu i Realizacja projektów związanych 

z ochroną i rewitalizacją gleb. 

Realizacja: Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Mielcu (jako podmiot 

wspierający). 

 

Najważniejsze działania podejmowane w roku 2018 r. 

Zlecono i sfinansowano badanie gleb pod kątem zakwaszenia i zawartości przyswajalnego fosforu, 

magnezu i potasu na kwotę 997,12 zł. 

 

Obszar tematyczny Środowisko naturalne i kulturowe 

Cel strategiczny 4.  Poprawa atrakcyjności środowiska kulturowego i naturalnego powiatu 

Cel szczegółowy 4.2. Poprawa efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych 

Działanie: Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych promujących dziedzictwo kulturowe regionu 

w tym tradycję, obrzędowość, sztukę, kulinaria. 

Realizacja: Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 

Najważniejsze działania podejmowane w roku 2018 r. 

 

W ramach otwartego konkursu ofert w 2018 roku oraz ofert z pominięciem procedury konkursu tzw. 

„małych grantów zorganizowano szereg imprez i wydarzeń kulturalnych promujących dziedzictwo 

kulturowe regionu w tym tradycję, obrzędowość, sztukę, kulinaria.  
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Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Przyznana 

kwota dotacji 

Towarzystwo 

Miłośników Ziemi 

Mieleckiej  

im. prof. Władysława 

Szafera w Mielcu 

Organizacja przeglądu twórczości kulturalnej i artystycznej 

mieszkańców Powiatu Mieleckiego pn. IV Przegląd Kultury 

Mieleckiej "Z nurtem Wisłoki" pod hasłem "Ocalić od 

zapomnienia historię i piękno tej ziemi" 

1 200,00 zł 

Towarzystwo 

Historyczno-

Regionalne 

w Wadowicach 

Górnych 

Zajęcia edukacyjne dla dzieci - "Spotkanie z historią" 2 300,00 zł 

Góreckie 

Stowarzyszenie Kobiet 

"Victoria" 

X Jubileuszowe Mistrzostwa Pierogowe Powiatu 

Mieleckiego - Kultywujemy i Chronimy Tradycję Powiatu 

Mieleckiego 

4 000,00 zł 

„Małe granty” 

Towarzystwo 

Miłośników Ziemi 

Mieleckiej im. Prof. 

Władysława Szafera  

w Mielcu  

Wydanie albumu pt. "SZTUKA INSPIROWANA ŻYCIEM 

- FORMA - ŚWIATŁO - KOLOR" członków Klubu 

Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Mieleckiej im. prof. Władysława Szafera w Mielcu 

3 500,00 zł 

Towarzystwo 

Gimnastyczne "Sokół" 

w Mielcu 

Publikacja: Szkic historyczny Towarzystwa 

Gimnastycznego "Sokół" w Mielec 1893 - 2018 

3 0

0

0

,

0

0 

z

ł 

 

 

4.2. 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.  

 

Podstawowe założenia: 

„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 
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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  

się Radzie Powiatu. Pierwszy raport będzie opracowywany na zlecenie Zarządu Powiatu w br. (trwa 

procedura wyłonienia wykonawcy). 

 

W Programie przypisano Podmioty odpowiedzialne za realizację zadania (zgodnie z ich deklaracją lub 

wymogiem prawnym), m.in.: Powiat Mielecki, Gminy, organy ochrony środowiska, Nadleśnictwa, 

Przedsiębiorcy, osoby fizyczne, WIOŚ, Policja, Straż Pożarna, Powiatowy Zarząd Dróg, Podkarpacki 

Zarząd Dróg Wojewódzkich, Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE (dawniej PZMiUW 

w Rzeszowie i RZGW). 

 

W zakresie realizacji zadań przypisanych jednostkom innym niż Powiat Mielecki i Starosta sprawozdanie 

będzie zgodnie z art. 18 ustawy prawo ochrony środowiska przedstawione Radzie Powiatu w IV kwartale 

2019 roku. Natomiast realizacja zadań przypisanych Powiatowi Mieleckiemu i Staroście przedstawi się 

następująco. 

Najważniejsze działania podejmowane w roku 2018 r. 

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

1. Termomodernizacja Przychodni Zdrowia nr 4 i 5- P4  - termin zakończenia czerwiec 2019, 

2. Współpraca powiatu z gminami i jednostkami bezpieczeństwa w ramach gminnych planów 

zarządzania kryzysowego - w 2018 r. został opracowany i zatwierdzony nowy Plan Zarządzania 

Kryzysowego Powiatu Mieleckiego. Dane do PZKPM zostały pozyskane od: urzędów miast i gmin 

powiatu, służb, inspekcji i straży powiatowych oraz jednostek organizacyjnych powiatu  

i województwa. 

3. 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. 

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

wypadek wystąpienia poważnej awarii lub klęski żywiołowej. Rozpoczęcie budowy nowoczesnego 

systemu ostrzegania i alarmowania na terenie całego powiatu poprzez wymianę syren na nowe syreny 

elektroniczne. 

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. 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. 
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W ramach funkcjonowania Wydziału Ochrony Środowiska: 

 Wydano  19 pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza (zgodnie z ustawą prawo 

ochrony środowiska). 

 Przeprowadzono 2 kontrole uprawnień przedsiębiorców w zakresie przestrzegania wydanych 

koncesji na wydobycie kopalin. 

 Wydano 2 koncesje na wydobywanie kopalin. 

 Wydano 33 pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 

 Przeprowadzono 2 kontrole podmiotów prowadzących działalność w zakresie wytwarzania 

odpadów odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.  

 Wydano 6 opinii w sprawie  zagadnień zagrożenia poważnymi awariami w MPZP oraz 

wydawanych decyzjach. 

 

Zadania przypisane Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 Współpraca ze służbami bezpieczeństwa w gminach, głównie z jednostkami OSP 

w poszczególnych miejscowościach. 

 Utrzymanie w gotowości sprawnego systemu zapobiegawczo – interwencyjno – ratunkowego na 

wypadek wystąpienia poważnej awarii lub klęski żywiołowej. 

 Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców powiatu o możliwościach 

zapobiegania i zasadach postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub klęski 

żywiołowej – na bieżąco (tablica ogłoszeń, BIP). 

 

Zadania przypisane Powiatowemu Zarządowi Dróg w Mielcu. 

 Zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg powiatowych - wymienione w obszarze 

Zagrożenia hałasem: Niepodległości, Witosa - Zrealizowano w 2018 roku. 

 Budowa odcinków chodników, realizowanych z udziałem środków z budżetów gmin - 

Zrealizowano w 2018. 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 187R Al. Niepodległości i Al. Kwiatkowskiego w Mielcu 

w km 0+770 - 1+865 - Zrealizowano w 2018. 

 

4.3. 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. 

 

Podstawowe założenia: 

W Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu mieleckiego 

przewidziano w 2018 r. w zakresie publicznego transportu zbiorowego funkcjonowanie przewozów  

o charakterze użyteczności publicznej w oparciu o umowę, zawartą pomiędzy organizatorem - powiatem 
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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 2018 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 2018 r., poz. 2016), został ustawą z dnia 8 grudnia 2017 

roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (tj. Dz. U. z 2017, 

poz. 2371) przesunięty na 1 stycznia 2019 roku. 

 

4.4. 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. 

 

Podstawowe założenia: 

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 2018 r. 

Orzecznictwo PZO, działalność podstawowa 

1) ilość wydanych orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia – 356, 

2) ilość wydanych orzeczeń dla osób po 16 roku życia – 2 891, 

3) ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 1 480, 



RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO W ROKU 2018 
 

39 
 

4) ilość wydanych kart parkingowych – 496. 

Dotacja – 572 192,75 zł 

Śr. własne – 38 783,94 zł 

 

Wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – ogółem 1 069 szt. sprzętu, w tym: 

1) sprzęt rehabilitacyjny – 926 szt. 

2) sprzęt pomocniczy – 143 szt. 

Ilość wypożyczanego sprzętu – 1 064 szt. w tym: 

1) Miasto Mielec – 577 szt. 

2) Gmina Mielec – 102 szt. 

3) Gmina Borowa – 39 szt. 

4) Gmina Czermin – 50 szt. 

5) Gmina Gawłuszowice – 23 szt. 

6) Gmina Padew Narodowa – 44 szt. 

7) Gmina Przecław – 63 szt. 

8) Gmina Radomyśl Wielki – 68 szt. 

9) Gmina Tuszów Narodowy – 58 szt. 

10) Gmina Wadowice Górne – 40 szt. 

Śr. własne powiatu – 31 885,65 zł 

Dotacje z gmin –25 665,40 zł 

 

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych. 

Dofinansowanie dla 105 osób ogółem (w tym 41 dzieci) + 49 opiekunów. 

Kwota 95 260,00 zł. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze. 

Dofinansowanie dla 1 991 osób (w tym dla 136 dzieci). 

Kwota 974 498,00 zł. 

 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych. 

1) likwidacja barier architektonicznych dla 26 osób – 109 455,00 zł 

2) likwidacja barier technicznych dla 38 osób – 44 967,00 zł 

3) likwidacja barier w komunikowaniu się dla 26 osób – 54 687,00 zł 

Kwota 209 109,00 zł. 

 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki – Koło Polskiego Związku Niewidomych  

w Mielcu otrzymał dofinansowanie do organizacji imprezy turystyczno-rekreacyjnej dla osób 

niewidomych i słabowidzących tj. wycieczki po Poronina, Zakopanego i okolic. W wycieczce wzięły udział 

23 osoby niepełnosprawne i 7 opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Kwota 6 480,00 zł. 
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Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego.  

Dofinansowanie dla 3 osób, kwota 375,00 zł. 

 

Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ). 

Zwiększono ilość uczestników zajęć o 5 osób (z 80 do 85 osób) i utworzono 1 nową pracownię w budynku 

położonym w Mielcu, przy ul. Sitki 3 stanowiącym własność parafii pod wezwaniem Św. Mateusza 

w Mielcu. Budynek został oddany w użyczenie Gminie Miejskiej Mielec na okres do roku 2029. Adaptacja 

budynku i wyposażenia pracowni zostały sfinansowane przez Gminę Miejską Mielec. Powiat przekazał 

środki na działalność nowo utworzonych pracowni w wysokości 400,00 zł, (z czego 200,00 zł ze środków 

PFRON, a 200,000 zł ze środków własnych Powiatu. 

W roku 2018 5 osób zakończyło udział w terapii. Na ich miejsce przyjęto nowych uczestników, którym 

Dyrektor MOPS w Mielcu wydał skierowanie do uczestnictwa w terapii w WTZ. Ponadto od grudnia  

2018 r. w związku z utworzeniem dodatkowej pracowni udział w terapii zajęciowej rozpoczęło 5 nowych 

uczestników. 

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.  

W WTZ funkcjonuje 15 pracowni, gdzie 85 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). 

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. 

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. 

Średnia frekwencja uczestników w roku 2018 wynosiła 75,50%. Najwyższa frekwencja wynosiła 99,6% 

a najniższa 2,1%. 28 uczestników wykazało się frekwencją wyższą niż 90%.  

Przyjęte w WTZ formy i metody rehabilitacji są odpowiednio dobrane do stopni i rodzaju 

niepełnosprawności uczestników i uwzględniają ich stopień rozwoju psycho-fizycznego. 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.  51 osób poczyniły postępy w procesie rehabilitacji, 

w  tym w zakresie zaradności osobistej i samodzielności (14 osób), rehabilitacji społecznej (7 osób), 

rehabilitacji zawodowej (41osób). 
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W dniu 29 marca 2018 r. pracownicy PCPR w Mielcu przeprowadzili kontrolę działalności WTZ. W trakcie 

kontroli nie stwierdzono uchybień, które wpływałyby negatywnie na działalność WTZ i na sposób 

prowadzonej rehabilitacji uczestników. 

 

Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym. 

Z programu realizowanego przez Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane 

skorzystało 20 osób niepełnosprawnych. Realizowano rehabilitację indywidualną w miejscu zamieszkania 

członków Stowarzyszenia (w wymiarze 1 800 godz.) oraz grupową i społeczną (w wymiarze 200 godz.) . 

kwota 40 000,00 zł.  

Dofinansowano zajęcia mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych 

do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. 

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

zawartej pomiędzy PFRON Oddział w Rzeszowie a Powiatem Mieleckim (Umowa  

nr AS3/000013/09/D z dnia 16.04.2013 r. z póżn.zm.). 

Zadania programu realizowane w 2018 r.: 

1) dofinansowano koszty związane z montażem oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 3 osoby, 

2) dofinansowano koszty związane z zakupem sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania – 10 osób, 

3) dofinansowano/zrefundowano koszty utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka  

o napędzie elektronicznym – 2 osoby, 

4) dofinansowano koszty zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne – 1 osoba, 

5) dofinansowano/zrefundowano koszty utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, 

w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – 1 osoba,  

6) zrefundowano koszty pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku – 14 osób, 

7) dofinansowano/zrefundowano wykształcenie na poziomie wyższym – 47 osób. 

 Łącznie z programu skorzystało 78 osób niepełnosprawnych.  

Przeprowadzono działania związane z obsługą, ewaluacją i promocją pilotażowego programu „Aktywny 

Samorząd”.  

4.5. 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 społeczne. 

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

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

 WSPARCIE RODZINY ORAZ ROZWÓJ SYSTEMU OPIEKI NAD RODZINĄ  

I DZIECKIEM 

OKRES REALIZACJI 

NR 

CEL OPERACYJNY  

I SPOSOBY JEGO 

REALIZACJI 

REALIZACJA 

2018 

1.1 

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 

i prawnego w PCPR w Mielcu i działającym przy PCPR – Punkcie 

Interwencji Kryzysowej. W roku 2018 skorzystało z niego 347 

osób – 736 porad,  

Tworzenie grup 

samopomocowych dla rodzin 

w trudnej sytuacji. 

W roku 2018 pracowała grupa pomocowa dla kobiet 

doświadczających przemocy, brały w niej udział 4 kobiety. 

Realizacja programów 

osłonowych  

 

Powiat zakończył realizację dwóch projektów w ramach 

konkursów RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osób 

sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, a obecnie realizuje do 

listopada 2019 r. trzeci projekt dla osób niepełnosprawnych 

w ramach powyższego programu.   

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 2018r. przeprowadził 

kampanię informacyjną w celu poszukiwania kandydatów na 

rodziny zastępcze na terenie Powiatu Mieleckiego. W tym celu 

zostały przygotowane i wywieszone m. in. na słupach i tablicach 

ogłoszeniowych, w szkołach, ośrodkach zdrowia, sklepach plakaty 

promujące ideę rodzicielstwa zastępczego. W celu poszukiwania 

kandydatów PCPR nawiązał również współpracę z parafiami na 

terenie Powiatu Mieleckiego, w których księża odczytali 
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informację o poszukiwaniu przez PCPR kandydatów na rodziny 

zastępcze. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zawarł również 

umowę z Radiem Leliwa na 10 emisji reklamy radiowej 

informującej o poszukiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze. 

Do PCPR w Mielcu w 2018r. zgłosiło się dwie rodziny do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, które przeszły diagnozę, 

ukończyły szkolenie i otrzymały zaświadczenia kwalifikacyjne. 

tworzenie warunków do 

powstawania i działania rodzin 

zastępczych, rodzinnych 

domów dziecka i rodzin 

pomocowych 

Powiat Mielecki zabezpiecza środki na realizację działań 

w obszarze pieczy zastępczej. 

zapewnienie dzieciom pieczy 

zastępczej instytucjonalnej 

Współpraca z powiatami, na terenach, których znajdują się 

placówki opiekuńczo- wychowawcze. W roku 2018 w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych poza Powiatem Mieleckim 

znajdowało się 19 dzieci z terenu Powiatu Mieleckiego. 

organizowanie szkoleń dla 

rodzin zastępczych, 

prowadzących rodzinne domy 

dziecka oraz kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej 

Każdego roku odbywa się szkolenie dla kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej. W ramach projektu „Szczęśliwe 

dziecko w rodzinie zastępczej” współfinansowanego z EFS. PCPR 

organizował szereg szkoleń dla rodzin zastępczych biorących 

udział w projekcie mających na celu w szczególności wzmocnienie 

kompetencji rodzicielskich oraz integrację społeczną, prowadzona 

była również grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. 

1.2 

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 2018r. PCPR, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej 

zatrudniał 3 koordynatorów, którzy łącznie w ciągu całego roku 

swoim wsparciem objęli 52 rodziny zastępcze i 85 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. Gdy dziecko przyjmowane jest 

do rodziny zastępczej ma zapewnione badania lekarskie. 

wsparcie osób 

usamodzielnianych 

opuszczających rodziny 

zastępcze, placówki 

opiekuńczo – wychowawcze  

i regionalne placówki 

opiekuńczo – terapeutyczne, 

przez wspieranie procesu 

usamodzielnienia 

W 2018r. PCPR w Mielcu objęło wsparciem łącznie 35 

usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. 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. 

finansowanie świadczeń 

pieniężnych dla dzieci z terenu 

powiatu mieleckiego 

umieszczonych w rodzinach 

zastępczych, placówkach 

opiekuńczo – 

wychowawczych, regionalnych 

placówkach opiekuńczo – 

terapeutycznych, 

W 2018r. 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 2 079 459,64 zł.  W 71 

rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Mieleckiego 

umieszczonych było 103 dzieci, zaś w 5 rodzinach zastępczych 

poza Powiatem Mieleckim przebywa 7 dzieci pochodzących 

z terenu naszego powiatu. (stan na 31.12.2018r.).   
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interwencyjnych ośrodkach 

preadopcyjnych lub rodzinach 

pomocowych 

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie 19 

wychowanków – mieszkańców Powiatu Mieleckiego – 

przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza 

Powiatem Mieleckim wyniosły za 2018 r. – 619 404,69 zł 

przyznawanie pomocy 

finansowej osobom 

usamodzielnianym 

opuszczającym rodziny 

zastępcze, placówki 

opiekuńczo – wychowawcze 

lub regionalne placówki 

opiekuńczo – terapeutyczne 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu w 2018r. na 

sfinansowanie pomocy na kontynuowanie nauki, na 

usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie osób 

usamodzielnianych przeznaczyło łącznie kwotę 204 232,36 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. 

podniesienie jakości usług 

w zakresie pieczy zastępczej 

Pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w 2018r. 

wzięli udział w 23 szkoleniach i konferencjach podnosząc 

kwalifikacje i umiejętności.  

 

Utworzenie placówki 

opiekuńczo – wychowawczej 

Nie zachodziła potrzeba utworzenia jednostki opiekuńczo-

wychowawczej z uwagi na małą liczbę dzieci umieszczanych 

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 

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 z dnia 22 marca 2018r. 

Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie 

Poszerzenie wiedzy ogółu 

społeczeństwa na temat 

zjawiska przemocy w rodzinie, 

w tym służb działających  

w tym obszarze 

Opracowano i rozpropagowano ulotki zawierające informacje na 

temat zjawiska przemocy oraz sposobów pomocy osobom 

uwikłanym w problem przemocy w rodzinie. 

 Podniesienie poziomu wiedzy 

i świadomości społecznej  

w zakresie przyczyn i skutków 

przemocy w rodzinie, zmiana 

postrzegania przez 

społeczeństwo problemu 

przemocy w rodzinie 

Opracowano i rozpropagowano ulotki zawierające informacje na 

temat zjawiska przemocy oraz sposobów pomocy osobom 

uwikłanym w problem przemocy w rodzinie, a także prowadzona 

była na przełomie 2017/2018 r. grupa dla kobiet doświadczających 

przemocy domowej. 

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 
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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 zabezpieczone są środki na realizację 

programu korekcyjno-edukacyjnego.  

1.3 

Upowszechnianie informacji 

i edukacja w zakresie 

możliwości i form udzielania 

pomocy osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie  

Opracowano i rozpropagowano ulotki zawierające informacje na 

temat możliwości i form udzielania pomocy osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie. 

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 

i prawnego. W roku 2018 skorzystało z powyższych form wsparcia 

56 osób uwikłanych w problem przemocy w tym: 43 osoby 

z poradnictwa psychologicznego i 13 osób z poradnictwa 

prawnego.  

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 pobyt osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Mielcu. 

W mieszkaniu możliwy jest pobyt 8 osób. W roku 2018 ze 

schronienia w PIK skorzystała jedna 4-osobowa rodzina uwikłana 

w problem przemocy.  

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 2018 

przeprowadzono 22 rozmowy telefoniczne mające na celu 

udzielenie wsparcia. 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

krzywdzonym dzieciom 

w trybie art. 12a ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie 

W 2018 r. PCPR, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej 

zapewnił 3 dzieciom umieszczonym interwencyjnie przez Policję 

miejsce w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia 

rodzinnego. 

Opracowanie i realizacja 

programów terapeutycznych 

i pomocy psychologicznej dla 

Brak opracowanego programu, prowadzona była grupa dla osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie. W roku 2018 pracowała grupa 
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osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie 

pomocowa dla kobiet doświadczających przemocy, brały w niej 

udział 4 kobiety. 

Monitoring skuteczności 

działań pomocowych 

Monitoring prowadzony jest przez pracownika PCPR w Mielcu, co 

do osób objętych programem korekcyjno - edukacyjnym poprzez 

rozmowy z pracownikami socjalnymi OPS, kuratorami oraz 

członkami rodzin. 

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 

Każdego roku prowadzony jest nabór osób stosujących w rodzinie 

przemoc do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym. 

W roku 2018 ze względu na trudności w utworzeniu grupy zajęcia. 

nie zostały przeprowadzone. 

Stosowanie procedury 

„Niebieska Karta” 

PCPR stosuje procedurę Niebieskiej Karty. Pracownicy PIK 

i PCPR w Mielcu wypełnili 7 formularzy „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 w rodzinie 

przemoc do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym. 

W roku 2018 ze względu na trudności w utworzeniu grupy zajęcia. 

nie zostały przeprowadzone 

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 7 szkoleniach podnoszących 

kompetencje zawodowe oraz w superwizji organizowanej przez 

Urząd Miasta Mielca.  
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 PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM I ZJAWISKU  

WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 

NR 

CEL OPERACYJNY I 

SPOSOBY JEGO 

REALIZACJI 

REALIZACJA 

2018 

2.2 

Ograniczanie zjawiska ubóstwa 

Pobudzanie wśród rodzin 

zagrożonych ubóstwem 

aktywności, przedsiębiorczości 

i postaw mających na celu 

zmianę stylu życia 

Powiat zakończył realizację dwóch projektów  

w ramach konkursów RPO WP na lata 2014-2020 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na 

rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, a obecnie 

realizuje do listopada 2019 r. trzeci projekt dla osób 

niepełnosprawnych w ramach powyższego programu.  Realizacja 

powyższych projektów w znacznym stopniu przyczynia się do 

pobudzania aktywności i przedsiębiorczości oraz zmiany stylu 

życia poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań, usług, szkoleń 

wzmacniających aktywność uczestników.  

 2.3 

Ograniczanie zjawiska bezrobocia 

Promowanie i wspieranie 

powstawania podmiotów 

ekonomii społecznej 

Pracownicy jednostek samorządowych oraz organizacji 

pozarządowych biorą udział w szkoleniach ROWES. 

Tworzenie centrów integracji 

społecznej 

Na terenie Miasta Mielec funkcjonuje Centrum Integracji 

Społecznej utworzone przez stowarzyszenie „Godne Życie dla 

Dzieci”. Jedną z podstawowych metod pozwalających na 

„wychodzenie z wykluczenia społecznego” stosowanych przez 

CIS, jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych. 

Głównym celem CIS w Mielcu jest pomoc w podnoszeniu 

kwalifikacji osób bezrobotnych w ramach reintegracji zawodowej 

oraz wsparcie w zakresie reintegracji społecznej. 

2.4 

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. 

Wsparcie instytucjonalne dla 

rodzin osób uzależnionych od 

alkoholu i narkotyków (osób 

współuzależnionych). 

 

Organizowane przez podmioty lecznicze. 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. 

Prowadzenie programów 

profilaktycznych wśród dzieci i 

młodzieży. 

 

W szkołach, dla których podmiotem prowadzącym jest gmina lub 

powiat prowadzone są programy profilaktyczne. 

http://stowarzyszenie.mielec.pl/v2/?page_id=265
http://stowarzyszenie.mielec.pl/v2/?page_id=265
http://stowarzyszenie.mielec.pl/v2/?page_id=265
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2.5 
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przez organizowanie odpowiednich zajęć 

w istniejących lub nowo otworzonych placówkach 

2.6 

Ułatwienie cudzoziemcom integracji na terenie Powiatu Mieleckiego 

1. Informowanie 

cudzoziemców 

o przysługujących im 

formach wsparcia i pomocy. 

2. Współdziałanie 

z cudzoziemcem oraz 

wspieranie go w kontaktach 

ze środowiskiem lokalnym. 

3. Pomoc w uzyskaniu 

możliwości zamieszkania  

w tym w mieszkaniach 

chronionych. 

4. Opracowanie 

Indywidualnego Programu 

Integracji. 

5. Działania dotyczące 

pomocy w zakresie nauki 

języka polskiego. 

6. Wypłacanie świadczeń 

pieniężnych 

Dotychczas brak było konieczności prowadzenia działań mających 

na celu ułatwienie cudzoziemcom integracji na terenie Powiatu 

Mieleckiego. 

 

 OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

NR 

CEL OPERACYJNY I 

SPOSOBY JEGO 

REALIZACJI 

REALIZACJA 

2018 

3.1 

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 2018 wydano 365 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia, 

2891 orzeczeń 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 zakończył realizację dwóch projektów w ramach 

konkursów RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osób 

sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, a obecnie realizuje do 

listopada 2019 r. trzeci projekt dla osób niepełnosprawnych 

w ramach powyższego programu. W/w projekty obejmowały 

i obejmują realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej, 

społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej osób niepełnosprawnych. 
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W każdym z projektów uczestnikami były/są m.in. osoby 

niepełnosprawne. Realizacja powyższych projektów w znacznym 

stopniu przyczynia się do pobudzania aktywności 

i przedsiębiorczości oraz zmiany stylu życia poprzez 

wprowadzanie nowych rozwiązań, usług, szkoleń wzmacniających 

aktywność uczestników. 

 Prowadzenie akcji 

informujących społeczeństwo  

o skali występowania 

niepełnosprawności, 

uświadamianie ograniczeń 

wynikających  

z niepełnosprawności. 

Opracowano ulotki i plakaty informujące o funkcjonowaniu 

wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. 

REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

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 

Opracowano ulotki i plakaty 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. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności w Mielcu nie prowadzi się tego rodzaju 

ewidencji. 

3.2. 

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. 

Profilaktyka, rehabilitacja i opieka medyczna 
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Prowadzenie wypożyczalni 

sprzętu rehabilitacyjnego, 

przedmiotów ortopedycznych  

i środków pomocniczych oraz 

dalsze doposażenie placówki 

W roku 2018 wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 

wyposażona była w 1069 sztuk sprzętu w tym 926 sztuk sprzętu 

rehabilitacyjnego i 143 sztuki sprzętu pomocniczego. 

Wypożyczonych zostało 1064 sztuki sprzętu. 

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 

Co roku osoby niepełnosprawne w miarę możliwości finansowych 

mogą ubiegać się o dofinansowania ze środków PFRON do 

turnusów rehabilitacyjnych. 

W roku 2018 dofinansowanie dostało 105 osób w tym 41 dzieci + 

49 opiekunów. 

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 2018 z programu skorzystało 78 osób niepełnosprawnych. 

3.2 

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 2018 z dofinansowania do likwidacji barier 

architektonicznych skorzystało 26 osób. 

Likwidacja barier 

transportowych poprzez zakup 

środków transportu dla 

instytucji prowadzących 

działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

 

Powiat realizuje program finansowany ze środków PFRON 

„Program Wyrównywania Różnic Międzyregionalnych III”, 

w ramach, którego możliwe jest dofinansowanie do zakupu 

samochodów dla instytucji prowadzących działalność na rzecz 

osób niepełnosprawnych.  

Organizowanie szkoleń 

pracowników urzędów  

i instytucji w zakresie 

Pracownicy uczestniczą w szkoleniach porozumiewania się 

z osobami głuchoniemymi.  
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porozumiewania się z osobami 

np. głuchoniemymi 

Usprawnienie osób niepełnosprawnych, likwidacja barier w komunikowaniu się, refundacja 

sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 

Likwidacja barier technicznych 

w celu umożliwienia osobom 

niepełnosprawnym 

sprawniejszego działania  

w społeczeństwie  

i umożliwienia wydajniejszego 

funkcjonowania 

W roku 2018 z dofinansowania do likwidacji barier technicznych 

skorzystało 38 osób. 

Dofinansowanie ze środków 

PFRON zaopatrzenia osób 

niepełnosprawnych w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki 

pomocnicze oraz jednostek 

organizacyjnych w sprzęt 

rehabilitacyjny 

W roku 2018 z dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

skorzystało 1191 osób w tym 136 dzieci. 

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.  

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych, w tym organizacji posiadających status 

organizacji pożytku publicznego i wolontariuszy działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

Prowadzenie bazy danych  

o organizacjach 

pozarządowych, w tym 

działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych i jej 

publikacja na stronie 

internetowej 

Powiat prowadzi bazę danych o organizacjach pozarządowych. 

 

Propagowanie wśród osób 

niepełnosprawnych informacji 

o działających na ich rzecz 

instytucjach i organizacjach 

pozarządowych 

Na terenie Powiatu Mieleckiego działają Powiatowa Rada Pożytku 

Publicznego oraz Forum Organizacji Pozarządowych.  
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Umożliwianie organizacjom 

pozarządowym wymianę 

doświadczeń z działalności. 

Wspieranie działań 

Powiatowego Forum 

Organizacji Pozarządowych 

w zakresie pomocy osobom 

niepełnosprawnym 

Wspieranie lub powierzenie 

realizacji zadań publicznych 

organizacjom pozarządowym 

wraz z udzielenie dotacji 

finansowych na ich realizację 

po przeprowadzeniu konkursu 

ofert 

W Powiecie Mieleckim realizowany był „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 2018 rok” 

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. 

Rozwój infrastruktury społecznej 

Poszerzenie WTZ w Mielcu 

o kolejne pracownie 

W 2018 r. z rehabilitacji w WTZ skorzystało 85 osób, zajęcia 

prowadzono w 15 pracowniach. Zwiększona została ilość 

uczestników o 5 osób oraz utworzono 1 nową pracownię. 

Utworzenie placówki wsparcia 

dziennego dla osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie w stopniu 

głębokim 

Placówkę wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie w stopniu głębokim utworzyło w 2017r. PSONI 

Koło w Mielcu korzystając ze środków UE. 

Zwiększenie ilości osób 

objętych usługami 

opiekuńczymi  

w środowiskowych domach 

samopomoc 

Powiat zlecił realizację zadania – prowadzenia ŚDS - PSONI Koło 

w Mielcu. W roku 2018 wsparcie w placówce znalazło 47 osób 

niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. 

 

 EDUKACJA 

NR 

CEL OPERACYJNY I 

SPOSOBY JEGO 

REALIZACJI 

REALIZACJA 

2018 

4.3 

Wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów z problemami szkolnymi. 

Organizację w gminach 

punktów konsultacyjnych 

Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. 

2 filie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu  

tj. w Radomyślu Wielkim oraz w Padwi Narodowej. 

Zapewnienie zatrudnienia  

w każdej szkole pedagoga 

szkolnego i psychologa. 

Organy prowadzące starają się zapewnić w szkołach pedagogów 

oraz psychologów. 
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 OCHRONA ZDROWIA 

N

R 

CEL OPERACYJNY I 

SPOSOBY JEGO 

REALIZACJI 

REALIZACJA 

2018 

5.1 

Rozwój sieci palcówek realizujących świadczenia na rynku usług medycznych. 

Utworzenie nowych oddziałów 

Szpitala Powiatowego ( oddział 

psychiatryczny, oddział 

odwykowy, oddział 

geriatryczny). 

Zadanie realizowane w miarę możliwości. 

Zorganizowanie gabinetu 

psychiatrii dziecięcej 

Powiat Mielecki przystąpił do organizacji projektu mającego na 

celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci  

i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Projekt pod nazwą 

„Bliżej siebie” współfinansowany z dotacji otrzymanej 

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie 

społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2018. 

Program ten jest kontynuacją prowadzonego w latach 2014, 2015 

projektu pn. „Bliżej siebie – sieć wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi i upośledzeniem umysłowym na terenie powiatu 

mieleckiego”. Beneficjentami projektu są uczniowie szkół 

podstawowych oraz ponadpodstawowych, ich rodziny oraz 

opiekunowie z terenu Powiatu Mieleckiego, u których 

zaobserwowano zaburzenia psychiczne. 

 

 ROZWÓJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 

N

R 

CEL OPERACYJNY I 

SPOSOBY JEGO 

REALIZACJI 

REALIZACJA 

2018 

6.1 

Wsparcie wolontariatu 

Użyczenie bazy lokalowej na 

potrzeby pracy 

wolontarystycznej. 

PCPR w Mielcu korzysta ze wsparcia wolontariuszy np. w pracy 

z rodzinami zastępczymi.  

6.2 

Wsparcie organizacji pozarządowych 

 Udzielanie wsparcia 

finansowego dla organizacji 

pozarządowych. 

 Poradnictwo i organizacja 

szkoleń dla organizacji 

pozarządowych. 

 Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi, fundacjami 

i stowarzyszeniami 

działającymi w zakresie 

polityki społecznej. 

 Zaktywizowanie 

społeczeństwa do działań na 

rzecz poprawy warunków 

społecznych w powiecie 

W Powiecie Mieleckim realizowany był „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 2018 rok” 
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w tym tworzenia 

organizacji, stowarzyszeń  

i fundacji. 
 

 

 

 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ 

N

R 

CEL OPERACYJNY I 

SPOSOBY JEGO 

REALIZACJI 

REALIZACJA 

2018 

7.1 

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 2018 r. w DPS w Mielcu przebywało 153 mieszkańców. 

 

7.2 

Zorganizowanie i prowadzenie 

mieszkań chronionych dla osób 

z terenu Powiatu Mieleckiego 

dla wychowanków 

opuszczających rodziny 

zastępcze i plac. opiekuńczo-

wychowawcze oraz placówki 

opiekuńczo-wychowawczej. 

PCPR w Mielcu prowadzi mieszkanie chronione o zasięgu 

ponadgminnym dla 3 osób.  

7.3 

Prowadzenie Punktu 

Interwencji Kryzysowej,  

a w przyszłości Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej 

Przy PCPR w Mielcu funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej, 

w którym mieszkańcy z terenu Powiatu Mieleckiego mogą 

skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego 

i psychologicznego. PIK dysponuje mieszkaniem, w którym jest 

miejsce dla 8 osób. Schronienie może być udzielone na czas 3 

miesięcy. 

7.4 

Prowadzenie ośrodków 

wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

Powiat zlecił prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 

PSONI Koło w Mielcu. 

 

Cel operacyjny i sposoby jego 

realizacji  

 

Opis realizacji z uwzględnieniem danych liczbowych (np. 

liczba osób korzystających z danej formy wsparcia, liczba 

realizowanych programów, liczba podjętych inicjatyw) 

odnoszących się do poszczególnych zadań. 

2016 2017 2018 

Ograniczanie zjawiska bezrobocia 

 

Aktywizacja zawodowa osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w ramach usług  

i instrumentów rynku pracy. 

3211 2694 2254 

Wsparcie inicjatyw prowadzących 

do tworzenia nowych miejsc pracy. 815 784 552 



RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO W ROKU 2018 
 

55 
 

Organizowanie szkoleń dla osób 

zamierzających rozpocząć własną 

działalność gospodarczą. 
176 53 89 

Podejmowanie inicjatyw na rzecz 

zmiany postaw bezrobotnych, 

aktywizowanie do pełnienia ról 

społecznych oraz powrotu na rynek 

pracy. 

310 75 101 

Rozwój zatrudnienia socjalnego  

w celu przywrócenia możliwości 

zatrudnienia osobom podlegającym 

wykluczeniu społecznemu. 

17 9 3 

Ograniczenie zjawiska 

długotrwałego bezrobocia i jego 

przyczyn poprzez wsparcie osób 

bezrobotnych i długotrwale 

bezrobotnych w zakresie 

reintegracji zawodowej oraz 

wsparcie dla otoczenia tych osób. 

701 562 263 

Wspieranie osób w wieku 50+ na 

rynku pracy. 
264 242 107 

Wsparcie osób niepełnosprawnych 

na rynku pracy 109 116 64 

Mobilizacja osób bezrobotnych do 

aktywnego poszukiwania pracy 
1441 1250 1043 

Poradnictwo dla osób 

poszukujących pracy oraz 

promowanie aktywnych form 

wychodzenia z bezrobocia 

1951 1429 1425 

Monitorowanie skali występowania zjawiska niepełnosprawności i informowanie społeczeństwa o 

skali zjawiska niepełnosprawności 

Aktywizowanie zawodowe, 

społeczne, zdrowotne i edukacyjne 

osób niepełnosprawnych 

109 116 64 

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych 

Zbieranie informacji  

o bezrobotnych i poszukujących 

pracy osobach niepełnosprawnych 
443 374 304 

Prowadzenie bazy danych  

o ofertach zatrudnienia 

skierowanych do osób 

niepełnosprawnych 

304 324 293 

Prowadzenie poradnictwa 

zawodowego dla osób 

niepełnosprawnych 

umożliwiającego wybór 

odpowiedniego zatrudnienia lub 

szkolenia 

67 48 83 
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Kierowanie na szkolenia  

i organizowanie szkoleń 

umożliwiających osobom 

niepełnosprawnym podnoszenie  

i zdobywanie nowych kwalifikacji 

zawodowych 

5 12 3 

Wspieranie i aktywizowanie 

działań pracodawców tworzących 

miejsca pracy dla osób 

niepełnosprawnych 

1 2 1 

Objęcie osób niepełnosprawnych 

instrumentami i usługami rynku 

pracy, w szczególności: udzielanie 

jednorazowych środków na 

podjęcie własnej działalności 

gospodarczej 

2 3 5 

Objęcie osób niepełnosprawnych 

instrumentami i usługami rynku 

pracy, w szczególności: zwrot 

kosztów poniesionych przez 

pracodawców na przystosowanie 

stanowisk pracy do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

0 0 0 

Objęcie osób niepełnosprawnych 

instrumentami i usługami rynku 

pracy, w szczególności: zwrot 

kosztów wyposażenia stanowiska 

pracy osoby niepełnosprawnej 

1 2 1 

Objęcie osób niepełnosprawnych 

instrumentami i usługami rynku 

pracy, w szczególności: 

organizacja staży, zatrudnienia 

subsydiowanego i szkoleń 

zawodowych dla osób 

niepełnosprawnych. 

106 111 58 

Objęcie osób niepełnosprawnych 

instrumentami i usługami rynku 

pracy, w szczególności: 

umożliwienie osobom 

niepełnosprawnym bezpłatnego 

dostępu do Internetu i pracy w celu 

dotarcia do ofert zatrudnienia 

Tak (nie 

prowadzi się 

statystyk ile 

osób 

skorzystało  

z dostępu do 

Internetu) 

Tak (nie prowadzi 

się statystyk ile 

osób skorzystało 

z dostępu do 

Internetu) 

Tak (nie prowadzi się 

statystyk ile osób 

skorzystało z dostępu do 

Internetu) 
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4.6. 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. 

 

Realizacja założeń przyjętych w dokumencie wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 r. zostały zrealizowane następujące działania: 

1. Zostały opracowane ulotki dotyczące zjawiska przemocy, zawierające informacje dotyczące działania 

Punku Interwencji Kryzysowej. Materiały zostały rozpowszechnione wśród mieszkańców Powiatu 

Mieleckiego. 

2. Opracowano dane z ankiet diagnozujących zjawisko przemocy na terenie Powiatu Mieleckiego. 

Ankieta miała na celu określenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat instytucji udzielających 

wsparcia w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozpowszechniono ją w 2017 r. wśród 

osób korzystających ze wsparcia OPS z terenu powiatu).  

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

w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

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

telefonicznie oraz podczas kontaktu osobistego informacji oraz wsparcia osobom uwikłanym 

w przemoc. 

5. PCPR, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnił trzem dzieciom umieszczonym 

interwencyjnie przez Policję miejsce w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. 

6. PCPR stosuje procedurę Niebieskiej Karty. Pracownicy PIK i PCPR w Mielcu wypełnili 7 formularzy 

„Niebieska Karta –A”. 

7. 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.  
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8. Pracownicy PCPR realizujący zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie brali udział 

w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe.  

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

10. Zorganizowano szkolenie z zakresu komunikowania się i działania wobec osób  

w kryzysie przemocy dla pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Mieleckiego. 

Wzięły w nim udział 24 osoby.  

11. 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.  

12. W roku 2018 nie został przeprowadzony program korekcyjno-edukacyjny, gdyż nie udało się zebrać 

wystarczającej liczby osób do przeprowadzenia zajęć grupowych.  

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

terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

14. W przypadku osób doznających przemocy w rodzinie występują trudności  

z motywowaniem ich do udziału w grupach wsparcia, dlatego w roku 2018 nie udało się przeprowadzić 

zajęć dla w/w osób.  

 

Ze schronienia udzielanego w Punkcie Interwencji Kryzysowej w roku 2018 skorzystała  

4-osobowa rodzina (matka i 3 dzieci, w tym jedno niepełnosprawne), która doświadczała przemocy 

domowej. 

W ramach specjalistycznego poradnictwa udzielono porady i wsparcia 56 osobom doznającym przemocy 

w rodzinie. W tym 43 osoby objęte pomocą psychologiczną i rodzinną oraz 13 osób objętych pomocą 

prawną. Wśród osób dotkniętych przemocą znalazło się 6 dzieci. 

W związku z wykonywaniem czynności służbowych w 2 przypadkach zawiadomiono Prokuraturę 

Rejonową w Mielcu o powzięciu podejrzenia popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie.  

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. 
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4.7.Powiatowy Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego na lata 2017 – 2019 
 

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

obywateli i porządku publicznego na lata 2017 – 2019 został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/189/2017 

Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017 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: Biuro 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 2018 r.: 

 

1. Podstawowe założenia- 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, 

 wzrost realnego bezpieczeństwa mieszkańców powiatu mieleckiego, 

 edukacja dla bezpieczeństwa. 

 

Komenda Powiatowa Policji w Mielcu przeprowadziła następujące programy szkolenia: 

  „Bezpieczna droga do szkoły”,  

 „Kręci mnie bezpieczeństwo”,  

 Bezpieczne lato”,  

 „Pseudokibic”,  

 „Bezpieczny senior”,  

 „Ostrożnie pies”,  

 „Bezpieczny ogród”,  

 „Cyberbezpieczni”. 

 

1. Zgodnie z posiadanymi danymi stwierdzono ilość przestępstw w 2018 roku na terenie powiatu 

mieleckiego 1402, ( w 2017 roku 1243). 

 Przestępstw kryminalnych 954, ( w 2017 roku 839). 

 Przestępstw gospodarczych 194, ( w2017 roku 129). 

2. Na wzrost przestępstw miała wpływ nowelizacja przepisów Kodeksu Karnego dotycząca uchylenia się 

od obowiązków alimentacyjnych, co spowodowało zwiększenie liczby wniosków przekazanych przez 

organy pomocy społecznej dotyczących przestępstw z art.209 Kodeksu Karnego. 

3. Ogólna liczba wykroczeń 12125, (w 2017 roku 11825). 

4. Wybrane rodzaje wykroczeń; 

 Przeciwko porządkowi i komunikacji 1162, ( w 2017 roku 8954),  

 Przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 68, (w 2017 roku 576), 
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 Przeciwko urządzeniom porządku publicznego 57, (w 2017 roku 329), 

 przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 32, (w 2017 roku 122). 

5. Stan bezpieczeństwa w ruch drogowym: 

 wypadków 57, ( w 2017 roku 67) , 

 ranni 58 osób, ( w 2017 roku 69 osób), zginęło 5 osób, ( w 2017 roku 8 osób). 

6. Krajowa mapa zagrożeń: 

 zgłoszeń 866, ( w tym 540 potwierdzone). 

 

2. Podstawowe założenia - 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. 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu przeprowadziła następujące szkolenia:  

  „Kręci mnie bezpieczeństwo”, 

  „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, 

 „Turniej wiedzy pożarniczej”. 

 W ramach zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa oraz współpracy z harcerzami został 

utworzony kanał radiowy służący do utrzymywania stałej łączności pomiędzy obozem harcerskim 

a SK KP PSP. W tym celu zaprogramowano radiotelefony nasobne, które mogą zostać udostępnione 

harcerzom przebywającym na zorganizowanych obozach na terenie Powiatu Mieleckiego. KP PSP 

uzyskała również dostęp do nowego systemu ostrzegania i alarmowania ludności, co w znacznym 

stopniu usprawniło i przyspieszyło czas alarmowania jednostek OSP do działania. 

 

3. Podstawowe założenia - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu: 

 bezpieczeństwo w zakresie higieny środowiska, 

 bezpieczeństwo związane z nadzorem nad środkami zastępczymi. 

 edukacja dla poprawy bezpieczeństwa sanitarnego. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu pracował na podstawie wytycznych ujętych w tzw. 

”Planie zasadniczych zamierzeń na 2018 rok”. 

 Sytuacja epidemiologiczna powiatu mieleckiego w zakresie chorób zakaźnych w 2018 roku; - 1037 

zachorowań na choroby zakaźne, z czego hospitalizowano 129 przypadków. 

 Ogółem w powiecie mieleckim w roku 2018 w stosunku do roku 2017, odnotowano spadek 

zachorowań na choroby zakaźne i zakażenia o 5,8%. 

 Nadzór nad realizacją szczepień ochronnych - w 26 podmiotach leczniczych w ramach, których 

funkcjonuje 38 placówek realizujących program szczepień ochronnych przeprowadzono 39 kontroli 

z zakresu szczepień ochronnych. Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 19 lat jest 

dobry i waha się w granicach 96% do 100%. 

 Nadzór, nad jakością wody- wodociągi sieciowe, na terenie powiatu zaopatrują w wodę 135717 

osób - 77 kontroli, kąpieliska baseny - 27 kontroli. 
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 Nadzór nad bezpieczeństwem żywności - nadzorowano 1040 zakładów produkcji, obrotu 

i transportu żywności, przeprowadzono łącznie 633 kontroli sanitarnych. 

 Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej - przeprowadzono 249 kontroli obiektów 

komunalnych ( w tym 46 piaskownic). 

 Działalność zapobiegawczego nadzoru sanitarnego - przeprowadzono 103 kontrole, wydano 153 

decyzje, 212 opinii i zaświadczeń. 

 Promocja zdrowia i oświata zdrowotna - zrealizowano 14 programów edukacyjnych, (objętych 

zostało 14347 dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów). 

 

4. Podstawowe założenia - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu: 

 bezpieczeństwo w zakresie ochrony zdrowia, oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, 

 bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt w roku 2018 

przeprowadził łącznie 683 kontrole, w tym 118 kontroli nieplanowanych (były to rekontrole, kontrole na 

wniosek i skargi). W ramach tych kontroli przeprowadzono 221 kontroli dotyczących dobrostanu zwierząt 

utrzymanych w gospodarstwach. Poza gospodarstwami przeprowadzono 47 kontroli nadzorowanych przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, były to: 

 podmioty zajmujące się obrotem i skupem zwierząt, 

 zakłady wylęgu drobiu, 

 zakłady reprodukcyjne i odchowu drobiu, 

 podmioty sektora akwakultury, 

 punkty kopulacyjne i inseminacyjne, 

 podmioty zajmujące się transportem zwierząt. 

 

5. Podstawowe założenia - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu: 

 bezpieczeństwo socjalne mieszkańcow powiatu, 

 Przemoc w rodzinie.  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu 2018 roku realizowało miedzy innymi program: 

 „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”. Był to projekt w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego  

W 2018 roku odbyły się formy wsparcia: 

 Akademia Rodzica II etap -11 osób. 

 Zajęcia wspomagające rozwój – 22 osoby. 

 Specjalistyczne poradnictwo prawne i psychologiczne – 31 osób. 

 Terapia Rodzin - 9 rodzin (27 osób). 

 Zajęcia prowadzone w formie „Manewry Rodzinne” – 50 osób. 
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6. Podstawowe założenia - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mielcu 

 bezpieczeństwo obejmujące sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów 

budowlanych. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mielcu przeprowadził 3871 kontroli na terenie powiatu 

mieleckiego w tym: 3640 kontroli budów i obiektów budowlanych, 231 kontroli w terenie. 

 W wyniku w/w kontroli wydano 155 decyzji i postanowień, oraz szereg pouczeń.  

 Główne nieprawidłowości to: 

 samowole budowlane, 

 budowy prowadzone niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę,  

 niewłaściwe utrzymanie obiektu. 

 

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 2018 rok 
 

Tryb i data przyjęcia: 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 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/261/2017 Rady Powiatu 

Mieleckiego z dnia 29 listopada 2017r. w trybie i na zasadach, o którym mowa w art. 5a ust 1 ustawy z 

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

Realizacja: Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Mielcu. 

 

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

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. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r.: 

Konkurs ofert 2018 rok: 

 ilość złożonych ofert: 46 

 ilość organizacji, które otrzymały dofinansowanie: 32 

 przekazana kwota dofinansowania: 123 573,00 zł 

Małe granty 2018 rok: 

 ilość złożonych ofert: 22 

 ilość organizacji, które otrzymały dofinansowanie: 13 

 przekazana kwota dofinansowania: 39 650,00 zł 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, powierzono 

wykonanie następujących zadań publicznych: 

 zadanie „Organizacja powiatowych zawodów sportowych młodzieży szkolnej pn. Igrzyska Dzieci, 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada zgodnie z kalendarzem imprez oraz zapewnienie 

dojazdów młodzieży ze szkół prowadzonych przez Powiat Mielecki na zawody rejonowe 
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i wojewódzkie”; wpłynęła 1 oferta organizacji Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mielcu, 

opiewającą na kwotę 30 000,00 zł – zadanie zostało wykonane, 

 zadanie „Organizacja cyklu imprez sportowych o zasięgu powiatowym  

i ponadpowiatowym, w tym prowadzenie Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej”; wpłynęła 

1 oferta, która odpadła pod względem formalnym.  

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 14 ofert, z których wybrano 9 ofert organizacji. Zadania opiewały na kwotę 28 600,00 zł 

– zadania zostały wykonane, 

 zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci 

i młodzieży”; wpłynęło 21 oferty, z których wybrano 16 ofert organizacji. Zadania opiewały na 

kwotę 48 805,00 zł – zadania zostały wykonane, 

 zadanie „Ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności oraz obronności państwa, 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych”; wpłynęło 8 ofert, z których wybrano 

oferty 6 organizacji (z przyznanego dofinansowania zrezygnowało Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Policji - Podkarpacka Grupa Wojewódzka - IPA REGION MIELEC – projekt pn. 

Akcja „Świetlik” – kwota 3 832,00 zł.). Zadania opiewały na kwotę 16 168,00 zł – zadania zostały 

wykonane, 

 zadanie „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób”; wpłynęło 2 oferty, z których wybrano ofertę 

1 organizacji, opiewającą na kwotę 4 000,00 zł – zadanie zostało wykonane. 

W ramach trybu małych dotacji, wsparto wykonanie następujących zadań: 

 zadanie o nazwie „Organizacja i przeprowadzenie pikniku bezalkoholowego Majówka Rodzinna”, 

organizacji „Parafia Rzymskokatolicka p. w. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu”, wsparto kwotą 

3 000,00 zł, 

 zadanie o nazwie „Wydanie albumu pt. "SZTUKA INSPIROWANA ŻYCIEM - FORMA - 

ŚWIATŁO - KOLOR" CZŁONKÓW Klubu Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu”, organizacji „Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu”, wsparto kwotą 3 500,00 zł, 

 zadanie o nazwie „Publikacja: Szkic historyczny Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Mielec 

1893 – 2018”, organizacji „Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Mielcu”, wsparto kwotą 

3 000,00 zł, 

 zadanie o nazwie "PIEŚŃ WOLNOŚCI", organizacji „Stowarzyszenie Przecławski Krąg", wsparto 

kwotą 2 500,00 zł, 

 zadanie o nazwie "Przegląd Pieśni Patriotycznych i Oazowych na 100 lecie Niepodległości", 

organizacji „Stowarzyszenie JAŚLANY", wsparto kwotą 3 000,00 zł,  

 zadanie o nazwie Turniej Piłkarski o Puchar Starosty Powiatu Mieleckiego z okazji zakończenia 

jubileuszowej XV edycji Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej PALP, organizacji „Powiatowe 

Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Mielcu”, wsparto kwotą 2 500,00 zł,  

 zadanie o nazwie „Propagowanie idei ratownictwa życia i mienia w Powiecie Mieleckim”, 

organizacji „Ochotnicza Straż Pożarna w Borowej”, wsparto kwotą 3 000,00 zł,  
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 zadanie o nazwie „W krainie marzeń", organizacji „Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności 

Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”, wsparto kwotą 4 000,00 zł,  

 zadanie o nazwie „Piknik rodzinny pt. Bezpiecznie, zdrowo i sportowo", organizacji „Ochotnicza 

Straż Pożarna w Padwi Narodowej”, wsparto kwotą 3 100,00 zł,  

 zadanie o nazwie „Zabawa z koszykówką”, organizacji „Międzyszkolny Klub Sportowy MKS 

Mielec”, wsparto kwotą 3 500,00 zł,  

 zadanie o nazwie „ORKIESTRA DĘTA DOBRYNIN POZNAJE KULTURĘ DUŃSKĄ”, 

organizacji „Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Dobrynin”, wsparto kwotą 3 500,00 zł, 

 zadanie o nazwie „LETNIA LEKCJA HISTORII STRZELCÓW”, organizacji „Stowarzyszenie 

Społeczno - Edukacyjne ORZEŁ BIAŁY – STRZELEC”, wsparto kwotą 3 500,00 zł,  

zadanie o nazwie „Piknik edukacyjny – „Aktywna niedziela z rodziną" Turniej piłkarski w piłkę 

nożną na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości”, organizacji Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy Grunwald w Padwi Narodowej, wsparto kwotą 1 550,00 zł. 

 

W związku z realizacją przez PCPR w Mielcu w roku 2018 zadań ustawowych przekazano środki dla nw. 

organizacji pozarządowych: 

 Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane - 40 000 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 20 osób niepełnosprawnych. 

Realizowano rehabilitację indywidualną w miejscu zamieszkania członków Stowarzyszenia 

(w wymiarze 1 800 godz.) oraz grupową i społeczną (w wymiarze 200 godz.). 

 Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki - Koło Polskiego Związku Niewidomych 

w Mielcu - 6 480 zł - środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych, wycieczka po Poronina, Zakopanego i okolic, w wycieczce wzięły udział 23 

osoby niepełnosprawne i 7 opiekunów osób niepełnosprawnych. 

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu -  

910 904,10 zł - dotacja Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na prowadzenie 

Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na zlecenie Powiatu 

Mieleckiego, na dzień 31.12.2018 r. wsparcie w placówce znalazło 47 osób niepełnosprawnych  

z zaburzeniami psychicznymi (choroby psychiczne, niepełnosprawność intelektualna oraz choroby 

dodatkowe głównie niepełnosprawność ruchowa i epilepsja). 

 

W związku z realizacją przez PCPR w Mielcu projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz Działanie 8.4 

Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Powiat Mielecki zawarł 2 umowy 

o realizację zadania publicznego z: 
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a. Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Mielcu przy ul. Krakowska 1. 

Termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od 06 lutego 2017r. do 31 maja 

2018r. W ramach realizacji zadania publicznego PFRR w 2018r. objęła wsparciem 34 osoby 

skierowane przez PCPR w Mielcu: niepełnosprawne, korzystające z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa oraz przebywające w pieczy zastępczej lub 

opuszczające pieczę zastępczą, które realizowały staże zawodowe zgodnie ze ścieżką 

zaplanowaną w projekcie „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie 

Mieleckim”. Kwota przeznaczona na realizację zadania to 280 260,18 zł - źródło 

finansowania Europejski Fundusz Społeczny, 

b. ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Autystycznych i Niepełnosprawnych SUN RISE 

z siedzibą w Mielcu przy ul. Botanicznej 4. Termin realizacji zadania publicznego 

obejmował okres od stycznia 2018r. do maja 2018r. W ramach realizacji zadania 

publicznego stowarzyszenie realizowało Zajęcia Wspomagające Rozwój w ramach projektu 

pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, których celem był rozwój sensomotoryki 

i emocjonalny, poprawa umiejętności językowych i poznawczych, zwiększenie 

efektywności uczenia się 22 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie 

Powiatu Mieleckiego.  Kwota przeznaczona na realizację zadania to 15 294,00 zł - źródło 

finansowania Europejski Fundusz Społeczny. 

Prawa i obowiązki Zleceniodawcy wynikające z umów wykonywało Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie z siedzibą w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34. 

 

Na dzień 1 stycznia 2018r. w Powiecie Mieleckim funkcjonowało 477 organizacji pozarządowych, w tym 

25 fundacji, 231 stowarzyszeń, 116 klubów sportowych, 12 stowarzyszeń zwykłych, 93 ochotniczych 

straży pożarnych. W ciągu roku Starosta Powiatu Mieleckiego otrzymał informację o 10 nowych 

stowarzyszeniach i 5 nowych fundacjach zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. 2 

stowarzyszenia zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego, w dalszym ciągu toczy się 

postepowanie likwidacyjne wszczęte z inicjatywy Starosty Powiatu Mieleckiego, dotyczące 1 

stowarzyszenia.W roku 2018 w ewidencji Starosty Powiatu Mieleckiego zarejestrowały się 3 

stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej oraz 8 stowarzyszeń zwykłych. 

W w/w grupie stowarzyszeń nie złożono wniosku o wykreślenie z ewidencji.  

 

Stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej 26 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 19 razy. Stowarzyszenia zwykłe 5-krotnie 

wnioskowały do Starosty Powiatu Mieleckiego o wydanie wypisu z ewidencji. Łącznie w 2018 roku 

złożono 50 wniosków o wydanie zaświadczenia o wpisie Stowarzyszenia do rejestru. 

Na koniec 2018 roku, dane te przedstawiały się następująco: ogółem w Powiecie Mieleckim funkcjonowało 

501 organizacji pozarządowych, w tym 30 fundacji, 239 stowarzyszeń, 119 klubów sportowych,  

20 stowarzyszeń zwykłych, 93 ochotniczych straży pożarnych. 
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4.9.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 założeń przyjętych w dokumencie wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.: 

1. Realizacja zadań z zakresu usług rynku pracy 

Pośrednictwo pracy. 

W 2018 roku pracodawcy zgłosili łącznie 5939 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Oferty podjęcia 

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

tzw. oferty niesubsydiowane stanowiły 78,9% wszystkich ofert (4687 stanowisk pracy). Na oferowane 

stanowiska skierowano 1335 osób bezrobotnych, z czego pracodawcy potwierdzili zatrudnienie 81 osób. 

Oferty aktywizacji zawodowej realizowane przez pracodawców na podstawie umów o dofinansowanie 

zawartych z Urzędem, czyli tzw. oferty subsydiowane stanowiły 21,1% wszystkich ofert (1252 stanowiska 

pracy). Na oferowane miejsca aktywizacji zawodowej wydano 2777 skierowań. Pracę podjęły 1093 osoby 

bezrobotne. 

 

Wizyty w zakładach pracy 

Pośrednicy pracy odbyli 78 spotkań w lokalnych firmach, w ramach, których promowali działalność 

Urzędu i pozyskali 18 ofert pracy. Podczas wizyt pośrednicy pracy informowali o usługach rynku pracy 

świadczonych przez Urząd oraz dostępnych formach finansowej pomocy dla pracodawców. W trakcie 

prowadzonych rozmów pracownicy Urzędu pozyskali informacje na temat planów zatrudnieniowych oraz 

wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych na poszczególnych stanowiskach pracy. 

 

Targi pracy. 

W dniu 19 kwietnia 2018 r. zorganizowano drugą edycję Targów Pracy Powiatu Mieleckiego, podczas 

których zaprezentowało się ponad 40 firm z różnych branż działających na terenie całego powiatu. Dla 

osób bezrobotnych targi pracy były okazją do rozmów z pracodawcami o możliwości podjęcia pracy. 

Doradcy zawodowi służyli pomocą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Każdy mógł zrobić 

bezpłatne zdjęcie do CV. Targi odwiedziło kilka tysięcy osób zainteresowanych podjęciem pracy lub jej 

zmianą. 

 

Giełdy pracy. 

W 2018 roku zorganizowano 1 giełdę pracy na 22 stanowiska pracy w zawodach: kierownik działu 

(4 stanowiska), zastępca kierownika działu (4 stanowiska), magazynier (1 stanowisko), kasjer 

(7 stanowisk), sprzedawca (5 stanowisk), operator wprowadzania danych (1 stanowisko). W giełdzie 

uczestniczyło 72 osoby. Pracodawca potwierdził zatrudnienie 14 osób. 

 

 

Zatrudnianie cudzoziemców. 
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W 2018 roku przyjęto do realizacji 111 ofert pracy wraz z wnioskiem o wydanie informacji starosty na 

temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi na 950 stanowisk pracy. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji wydano 854 informacje. 

Dodatkowo pracodawcy złożyli 87 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Wydano m.in: 37 

zaświadczeń o wpisie wniosków do ewidencji, 68 zezwoleń na pracę sezonową oraz 24 uchylenia decyzji 

w sprawie zezwolenia na pracę sezonową. Jednocześnie pracodawcy złożyli 403 oświadczenia o zamiarze 

powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, z czego 360 oświadczeń zostało wpisane  

do ewidencji. Bez rozpatrzenia pozostawiono 37 oświadczeń, a w przypadku 6 oświadczeń wydano decyzję 

o odmowie wpisania oświadczeń do ewidencji. 

 

Poradnictwo indywidualne. 

W zakresie poradnictwa indywidualnego udzielono w 2018 roku łącznie 1043 porady indywidualne. 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 2018 roku zorganizowano 14 edycji zajęć dla 101 osób bezrobotnych w tym 7 edycji zajęć "Biznes plan" 

przygotowujących do otwarcia i prowadzenia własnej firmy, w których uczestniczyło 55 osób. Wszyscy 

uczestnicy mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji w zakresie przygotowania wniosku 

o dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Przeprowadzono również 2 edycje zajęć dla 

12 osób z zakresu przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, 4 warsztaty sporządzania dokumentów 

aplikacyjnych dla 25 osób bezrobotnych oraz zajęcia prezentujące metody poszukiwania pracy dla 9 osób. 

Zorganizowano także 22 spotkania grupowej informacji zawodowej, w których uczestniczyło łącznie 281 

osób. Tematyka spotkań dotyczyła możliwości korzystania z usług oraz instrumentów rynku pracy, a także 

praw i obowiązków osób bezrobotnych. 

 

W 2018 roku odbyło się 16 spotkań informacyjnych dla uczniów szkół podstawowych  

i ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego. Spotkania dotyczyły promocji Targów Pracy Powiatu 

Mieleckiego, informacji o usługach i instrumentach rynku pracy oraz przepisach związanych z rejestracją 

w Urzędzie, jak również planowania kariery zawodowej. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 935 

uczniów. Przeprowadzono także 6 spotkań z preorientacji zawodowej dla uczniów szkół podstawowych 

powiatu mieleckiego. Zajęcia dotyczyły planowania ścieżki zawodowej. W spotkaniach uczestniczyło 130 

uczniów. 

 

Szkolenia grupowe. 

W 2018 roku zorganizowano szkolenia: 

 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym dla 10 osób. Umowę podpisano  

z „Mistrzowie Zabawy” Jolanta Stępień z Mielca. Koszt przeszkolenia został ustalony na kwotę 

22000,00 złotych. 

 Spawanie metodą MAG i metodą TIG dla 7 osób. Umowę podpisano z Zakładem Doskonalenia 

Zawodowego w Rzeszowie. Koszt szkolenia należny instytucji szkoleniowej został ustalony na 

kwotę 22 050,00 złotych. 
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 Kierowca operator wózków jezdniowych dla 39 osób. Szkolenie zrealizowała firma Ośrodek 

Szkolenia Kierowców „AUTOKURS” Henryk Żelasko z Czermina za kwotę 28 860,00 złotych. 

 Podstawy przedsiębiorczości dla 34 osób bezrobotnych. Szkolenie za kwotę 17 340,00 złotych 

przeprowadziła Mielecka Szkoła Biznesu Policealne Studium Zawodowe w Mielcu. 

Szkolenia indywidualne. 

Na szkolenia realizowane pod indywidualne potrzeby pracodawców oraz osób zamierzających rozpocząć 

własną działalność gospodarczą skierowano w 2018 roku 7 osób. Były to następujące szkolenia:  

 Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. D. Szkolenie zrealizował 

Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTOKURS” Henryk Żelasko z Czermina za kwotę 1 850,00 

złotych. 

 Usuwanie wgnieceń z karoserii bez lakierowania (PDR) przeprowadziła jednostka szkoleniowa 

Ireneusz Grzybowski „BERA” z Słupcy za kwotę 3 400,00 złotych. 

 Makijaż permanentny brwi metodą mocroblanding. Szkolenie zrealizowała firma Czerwonka 

Wioleta z Rzeszowa za kwotę 3 400,00 złotych. 

 Kurs „Auto Detaling” przeprowadziła jednostka szkoleniowa Cleancar.pl  

z Tarnowskich Gór za kwotę 4 400,00 złotych. 

 Kurs „Podstawy szycia” zrealizował Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie. Koszt 

szkolenia należny instytucji został ustalony na kwotę 1600,00 złotych. 

 Kurs „Przedłużanie rzęs”. Szkolenie przeprowadziła firma Heben Polska Sp. z o.o.  

z Tarnobrzega za kwotę 1 499,00 złotych. 

 Wizaż – nowe trendy zrealizowała jednostka szkoleniowa Akademia Sztuki Piękności Krystyna 

Łenczyńska z Krakowa za kwotę 4 600,00 złotych. 

Finansowanie studiów podyplomowych 

W 2018 roku zawarto 3 umowy na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych oraz kontynuowano 

6 umów zawartych w poprzednim roku. Łączne wydatki na finansowanie studiów podyplomowych 

wyniosły 16 708,02 złotych. 

  

Finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

W całym 2018 roku przeprowadzono 6 naborów wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników  

i pracodawcy ze środków limitu KFS oraz środków rezerwowych. W ich wyniku pracodawcy złożyli 121 

wniosków, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Zawarto łącznie 67 umów na 

przeszkolenie 299 osób. Łączna wartość dofinansowania dla pracodawców wyniosła 452603,04 złotych. 

2. Realizacja zadań z zakresu instrumentów rynku pracy. 

Programy finansowane z Funduszu Pracy 

 Środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przyznane na podstawie 

„algorytmu” 
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LIMIT  

NA 2018 ROK 

Planowana 

liczba 

aktywizowan

ych osób 

(w tym osoby, 

które 

rozpoczęły 

udział w 

programie  

w 2017r.) 

REALI 

ZACJA PLANU 

(w tym 

zobowiązania z 

2017r.) (zł) 

REALI 

ZACJA PLANU 

(w tym osoby, 

które rozpoczęły 

udział w 

programie w 

2017r.) 

L

P 

WYSZCZE 

GÓLNIENIE 
% Zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 prace interwencyjne 31,01% 805 243,81 252 799 588,73 285 

2 Staże 51,99% 
1 349 

900,00 
229 1 348 630,33 247 

3 roboty publiczne 4,90% 127 200,00 24 126 855,72 24 

4 szkolenia 7,82% 203 000,00 85 199 471,58 99 

5 

dofinansowania 

studiów 

podyplomowych 

0,89% 23 000,00 9 16 708,02 9 

6 

dofinansowania 

podjęcia działalności 

gospodarczej 

3,08% 80 000,00 4 60 000,00 3 

7 

refundacje kosztów 

wyposażenia lub 

doposażenia 

stanowisk pracy 

0,00% 0,00 0 0,00 0 

8 
stypendia z tytułu 

dalszej nauki 
0,19% 5 000,00 1 0,00 0 

9 badania lekarskie 0,12% 3 000,00 15 1 213,95 14 

I RAZEM 

100,00

% 

2 596 

343,81 619 2 552 468,33 681 

 

 Środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku refundacji koszów zatrudnienia osób 

bezrobotnych do 30 roku życia (art. 150f ustawy) ("zatrudnienie 30 minus") 
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   LIMIT NA 2018 ROK Planowana 

liczba 

aktywizowany

ch osób 

REALIZACJ

A PLANU 

(kwota) 

REALIZ 

ACJA 

PLANU 

(osoby) 

L

P 

WYSZCZE 

GÓLNIENIE 
% plan w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Refundacje wynagrodzeń, 

nagród i składek na 

ubezpieczenia społeczne 

100,00% 3 876 000,00 532 3 837 802,24 607 

I

I RAZEM 

100,00% 3 876 000,00 532 3 837 802,24 607 

 

 Środki finansowane z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskane na realizację 

programu „Program regionalny – osoby długotrwale bezrobotne w wieku 30-50 lat" 

   LIMIT NA 2018 ROK Planowana 

liczba 

aktywizowa

nych osób 

REALIZACJA 

PLANU (kwota) 

REALIZ 

ACJA 

PLANU 

(osoby) 

L

P 

WYSZCZE 

GÓLNIENIE 
% plan w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

dofinansowanie 

podejmowania 

działalności 

gospodarczej 

25,84% 100 000,00 5 

91 388,90 5 

2 

refundacja kosztów 

wyposażenia  

i doposażenia 

stanowiska pracy 

4,65% 18 000,00 1 

 

18 000,00 

 

1 

3 Staże 39,79% 154 000,00 24 131 182,86 29 

4 prace interwencyjne 18,09% 70 000,00 16 56 417,23 22 

5 roboty publiczne 10,34% 40 000,00 5 31 812,17 5 

6 szkolenia 1,29% 5 000,00 2 1 626,67 1 

 RAZEM 

100,00

% 387 000,00 53 330 427,83 63 
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 Środki finansowane z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskane na realizację 

programu „Rezerwa 2018 – osoby długotrwale bezrobotne". 

 

   LIMIT NA 2018 ROK Planowana 

liczba 

aktywizowan

ych osób 

REALIZ 

ACJA 

PLANU 

(kwota) 

REALIZ

ACJA 

PLANU 

(osoby) 

L

P 

WYSZCZE 

GÓLNIENIE 
% plan w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

dofinansowanie 

podejmowania działalności 

gospodarczej 

94,12% 80 000,00 4 80 000,00 4 

2 szkolenia 5,88% 5 000,00 2 1 716,70 1 

 RAZEM 100,00% 85 000,00 6 81 716,70 5 

 

 Środki finansowane z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskane na realizację 

programu „Rezerwa 2018 – 45 lat i powyżej" 

 

   LIMIT NA 2018 ROK Planowana 

liczba 

aktywizowa

nych osób 

REALI 

ZACJA PLANU 

(kwota) 

REALIZACJA 

PLANU 

(osoby) 
L

P 

WYSZCZE 

GÓLNIENIE 
% plan w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

dofinansowanie 

podejmowania 

działalności 

gospodarczej 

58,33% 140 000,00 7 120 000,00 6 

2 Staże 41,67% 100 000,00 19 83 580,42 20 

 RAZEM 100,00% 240 000,00 26 203 580,42 26 
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 Środki finansowane z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskane na realizację 

programu „Rezerwa 2018 – ARiMR". 

 

   LIMIT NA 2018 ROK Planowana 

liczba 

aktywizowa

nych osób 

REALI 

ZACJA PLANU 

(kwota) 

REALIZACJA 

PLANU 

(osoby) 
L

P 

WYSZCZE 

GÓLNIENIE 
% plan w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Staże 100,00% 31 400,00 4 25 954,20 4 

 RAZEM 100,00% 31 400,00 4 25 954,20 4 

 

 Środki finansowane z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskane na realizację 

programu „Rezerwa 2018 – tereny wiejskie". 

   LIMIT NA 2018 ROK Planowana 

liczba 

aktywizowa

nych osób 

REALI 

ZACJA PLANU 

(kwota) 

REALIZACJA 

PLANU 

(osoby) LP 
WYSZCZE 

GÓLNIENIE 
% plan w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

dofinansowanie 

podejmowania 

działalności 

gospodarczej 

40,56% 1 440 000,00 72 1 376 975,97 71 

2 

refundacja kosztów 

wyposażenia  

i doposażenia 

stanowiska pracy 

33,97% 1 206 000,00 67 1 205 579,77 67 

3 Staże 17,24% 612 000,00 120 607 180,36 189 

4 roboty publiczne 8,24% 292 700,00 44 287 844,35 46 

 RAZEM 100,00% 3 550 700,00 303 3 477 580,45 373 
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 Środki finansowane z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskane na realizację 

programu „Rezerwa 2018 – osoby od 30 do 50 roku życia". 

 

   LIMIT NA 2018 ROK Planowana 

liczba 

aktywizow

anych 

osób 

REALI 

ZACJA PLANU 

(kwota) 

REALIZACJA 

PLANU 

(osoby) 
L

P 

WYSZCZE 

GÓLNIENIE 
% plan w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

dofinansowanie 

podejmowania 

działalności 

gospodarczej 

33,68% 256 000,00 13 231 338,00 12 

2 

refundacja kosztów 

wyposażenia i 

doposażenia stanowiska 

pracy 

66,32% 504 000,00 28 467 962,92 26 

 RAZEM 

100,00

% 760 000,00 41 699 300,92 38 

 

1. Programy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Projekt pozakonkursowy pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  

w powiecie mieleckim (III) „ realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój. 

   LIMIT NA 2018 ROK Planowana 

liczba 

aktywizow

anych 

osób 

REALIZACJA 

PLANU             

(kwota) 

REALIZACJA 

PLANU 

(osoby) 
L

P 

WYSZCZE 

GÓLNIENIE 
% plan w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

dofinansowanie 

podejmowania 

działalności 

gospodarczej 

31,59% 975 000,00 49 970 728,99 49 

2 Staże 30,43% 939 178,86 154 938 846,49 160 

3 bony na zasiedlenie 16,39% 506 000,00 63 504 000,00 64 
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4 

refundacja kosztów 

wyposażenia i 

doposażenia stanowiska 

pracy 

21,59% 666 530,33 37 665 788,00 37 

 RAZEM 

100,00

% 3 086 709,19 303 3 079 363,48 310 

 

 Projekt pozakonkursowy pn. "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy 

w powiecie mieleckim (IV) „realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 

 

    LIMIT NA 2018 ROK Planowa

na liczba 

aktywizo

wanych 

osób 

REALI 

ZACJA PLANU 

(kwota) 

REALIZACJA 

PLANU 

(osoby) 
L

P 

WYSZCZE 

GÓLNIENIE 
% plan w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

dofinansowania 

podjęcia działalności 

gospodarczej 

49,78% 700 000,00 35 687 619,97 35 

2 

refundacje kosztów 

wyposażenia lub 

doposażenia stanowisk 

pracy 

50,22% 706 147,00 39 677 259,67 38 

 RAZEM 100,00% 1 406 147,00 74 1 364 879,64 73 

 

 Projekt konkursowy pn., Przygotowani do pracy’’ 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. 
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    LIMIT NA 2018 ROK Planowa

na liczba 

aktywizo

wanych 

osób 

REALI 

ZACJA PLANU 

(kwota) 

REALIZA

CJA 

PLANU 

(osoby) 

L

P 

WYSZCZE 

GÓLNIENIE 
% plan w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 szkolenia 0,00% 0,00 0 0 0 

2 Staże 100,00% 373 230,00 65 245 853,50 65 

 RAZEM 

100,00% 373 230,00 65 245 853,50 65 

 

 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 2018 ROK Planowa

na liczba 

aktywizo

wanych 

osób 

REALI 

ZACJA PLANU 

(kwota) 

REALIZACJ

A PLANU 

(osoby) 
L

P 

WYSZCZE 

GÓLNIENIE 
% plan w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1

a 

staże - dofinansowanie 

z projektu 0,00% 0,00 
5 

0,00 
5 

1

b 

staże - wkład własny 

Fundusz Pracy 0,00% 0,00 0,00 

 

RAZEM RPO WP - 

proj. konkursowy 0,00% 0,00 5 0,00 5 

  

w tym kwota 

dofinansowania 0,00% 0,00 
 

0,00 
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 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 2018 ROK Planowa

na liczba 

aktywizo

wanych 

osób 

REALIZ 

ACJA PLANU 

(kwota) 

REALIZACJA 

PLANU 

(osoby) 
L

P 

WYSZCZE 

GÓLNIENIE 
% plan w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1

a 

staże - dofinansowanie 

z projektu 0,00% 0,00 
3 

0,00 
3 

1

b 

staże - wkład własny 

Fundusz Pracy 0,00% 0,00 0,00 

2 

refundacja kosztów 

wyposażenia i 

doposażenia 

stanowiska pracy - 

dofinansowanie z 

projektu 

0,00% 0,00 0 0,00 0 

 

RAZEM RPO WP - 

proj. konkursowy 0,00% 0,00 3 0,00 3 

  

w tym kwota 

dofinansowania 0,00% 0,00 
 

0,00 
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2. Programy finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

 

    LIMIT NA 2018 ROK Planowa

na liczba 

aktywizo

wanych 

osób 

REALI 

ZACJA PLANU 

(kwota) 

REALI 

ZACJA PLANU 

(osoby) 
L

P 

WYSZCZE 

GÓLNIENIE 
% plan w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

refundacje kosztów 

wyposażenia lub 

doposażenia stanowisk 

pracy 

100,00% 35 000,00 1 35 000,00 1 

 

RAZEM 

100,00% 35 000,00 1 35 000,00 1 

 

3. Razem realizowane programy na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy 

 

    

LIMIT NA 2018 

ROK 

Planow

ana 

liczba 

aktywiz

owanyc

h osób 

(w tym 

osoby, 

które 

rozpocz

ęły 

udział w 

program

ie w 

2017r) 

REALIZA 

CJA PLANU (w tym 

zobowiązania z 2017r) 

(kwota) 

REALIZACJA 

PLANU (osoby) 

(w tym osoby, 

które rozpoczęły 

udział 

w programie  

w 2017r) 

L

P 

WYSZCZE 

GÓLNIENIE 
% plan w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

 

OGÓŁEM 100,00

% 

16 427 530,0

0 

2 035 15 933 927,71 2 254 
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Pozyskiwanie dodatkowych środków. 

1. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił decyzją z dnia 28.12.2017r. limit środków 

Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 7 047 700zł (w tym środki 

na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego). 

2. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił decyzją z dnia 05.09.2016r. limit środków 

Funduszu Pracy na zadania, o których mowa w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy na 2018r. na kwotę 4 315 100zł. 

3. W dniu 11.01.2018r. złożono do WUP w Rzeszowie informację dotyczącą zapotrzebowania na 

środki z rezerwy Funduszu Pracy w 2018 roku na kwotę 8 090 000zł w celu zaktywizowania 625 

osób bezrobotnych. 

4. Na wniosek PUP w Mielcu z dnia 07.02.2018 roku na kwotę 4 020 000zł, decyzją z dnia 

23.03.2018r. MRPiPS przyznał z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy dodatkowe środki 

Funduszu Pracy w kwocie 2 113 000zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w formie programu regionalnego. 

Przyznane środki pozwolą zaktywizować 211 osób bezrobotnych. Założone formy aktywizacji: 

dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia 

i doposażenia stanowisk pracy, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne i szkolenia. Program 

skierowany był do osób długotrwale bezrobotnych w wieku od 30 do 50 roku życia. 

5. W odpowiedzi na nabór ogłoszony przez WUP w Rzeszowie, w dniu 19.02.2018r. złożono wniosek 

o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn. ,,Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. 

pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (IV)”, który został zaakceptowany 27.03.2018 r. 

W dniu 28.03.2018 r. przekazano dokumenty niezbędne do podpisania umowy w sprawie realizacji 

projektu. W dniu 29.03.2018 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie 

o dofinansowanie projektu. 

6. Rada Powiatu Mieleckiego Uchwałą z dnia 22.03.2018r. określiła zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2018 roku, w tym dla 

PUP w Mielcu przeznaczono środki w kwocie 35 000zł z przeznaczeniem na dokonywanie zwrotu 

kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. 

7. Na wniosek PUP w Mielcu z dnia 16.03.2018 roku na kwotę 830 000zł, decyzją z dnia 25.04.2018r. 

MRPiPS przyznał z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy dodatkowe środki Funduszu 

Pracy w kwocie 498 000zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w formie dofinansowania podejmowania działalności 

gospodarczej i staży dla osób długotrwale bezrobotnych.  

8. Na wniosek PUP w Mielcu z dnia 16.03.2018 roku na kwotę 500 000zł, decyzją z dnia 25.04.2018r. 

MRPiPS przyznał z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy dodatkowe środki Funduszu 

Pracy w kwocie 300 000zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w formie dofinansowania podejmowania działalności 

gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej. 

9. Na wniosek PUP w Mielcu z dnia 16.03.2018 roku na kwotę 500 000zł, decyzją z dnia 25.04.2018r. 

MRPiPS przyznał z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy dodatkowe środki Funduszu 

Pracy w kwocie 500 000zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w formie dofinansowania podejmowania działalności 
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gospodarczej dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych 

opiekunów osób niepełnosprawnych. 

10. Na wniosek PUP w Mielcu z dnia 16.03.2018 roku na kwotę 31 400zł, decyzją z dnia 25.04.2018r. 

MRPiPS przyznał z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy dodatkowe środki Funduszu 

Pracy w kwocie 31 400zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w formie staży w placówce Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa. 

11. W odpowiedzi na nabór ogłoszony przez WUP w Rzeszowie, w dniu 21.03.2018r. złożono wniosek 

o dofinansowanie projektu konkursowego pn. „Szansa na zatrudnienie” w ramach Działania 7.1 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W dniu 

03.09.2018r. WUP w Rzeszowie zamieścił listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji. 

Wniosek spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów w trakcie oceny formalno-merytorycznej. 

Etap negocjacji został zakończony pozytywnie i dnia 26.09.2018 r. w odpowiedzi na ustalenia 

negocjacyjne przesłano skorygowany wniosek o dofinansowanie projektu. Wartość projektu po 

negocjacjach ustalono na kwotę 1 707 098,88zł w tym dofinansowanie 1 570 098,88zł. W ramach 

projektu zaplanowano aktywizację 80 osób bezrobotnych poprzez wsparcie w postacie 

sporządzenia Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwo pracy, skierowanie na staż oraz 

refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia tworzonych stanowisk pracy. Umowę na 

realizację projektu podpisano w dniu 09.11.2018r. 

12. W odpowiedzi na nabór ogłoszony przez WUP w Rzeszowie, w dniu 21.03.2018r. złożono wniosek 

o dofinansowanie projektu konkursowego pn. „Nie przegap swojej szansy” w ramach Działania 7.1 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W dniu 

03.09.2018 r. WUP w Rzeszowie zamieścił listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji. 

Wniosek spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów w trakcie oceny formalno-merytorycznej. 

Etap negocjacji został zakończony pozytywnie i dnia 26.09.2018 r. w odpowiedzi na ustalenia 

negocjacyjne przesłano skorygowany wniosek o dofinansowanie projektu. Wartość projektu po 

negocjacjach określono na kwotę 826 812,50zł, w tym dofinansowanie 759 462,50zł. W ramach 

projektu zaplanowano aktywizację 80 osób bezrobotnych poprzez wsparcie w postacie 

sporządzenia Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwo pracy oraz skierowanie na staż 

zawodowy. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 09.11.2018r. 

13. Na wniosek PUP w Mielcu z dnia 18.05.2018 roku na kwotę 2 937 000zł, decyzją z dnia 

22.06.2018r. MRPiPS przyznał z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy dodatkowe środki 

Funduszu Pracy w kwocie 851 700zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w formie dofinansowania podejmowania 

działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, staży 

i robót publicznych dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi. 

14. Na wniosek Urzędu z dnia 02.08.2018 roku opiewający na kwotę 760 000zł, Minister Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia 06.09.2018r. przyznał dodatkowe środki Funduszu Pracy 

z rezerwy ministra w kwocie 760 000zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w formie dofinansowania podejmowania 

działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla 

osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 roku życia. 
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4.10. Program Naprawczy Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego  

w Mielcu na lata 2018-2020 
 

Tryb i data przyjęcia: Program Naprawczy Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu 

na lata 2018-2020 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/273/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 

grudnia 2017 r.  w  trybie i na zasadach, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o 

działalności leczniczej.  

Realizacja: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.  

 

Podstawowe założenia: 

1. Outsourcing dystrybucji żywienia. 

2. Zakup leków i gospodarka lekiem. 

3. Usługa rezonansu magnetycznego. 

4. Usługi telefoniczne i zakup czasopism. 

5. Reorganizacja pracy laboratorium mikrobiologicznego i analitycznego. 

6. Zmniejszenie odpisu na ZFŚS. 

7. Optymalizacja wykorzystania sprzętu jednorazowego użytku i materiałów medycznych. 

8. Przejęcie nocnej i świątecznej pomocy medycznej. 

9. Przechodzenia pracowników na emerytury. 

10. Oszczędności tytułu z zawarcia nowych umów w wyniku nowych postępowań przetargowych 

w zakresie zużycia materiałów medycznych oraz zewnętrznych usług obcych. 

11. Sprzedaż tomografu. 

12. Usługa udostępnienia telewizji w szpitalu. 

13. Zwiększenie wykonywania komercyjnych badań tomografowych. 

14. Zwiększenie ilości odpłatnych usług sterylizacji narzędzi. 

15. Podwyższenie wysokości stawek czynszu. 

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

 

Zestawienie działań wraz z szacowanymi skutkami finansowymi prezentuje tabela poniżej.  

 

L.p. Nazwa działania Szacowane skutki finansowe – 

oszczędności lub dodatkowe 

przychody 

Stopień realizacji 

1. Outsourcing 

dystrybucji żywienia 

Oszczędności 60 000 zł rocznie od 

września 2017 roku 

W trakcie realizacji 

2. Zakup leków i 

gospodarka lekiem 

Oszczędności 400 000 zł rocznie od 

maja 2017 roku 

Zrealizowano 

3. Usługa rezonansu 

magnetycznego 

Oszczędności 100 000 zł rocznie od 

sierpnia 2017 roku 

W trakcie realizacji 

4. Usługi telefoniczne  

i zakup czasopism 

Oszczędności 40 000 zł rocznie od 

2017 roku 

Zrealizowano 

5.  Reorganizacja pracy 

laboratorium 

mikrobiologicznego  

i analitycznego 

Oszczędności 120 000 zł rocznie od 

2018 roku 

W trakcie realizacji. 

Częściowy brak możliwości 

realizacji ze względu na 

przesłanki Ustawowe związane z 
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minimalnymi normami 

zatrudnienia. 

6. Zmniejszenie odpisu 

na ZFŚS 

Oszczędności 400 000 zł w roku 

2018 i 2019 

Zrealizowano 

7. Optymalizacja 

wykorzystania 

sprzętu 

jednorazowego 

użytku i materiałów 

medycznych 

Oszczędności 100 000 zł rocznie od 

2018 roku 

W trakcie realizacji 

8. Przejęcie nocnej  

i świątecznej pomocy 

medycznej 

Dodatkowe przychody w wysokości 

ok. 2 100 000 zł rocznie od 2018 

roku. 

Ponoszone koszty z tego tytułu : 

 w 2018 roku 1 850 000 zł,   

 w latach 2019-2020 ok. 

1 600 000 zł 

W trakcie realizacji 

9. Przechodzenia 

pracowników na 

emerytury 

Oszczędności rocznie: 

 ok. 40 000 zł od 2018 roku,  

 ok. 60 000 zł od 2019 roku 

 ok. 90 000 zł od 2020 roku 

W trakcie realizacji 

10. Oszczędności tytułu z 

zawarcia nowych 

umów w wyniku 

nowych postępowań 

przetargowych  

w zakresie zużycia 

materiałów 

medycznych oraz 

zewnętrznych usług 

obcych 

Oszczędności 300 000 zł corocznie 

od roku 2018 

Brak możliwości realizacji ze 

względu na ustawę o 

minimalnym wynagrodzeniu, 

które powoduje wzrost 

korzystania z usług obcych. 

11. Sprzedaż tomografu Jednorazowy dodatkowy przychód 

60 000 zł w 2018 roku   

Zrealizowano 

12. Usługa udostępnienia 

telewizji w szpitalu 

Dodatkowe przychody 31 000 zł 

rocznie od listopada 2017 

Zrealizowano 

13. Zwiększenie 

wykonywania 

komercyjnych badań 

tomografowych  

Dodatkowe przychody ok. 25 000 zł 

rocznie od 2018 r. 

Zrealizowano 

14. Zwiększenie ilości 

odpłatnych usług 

sterylizacji narzędzi 

Dodatkowe przychody ok. 10 000 zł 

rocznie od 2018 r 

Zrealizowano 

15. Podwyższenie 

wysokości stawek 

czynszu 

Dodatkowe przychody ok. 15 000 zł 

rocznie od sierpnia 2017 r. 

Zrealizowano 
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Szacowane skutki finansowe powyżej wymienionych działań oparte są na następujących przesłankach: 

 Outsourcing dystrybucji żywienia – na podstawie realizowanej zawartej umowy  

o świadczenie usług w tym zakresie, zawartej do dnia 31-12-2018 r. Założono dalszą kontynuację 

korzystania z usług podmiotu zewnętrznego w latach 2019-2021 przy niezmienionym poziomie 

oszczędności. 

 Oszczędności w zakresie zakupu leków i gospodarki lekiem – na podstawie przeprowadzonych 

postępowań przetargowych i umów zawartych w tym zakresie w porównaniu z kosztami umów 

zawartych w roku 2017; Założono kontynuację oszczędności w stosunku do roku 2018 na poziomie 

400.000 zł rocznie w latach 2019-2021 zaś prognozowane oszczędności na poziomie 

poszczególnych oddziałów przedstawiają się następująco w skali roku: 

 

1.  Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii 40 000 zł 

2.  Oddział Dziecięcy 10 000 zł 

3.  Oddział Noworodkowy 5 000 zł 

4.  Oddział Ginekologiczno-Położniczy 40 000 zł 

5.  Oddział Chirurgiczny 40 000 zł 

6.  Oddział Chirurgii Naczyniowej 10 000 zł 

7.  Oddział Urazowo-Ortopedyczny 25 000 zł 

8.  Oddział Obserwacyjny Zakaźny i Chorób Wątroby 25 000 zł 

9.  Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc 25 000 zł 

10.  Oddział Neurologiczny 30 000 zł 

11.  Oddział Dermatologiczny 30 000 zł 

12.  Oddział Opieki Paliatywnej 5 000 zł 

13.  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 30 000 zł 

14.  Specjalistyczny Oddział Ratunkowy 5 000 zł 

15.  Oddział Neurochirurgiczny 35 000 zł 

16.  Oddział Urologiczny 20 000 zł 

17.  Oddział Rehabilitacji 10 000 zł 

18.  pozostała działalność medyczna 15 000 zł 

RAZEM 400.000 zł 

 

 Oszczędności w zakresie usług rezonansu magnetycznego - na podstawie realizowanej zawartej 

umowy o świadczenie usług w tym zakresie – umowa zawarta na okres pięcioletni, założono 

oszczędności na poziomie 100.000 zł rocznie w latach 2019 – 2021 w związku z uzyskaną w drodze 

konkursu ceną jednostkowego badania niższą średnio o 20% od ceny dotychczasowej. 

 Oszczędności w zakresie usług telefonicznych i zakupu czasopism - na podstawie przeprowadzonych 

postępowań przetargowych i umów zawartych w tym zakresie w porównaniu z kosztami umów 

poprzednio obowiązujących w roku 2017. Oszczędności założono na lata 2019-2021 na 

niezmienionym poziomie tj. ok. 40.000 zł rocznie. 

 Reorganizacja pracy laboratorium – na podstawie szacowanych oszczędności z tytułu zmiany 

organizacji pracy oraz zlecanych badań w oddziałach szpitalnych. Wprowadzenie od roku 2018 

dwunastogodzinnego systemu pracy w Laboratorium Mikrobiologicznym. Wprowadzenie 

reorganizacji pozwoli ograniczyć koszty godzin nadliczbowych oraz zlikwiduje koszty pracowniczych 
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dyżurów telefonicznych. Przeprowadzenie symulacji pracy w mniejszych obsadach kadrowych  

w trakcie dyżurów oraz pracy weekendowej.  

 Zmniejszenie odpisu na ZFŚS – na podstawie zawartego porozumienia z organizacjami związkowymi 

z dnia 30.06.2017 r. odpis na ZFŚS zostanie zmniejszony o kwotę 400.000 zł w roku 2018 zaś w 

przypadku ujemnego wyniku finansowego szpitala za rok 2018 odpis na ZFŚS zostanie zmniejszony 

o kwotę 400.000 zł w roku 2019. 

 Optymalizacja wykorzystania sprzętu jednorazowego użytku i materiałów medycznych  

– na podstawie przeprowadzonych postępowań przetargowych i umów zawartych w tym zakresie 

w porównaniu z kosztami umów poprzednio obowiązujących; Założono oszczędności na poziomie 

100.000 zł rocznie w latach 2019-2021 zaś prognozowane oszczędności na poziomie poszczególnych 

oddziałów przedstawiają się następująco w skali roku: 

 

1.  Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii 10 000 zł 

2.  Oddział Dziecięcy 5 000 zł 

3.  Oddział Noworodkowy 2 000 zł 

4.  Oddział Ginekologiczno-Położniczy 6 000 zł 

5.  Oddział Chirurgiczny 6 000 zł 

6.  Oddział Chirurgii Naczyniowej 6 000 zł 

7.  Oddział Urazowo-Ortopedyczny 5 000 zł 

8.  Oddział Obserwacyjny Zakaźny i Chorób Wątroby 6 000 zł 

9.  Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc 6 000 zł 

10.  Oddział Neurologiczny 6 000 zł 

11.  Oddział Dermatologiczny 3 000 zł 

12.  Oddział Opieki Paliatywnej 2 000 zł 

13.  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 10 000 zł 

14.  Specjalistyczny Oddział Ratunkowy 3 000 zł 

15.  Oddział Neurochirurgiczny 6 000 zł 

16.  Oddział Urologiczny 6 000 zł 

17.  Oddział Rehabilitacji 3 000 zł 

18.  pozostała działalność medyczna 9 000 zł 

19. RAZEM 100.000 zł 

 

 Przejęcie nocnej i świątecznej pomocy medycznej – na podstawie zawartej z NFZ  

i organizacji tej usługi przez Szpital zwiększone zostały roczne przychody szpitala o kwotę ok. 

2.100.000 zł przy kosztach własnych (w tym podwykonawstwo usługi) na poziomie 1.850.000 zł 

w roku 2018. Zaprognozowano kompleksowe zabezpieczenie usługi przy kosztach własnych na 

poziomie 1.600.000 zł (bez podwykonawstwa) w latach 2019-2021. Daje to tym samym dodatkowe 

dochody na poziomie 150.000 zł rocznie w roku 2018 oraz 400.000 zł w latach 2019 oraz 2020. 

 Oszczędności z tytułu przechodzenia pracowników na emeryturę – na podstawie zmniejszania 

kosztów dodatku stażowego i prognoz planowanej polityki kadrowej.  

 Brak możliwości realizacji ze względu na podwyższania płacy minimalnej, co przekłada się 

bezpośrednio na wzrost kosztów usług obcych. 

 Sprzedaż tomografu – na podstawie analizy ofert zakupu urządzenia. 
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 Dodatkowe przychody z tytułu dostarczania usług tv – na podstawie postępowania konkursowego 

i zawartej umowy w tym zakresie. Umowa zawarta na okres trzyletni. Dodatkowe przychody 

założono na lata 2019-2021 w wyniku uzyskanej ceny jednostkowej wyższej o blisko 250% od ceny 

dotychczasowej 

 Zwiększenie wykonywania komercyjnych badań tomografowych - założono zwiększenie ilości 

komercyjnych (tj. odpłatnych) badań tomograficznych w związku z jego planowaną wymianą o ok. 

100 rocznie przy jednostkowym koszcie badania na poziomie 260 zł. 

 Zwiększenie ilości odpłatnych usług sterylizacji narzędzi – założono dodatkowe przychody 

w związku z sukcesywnym zwiększaniem się liczby podpisywanych umów z podmiotami 

zewnętrznymi na odpłatne usługi sterylizacji narzędzi. 

 Podwyższenie wysokości stawek czynszu – na podstawie postępowania konkursowego  

i zawartej w tym zakresie umowy. Umowa z firmą LUX-MED zawarta została na okres pięcioletni. 

Dodatkowe przychody założono corocznie na lata 2018-2020 w wyniku uzyskanej ceny najmu za 

metr kwadratowy powierzchni wyższej o 50% od ceny dotychczasowej 

Punktem wyjścia do skonstruowania projekcji finansowej rachunku zysków i strat na lata 2019-2021 był 

obowiązujący plan finansowy Jednostki na rok 2017 oraz wykonanie planu finansowego po pierwszym 

półroczu roku 2018. W prognozie poszczególnych pozycji uwzględnione następujące założenia: 

 zużycie materiałów i energii – zmniejszenie kosztów w wyniku wymienionych uprzednio działań 

(oszczędności w zakresie kosztów leków, sprzętu jednorazowego i medycznego), 

 usługi obce - zwiększenie kosztów proporcjonalnie do wzrostu przychodów  

z podstawowej działalności Jednostki oraz założenie sukcesywnej zmiany sposobu zatrudnienia tej 

części kadry lekarskiej, która pracuje dotychczas pracuje na etatach (zawieranie kontraktów na 

usługi medyczne) 

 podatki i opłaty – wzrost w kolejnych latach o 1% w skali roku 

Zobowiązania ustawodawcy nałożone na podmioty lecznicze bez wskazania źródeł finansowania 

 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz 

niektórych innych ustaw. 

 Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych 

 Podpisane przez ministra Zdrowia porozumień płacowych dot. podwyżek  

dla ratowników pracujących w SOR, czy Oddziałach Intensywnej Terapii i Anestezjologii 

 Porozumienie z dnia 9 lipca 2018 r. Ministra Zdrowia z OZZPiP oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek 

i Położnych 

 Ustawa z dnia 5 lipiec 2018 o zmianie ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 

środków publicznych 

 Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – uwzględniono planowane działania w tym 

obszarze oraz uwzględnione skutki finansowe związane z regulacjami związanymi z wypłatą 

dodatków dla pielęgniarek i ratowników medycznych oraz zobowiązań z tytułu wprowadzenia 

tzw. ustawy o płacy minimalnej w jednostkach ochrony zdrowia. Założono wzrost wynagrodzeń 

w latach 2019-2021 w wysokości wartości minimalnych wynikających z w/w ustawy. Skutki 

wprowadzenia regulacji przedstawiają się w następującym układzie: 
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Rok 2019 – wzrost kosztów wynagrodzeń o kwotę 5.910.00 zł 

 wzrost kosztów związanych z wprowadzeniem do podstawy wynagrodzenia 1100zł dla 

Pielęgniarek i Położnych w okresie styczeń-sierpień oraz 1200zł w okresie wrzesień-październik - 

kwota 1.600.000 zł, 

 wzrost kosztów związanych z wprowadzeniem do podstawy wynagrodzenia dla wszystkich 

pracowników etatowych szpitala kwoty 200zł w okresie styczeń-maj oraz 300zł w okresie czerwiec-

grudzień – kwota 4.110.000 zł. 

 

Rok 2020 – wzrost kosztów wynagrodzeń o kwotę 7.200.00 zł 

 wzrost kosztów związanych z wprowadzeniem do podstawy wynagrodzenia 1200zł dla 

Pielęgniarek i Położnych - kwota 2.400.000 zł. 

 wzrost kosztów związanych z wprowadzeniem do podstawy wynagrodzenia dla wszystkich 

pracowników etatowych szpitala kwoty 300zł– kwota 4.800.000 zł. 

Rok 2021 – wzrost kosztów wynagrodzeń o kwotę 7.200.00 zł 

 wzrost kosztów związanych z wprowadzeniem do podstawy wynagrodzenia 1200zł dla 

Pielęgniarek i Położnych - kwota 2.400.000zł 

 wzrost kosztów związanych z wprowadzeniem do podstawy wynagrodzenia dla wszystkich 

pracowników etatowych szpitala kwoty 300zł– kwota 4.800.000zł 

 amortyzacja – wzrost w kolejnych latach prognozy ze względu na planowane nakłady inwestycyjne 

 pozostałe koszty rodzajowe – utrzymanie na względnie stałym poziomie 

 pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe – spadek w wyniku podejmowanych działań  

w zakresie zarządzania długiem Szpitala oraz sukcesywnego spadku zadłużenia z tytułu zaciągniętej 

pożyczki długoterminowej – niższe koszty odsetkowe 

 przychody ze sprzedaży – uwzględniono coroczny wzrost wysokości ryczałtu o 2% w skali roku  

w wyniku odpowiedniego zarządzania kontraktem w ramach funkcjonowania Szpitala w tzw. sieci 

szpitali oraz uwzględniono przychody związane z refundacją ze środków budżetowych regulacji 

związanych z wypłatą dodatków dla pielęgniarek i ratowników medycznych oraz zobowiązań  

z tytułu wprowadzenia tzw. ustawy o płacy minimalnej w jednostkach ochrony zdrowia. Założono 

także wysokość wycen procedur medycznych na poziomie roku 2017.  Przyjęto wzrost kontraktu  

o 3,5% w roku 2019, o 2% w roku 2020 oraz o 1% w roku 2021. 

 pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe – przyjęto założenia na bazie aktualnych 

wykonań planów finansowych w tym zakresie przede wszystkim związanych z realizacją projektów 

unijnych o kwotę 850 tyś. w roku 2019. 

 

4.11. 3-letnim programie dotyczącego 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.   
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Podstawowe założenia: 

1.  Zapewnienie dzieciom miejsc w pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia im 

opieki i wychowania przez rodziców. 

2.  Rozwój systemu pieczy zastępczej ze szczególnym ukierunkowaniem na formy rodzinnej pieczy 

zastępczej w tym: 

a) Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. 

b) Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów 

dziecka i rodzin pomocowych. 

c) Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

d) Kontynuacja i poszerzenie świadczonych usług w zakresie rodzinnych form pieczy 

zastępczej. 

e) Zapewnienie dzieciom miejsc w pieczy zastępczej instytucjonalnej. 

f) Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodzinną bądź 

instytucjonalną pieczę zastępczą. 

g) Finansowanie:  świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych 

w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych 

placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub 

rodzinach pomocowych, pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym 

rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki 

opiekuńczo-terapeutyczne. 

h) Współpraca z innymi instytucjami działającymi w obszarze wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej. 

i) Podniesienie, jakości świadczonych usług w zakresie pieczy zastępczej. 

 

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

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej w 2018r. przeprowadził kampanię informacyjną w celu 

poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze na terenie Powiatu Mieleckiego. W tym celu zostały 

przygotowane i wywieszone m. in. na słupach i tablicach ogłoszeniowych, w szkołach, ośrodkach zdrowia, 

sklepach plakaty promujące ideę rodzicielstwa zastępczego. W celu poszukiwania kandydatów PCPR 

nawiązał również współpracę z parafiami na terenie Powiatu Mieleckiego, w których księża odczytali 

informację o poszukiwaniu przez PCPR kandydatów na rodziny zastępcze.  

 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zawarł również umowę z Radiem Leliwa na 10 emisji reklamy 

radiowej informującej o poszukiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze. Do PCPR w Mielcu w 2018r. 

zgłosiło się dwie rodziny do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, które przeszły diagnozę, 

ukończyły szkolenie i otrzymały zaświadczenia kwalifikacyjne. 

Poprzez działania promujące ideę rodzicielstwa zastępczego podnoszona jest świadomość lokalnej 

społeczności w zakresie potrzeby rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej i udało się pozyskać 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Z roku na rok zimniejsza się liczba osób chętnych do 

przyjęcia dzieci w rodzinę zastępczą. W 2018r. 2 rodziny, a w 2017r. 9 rodzin zgłosiło się do PCPR w celu 

udziału w kwalifikacjach i szkoleniu kandydatów na rodziny zastępcze. 
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Cel szczegółowy programu: Tworzenie warunków do powstania i działania rodzin zastępczych, 

rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych. 

 

Poniższa tabela prezentuje stan liczbowy rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych  

w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej – stan na 31.12.2018r. 

 

Typy rodzin Liczba rodzin Liczba dzieci 

Spokrewnione 27 33 

Niezawodowe 34 44 

Zawodowe w tym: 10 26 

- pogotowie rodzinne 1 0 

RAZEM: 71 103 

 

W 2018r. powstała 1 nowa rodzina spokrewniona, 6 rodzin niezawodowych i 2 rodziny zastępcze 

zawodowe. Liczba rodzin zastępczych zawodowych mieści się w planowanym limicie rodzin zastępczych 

zawodowych. 

W ciągu roku w rodzinnej pieczy zastępczej umieszczono łącznie 16 dzieci. W 2018 r. rozwiązało się  

5 rodzin zastępczych spokrewnionych i 5 rodzin zastępczych niezawodowych. Łącznie rodzinną pieczę 

zastępczą opuściło 18 dzieci i osób pozostających w dotychczasowych rodzinach zastępczych: 2 dzieci 

zostało adoptowanych, 4 dzieci powróciło do rodziny naturalnej, 1 dziecko przeniesione zostało do 

placówki socjalizacyjnej, 1 do domu pomocy społecznej, 7 pełnoletnich wychowanków usamodzielniło się, 

1 pełnoletni wychowanek wyszedł z rodziny zastępczej, powrócił do rodziny naturalnej i kontynuuje naukę, 

1 z wychowanków nie realizował Indywidualnego Programu Usamodzielnienia, przerwał naukę i pozostał 

przy rodzinie zastępczej, nie pobiera żadnych świadczeń. 

 

Rodziny pomocowe oraz osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 

gospodarskich oraz pomoc wolontariuszy. 

 

W celu zapewnienia rodzinom zastępczym możliwości skorzystania z prawa do czasowego 

niesprawowania opieki nad dzieckiem Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej podjął działania w kierunku 

pozyskania rodzin pomocowych. W 2018 r. funkcję rodziny pomocowej pełniła 1 rodzina zastępcza 

zawodowa dla 2 dzieci.  

Dodatkowym wsparciem w codziennej opiece nad dziećmi dla rodzin zastępczych zawodowych są osoby 

do pomocy przy sprawowaniu opieki nad tymi dziećmi oraz przy pracach gospodarskich. W 2018r. na 

wniosek 1 rodziny zastępczej zawodowych takiego wsparcia udzielała 1 osoba.  

Przy zapewnieniu pieczy i wychowania dzieciom umieszczonym w rodzinie zastępczej oraz wykonywania 

innych czynności związanych z realizacją zadań rodziny zastępczej, rodzina zastępcza może korzystać 

z pomocy wolontariuszy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu rozpropagowało ideę 

wolontariatu w szkołach średnich na terenie powiatu. W 2018r. potrzebę skorzystania z pomocy 

wolontariuszy wyraziło 2 rodziny zastępcze, w których pomagało 3 wolontariuszki. 

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. 
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Organizator rodzinnej pieczy zastępczej kwalifikuje kandydatów zgłaszających gotowość  

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Kwalifikacja odbywa się na podstawie analizy sytuacji rodzinnej, 

majątkowej i osobistej kandydatów, która bada okoliczności, o których mowa w art. 42 ust. 1-3 ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym m.in. opinię o posiadaniu predyspozycji 

i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawionej przez psychologa. Kandydaci, którzy 

spełniają warunki, o których mowa w ww. ustawie biorą udział w szkoleniu dla kandydatów do 

sprawowania pieczy zastępczej pn. „Przyjazna rodzina II” opracowanego przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Mielcu. Po ukończeniu szkolenia kandydaci otrzymują świadectwo ukończenia 

szkolenia oraz na ich wniosek zaświadczenie kwalifikacyjne. 

W 2018r. PCPR w Mielcu przeprowadziło kwalifikacje wśród 2 rodzin (3 osoby) – kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej – wszyscy przeszli kwalifikację pozytywnie. W szkoleniu wzięło 

udział i ukończyło 3 osoby – kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe. W dniach 04.10.2018r.- 

08.11.2018r. PCPR w Mielcu przeprowadziło szkolenie dla ww. osób (2 rodziny) - kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.  

Cel szczegółowy programu: Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy 

dziecka oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu od marca 2017r. do lipca 2018 r. realizowało projekt pn. 

„Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 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 - Konkurs nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-006/16. 

Wsparciem w projekcie objęto 64 osoby, w tym osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej  

na terenie Powiatu Mieleckiego oraz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu 

Mieleckiego. Celem głównym projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” była poprawa 

funkcjonowania i jakości życia 35 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu 

Mieleckiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie procesu 

deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez doskonalenie 23 osób pełniących funkcję rodziny 

zastępczej na terenie Powiatu Mieleckiego. Wartość projektu to 191028,10 zł, w tym kwota dofinansowania 

179566,41 zł oraz wkład własny 11461,69 zł. 

 

W ramach projektu w 2018 r. odbyły się następujące formy wsparcia: 

 Akademia Rodzica II edycja ( 2018 r.) dla 11 osób – dla rodziców zastępczych, której celem był 

wzrost ich kompetencji wychowawczych oraz nabycie nowych umiejętności wychowawczych, 

 Specjalistyczne Poradnictwo Prawne i Psychologiczne dla 31 osób – dla rodziców zastępczych 

i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, którego celem był wzrost świadomości 

prawnej, poprawa kondycji psychicznej i jakości życia, wzrost kompetencji wychowawczych, 

 Zajęcia Wspomagające Rozwój dla 22 osób – dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, 

w celu rozwoju sensomotoryki i sfery emocjonalnej, poprawy umiejętności językowych 

i poznawczych, zwiększenia efektywności uczenia się, 

 Terapia Rodzin dla 27 osób – dla rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych,  

w celu polepszenia funkcjonowania systemu rodzinnego, poprawy komunikacji i relacji  

w rodzinie, 
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 Manewry Rodzinne dla 50 osób – dla rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych, których 

celem było zdobywanie umiejętności pracy w zespole rodzinnym, poprawa relacji i komunikacji 

w rodzinie, integracja środowiska rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających. 

 

W lipcu 2018 r. realizacja projektu zakończyła się 

 

Cel szczegółowy programu: Kontynuacja i poszerzenie świadczonych usług w zakresie rodzinnych 

form pieczy zastępczej. Wsparcie rodzin zastępczych przez Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej 

i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.) pod opieką 

koordynatora znajdować się może do 15 rodzin zastępczych.  

 

W 2018r. PCPR, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej zatrudniał 3 koordynatorów, którzy łącznie 

w ciągu całego roku swoim wsparciem objęli 52 rodziny zastępcze i 85 dzieci przebywających w tych 

rodzinach. W stosunku do pozostałych rodzin współpracę realizowali: starszy specjalista pracy z rodziną 

oraz pracownik socjalny.  

 

Problemy występujące w rodzinach zastępczych oraz sposoby ich rozwiązywania przez w/w pracowników: 

1. Problemy zdrowotne, emocjonalne, zaburzenia zachowania u dzieci: 

1) kierowanie dzieci do odpowiednich poradni specjalistycznych, 

2) współpraca z psychologami, pedagogami, organizacjami pozarządowymi, 

3) dostarczanie literatury fachowej. 

2. Problemy edukacyjne: 

1) kierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

2) współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, wychowawcą klasy, 

3) indywidualna rozmowy z dzieckiem w celu zmotywowania go do nauki i udziału  

w zajęciach szkolnych. 

3. Problemy w relacjach między rodziną zastępczą a biologiczną dziecka: 

1) współpraca z asystentami rodziny, pracownikami socjalnymi OPS, kuratorami, 

2) udzielenie informacji na temat procedur sądowych, 

3) udział w spotkaniach rodziców biologicznych z dziećmi. 

4. Problemy w funkcjonowaniu rodziny zastępczej: 

1) rozmowy z poszczególnymi osobami w rodzinie – uwrażliwianie rodziców zastępczych na 

ewentualnie pojawiające się problemy, 

2) mobilizowanie rodziców zastępczych do udziału w szkoleniach w celu podniesienia ich 

kompetencji oraz do korzystania z poradnictwa specjalistycznego, 

3) monitorowanie wywiązywania się rodziców zastępczych z pełnionej przez nich funkcji. 

5. Wsparcie rodzin zastępczych: 

1) udzielanie informacji wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

2) propozycje udziału w szkoleniach organizowanych przez PCPR 

3) pomoc prawna i psychologiczna, 

4) współpraca z sądem na rzecz rodziny.  
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6. Problemy związane z procesem usamodzielnienia: 

1) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych – praca nad indywidualnym 

programem usamodzielnienia 

2) mobilizowanie do kontynuowania nauki, realizowania praktyk zawodowych 

3) umożliwienie kontaktu z psychologiem, prawnikiem, 

4) pomoc w wypełnianiu dokumentacji, wdrażanie w przepisy prawne. 

 

Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, ocena rodziny zastępczej pod 

względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. 

 

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 2018r. odbyło się 8 posiedzeń zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, 

podczas których dokonano 161 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 opinie do 

sądu rodzinnego.   

W 2018 r. dokonano również 24 oceny rodzin zastępczych pod względem predyspozycji  

do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. Funkcjonowanie powyższych rodzin 

oceniono pozytywnie.  

 

Diagnozy psychofizyczne. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewniał przyjmowanym do rodzin 

zastępczych dzieciom przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych. W 2018 r. zostało sporządzonych 14 

diagnoz dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej 

przekazywał również rodzinom zastępczym dokumentację dotycząca 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. 

 

Plan pomocy dziecku. Dla każdego dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej jest 

opracowany plan pomocy, stworzony przy współpracy z rodzicami zastępczymi oraz asystentami rodziny. 

Plany pomocy dzieciom były weryfikowane podczas posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji 

dziecka i na tej podstawie wprowadzano bieżące modyfikacje. 
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Realizacja planów pomocy dziecku w 2018 r. wymagała podjęcia współpracy ze specjalistami – 

psychologami, pedagogami, lekarzami, prawnikami, kuratorami. 

 

W 2018r sporządzono 8 planów pomocy dziecku. 

 

Poradnictwo mające na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji rodziców zastępczych oraz 

przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.  

 

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.  

 

W 2018r. zostało przeprowadzonych 41 konsultacji i porad psychologicznych dotyczących różnych kwestii 

związanych z funkcjonowaniem psychospołecznym dzieci w rodzinach zastępczych. Część rodzin 

konsultowała się z psychologiem kilkukrotnie. Na bieżąco udzielano również porad prawnych osobom 

sprawującym rodzinną pieczę zastępczą i sporządzano wnioski do sądu m.in. o przysposobienie, 

o ustanowienie opiekuna prawnego.  

W ramach świadczonej pomocy psycholodzy: 

 prowadzili oddziaływania terapeutyczne wspomagające rozwiązywanie problemów  

w rodzinach zastępczych, 

 udzielali wsparcia psychologicznego członkom rodzin zastępczych, 

 udzielali porad. 

Problemy występujące w rodzinach wymagające wsparcia psychologów to: 

 zdrowotne, rozwojowe, emocjonalno – społeczne, 

 edukacyjne, dot. nauki i frekwencji, 

 zaburzenia zachowania ( wynikające z RAD, FAS, ADHD), 

 wynikające z globalnych zaburzeń rozwoju – autyzm, całościowe zaburzenia rozwojowe ze 

spektrum autyzmu, 

 problemy w relacji pomiędzy rodzicami zastępczymi a dziećmi. 

 

Cel szczegółowy programu: Zapewnienie dzieciom miejsc w pieczy zastępczej instytucjonalnej.  

W 2018r. w pieczy zastępczej instytucjonalnej przebywało łącznie 19 wychowanków w wieku od 13 do 21 

roku życia, w tym troje małoletnich nastolatków, którzy zostali umieszczeni w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych w roku sprawozdawczym. Z uwagi, iż w Powiecie Mieleckim nie funkcjonuje placówka 
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opiekuńczo-wychowawcza wszyscy wychowankowie z naszego powiatu przebywają w placówkach na 

ternie 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.  

 

Cel szczegółowy programu: Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym 

rodzinną bądź instytucjonalną pieczę zastępczą. 

 

W 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu udzieliło pomocy i wsparcia 35 

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, pomoc 

w wypełnianiu dokumentów i załatwiania spraw urzędowych, w sporządzaniu indywidualnych 

programów usamodzielnienia i ich aneksowanie 

 pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych poprzez wsparcie  

w formie przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym, pomocy w przygotowaniu wniosków 

o przydział lokali z zasobów gminy, z której wychowankowie pochodzą oraz monitorowano sprawy 

związane z przyznaniem w/w lokali.   

 

W związku z powyższym 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 2018 roku w mieszkaniu chronionym przebywał jeden 

wychowanek pieczy zastępczej instytucjonalnej, 

 pomocy prawnej i psychologicznej zgodnie z potrzebami, 

 motywowanie i zapewnienie możliwości udziału w projekcie współfinansowanym  

ze środków unijnych „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Powiecie Mieleckim” 

mających m. in. na celu wypracowania umiejętności prospołecznych, uzyskania kwalifikacji 

zawodowych. 

 

Cel szczegółowy programu: Finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci  

z terenu Powiatu Mieleckiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych, interwencyjnych 

ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, pomocy przyznawanej osobom 

usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze lub 

regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne.  

 

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

 

Poniżej zamieszczono tabelę, która prezentuje wydatki poniesione w 2018r. na świadczenia pieniężne 

przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci na terenie Powiatu Mieleckiego i na terenie innych 

powiatów oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Łączna kwota 

za 2018r. to 2 698 864,33 zł., z tej kwoty powiaty, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na 

terenie naszego powiatu zwróciły na podstawie zawartych porozumień w 2018r. kwotę 152 198,87 zł. 

 

Zgodnie z art. 191 ust. 9 i ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce 

opiekuńczo – wychowawczej, odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka lub średnie 

miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ponosi 

gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy 

w pieczy zastępczej. 

 

W 2018r. 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 422 913,87 zł.  

   

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu obowiązanego do finansowania pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej jest obowiązany dochodzić świadczeń alimentacyjnych, w przypadku, gdy od 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok.       

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu w 2018r. wystąpiło do Sądu z 7 pozwami  

o zasądzenie alimentów na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz z 6 wnioskami o zmianę 

obowiązku alimentacyjnego.  

 

Pomoc przyznawana osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą.  

 

Zgodnie z art. 180 pkt 13 lit. b ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej do zadań własnych powiatu należy finansowanie pomocy przyznawanej osobom 

usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – 

wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne.   
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu w 2018r. na sfinansowanie pomocy  

na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie dla 35 osób usamodzielnianych 

przeznaczyło łącznie kwotę 204 232,36 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 472 100,81 zł. 

 

Cel szczegółowy programu: Współpraca z innymi instytucjami działającymi w obszarze wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej. 

 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej 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, w 2018r.  

do ośrodka adopcyjnego Rzeszowie zgłoszonych zostało 8 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną 

w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających – 2 dzieci zostało przysposobionych, 

 podmiotami leczniczymi na terenie Powiatu Mieleckiego w zakresie uzyskania przez rodziny 

zastępcze pomocy specjalistycznej. 

 

Cel szczegółowy programu: Podniesienie, jakości świadczonych usług w zakresie pieczy zastępczej. 

Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej.   

 

Pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w 2018r. brali udział w 23 szkoleniach  

i konferencjach podnosząc kwalifikacje i umiejętności z zakresu metod pracy z dzieckiem  

z różnego rodzaju trudnościami i zaburzeniami. 

 

W porównaniu do 2017r liczba rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających pozostała na tym samym 

poziomie, wzrosła liczba rodzin zastępczych zawodowych, a zmniejszyła się liczba rodzin 
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spokrewnionych. Dzieci z terenu Powiatu Mieleckiego są umieszczane w rodzinach zastępczych na terenie 

naszego powiatu. 

 

4.12. 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 programie profilaktycznym 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: 

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. 

 

Najważniejsze działania podejmowane w roku 2018 r. 

Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mielecki 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 budowania 

zaufania, zapobiegania agresji i sposobów radzenia sobie ze stresem. Oddziaływaniami szkół oraz PCPR 

zostało objętych około 1330 osób. 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”. 
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4.13. 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.   

 

Podstawowe założenia: 

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 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 2018 r.: 

W roku 2018 nie został przeprowadzony program korekcyjno-edukacyjny, gdyż nie udało się zebrać 

wystarczającej liczby osób do przeprowadzenia zajęć grupowych. 
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5. Realizacja zadań powiatu 

5.1. Edukacja publiczna 

 

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 ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w tym 3 licea 

ogólnokształcące, 4 technika, 4 branżowe szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła 

podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, branżowa szkoła I stopnia specjalna oraz szkoła specjalna 

przysposabiająca do pracy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, bursa i szkolne schronisko 

młodzieżowe oraz centrum kształcenia praktycznego i powiatowy ośrodek metodyczny.  

Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim został przekazany do prowadzenia Stowarzyszeniu „Szkoła dla 

Wszystkich”, w którym funkcjonuje technikum, branżowa szkoła I stopnia oraz liceum ogólnokształcące 

dla dorosłych. 

W powiecie w 2018 r. funkcjonowało 19 szkół/placówek niepublicznych w tym liceum sportowe, 

2 gimnazja sportowe, 2 szkoły podstawowe sportowe, gimnazjum specjalne, szkoła specjalna 

przysposabiająca do pracy, 4 licea dla dorosłych, 4 szkoły policealne, 2 poradnie psychologiczno-

pedagogiczne oraz 2 ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.   

W 2018 r. funkcjonowały oddziały przedszkolne specjalne w szkole podstawowej specjalnej  

w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. Do którego uczęszczało 20 dzieci, w tym 7 

dziewcząt i 13 chłopców. Do przedszkoli uczęszczały dzieci z następujących roczników: 

 rocznik 2014 – 1 dziecko,  

 rocznik 2013 – 5 dzieci, 

 rocznik 2012 – 5 dzieci, 

 rocznik 2013 – 9 dzieci. 
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W roku szkolnym 2017/2018. z nauczania indywidualnego korzystało 22 uczniów. 

We wrześniu 2018 r. naukę w szkołach prowadzonych przez powiat rozpoczęło: 

 4260 uczennic i uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych (w tym w oddziałach specjalnych - 202 

uczennic i uczniów). 

 2759 uczennic i uczniów w szkołach zawodowych (w tym w oddziałach specjalnych – 63 uczennic 

i uczniów) oraz 1362 uczennic i uczniów w liceum ogólnokształcącym.  

W szkole dla dorosłych naukę rozpoczęło 73 słuchaczy. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 29,30 osób. Najwięcej w II Liceum 

Ogólnokształcącym – 32,94 uczniów w klasie, najmniej w szkole Zespole Szkół Ekonomicznych – 26,40 

uczniów w klasie. 

W poszczególnych szkołach zatrudniono 465,57 nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu  

na pełne etaty), w tym 8,11 nauczycielek/nauczycieli stażystów, 45,7 nauczycielek/nauczycieli 

kontraktowych, 55,06 nauczycieli mianowanych, 354,76 nauczycieli dyplomowanych oraz 1,94 

nauczycieli bez stopnia. Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypadka średnio 9,15 uczennic 

i uczniów. 

W 2018 r. szkoły ukończyło 1194 osoby, w tym w odniesieniu do typu szkoły technikum ukończyło 469 

uczennic i uczniów, branżową szkołę I stopnia ukończyło 303 uczennice i uczniów ponadto 422 uczennic 

i uczniów ukończyło liceum ogólnokształcące.  

 

Zdawalność egzaminów maturalnych oraz innych egzaminów kończących szkoły wynosiła: 

 

NAZWA SZKOŁY 
LICZBA 

ZDAJĄCYCH 

MATURĘ W 

2018 r. 

ZDAWALNOŚĆ 

MATURY (MAJ. 

CZERWIEC 

SIERPIEŃ) I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego 189 98% 

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu 168 99% 

ZSE Technikum Nr 1 95 77% 

ZSB Technikum Nr 2 45 96% 

ZST 
III Liceum Ogólnokształcące ZST w Mielcu 60 95% 

Technikum Nr 3 Zespołu Szkól Technicznych w 

Mielcu 

 

 

158 92% 

ZSwM 
Technikum Nr 4 95 66% 

IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 5 20% 
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Wydatki na szkoły w 2018 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP Nazwa jednostki

koszty ogółem

 w tym 

wynagrodzenia i 

pochodne

w tym wydatki 

rzeczowe
kwota subwencji

1. I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu 3 797 220,22 3 345 720,18 451 500,04 3 745 662,00

2. II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu 3 866 835,93 3 444 077,98 422 757,95 3 670 196,00

3.
Zespół Szkół im. J. Groszkowskiego 

w Mielcu, 
6 107 781,17 5 390 543,30 717 237,87 5 592 113,00

4. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, 10 266 644,39 9 051 873,09 1 214 771,30 10 605 296,00

5. Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu, 3 563 267,84 3 158 638,49 404 629,35 3 259 997,00

6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu 3 459 464,09 2 999 293,74 460 170,35 2 966 871,00

7.

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- 

Wychowawczych w Mielcu 9 452 893,97 8 310 177,59 1 142 716,38 7 880 823,00

8.

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna 

w Mielcu, 1 873 839,13 1 595 157,95 278 681,18

9.
Centrum Kształcenia Praktycznego i 

Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
2 084 524,32 1 810 389,04 274 135,28

Ogółem 44 472 471,06 39 105 871,36 5 366 599,70 41 592 741,00

*-  informacja  nie zawiera kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, dotacji i środków z projektów EFS

  3 481 382,00  

390 131,00 KKZ      
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W roku 2018 w szkołach realizowane ze środków u unijnych następujące projekty: 

Nazwa 

szkoły 
Temat zadania Krótki opis 

Koszt 

projektu 

Wkład 

własny 

ZST 

Realizacja 

projektu DOVES 

programu 

ERASMUS+ 

"Detektywi 

przemocy" 

1. 10.2018 Podpisanie umowy 

finansowej pomiędzy ZST w Mielcu a 

Narodową Agencją  

w Warszawie. 

2. 19-25.11.2017 Wizyta w Szkole Gh. 

I. Bratianu w Iasi w Rumuni (6 

uczniów i 3 nauczycieli). Udział w 

szkoleniach psychologicznych 

związanych  

z tematyką przemocy szkolnej i 

warsztatach dotyczących 

rozwiązywania problemów szkolnych 

na Uniwersytecie Technicznym im. 

Ioana Cuzy  

w Iasi. 

3. Zakup materiałów biurowe 

niezbędne do realizacji projektu. 

4. 14-16.03.2018 Międzynarodowe 

Spotkanie Projektowe w ZST w 

Mielcu (5 nauczycieli ze szkół 

partnerskich z Rumunii, Estonii i 

Grecji).Analiza przeprowadzonych 

ankiet dla młodzieży i nauczycieli. 

Wyjazd do Muzeum Auschwitz-

Birkenau w Oświęcimiu i krótkie 

zwiedzanie Krakowa. Udział w 

Wydarzeniu Upowszechniającym 

działania projektowe programu 

Erasmus+. 

5. 03-04.2018 Kurs dla mediatorów 

rówieśniczych (40 godz., 20 uczniów 

ZST biorących udział w projekcie). 

6. Utworzenie „pokoju bez 

przemocy”, gdzie odbywają się 

warsztaty i spotkania projektowe dla 

młodzieży. 

7. 23-27.04.2018 Wizyta w Szkole 

Muzycznej im. Marii Callas w 

Kalamacie w Grecji (5 uczennic  

i 3 nauczycieli). Warsztaty mediacyjne 

i muzyczne, podczas których powstała 

i została nagrana  

w 5 językach piosenka nawiązująca do 

tematyki projektu. Wycieczka na 

starożytną Olimpię. 

8. Zakup komputera z 

2
0
 9

0
0
,0

0
 €

 Realizacja 

projektu DOVES 

programu 

ERASMUS+ 

"Detektywi 

przemocy" 
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oprogramowaniem oraz urządzenia 

wielofunkcyjnego. 

ZST 

 „Wiedza 

i doświadczenie – 

tak osiągnę 

sukces!”, projekt 

POWER nr 2017-

1-PL01-KA102-

037373 

Adresatami projektu są uczniowie klas 

III Technikum Nr 3 Zespołu Szkół 

Technicznych w Mielcu kształcący się 

w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych: praktyki 

zawodowe w Irlandii dla 2 grup 

uczniów (16 osób w roku szk. 

2017/2018 i 14 osób w roku szk. 

2018/2019 ). 

6
2
 6

1
2
,0

0
 €

 

20% przyznanej 

kwoty, zwracane 

po rozliczeniu 

projektu 

ZST 

Zawody 

przyszłości - 

doskonalenie 

kształcenia 

zawodowego 

w powiecie 

mieleckim 

Projekt realizowany wspólnie z 

firmami: Linetech, Gardner Aerospace 

Mielec, Zakłady Elektroniki i 

Mechaniki Precyzyjnej R&G SA. 

Głównym celem projektu jest 

dostosowanie form, metod i warunków 

kształcenia i szkolenia zawodowego w 

nowym zawodzie: mechanik – monter 

maszyn i urządzeń i zmodyfikowanym 

zawodzie: technik mechanik lotniczy 

nauczanych w ZST do potrzeb rynku 

pracy i wzbogacenie oferty 

edukacyjnej szkoły. Udział 

nauczycieli zawodu uczących w 

zawodach objętych projektem w 

stażach u pracodawców, udział 

uczniów kierunków objętych 

projektem w praktykach u 

pracodawców w wymiarze 300 godz. 

(mechanik – monter maszyn i 

urządzeń) i 450 godz. (technik 

mechanik lotniczy) ponad wartość 

liczby godzin wynikających z 

podstawy programowej, zakup 

wyposażenia pracowni ZST służących 

nauczaniu w zawodach objętych 

projektem. 

6
6
1
 0

3
0
,9

6
 z

ł 

Zawody 

przyszłości - 

doskonalenie 

kształcenia 

zawodowego 

w powiecie 

mieleckim 

I LO 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Podkarpackiego 

na lata 2014-

2020, Oś 

priorytetowa:  

IX „Poprawa 

jakości 

kształcenia 

ogólnego”. 

Od 1 lipca 2018r.  I LO przystąpiło do 

realizacji projektu „Kreatywni 

uczniowie  

w nowoczesnym liceum.  

Cel główny projektu: to wzrost 

kompetencji kluczowych w zakresie 

TIK, nauk matematyczno-

przyrodniczych, języków obcych, a 

także właściwych  postaw i 

umiejętności (kreatywności, 

innowacyjności, pracy zespołowej) u 

300 uczniów oraz   wzrost 

7
3
6
 0

9
6
,5

0
 z

ł.
 

0,00 
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 Nazwa projektu 

„Kreatywni 

uczniowie  

w nowoczesnym 

liceum” 

kompetencji zawodowych u minimum 

90% nauczycieli w okresie 1.07.2018-

30.06.2020 

ZS 

POWERVET-

2016-1-PL01-

KA102-024055 

Praktyki 

zagraniczne 

w Niemczech dla 

techników. 

Staże zagraniczne dla uczniów i 

absolwentów szkół zawodowych oraz 

mobilność kadry kształcenia 

zawodowego. Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

20120. Praktyki zagraniczne w 

Niemczech dla techników hotelarstwa 

oraz techników żywienia i usług 

gastronomicznych. Projekt obejmuje 

wyjazd dwóch 14-osobowych grup do 

Niemiec na miesięczne praktyki w 

hotelach i restauracjach. I grupa w 

roku szk. 2016/17, II grupa 

2017/2018. 

6
6
 7

4
2
,0

0
€
 =

 

2
8
2
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9
2
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2
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0,00 

ZSE 

 

Włoskie 

hotelarstwo 

w Erazmusie 

zawsze na plusie  

Projekt realizowany w ramach 

programu Erazmus plus Mobilność 

edukacyjna. Projekt skierowany jest 

do uczniów Technikum o kierunku 

kształcenia technik obsługi 

turystycznej. Grupę docelową stanowi 

młodzież, która pochodzi z terenów 

wiejskich. Młodzież odbywa 

trzytygodniowy staż na rzeczywistych 

stanowiskach pracy w hotelach. 

Uczestnicy projektu w efekcie 

końcowym uzyskują nowe 

kompetencje zawodowe do 

wykorzystania w pracy na rynku 

krajowym, regionalnym a zwłaszcza 

lokalnym, a jednocześnie podnoszą 

poziom znajomości języka 

angielskiego, jako narzędzia pracy 

zarówno w kraju jak i za granicą. 

1
0
9
.5

8
2
,5

5
 z

ł 

 

ZSE 

 

Turystyka i 

reklama na plusie 

jest możliwa w 

Erazmusie 

Projekt realizowany w ramach 

programu Operacyjnego Wiedza 

edukacja Rzwój (PO WER). Projekt 

skierowany jest do uczniów 

Technikum o kierunku kształcenia 

technik obsługi turystycznej tachnik 

organizacji reklamy. Grupę docelową 

stanowi młodzież , która pochodzi z 

terenów wiejskich. Młodzież odbywa 

trzytygodniowy staż na rzeczywistych 

stanowiskach pracy w hotelach i 

agencjach reklamowych na terenie 

1
5
2
.3

3
9
,5

1
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Włoch. Uczestnicy projektu w efekcie 

końcowym uzyskują nowe 

kompetencje zawodowe do 

wykorzystania w pracy na rynku 

krajowym, regionalnym a zwłaszcza 

lokalnym, a jednocześnie podnoszą 

poziom znajomości języka 

angielskiego, jako narzędzia pracy 

zarówno w kraju jak i za granicą. 

ZSB 

Projekt 

"Erasmus+" 

Edukacja Szkolna 

Akcja 2 - 

Partnerstwa 

Strategiczne - 

Współpraca Szkół 

"BRIDGE” - 

Tworzenie 

zasobów i 

innowacji dla 

rozwoju edukacji 

globalnej" okres 

od 1.09.2015 do 

31.08.2018 

Projekt dot. współpracy między 

nauczycielami  

i uczniami pomiędzy ośmioma 

szkołami Europy - Norwegii, Francji, 

Wielkiej Brytanii, Holandii, Słowenii, 

Hiszpanii, Włoch. Projekt ma rozwijać 

świadomość i poczucie tożsamości 

europejskiej, rozwijać umiejętności 

językowe uczniów i nauczycieli. 

8
4
 9

7
5
,0

9
 z
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CKPiDN 

Akademia 

Kwalifikacji 

Zawodowych 

W ramach projektu przewidziana jest 

realizacja Kursów Umiejętności 

Zawodowych oraz innych kursów 

umożliwiających uzyskanie i 

uzupełnienie wiedzy, umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych. 

Działaniami projektu objętych zostało 

ok. 200 osób dorosłych, 

mieszkających lub pracujących na 

terenie powiatu mieleckiego, 

szczególnie osoby starsze i o niskich 

kwalifikacjach zawodowych, które z 

własnej inicjatywy zainteresowane są 

ich zdobyciem, uzupełnieniem lub 

podnoszeniem. Współfinansowany jest 

ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego 2014-

2020, 

Oś IX - Jakość edukacji i kompetencji 

w regionie, Działanie 9. 5 Podnoszenie 

kompetencji osób dorosłych w 

formach pozaszkolnych. 
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1. Działaniami projektu zostało 

objętych 200 osób dorosłych 

mieszkających lub pracujących 

w powiecie mieleckim. 

Celem projektu był wzrost 

kwalifikacji zawodowych, szczególnie 

osób starszych i o niskich 

kwalifikacjach, z powiatu mieleckiego 

poprzez uczestnictwo w 

pozaszkolnych formach kształcenia 

odpowiadającym realnym potrzebom 

lokalnego rynku pracy. 

CKPiDN 

Mielec  

stawia na 

zawodowców 

Planowane działania: doposażenie 

techniczne szkół, 

podniesienie kompetencji 

zawodowych nauczycieli, nabycie 

dodatkowych umiejętności i 

kwalifikacji uczniów, włączenie 

otoczenia społeczno-gospodarczego 

we współpracę ze szkołami. 

4
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Komórka organizacyjne realizujące zadanie: Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego w Mielcu. 

 

5.2. Kultura oraz ochrona zabytków i opieki nad zabytkami 
 

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 obowiązująca 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. 
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Stan realizacji na koniec 2018r.: 

Łącznie: wnioskowano o środki w wysokości: 423 868 , 71 zł 

Kwota dotacji przyznana uchwałą Rady Powiatu Mieleckiego: 167 000 zł 

Kwota dotacji przekazana wnioskodawcom po dokonaniu prawidłowego rozliczenia zadań: 159 000 zł. 

 

1. Dofinansowanie realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, złożonych w trybie § 5 pkt 1 uchwały nr XVIII/151/2012r. 

Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 28 czerwca 2012r., tj. do dnia 30 września 2017r.: 

 Wnioskodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka w Jaślanach, nazwa zadania: zabezpieczenie, 

zachowanie i utrwalenie substancji zabytku przed niszczeniem, zawilgoceniem i zagrzybieniem 

fundamentów i części murów zabytkowego kościoła parafialnego, wnioskowana kwota dotacji:  

18 000 zł, kwota dotacji przyznana uchwałą Rady Powiatu Mieleckiego: 7 000 zł, czy zadanie 

zostało poprawnie rozliczone: tak. 

 Wnioskodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka w Sarnowie, nazwa zadania: zabezpieczenie, 

zachowanie i utrwalenie substancji zabytku dachu poprzez wykonanie konserwacji i malowanie 

z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytkowego kościoła parafialnego, kolorystyki, 

wnioskowana kwota dotacji: 14 000 zł, kwota dotacji przyznana uchwałą Rady Powiatu 

Mieleckiego: 7 000 zł, czy zadanie zostało poprawnie rozliczone: tak. 

 Wnioskodawca: Parafia Rzymsko – Katolicka w Wadowicach Dolnych, nazwa zadania: odnowienie 

tynków wewnętrznych i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego 

zabytku kolorystyki, wnioskowana kwota dotacji: 30 000 zł, kwota dotacji przyznana uchwałą Rady 

Powiatu Mieleckiego: 15 000 zł, czy zadanie zostało poprawnie rozliczone: tak. 

 Wnioskodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka w Gawłuszowicach, nazwa zadania: wykonanie 

stabilizacji konstrukcyjnej części składowych zabytku w zakresie niezbędnym dla zachowania 

zabytku dachu na zabytkowym kościele parafialnym – III etap, wnioskowana kwota dotacji:  

30 000 zł, kwota dotacji przyznana uchwałą Rady Powiatu Mieleckiego: 30 000 zł, czy zadanie 

zostało poprawnie rozliczone: tak. 

 Wnioskodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka w Tuszowie Narodowym, nazwa zadania: odnowienie 

i uzupełnienie okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku 

kolorystyki wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego, wnioskowana kwota dotacji: 43 788 zł, 

kwota dotacji przyznana uchwałą Rady Powiatu Mieleckiego: 8 000 zł, czy zadanie zostało 

poprawnie rozliczone: nie. Wnioskodawca nie otrzymał dotacji celowej na realizację zadania ze 

względu na brak wykonania zadania 

 Wnioskodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Mateusza w Mielcu, nazwa zadania: 

odnowienie i uzupełnienie okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla 

tego zabytku kolorystyki wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego, wnioskowana kwota dotacji: 

148 215 zł, kwota dotacji przyznana uchwałą Rady Powiatu Mieleckiego: 40 000 zł, czy zadanie 

zostało poprawnie rozliczone: tak.  

 Wnioskodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka w Czerminie, nazwa zadania: wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej oraz prac konserwatorskich zabytkowej kaplicy cmentarnej, wnioskowana 

kwota dotacji: 74 865,71 zł, kwota dotacji przyznana uchwałą Rady Powiatu Mieleckiego:  

15 000 zł, czy zadanie zostało poprawnie rozliczone: tak. 
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 Wnioskodawca: Parafia Rzymsko – katolicka p.w. Ducha Św. w Mielcu, nazwa zadania: 

odnowienie, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych, oraz ich odtworzenie 

z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, zabytkowej kaplicy p.w. Św. 

Stanisława Kostki w Mielcu – kontynuacja realizacji zadania – II etap, wnioskowana kwota dotacji: 

50 000 zł, kwota dotacji przyznana uchwałą Rady Powiatu Mieleckiego 30 000 zł, czy zadanie 

zostało poprawnie rozliczone: tak. 

2. Dofinansowanie realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, złożonych w trybie § 5 pkt 2 uchwały 

nr XVIII/151/2012r. Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 28 czerwca 2012r., tj. w każdym czasie ze 

względu na stan zachowania zabytku: 

1) Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka w Radomyślu Wielkim, nazwa zadania: 

zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, m.in.. wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej, odnowienie więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur 

spustowych, wnioskowana kwota dotacji: 15 000 zł, kwota dotacji przyznana uchwałą Rady 

Powiatu Mieleckiego: 15 000 zł, czy zadanie zostało poprawnie rozliczone: tak. 

Komórka organizacyjne realizujące zadanie: Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego w Mielcu. 

 

5.3. Kultura fizyczna i turystyka 
 

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. 

Wnioski spełniające wymogi formalne zostały przedłożone Zarządowi Powiatu Mieleckiego w celu 

przyznania okresowych stypendiów sportowych Powiatu Mieleckiego. Zarząd Powiatu Mieleckiego 

w uchwale 165/1237/2018 z dnia 21 czerwca 2018 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 2018r. 

Stan realizacji na koniec 2018r.: 

1) Ilość stypendystów: 13 osób 

2) Przyznana kwota stypendium: 230 zł / osobę 

3) Okres otrzymywania stypendium: 5 miesięcy 

4) W sumie przekazano stypendium/ osobę: 1 150 zł 

5) Kwota z budżetu Powiatu przekazana na stypendia sportowe: 14 950 zł 

Złożono 14 wniosków w tym 13 wniosków spełniało 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. 

Komórka organizacyjne realizujące zadanie: Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego w Mielcu. 
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5.4. Promocja i ochrona zdrowia 
 

Na terenie powiatu funkcjonowało 2 podmioty lecznicze, zarządzane przez powiat. Liczba pacjentek 

i pacjentów w 2018 r., korzystających z usług Szpitala Specjalistycznego wyniosła 38 690, a liczba 

udzielonych świadczeń zdrowotnych – 53 876. 

W szpitalu, zarządzanym przez powiat, na początku 2018 r. było 529 miejsc, zaś pod koniec 2018 r. – 503 

miejsc. W ciągu roku z usług szpitala skorzystało 38 690 mieszkanek i mieszkańców, a średni czas 

hospitalizacji wynosił 6,73 dni. Liczba zgonów w 2018 r. w szpitalu wynosiła 768. Najczęstszymi 

powodami zgonów było zatrzymanie oddechu R09.2, niewydolność serca, nieokreślona I50.9. 

W Powiecie 2018 r. funkcjonowały następujące podmioty ambulatoryjnej opieki zdrowotnej: Poradnia 

Neurologiczna, Poradnia Urologiczna, Poradnia Nefrologiczna, Poradnia Urazowo-Ortopedyczna, 

Poradnia Chorób Zakaźnych, Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, Poradnia Neurochirurgiczna, Poradnia 

Chirurgii Naczyniowej, Poradnia Okulistyczna, przy czym w 2018 r. działalność rozpoczęły/zakończyły 

następujące z nich: 0. 

Liczba pacjentek i pacjentów w 2018 r., korzystających z usług PSPR  - zespołów Ratownictwa 

Medycznego wyniosła 10667, co daje średnio ok 30 wyjazdów na dobę i jest równoznaczne  

z liczbą udzielonych świadczeń zdrowotnych. 

W ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:  

 liczba udzielonych świadczeń lekarskich ambulatoryjnych wyniosła: 14070 

 liczba udzielonych świadczeń pielęgniarskich ambulatoryjnych wyniosła: 9914 

 liczba udzielonych świadczeń lekarskich wyjazdowych wyniosła: 1690. 

W ramach Poradni Chirurgii Dziecięcej udzielono 3042 świadczenia lekarskie ambulatoryjne. 

W 2018 roku podjęto działania zmierzające do utworzenia konsorcjum, a tym samym stworzenia rejonu 

operacyjnego obejmującego powiaty: stalowowolski, tarnobrzeski, kolbuszowski, mielecki (Pogotowia 

Ratunkowe przy szpitalach w: Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Kolbuszowej, Nowej Dębie). Umowę 

konsorcjum podpisano 09.01.2019r., Pogotowie Mielec zostało liderem konsorcjum i Dyspozytornia 

Mielec obsługuje łącznie 17 Zespołów Ratownictwa Medycznego (3 Zespoły Specjalistyczne  

i 14 Zespołów Podstawowych w tym rejonie operacyjnym. 

Powiat realizował zadanie publiczne pn. „Bliżej siebie”, którego celem głównym było oparcie społeczne 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na rzecz włączenia społecznego tych osób i wyposażenia ich  

w kompetencje umożliwiające im pełnienie różnorodnych ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych 

dostępnych pozostałym członkom społeczności, w której żyją. 

Cel główny projektu osiągnięto poprzez realizację celów szczegółowych: 

1. Aktywizację społeczną, psychiczną oraz fizyczną osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez: 

 zajęcia terapeutyczne dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, zajęcia warsztatowe dla dzieci 

ze szkół podstawowych, 

 wyjazd integracyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. 

 



RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO W ROKU 2018 
 

108 
 

2. Zwiększenie różnorodności i poprawę, jakości usług świadczonych na rzecz osób 

z zaburzeniami psychicznymi poprzez: 

 spotkania terapeutyczne mające na celu zrozumienie własnej sytuacji i poprawę kontaktu  

z otoczeniem, w tym: konsultacje lekarza o specjalizacji psychiatrii dziecięcej, neurologa 

dziecięcego, indywidualną psychoterapię, indywidualną pomoc psychologiczną, 

 zorganizowanie konferencji interdyscyplinarnej dla dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych oraz 

nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych terenu powiatu mieleckiego. 

3. Wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez: 

 spotkania terapeutyczne mające na celu wzmocnienie oraz poprawę relacji członków rodzin  

z osobami z zaburzeniami psychicznymi, w tym Szkołę dla Rodziców oraz wyjazd integracyjny dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi i członków ich rodzin. 

W powiecie mieleckim na początku 2018 r. funkcjonowało 44 apteki oraz 1 punkt apteczny. W ciągu roku 

zamknęła się jedna apteka. W 35 aptekach pracowali magistrzy farmacji. 

5.5. Transport zbiorowy i drogi publiczne  

 

W 2018 w zakresie wydanych uprawnień do kierowania pojazdami:  

 wydano 3726 krajowych dokumentów prawa jazdy, do kursu na kategorię B prawa jazdy 

oraz kategorie wyższe, przystąpiło 2747 osób, w związku z tym, wydano taką samą liczbę profili 

kandydatów na kierowcę (PKK). 

 

 W 2018 roku dokonano wymiany 86 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 87 międzynarodowych dokumentów prawa jazdy. Zgodnie 

z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, dokonano wpisu w prawach jazdy 

kwalifikacji zawodowych: kwalifikacji wstępnych 38, kwalifikacji wstępnych przyspieszonych 596, 

kwalifikacji wstępnych uzupełniających przyspieszonych 104, w zakresie szkoleń okresowych 1948. 

Zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane 

Na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, wydano 82 zezwolenia 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 535 postępowań 

administracyjnych w zakresie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami, zakończonych decyzją 

o cofnięciu uprawnień. 

Zgodnie z wyrokiem sądu lub postanowieniem prokuratora, zatrzymano 599 dokumentów prawa jazdy.  

Przeprowadzono 464 postępowania administracyjne 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 191 postępowań administracyjnych w sprawie 
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skierowania na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania 

narkomanii – w związku z wyrokami sądu. Ponadto wydano 258 skierowań na badania lekarskie do 

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.  

W zakresie psychologii transportu, wydano 246 skierowań na badania psychologiczne. 

W związku z upływem kary powyżej 1 roku zatrzymania prawa jazdy oraz przekroczeniem 24 punktów 

karnych, wydano 47 skierowań na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego.  

W związku z upływem terminu, na który został zatrzymany dokument prawa jazdy, wydano 507 decyzji 

o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami. 

Wnioski Policji o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy – w związku z przekroczenie prędkości o 50 

km/h i 24 punkty karne. 

Na wniosek Policji, zatrzymano 190 dokumentów prawa jazdy osobom, które przekroczyły dozwoloną 

prędkość powyżej 50 km/h. Wszczęto 20 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 49 postępowań administracyjnych 

o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy.  

Łącznie w 2018 roku z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami, obsłużono 12550 spraw, co w rozbiciu 

dziennym daje liczbę 50 osób na jeden dzień roboczy.  

Z zakresu rejestracji i oznaczania pojazdów 

Do Wydziału Komunikacji w 2018 roku, w zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów, wpłynęło 12500 

wniosków o rejestrację pojazdu, w związku, z czym, dokonano 12500 rejestracji pojazdów.  

W związku z powyższym, wydano 10782 tablic rejestracyjnych, w tym:  

 8537 tablic rejestracyjnych samochodowych; 

 559 tablic rejestracyjnych na przyczepę; 

 690 tablic rejestracyjnych motocyklowych; 

 315 tablic rejestracyjnych ciągnikowych; 

 211 tablic rejestracyjnych motorowerowych; 

 472 tablice rejestracyjne tymczasowe; 

 4423 kart pojazdu; 

 17436 pozwoleń czasowych. 

Wydano jedną decyzję o uchyleniu rejestracji czasowej, na wniosek właściciela pojazdu. W 2018 roku 

wydano 2773 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, w tym 2306 decyzji na wniosek właściciela pojazdu  

i 467 z urzędu; przyjęto 4519 zgłoszeń sprzedaży pojazdu. 

W 2018 roku do tutejszego Wydziału wpłynęło 805 zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych, 

a najczęstszą przyczyną zatrzymania dowodu rejestracyjnego, był zły stan techniczny pojazdu oraz brak 

aktualnych badań technicznych. 
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Zrealizowane zadania w 2018 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 57 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 187 wypisów z ww. licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń. 

Ponadto poddano szczegółowej weryfikacji ponad 500 przedsiębiorców posiadających zezwolenia 

i licencje, a dane ich dotyczące zostały umieszczone w Krajowym Elektronicznym Rejestrze 

Przedsiębiorców Transportu Drogowego (między innymi dane dotyczące zarządzających transportem, 

aktualnych wykazów pojazdów).  

Przeprowadzono 16 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 2018 r., poz. 2016), został ustawą z dnia 8 grudnia 2017 roku o szczególnych 

rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2371) 

przesunięty na 1 stycznia 2019 roku, w roku 2018 transport osób na terenie powiatu mieleckiego 

funkcjonował na podstawie 32 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym, udzielonych przez Starostę Mieleckiego na wniosek zainteresowanych 

przedsiębiorców. Z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej trwają prace nad nowelizacją ustawy o publicznym 

transporcie zbiorowym i ostateczny kształt tej ustawy ulegnie zmianie, dalsze czynności związane 

z wdrażaniem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym są uzależnione od ogłoszenia ostatecznej wersji 

tej ustawy. 
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Ponadto z zakresu realizacji ww. uchwały, dokonano wstępnego ogłoszenia informacyjnego bez ubiegania 

się o zamówienie w zakresie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie powiatu mieleckiego. 

Z zakresu spraw, związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 

kierowców, obsłużono 665 spraw, związanych z wpisywaniem oraz skreśleniem podmiotów z ewidencji 

Ośrodków Szkolenia Kierowców, prowadzeniem ewidencji zgłoszeń rozpoczęcia kursów, Ponadto, 

w ramach nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, przeprowadzono 29 kontroli ośrodków szkolenia 

kierowców. 

Z zakresu prowadzenia ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wykładowców, w 2018 roku obsłużono 

łącznie 170 spraw, związanych z uprawnieniami instruktorów nauki jazdy. 

W zakresie organizacji ruchu, miały miejsce 22 posiedzenia komisji ds. zmian organizacji ruchu, w ramach, 

których poddano weryfikacji i analizie oraz zatwierdzono 79 projektów organizacji ruchu drogowego,  

a w związku z tym, przeprowadzono 79 kontroli prawidłowości wprowadzenia organizacji ruchu, 

wynikających z zatwierdzonych projektów, ponadto rozpatrzono 35 wniosków, dotyczących zmian 

organizacji ruchu. Ponadto wydano łącznie 34 zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny 

oraz zezwolenia na wjazd w drogi i ulice, objęte ograniczeniami. 

W zakresie wykonania Uchwały Nr XXXVII/256/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 listopada 2017 

roku w sprawie ustalenia na obszarze powiatu mieleckiego na 2018 rok wysokości opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu, w 2018 roku obsłużono łącznie 51 spraw, dotyczących usuwania 

pojazdów. 

Czas obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji jest zróżnicowany i wynika ze stopnia złożoności 

i specyfiki danej sprawy. 

Komórka organizacyjne realizujące zadanie: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu. 

5.6. Geodezja i kartografia  

 

Powiat 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 2017-2018 zrealizowano zadania powiatu, jako partnera projektu pn. Podkarpacki System 

Informacji Przestrzennej w zakresie ewidencji gruntów i budynków, założenia bazy danych obiektów 

topograficznych oraz cyfryzacji materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla 

obszaru powiatu mieleckiego.  

Dotychczas wydatkowano kwotę 3 928 056,76 zł, w tym 3 277 999,36 zł ze środków Unii Europejskiej, 

645 857,56 zł, jako dotacja rządowa oraz 4 199,84 zł ze środków własnych. 

W zakresie prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) założono bazę powiatową 

za kwotę 243 540,00 zł. 

W roku 2018 wykonano modernizację szczegółowej osnowy poziomej za kwotę 364 389,96 zł.  
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Inne prace dotyczące bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków wykonano za kwotę  

78 830,00 zł. 

Wymienione zadania sfinansowano ze środków budżetu państwa. 

W zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zarejestrowano między 

innymi: 

 Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków – 10 345 zamówień; 

 Informacje i zaświadczenia – 855 spraw; 

 Zgłoszenia prac geodezyjnych – 4378 spraw; 

 Kontrola oraz przyjęcie dokumentacji – 5691 spraw; 

 Uzgodnienia projektów sieci uzbrojenia terenu – 506 spraw; 

 Decyzje administracyjne z zakresu ewidencji gruntów i budynków – 266 spraw; 

 Zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków – 14 521 spraw. 

Wydział udostępnia dane z ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej  

do powszechnego użytku oraz osobom uprawnionym poprzez geoportal powiatu mieleckiego, 

aktualizowany codziennie danymi z prowadzonych baz danych. 

Komórka organizacyjne realizujące zadanie: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa 

Powiatowego w Mielcu. 

 

5.7. Gospodarka 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 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 134 

działek o pow. 27,1804 ha, 
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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. 

Zestawienie stanu dróg powiatowych w poszczególnych gminach, których własność na rzecz Powiatu 

Mieleckiego została ujawniona w ewidencji gruntów i księgach wieczystych, przedstawia poniższa tabela: 

 

gminy ilość działek powierzchnia w ha 

Borowa 31 21,8266 

Czermin 58 45,8391 

Gawłuszowice 23 17,5350 

Miasto Mielec 92 48,2475 

Mielec 114 63,9703 

Padew Narodowa 50 45,7358 

Przecław 149 74,5679 

Radomyśl Wielki 92 91,3593 

Tuszów Narodowy 83 55,2736 

Wadowice Górne 56 65,9843 

Razem 748 530,3394 

 

Powiat Mielecki posiada również prawo wieczystego użytkowania do nieruchomości położonej 

w Rzemieniu oznaczonej działką nr 824/3, która stanowi wewnętrzna drogę dojazdową. 

W 2018 roku Powiat Mielecki wypłacił odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości 

przy modernizacji dróg powiatowych w kwocie 2 732,00 zł oraz nabył aktami notarialnymi nieruchomości 

zajęte pod drogi powiatowe za kwotę 33 158,00 złotych. 

Z tytułu wykonywania prawa własności przez Powiat Mielecki w 2018 roku dochody wyniosły: 

a) z tytułu opłat za trwały zarząd – 15.553,30 zł, 

b) za zbyte nieruchomości - 98 400,00 zł brutto, 

c) z tytułu najmu, dzierżaw i reklam, zarządzania, administrowania i usług administracyjnych – 

1 279 007,03 zł  

d) raty za mieszkania – 6 510,53 zł  

e) wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – 23 235,90 złotych. 

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, 
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ubezpieczeniem, konserwacjami urządzeń, remontami bieżącymi, wydatkami związanymi ze zbyciem 

nieruchomości.  

W roku 2018 na bieżące remonty, usuwanie usterek i awarii w budynkach zarządzanych przez Starostwo 

Powiatowe w Mielcu wydatkowano kwotę 84 056,09 złotych.  

Powierzchnia nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Mieleckiego wg. stanu na dzień 31.12. 2018 

rok, obejmuje działki ewidencyjne 924 i wynosi łącznie 579,8847 ha, w tym drogi powiatowe 748 działek 

o pow. 530,3394 ha. Stan na dzień 31.12.2018 rok. 

W roku 2018 Powiat Mielecki nabywał prywatne nieruchomości znajdujące się w pasach dróg 

powiatowych. Łącznie nabyto 22 działki o łącznej pow. 0,00965 ha za cenę 33 158 złotych. Nabyte 

nieruchomości znajdują się w następujących miejscowościach: Rzędzianowice, Złotniki (gm. Mielec), 

Podole, Dobrynin, Tuszyma (gm. Przecław), Sarnów (gm. Tuszów Narodowy).     

W 2018 roku Powiat Mielecki przekazał w formie darowizny na rzecz Gminy Tuszów Narodowy jedną 

nieruchomość (działka nr 1336/4 o pow. 0,0586 ha poł. w Grochowym).  Nieruchomość ta stanowiła drogę 

a wartość darowizny wynosiła 14 351 złotych. 

Komórka organizacyjne realizujące zadanie: Wydział Funduszy, Inwestycji i Gospodarki 

Nieruchomościami Oddział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mielcu. 

 

5.8. Działalność inwestycyjna i remontowa 

 

Działalność inwestycyjna: 

1) plany inwestycyjne 

2) inwestycje kontynuowane z lat poprzednich, 

3) inwestycje zakończone w roku 2018, 

4) inwestycje rozpoczęte w roku 2018, 

5) infrastruktura drogowa. 

 

Osiągnięcia Powiatu z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych.  

Plany inwestycyjne.  

W roku 2018 zaplanowane do realizacji były następujące inwestycje 

1. Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu 

mieleckiego - przedsięwzięcie zakończono 31 stycznia 2019 r. 

2. Termomodernizacja wraz z przebudową i modernizacją Przychodni Zdrowia nr 4 i 5 – planowane 

zakończenie inwestycji – grudzień 2019 r. 

3. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - planowane zakończenie inwestycji – 31 grudzień 

2019 r. 

4. Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami 

wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim – 

przedsięwzięcie zakończono w październiku 2018 r. 

5. Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania  

im nowych funkcji społecznych – planowane zakończenie inwestycji – sierpień 2020 r.  
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6. Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego 

przy ul. Wyspiańskiego 6 – inwestycję zakończono 25 kwietnia 2018 r. 

7. Budowa windy zewnętrznej przy Przychodni Zdrowia nr 1 w Mielcu - inwestycję zakończono 

w lipcu 2018 r. 

8. Budowa infrastruktury sportowej na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu – przebudowa 

boiska sportowego i budowa zaplecza sanitarno – szatniowym wraz z infrastrukturą techniczną – 

inwestycja nie została wybrana do dofinansowania w ramach Ministerstwa Sportu i Turystyki  

z powodu wyczerpania środków finansowych. Wniosek o dofinansowanie został złożony ponownie 

w roku 2019.   

9. Poprawa, jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój terenów zieleni wokół Powiatowego 

Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu - inwestycja nie została wybrana do 

dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z powodu 

wyczerpania środków finansowych. Znajduje się na liście rezerwowej. 

 

W powiecie kontynuowano w 2018 r. inwestycje z lat poprzednich: 

1. Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji 

społecznych – projekt partnerski z Gminą Miejską Mielec.  

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. 

Inwestycja wiąże się z poniesieniem przez Powiat Mielecki – partnera projektu, łącznych kosztów 

w wysokości 2 811 920,19 zł, przy czym finansowanie zewnętrzne dla Powiatu Mieleckiego, pochodzące 

ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020 będzie wyniosło łącznie 2 056 552,57 zł.   

W roku 2018 w ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki w wysokości 66 965,80 zł. 

2. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - projekt partnerski 

Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Podkarpackim wiąże się z poniesieniem łącznych 

kosztów w wysokości 6 191 173,15 zł dla Powiatu Mieleckiego, przy czym dofinansowanie pochodzące ze 

środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020 wynosi łącznie dla Powiatu Mieleckiego ·5 258 927,24 zł, 

z budżetu państwa 700 567,84 zł, budżet powiatu mieleckiego 231 678,07 zł. 

W roku 2018 w ramach projektu poniesiono wydatki na prace geodezyjne w łącznej wysokości 

3 719 464,00 zł. 

W roku 2019 będą ponoszone wydatki majątkowe - wydatki na sprzęt i budowę portalu e-usług oraz 

inżyniera kontraktu. 

3. Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa.   

Scalanie gruntów zostało rozpoczęte w 2016 roku. Łączny obszar scalenia wynosi 700 ha. W jego ramach 

będzie prowadzone zagospodarowanie poscaleniowe, które planuje się zakończyć w 2021 roku. W roku 

2018 na scalenie wydatkowano kwotę 784 595 złotych, koszt całego scalenia łącznie z zagospodarowaniem 

wynosi 7 173 115 złote. 
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W powiecie zakończono w 2018 r. następujące inwestycje: 

1. Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi 

niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim.  

Podstawowym założeniem Projektu było wdrożenie Zintegrowanego Systemu Świadczenia e-Usług 

(ZSŚeU) w Powiecie Mieleckim w szczególności w celu udostępniania danych dla potrzeb odbiorców 

indywidualnych, instytucjonalnych oraz przedsiębiorców. 

W ramach projektu zostały utworzone nowe usługi elektroniczne oraz wdrożone usprawnienia do już 

funkcjonujących. Realizacja projektu pozwoliła na upowszechnienie wykorzystania zastosowań 

technologii teleinformatycznych i komunikacyjnych w e-administracji. 

Realizacja przedsięwzięcia odbywała się w latach 2016 – 2018.  Wiązały się one z poniesieniem kosztów 

w łącznej wysokości 3 307 978,12 zł, przy czym finansowanie zewnętrzne, pochodzące ze środków EFRR 

w ramach RPO WP 2014-2020 wyniosło łącznie 2 195 478,09 zł. W roku 2018 w ramach przedsięwzięcia 

poniesiono wydatki w wysokości 1 802 783,94 zł.  

2. Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego 

przy ul. Wyspiańskiego 6. 

W ramach przedmiotowej inwestycji zostało wybudowane nowe wejście do budynku Starostwa przy  

ul. Wyspiańskiego 6 od strony parkingu, zlokalizowane bezpośrednio przy windzie wraz z pochylnią  

i równocześnie wyznaczono na parkingu miejsce dla osób niepełnosprawnych. 

Realizacja przedsięwzięcia odbywała się w latach 2017 – 2018.  Wiązała się z poniesieniem kosztów  

w łącznej wysokości 115 000,00 zł, przy czym finansowanie zewnętrzne, pochodzące ze środków PFRON 

wyniosło łącznie 29 500,00 zł. 

3. Budowa windy zewnętrznej przy Przychodni Zdrowia nr 1 w Mielcu. 

W ramach inwestycji został wybudowany podnośnik zewnętrzny w szybie konstrukcji stalowej przy 

budynku Przychodni Zdrowia nr 1 przy ul. Sandomierskiej w Mielcu oraz przebudowany przyłącz azowy. 

Realizacja przedsięwzięcia wiązała się z poniesieniem kosztów w łącznej wysokości 185 624,07 zł, 

inwestycja została zrealizowana ze środków własnych Powiatu Mieleckiego.  

W powiecie mieleckim rozpoczęto w 2018 r. inwestycje: 

1. Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu 

mieleckiego - przedsięwzięcie zakończono 31 stycznia 2019 r. 

W ramach inwestycji na terenie powiatu mieleckiego powstało 109 punktów alarmowych, dwie centrale 

powiatowe oraz dziesięć centrali gminnych. Dzięki systemowi mieszkańcy powiatu mieleckiego będą 

informowani o zagrożeniach wywołanych przyczynami naturalnymi (wichury, klęski żywiołowe, 

powodzie), cywilizacyjnymi (katastrofy, awarie techniczne, zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne, 

skażenie elementów środowiska), a także o innych zagrożeniach dla życia lub zdrowia ludzi. 

Inwestycja wiązała się z poniesieniem łącznych kosztów w wysokości 3 785 083,92 zł, przy czym 

finansowanie zewnętrzne, pochodzące ze środków NFOŚiGW wyniosło łącznie 2 232 614,00 zł w formie 

dotacji, 600 000,00 zł w formie pożyczki oraz z dotacji gmin powiatu w wysokości 465 905,43 zł.   
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2. Termomodernizacja wraz z przebudową i modernizacją Przychodni Zdrowia nr 4 i 5 – planowane 

zakończenie inwestycji – grudzień 2019 r. 

W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona przebudowa i termomodernizacja budynków Przychodni 

Zdrowia Nr 4 i 5. 

Inwestycja wiąże się z poniesieniem łącznych kosztów w wysokości 8 714 697,00 zł, przy czym 

finansowanie zewnętrzne pochodzące ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020  

w zakresie termomodernizacji budynków wyniesie łącznie do 2 060 803,23 zł. 

W roku 2018 w ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na termomodernizację  

i na przebudowę budynków w wysokości łącznie 115 551,86 zł. 

Dofinansowanie przez Powiat Mielecki inwestycji przeprowadzanych w Szpitalu Specjalistycznym 

im. Edmunda Biernackiego: 

1. Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym  

im. E. Biernackiego w Mielcu.  

Realizacja w latach 2017-2018 - zakończenie inwestycji – lipiec 2018 r.  

Inwestycja wiązała się z poniesieniem kosztów w łącznej wysokości 2 264 896,71 zł, przy czym 

finansowanie zewnętrzne, pochodzące ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

wyniosła łącznie 1 912 500,00 zł. 

2. Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń garażowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w celu 

utworzenia przychodni nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. 

E. Biernackiego w Mielcu. 

Realizacja inwestycji w 2018 roku – zakończenie w listopadzie 2018 r. 

Inwestycja wiązała się z poniesieniem kosztów w łącznej wysokości 1 534 111,63 zł, przy czym 

finansowanie zewnętrzne wynosiło 0,00 zł., natomiast dotacja Powiatu Mieleckiego dla Szpitala wynosiła 

1 000 000,00 zł. 

3. Poprawa, jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych w Szpitalu Powiatowym 

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu 

Realizacja inwestycji dot. rozbudowy Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii  

i Intensywnej Terapii zakończono 31 stycznia 2019 r. 

Inwestycja wiązała się z poniesieniem kosztów w łącznej wysokości 15 104 247,12 zł, przy czym 

finansowanie zewnętrzne z EFRR w ramach RPO WP 2014-2020 wynosiło 9 869 449,15 zł, natomiast 

dotacja Powiatu Mieleckiego dla Szpitala wynosiła 4 192 758,00 zł. 

Działalność remontowa: 

W budżetach poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu Mieleckiego były zabezpieczone środki 

na remonty w ich budynkach. Poniżej przedstawiono remonty, które zostały zrealizowane w budynkach 

Starostwa Powiatowego: 

1. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych i roboty remontowe w budynku Starostwa Powiatowego 

w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6:  
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ZADANIE nr 1 - Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych częściowo zadaszona wraz  

ze schodami zewnętrznymi, wstawienie drzwi przesuwnych w Starostwie Powiatowym  

w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 dz. nr ewid. 1596/2 w ramach projektu pn. „Wejście zewnętrzne wraz 

z pochylnią dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu”: 

ZADANIE nr 2 - Roboty remontowe części pomieszczeń budynku administracyjnego Starostwa 

Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 (pom 1.01-1.12 na I Piętrze, pom. 0.06 na parterze, pom. 

1.03 w piwnicy): 

a) Remont pomieszczeń I piętra zajmowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (pom. 

1.01-1.12): 

 wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń z poszerzeniem do szerokości 90 cm, 

 wymiana posadzki wraz z wykonaniem warstw podłogowych, 

 remont ścian i sufitów (szpachlowanie, malowanie), 

 wymiana okładziny ściennej na korytarzu, 

 wymiana sufitu podwieszonego w korytarzu, 

 wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach, 

 wymiana instalacji teleinformatycznej, 

 montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji (wpięcie do istniejącego rurarzu  

na korytarzu na suficie), 

 montaż pompek przy jednostkach wewnętrznych klimatyzacji do podniesienia skroplin 

i odprowadzenie do istniejącej instalacji, 

 budowa rozdzielni R5 przeznaczonej do zasilania pom. 1.01-1.12, 

 montaż opraw awaryjnych, 

b) Remont pomieszczenia na parterze nr 0.06: 

 uzupełnienie posadzki cementowej, 

 remont ścian i sufitów (szpachlowanie, malowanie), 

 wykonanie posadzki PCV klejonej do podłoża, 

 wykonanie cokołów z wykładziny PCV, 

 wykonanie instalacji elektrycznej (montaż dodatkowych gniazd 220V), 

 wykonanie dodatkowej instalacji teleinformatycznej (zestaw gniazd 2 elektryczne  

i logiczne), 

c) Remont pomieszczenia piwnicy nr 1.03: 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z foli gr. 0,3 mm, 

 wykonanie wylewki cementowej wyrównawczej, 

 wykonanie posadzki z płytek gresowych odpornych na ścieranie, 

 remont ścian i sufitów (szpachlowanie, malowanie), 

 wymiana drzwi wejściowych z poszerzeniem szerokości do 90 cm, 

 wykucie otworu i montaż kratek wentylacyjnych. 

2. Remont schodów wejściowych wraz z pochylnią, dwóch klatek schodowych oraz części pomieszczeń 

w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 

 Remont schodów wejściowych wraz z pochylnią, 

 Remont klatek schodowych, 

 Wymiana balustrad schodowych na dwóch klatkach, 
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  Remont części korytarza na 1 piętrze, 

 Remont części pomieszczeń: w piwnicy, na parterze, na 2 i 3 piętrze. 

Komórka organizacyjne realizujące zadanie: Wydział Funduszy, Inwestycji i Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mielcu.  

 

5.9. Infrastruktura drogowa 

Infrastruktura drogowa w powiecie obejmowała na 1 stycznia 2018 r. 427,441 km dróg powiatowych. Na 

dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg w powiecie wynosiła 427,441 km. Drogi asfaltowe stanowiły na 

początku 2018 r. 95% wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku 95%. Drogi utwardzone stanowiły 

w poprzednim roku, odpowiednio, 96% na dzień 1 stycznia 2018 r. i 96% na dzień 31 grudnia 2018 r.  

Drogi powiatowe w podziale na klasy: 

G (główne)          17,043 km  

Z (zbiorcze)     101,837 km 

L (lokalne)     308,561 km 

Razem:      427,441 km 

 

Stan dróg na dzień 31.12.2018r. określono jako: 

dobry i zadowalający     369,321 km 

niezadowalający i zły        58,120 km 

 

Długość ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych: 

- na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła   18,234 km,  

- na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 18,234 km 

 

Powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych: 

- na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła  289.811 m2 

- na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła  297.919 m2 

 

W powiecie wykonano w 2018 r. inwestycje dotyczące przebudowy dróg i mostów, w tym budowę 

chodników. Wiązały się one z poniesieniem kosztów w wysokości 12.347.783,23 zł, przy czym 

finansowanie zewnętrzne, pochodzące ze środków gmin, z rezerwy subwencji ogólnej, Programu Rozwoju 

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (PRGIPID) oraz Nadleśnictwa Mielec wyniosło 

7.312.274,87 zł. 
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INWESTYCJE DROGOWE – 2018 r.  

     

 koszt powiat 
dofinansowa

nie gmin 

dofinansowanie 

inne 

Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
12 374 783,23 5 062 508,37 3 399 628,87 3 912 646,00 

Przebudowa drogi powiatowej nr 

1187R (Al. Niepodległości i Al. 

Kwiatkowskiego) 

4 368 692,89 634 346,89 1 200 000,00 2 534 346,00 

Przebudowa mostu na Potoku Rów 

w m. Grochowe w ciągu drogi 

powiatowej nr 1140R km 3+324 

1 451 888,09 958 888,09  493 000,00 

Przebudowa mostu na Potoku 

Wiśnia w m. Trzciana w ciągu drogi 

powiatowej nr 1152R km 8+797 

1 650 417,88 765 117,88  885 300,00 

Sygnalizacja świetlna Chorzelów dr. 

pow. nr 1 161R 
271 992,66 271 992,66   

Dokumentacje - mosty 189 420,00 189 420,00   

Zachwiejów - 41.820,00 zł finansowanie przeniesione na rok 2019 - środki niewygasające 

Zarównie - 35.670,00 zł finansowanie przeniesione na rok 2019 - środki niewygasające 

Ruda - 55.965,00 zł finansowanie przeniesione na rok 2019 - środki niewygasające 

Podleszany - 55.965,00 zł finansowanie przeniesione na rok 2019 - środki niewygasające 

Dokumentacje - drogi 42 066,00 42 066,00   

Łączki Brzeskie - 19.188,00 zł     

Wojska Polskiego 22.878,00 zł     

Chodniki 4 400 305,71 2 200 676,85 2 199 628,87  

w tym (w rozbiciu na poszczególne 

gminy): 
    

Czermin 39 226,55 19 613,28 19 613,28  

1 151R Czermin 39 226,55 19 613,28 19 613,28  

Radomyśl Wielki 1 291 028,02 645 514,01 645 514,01  
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1 181R Radomyśl Wielki 

(Zasowska) 310m 
489 832,79 244 916,40 244 916,40  

1 173R Dulcza Mała  80m  97 953,80 48 976,90 48 976,90  

1 175R Ruda  205 m  155 936,94 77 968,47 77 968,47  

1 181R Dąbie 385 m 208 098,78 104 049,39 104 049,39  

1 179R Żarówka  330 m  339 205,71 169 602,86 169 602,86  

Przecław 822 588,33 411 588,33 411 000,00  

1 172R Rzemień 730 m 822 588,33 411 588,33 411 000,00  

Wadowice Górne 397 796,76 198 898,38 198 898,38  

1 158R Wampierzów  460m 397 796,76 198 898,38 198 898,38  

Tuszów Narodowy 760 459,63 380 459,64 380 000,00  

1 713R Grochowe II  570 m 399 999,47 199 999,74 199 999,74  

1 145R Borki Nizińskie 420m 360 460,16 180 459,90 180 000,26  

Mielec 1 089 206,43 544 603,22 544 603,21  

1 713R Trześń 650 m  432 818,02 216 409,01 216 409,01  

1 169R Podleszany 380m 656 388,41 328 194,21 328 194,20  

      

REMONTY DRÓG – 2018 

Remonty nawierzchni asfaltowych dróg powiatowych na dł. 8,394 km, w tym: 
  

1148R (Gliny Małe), 1143R (Gawłuszowice), 1647R (Rożniaty), 1134R (Padew Narodowa), 1143R 

(Kliszów),1140R (Dębiaki), 1181R (Radomyśl Wielki), 1173R (Dulcza Mała), 1152R i 1169R 

(Podleszany) koszt - 2.275 000 zł.  
 

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu. 

5.10. 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 

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. 
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Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w 2018 r.: 

W zakresie realizacji zadań - zarejestrowano między innymi: 

1) 1251- wniosków o pozwolenie na budowę, 

2) 576 zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych, 

3) 66 wniosków o zaświadczenie o samodzielności lokali, 

4) 38 wniosków o pozwolenie na rozbiórkę, 

5) 14 wniosków o odstępstwo od warunków technicznych, 

6) 9 wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 

7) 47 wniosków na zgłoszenie sieci z projektem, 

8) 2 wniosków na zgłoszenie domu jednorodzinnego z projektem, 

9) 2 wniosków na przeniesienie decyzji o  pozwoleniu na budowę, 

10) 1115 zarejestrowano dzienników budowy. 

Komórka organizacyjne realizujące zadanie: Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Mielcu. 

5.11. Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom 

życia i zdrowia ludzi oraz środowiska   
 

Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 9/2007 Starosty 

Powiatu Mieleckiego z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie instrukcji magazynowej powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego i OC. Dokument wskazuje sposób prowadzenia magazynu, właściwe 

warunki magazynowania i zabezpieczenia zapasów magazynowych, kontroli pracy magazyniera, kontroli 

udokumentowania obrotów magazynowych. Na podstawie przeprowadzonego spisu z natury na dzień  

31. 12. 2018 r. wynika, że w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym znajduje się sprzęt i materiały  

na łączną kwotę 55 851,52 zł. W 2018 r. na magazyn przeznaczono kwotę 1517,73 zł (dostawa energii 

elektrycznej). 

Dnia 1 lipca 2011 r. został opracowany „Operacyjny plan ochrony przed powodzią powiatu mieleckiego” 

zatwierdzony przez Starostę Powiatu Mieleckiego. 

W „Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu Mieleckiego” zawarte są również informacje  

i procedury działania na wypadek powodzi, który został zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego 

dnia 23 października 2018 r. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r.: 

Brak w 2018 r. doposażenia w sprzęt i materiały przeciwpowodziowe magazynu ze względy na brak 

środków finansowych. 

Komórka organizacyjne realizujące zadanie: Biuro Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 

w Mielcu. 
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5.12. Obronność 

 

„Plan szkolenia obronnego Powiatu Mieleckiego na 2018 rok” sporządzony został w dniu 26 stycznia 2018 

roku, zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 2 lutego 2018 roku. 

Cele szkoleniowe: 

1. Doskonalenie osób funkcyjnych, pracowników urzędu oraz organów samorządowych  

i administracji rządowej do wykonywania zadań obronnych. 

2. Zgrywanie elementów kierowania oraz zespołów zadaniowych i ogniw wykonawczych 

uczestniczących w procesie wypracowania decyzji i realizacji zadań obronnych. 

3. Wypracowanie właściwego dla współczesnych zagrożeń modelu pracy zespołów wchodzących 

w skład stanowisk kierowania szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. 

4. Sprawdzenie systemu obiegu informacji w procesie doręczania dokumentów powołania  

(Akcja Kurierska Administracji Publicznej). 

5. Zgrywanie zespołów zadaniowych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także  

w jednostkach organizacyjnych Powiatu Mieleckiego. 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r.: 

W dniach 10 – 11 października 2018 roku został przeprowadzony trening Akcji Kurierskiej Administracji 

Publicznej z udziałem przedstawicieli jednostek organizacyjnych wyżej wymienionych. 

W dniu 17 grudnia 2018 roku zostało przeprowadzone szkolenie pracowników Starostwa nt. ”Organizacja 

i funkcjonowanie stanowisk kierowania, stany gotowości obronnej państwa, zasady organizacji 

i funkcjonowania stałych dyżurów”. 

Złożenia zawarte w planie zostały wykonane w 2018 roku. 

Komórka organizacyjne realizujące zadanie: Starostwo Powiatowe, Wydziały, Biura, Samodzielne 

Stanowiska Pracy (Komunikacji, Architektury i Budownictwa, Geodezji Kartografii i Katastru, Ochrony 

Środowiska, Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw 

Społecznych, Biuro Informatyki, Biuro Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji 

Niejawnych, Audytor Wewnętrzny) Starostwa Powiatowego w Mielcu, Urząd Wojewódzki (Wydział 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego), Urzędy Miast i Gmin Powiatu Mieleckiego, Komenda 

Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowa Komenda Uzupełnień. 

5.13. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna realizowana na podstawie: 

b) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.  

z 2017 r., poz. 2030 t.j), 

c) uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 133/977/2017 z dnia 31 października 2017 roku, 

d) uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 139/1015/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku. 

W powiecie mielecki w 2018 roku funkcjonowało 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: 

 Punkt I - Padew Narodowa: siedziba Urzędu Gminy, ul. Grunwaldzka 2, Wadowice Górne: siedziba 

Urzędu Gminy, Wadowice Górne 116, 
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 Punkt II - Radomyśl Wielki: siedziba Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 32, Przecław: budynek byłego 

przedszkola samorządowego, ul. Rynek 10, 

 Punkt III - Tuszów Narodowy: siedziba Urzędu Gminy, Tuszów Narodowy 225, Gawłuszowice: 

budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, Gawłuszowice 5, 

 Punkt IV - Dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie Mielec: siedziba Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul Żeromskiego 34 

 Punkt V - Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie Mielec: siedziba Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul Żeromskiego 34. 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez organizacje pozarządowe w 2017 roku 

funkcjonowały w Radomyślu Wielkim, Przecławiu, Wadowicach Górnych, Tuszowie Narodowym oraz 

Padwi Narodowej. 12 września 2017 roku Wójt Gminy Gawłuszowice złożył do Starosty Powiatu 

Mieleckiego wniosek dotyczący potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy 

prawnej. 30 października 2017 roku zostało podpisane porozumienie o użyczenie lokalu w celu świadczenia 

nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku w Gawłuszowicach. 

Powiat corocznie zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych właściwymi 

dla siedziby władz powiatu porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze 

powiatu. 

Trzy punkty w powiecie mieleckim były prowadzone przez organizacje pozarządowe. Organizację 

pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeprowadzanym na powierzenie 

prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Zarząd Powiatu Mieleckiego w dniu 31 października 2017 roku ogłosił otwarty konkursu ofert na 

powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzenia trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  

w Powiecie Mieleckim w 2018 roku.  

Zarząd Powiatu Mieleckiego w dniu 28 listopada 2017 roku rozstrzygnął konkursu  

na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim  

w 2018 roku: 

 Punkt I - Fundacja „MASZ PRAWO”, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 4/82 – kwota dotacji: 

60 725,88 zł, 

 Padew Narodowa: siedziba Urzędu Gminy, ul. Grunwaldzka 2, trzy razy w tygodniu: poniedziałek, 

środa, piątek, 

 Wadowice Górne: siedziba Urzędu Gminy, Wadowice Górne 116, dwa razy  

w tygodniu: wtorek, czwartek, 

 Punkt II - Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”, 39-300 Mielec, ul. Chopina 8 - kwota 

dotacji: 60 725,88 zł, 

 Radomyśl Wielki: siedziba Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 32, trzy razy w tygodniu: poniedziałek, 

środa, piątek, 

 Przecław: budynek byłego przedszkola samorządowego, ul. Rynek 10, dwa razy  

w tygodniu: wtorek, czwartek, 
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 Punkt III - Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „NOWY HORYZONT”, 35-061 

Rzeszów, ul. Leszczyńskiego 3 - kwota dotacji: 60 725,88 zł, 

 Tuszów Narodowy: siedziba Urzędu Gminy, Tuszów Narodowy 225, trzy razy  

w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek, 

 Gawłuszowice: budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, Gawłuszowice 5, dwa razy  

w tygodniu: wtorek, czwartek. 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r.: 

W 2018 roku udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 2 091 osobom, o 607 osobom więcej niż w roku 

2017. W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizację pozarządową pomocy 

udzielono 1 112 osobom, jest to więcej o 391 niż roku poprzednim. 

 

Dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej 

pomocy prawnej 

W punktach 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej prowadzonych 

przez radców  

i adwokatów 

W punktach 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej 

prowadzonych przez 

organizację 

pozarządową 

 prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, 

separacji i alimentów 
86 47 

sprawa dotycząca rozwodu, separacji lub podziału 

majątku wspólnego małżonków 
77 68 

sprawa dotycząca alimentów 119 113 

sprawa z zakresu prawa pracy 88 106 

sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności 

gospodarczej 
1 40 

sprawa z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem 

spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego 
244 151 

sprawa z zakresu prawa rzeczowego 156 236 

sprawa z zakresu prawa spadkowego 231 191 

sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa 

do opieki zdrowotnej 
86 143 

sprawa z innego zakresu prawa administracyjnego 79 100 

sprawa z zakresu prawa karnego 49 49 

sprawa z zakresu prawa podatkowego 21 13 

Inne 21 4 
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Kwota dotacji przyznana w 2018 roku: 313 020,00 zł 

Kwota dotacji wykorzystana w 2018 roku: 312 774,72 zł 

Kwota do zwrotu w 2018 roku: 245,28 zł 

 

Komórka organizacyjne realizujące zadanie: Wydział Administracyjny oraz Biuro Edukacji Zdrowia 

i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mielcu.  

5.14. Promocja powiatu 
 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r.: 

Na promocję powiatu w 2018 r. wydano 450 000,00  zł, które przeznaczono między innymi na:  

1) organizację dwóch imprez masowych, 

2) organizację Jarmarku Świątecznego, 

3) zakup gadżetów promocyjnych z herbem powiatu mieleckiego, 

4) zakup nagród udzielanych w ramach patronatów honorowych starosty powiatu mieleckiego, 

5) promocję w mediach, 

6) zakup wyposażenia, 

7) wydanie dwóch magazynów samorządowych „Powiat Mielecki. Dzień dobry!”. 

Ogłoszenia w prasie oraz innych środkach masowego przekazu, zlecone przez powiat, wiązały się 

z kosztami w kwocie 42 850 zł. 

Powiat w 2018 r. prowadził następujące tytuły prasowe: 

a) Powiat Mielecki. Dzień dobry!, zarejestrowany przez Narodowy Ośrodek ISSN Biblioteki 

Narodowej  pod nr ISSN 2450-890X, – którego wydawanie wiązało się z wydatkami w wysokości 

10 589,40 zł uwzględniając w tym koszty kolportażu.  

W 2018 roku zorganizowano następujące imprezy masowe: 

1. Powiatowe Powitanie Lata.  

2. Dożynki Powiatu Mieleckiego.  

których zorganizowanie wiązało się z wydatkami w wysokości 306 184,79 zł.  

Komórka organizacyjne realizujące zadanie: Biuro Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego 

w Mielcu. 

5.15. Sprawy obywatelskie 

 

Informacja publiczna  

Do urzędu wpłynęło w 2018 r. 79 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Dotyczyły one: 

 Udostępnienia kopii wszystkich umów zawartych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

 Przedstawienia sytuacji w kwestii udostępnienia informacji publicznej w Starostwie Powiatowym 

w Mielcu. 

 Udostępnienia informacji dotyczącej wskazania czy w Starostwie Powiatowym  

w Mielcu w prowadzonych postepowaniach zastosowanie znalazła wprowadzona z dniem  

1 czerwca 2017 r. instytucja posiedzenia w trybie współdziałania (art. 106a k.p.a.) 
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 Udostępnienie informacji z zakresu powiatowej geodezji 2018 

 Udostępnienia informacji na temat ilości wydanych pozwoleń na budowę stacji paliw w 2017 roku, 

wydanych pozwoleń na budowę turbin wiatrowych i farm fotowoltaicznych, mikro instalacji 

wiatrowych w latach 2014-2018 

 Udostępnienia nagrania dźwiękowego z sesji Rady Powiatu Mieleckiego, z posiedzenia Rady 

Społecznej Szpitala Powiatowego w Mielcu, udostępnienia kopii uchwały Zarządu Powiatu 

Mieleckiego 

 Udostępnienia informacji w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT . 

 Udostępnienia informacji na temat zakupionych tonerów, papieru do drukarek oraz ilości środków 

finansowych przeznaczonych na zakup tonerów oraz serwisu drukarek w roku 2017. 

 Udostępnienia kopii protokołów przekazania do utylizacji jonizacyjnych czujek dymu 

zdemontowanych w związku z prowadzoną inwestycją pn. „Modernizacja systemu sygnalizacji 

pożaru i oddymiania w budynku Domu Pomocy Społecznej im. S. Kard. Wyszyńskiego w Mielcu. 

 Udostępnienia informacji w zakresie realizacji zadań publicznych realizowanych  

za pomocą zaangażowania kapitałów prywatnych. 

 Udostępnienia informacji dotyczącej prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 Udostępnienia informacji dotyczącej podania kosztów funkcjonowania urzędu w roku 2017. 

 Udostępnienia kopii decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany  

i udzielającej pozwolenia na budowę. 

 Udostępnienia informacji na temat prowadzonych przez Powiat Mielecki postępowań  

o udzielenie zamówień publicznych. 

 Udzielenia informacji na temat poniesionych kosztów budowy, przebudowy remontów dróg 

powiatowych oraz budowy chodników dla pieszych przy drogach powiatowych  

w latach 2014-2017. 

 Udostępnienia informacji związanej z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających 

azbest w 2017 r. 

 Udostępnienia informacji dotyczącej nieruchomości sprzedanych przez samorząd Powiatu 

Mieleckiego. 

 Udostępnienia informacji dotyczącej tymczasowej organizacji ruchu na ulicach należących do 

Powiatu Mieleckiego. 

 Udostępnienia informacji na temat działek objętych uproszczonym planem urządzenia lasu. 

 Udostępnienia informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

 Udzielenia informacji na temat prowadzonych szkól dla dorosłych prowadzonych przez Powiat 

Mielecki. 

 Udzielenia informacji dotyczącej planów finansowych i uchwał budżetowych za lata 2009-2012 

 Udzielenia informacji dotyczących wydanych pozwoleń wodnoprawnych. 

 Udostępnienia kopii protokołu z komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora ZS im. 

Groszkowskiego w Mielcu. 

 Udzielenia informacji na temat wysokości wynagrodzenia Radcy Prawnego w roku 2017 i 2018 

oraz na temat obsługi prawnej Urzędu. 

 Udzielenia informacji na temat podania liczby zwierząt znajdujących się w rejestrze zwierząt 

egzotycznych. 
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 Udostępnienia informacji dotyczącej organizowanych imprez plenerowych. 

 Udzielenia informacji dotyczącej wynagrodzenia służby geodezyjnej i kartograficznej oraz 

pracowników, którzy przeprowadzali czynności kontrolne na stacjach kontroli pojazdów. 

 Udzielenie informacji dotyczącej obsługi bankowej Urzędu. 

 Udzielenie informacji związanej z działalnością Szpitala Specjalistycznego w Mielcu. 

 Udostępnienie skanów/kserokopii not obciążeniowych, wezwań do zapłaty, itp. z ostatnich 3 lat. 

 Udostępnienie informacji dotyczącej funkcjonowania klubów sportowych/stowarzyszeń 

zajmujących się piłką nożną. 

 Udostępnienie informacji dotyczącej podania kwoty zobowiązań finansowych wykazanych  

w sprawozdaniu R6-Z za 2017 r. 

 Udostępnienie informacji na temat elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie. 

 Udostępnienie informacji dotyczącej szkół publicznych oraz o przyznanych kwotach dotacji 

oświatowej w latach 2008-2016. 

 Udostępnienie informacji dotyczącej funkcjonowania formacji obrony cywilnej  

w Powiecie Mieleckim. 

 Udostępnienia informacji dotyczącej świadczenia usług przez Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych. 

 Udostępnienia danych kontaktowych Starosty Powiatu i Członków Zarządu Powiatu Mieleckiego. 

 Udostępnienia informacji dotyczącej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. 

 Udostępnienia skanów protokołów z przeprowadzonych kontroli. 

W przypadku 73 wniosków (92% wszystkich wniosków, które wpłynęły) informacja została udostępniona 

wnioskodawcy. W przypadku 0 wniosków (0% wszystkich wniosków, które wpłynęły) została wydana 

decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej, zaś w przypadku 6 wniosków (8% wszystkich 

wniosków, które wpłynęły) sprawę załatwiono w inny sposób. 

Komórka organizacyjne realizujące zadanie: Wydział Administracyjny/wydziały i stanowiska 

merytoryczne Starostwa Powiatowego w Mielcu. 

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, bowiem 

zapewnienie bezpłatnego pośrednictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony 

interesów konsumentów. W 2018 roku do Rzecznika zgłosiło się około 1100 konsumentów celem 

uzyskania informacji lub porady prawnej. Były to informacje udzielane telefonicznie, bezpośrednio  

w biurze Rzecznika oraz za pomocą poczty elektronicznej. Udzielane przez Rzecznika porady polegały na 

wyjaśnianiu konsumentom ich sytuacji prawnej, wskazywaniu działań, jakie powinni podjąć oraz 

sporządzaniu wraz z konsumentami oświadczeń czy odpowiednich pism do przedsiębiorców. Obok 

roszczeń dotyczących, jakości nabywanych towarów tematem konsultacji coraz częściej stawały się, jakość 

usług, w szczególności telekomunikacyjnych, energetycznych, bankowych i ubezpieczeniowych, a także 

możliwość i przeprowadzenie upadłości konsumenckiej.  

Część spraw trafiających do Rzecznika wymagała podjęcia dodatkowych działań i podjęcia interwencji 

przez samego Rzecznika. Pisemne interwencje dotyczą najczęściej zobowiązania przedsiębiorcy do 
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udzielenia wyjaśnień i informacji, a także zobowiązania do podjęcia określonych działań takich jak  

np. zwrot pieniędzy, naprawa towaru czy umożliwienia polubownego odstąpienia od umowy. W 2018 r. 

Rzecznik podjął 481 takich interwencji. Zdecydowana większość z nich zakończyła się dobrowolnym 

spełnieniem żądań Rzecznika.  

Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa nie tylko w ochronie indywidualnych interesów 

poszczególnych konsumentów, ale także stoi na straży zbiorowych interesów konsumentów. W tym 

zakresie w 2018 roku zawiadamiał odpowiednie instytucje o praktykach rynkowych naruszających prawa 

konsumentów i współpracował z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, 

Urzędem Regulacji Energetyki czy Rzecznikiem Finansowym.  

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.  

Komórka organizacyjne realizujące zadanie: Rzecznik Konsumentów.  
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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 2018 r. Rada Powiatu Mieleckiego Podjęła 79 

uchwał, z tego zostało zrealizowanych 62 uchwały, nie zrealizowano 2, w trakcie realizacji jest 15 uchwał.  

Poniższa tabela zawiera szczegółową informację o realizacji poszczególnych uchwał.  

6.1.Wykonanie uchwał Rady Powiatu Mieleckiego podjętych w 2018 roku 
 

Lp. 

 

Uchwała  

(numer/data 

podjęcia/przedmiot) 

 

Informacja o wykonaniu 

1.  

Uchwała  

Nr XXXIX/275/2018  

z dnia 7 lutego 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 kontroli 

prawidłowości pobrania 

i wykorzystania 

udzielonej dotacji.   

NIEREALIZOWANA 

 

Uwagi: 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwałą 

Nr VII/835/2018 z dnia 6 marca 2018 r. stwierdziło nieważność 

uchwały.  

 

 

2.  

Uchwała  

Nr XXXIX/276/2018 

z dnia 7 lutego 2018r. 

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 (IV) 

współfinansowanego z 

Europejskiego 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu. 

 

Uwagi: 

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu zgodnie z przyjętą uchwałą 

realizował projekt pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. 

pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (IV) „ realizowany 

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. Limit środków projektu przeznaczonych na pomoc 

osobom bezrobotnym wynosił 1 406 147 zł, z czego kwotę 700 000 

zł przeznaczono na dofinansowanie podjęcia działalności 

gospodarczej dla 35 osób (dotacja w kwocie do 20 000 zł). Pozostałą 

część środków w wysokości 706 147 zł zaplanowano na refundację 

kosztów wyposażenia lub doposażenia nowotworzonych stanowisk 
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Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś 

priorytetowa VII 

Regionalny Rynek 

Pracy, Działanie 7.2 – 

Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku 

pracy – projekty 

pozakonkursowe PUP. 

pracy dla 39 osób bezrobotnych. Z limitu środków wykorzystano 

kwotę 1 364 879,64 zł, w tym 687 619,97 zł na dofinansowanie 

otwarcia własnej działalności gospodarczej dla 35 osób oraz kwotę 

677 259,67 zł na refundację kosztów utworzenia nowych stanowisk 

pracy dla 38 osób bezrobotnych. Łącznie z możliwości udziału 

w projekcie skorzystały 73 osoby. 

 

 

3.  

Uchwała  

Nr XXXIX/277/2018 

z dnia 7 lutego 2018r.  

w sprawie podniesienia 

wysokości 

wynagrodzenia dla 

rodzin zastępczych 

zawodowych. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Staroście Powiatu Mieleckiego.  

 

Uwagi: 

Na terenie Powiatu Mieleckiego w 2018 r. funkcjonowało 10 rodzin 

zastępczych zawodowych, w tym jedna pełniąca od 2002 r. funkcję 

pogotowia rodzinnego. Poza Powiatem Mieleckim jest kolejna 

rodzina zawodowa wychowująca troje dzieci – mieszkańców miasta 

Mielca. Łącznie w w/w rodzinach opiekę i wsparcie w 2018 r. 

otrzymywało 33 dzieci oraz pełnoletnich uczących się 

wychowanków, którzy pozostali w dotychczasowych rodzinach 

zastępczych po osiągnieciu pełnoletności.  

Mając na uwadze wszechstronny wkład rodzin zastępczych 

zawodowych w opiekę i wychowanie powierzonych im dzieci 

podniesiono wysokości wynagrodzenia rodziny zastępczej 

zawodowej do kwoty 2 500 zł miesięcznie, a rodziny zastępczej 

zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego do 3 100 zł. 

4.  Uchwała  

Nr XXXIX/278/2018 z 

dnia 7 lutego 2018r.  

w sprawie przyjęcia 

sprawozdań z 

działalności Komisji 

Rady Powiatu 

Mieleckiego za 2017 

rok. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego przyjęła sprawozdania z działalności 

Komisji Rady Powiatu Mieleckiego za 2017 rok. 

5.  Uchwała  

Nr XXXIX/279/2018 z 

dnia 7 lutego 2018r.  

w sprawie 

zatwierdzenia planów 

pracy Komisji Rady 

Powiatu Mieleckiego na 

2018 rok. 

ZREALIZOWANA 

 

Wykonanie powierzono poszczególnym Przewodniczącym Komisji. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego zatwierdziła plany pracy Komisji Rady 

Powiatu Mieleckiego na 2018 r. 
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6.  

Uchwała  

Nr XL/281/2018 

z dnia 22 marca 

2018r.  

w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla 

Województwa 

Podkarpackiego na 

realizację zadania 

publicznego. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego udzieliła pomocy rzeczowej dla 

Województwa Podkarpackiego w postaci przekazania dokumentacji 

pn. „Opracowanie koncepcji trzech wariantów budowy drogi 

poprawiającej dojazd do obszarów przemysłowych Mielca 

z kierunku południowo – zachodniego, wraz z budową mostu przez 

rzekę Wisłokę” o wartości 406 072,20 zł wykonanej w latach 2011-

2013 celem realizacji zadania publicznego pn. „Budowa nowego 

odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 do m. Piątkowiec przez m. 

Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu 

na rzece Wisłoka” przez Województwo Podkarpackie. 

7.  

Uchwała  

Nr XL/282/2018 

z dnia 22 marca 

2018r.  

w sprawie 

zatwierdzenia  

i przystąpienia do 

realizacji projektu 

„Akademia 

Kwalifikacji 

Zawodowych” – edycja 

II” w ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś 

priorytetowa IX, – 

Jakość edukacji  

i kompetencji 

w regionie, Działanie 

9.5 – Podnoszenie 

kompetencji osób 

dorosłych w formach 

pozaszkolnych. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Utraciła moc Uchwałą Nr XLI/292/2018 z dnia 14 maja 2018 r.  

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu 

„Akademia Kwalifikacji Zawodowych” – edycja II” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, – Jakość 

edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Podnoszenie 

kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. 

 

8.  

Uchwała  

Nr XL/283/2018 

z dnia 22 marca 

2018r.  

w sprawie zmiany 

Uchwały Nr V/37/2015 

w sprawie powołania  

i ustalenia składu 

osobowego Rady 

Społecznej działającej 

ZREALIZOWANA  

 

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

 

Uwagi: 

W związku z wnioskiem z dnia 28 lutego 2018 roku Przewodniczącej 

Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Mielcu o odwołanie przed upływem kadencji 

członka tej Rady z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 
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przy Powiatowej Stacji 

Pogotowia 

Ratunkowego 

Samodzielnego 

Publicznego Zakładu  

w Mielcu. 

kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej działającej przy 

Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu w Mielcu Rada Powiatu Mieleckiego, 

odwołano przedstawiciela Rady Powiatu Mieleckiego i powołania 

nowego przedstawiciela.  

9.  

Uchwała  

Nr XL/284/2018 

z dnia 22 marca 

2018r. 

 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr V/39/2015 

w sprawie powołania  

i ustalenia składu 

osobowego Rady 

Społecznej działającej 

przy Szpitalu 

Powiatowym im. 

Edmunda Biernackiego 

w Mielcu. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

W związku z wnioskiem Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 lutego 

2018 roku dotyczącym rezygnacji z funkcji członka Rady Społecznej 

- dotychczasowego przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego  

i desygnacji do pełnienia funkcji w ww. Radzie nowego 

przedstawiciela dokonano zmian w składzie Rady. Jednocześnie 

zmieniając nazwę Rady Społecznej dostosowując ją do nazwy 

Szpitala.  

10.  

Uchwala  

Nr XL/285/2018 

z dnia 22 marca 

2018r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu 

Powiatu Mieleckiego. 

ZREALIZOWANA  

 

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego Uchwałą Nr XXXVIII/272/2017 z dnia 

29 grudnia 2017 r. nadała Statut Szpitala Specjalistycznego im. 

Edmunda Biernackiego w Mielcu, zmieniając tym samym nazwę 

Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu. Tym 

samym wprowadzono zmianę w statucie Powiatu Mieleckiego 

polegającą na zmianie nazwy Szpitala. 

11.  Uchwała  

Nr XL/287/2018 

z dnia 22 marca 

2018r.  

w sprawie skargi z dnia 

25 stycznia 2018 roku. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Mieleckiego jednocześnie zobowiązując go do zawiadamiania 

skarżącego o przekazaniu skargi zgodnie z właściwością.  

 

Uwagi: 

Skarga przekazana przez Rade Powiatu Mieleckiego do 

rozpatrzenia, zgodnie z właściwością Dyrektorowi Szpitala 

Specjalistycznego. Im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.  

12.  Uchwała  

Nr XL/288/2018 

z dnia 22 marca 

2018r.  

w sprawie określenia 

zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób 

niepełnosprawnych  

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego dokonała podziału środków otrzymanych 

z PFRON w wysokości 2 644 461 zł na realizację zadań określonych 

ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kwota  

w wysokości 1 279 680 zł przeznaczona jest na dofinansowanie 
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w Powiacie Mieleckim 

w 2018 roku, na które 

przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

 

kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu,  

a pozostał kwota w wysokości 1 364 781 zł na rehabilitację 

zawodową i pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.  

Zmiany do niniejszej uchwały (Uchwała Nr XLIV/321/2018 z dnia 

31 lipca 2018r.; Uchwała Nr II/24/2018 z dnia 28 listopada 2018r.; 

Uchwała Nr III/31/2018 z dnia 20.12.2018r) podyktowane zostały 

potrzebami wynikającymi ze składanych przez osoby 

niepełnosprawne wniosków, ubiegających się o dofinansowanie 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze. 
13.  Uchwała  

Nr XL/289/2018 z dnia 

22 marca 2018r.  

w sprawie uchwalenia 

3-letniego powiatowego 

programu dotyczącego 

rozwoju pieczy 

zastępczej na lata 2018-

2020. 

REALIZAOWANA 

Wykonanie Uchwały powierzono Dyrektorowi PCPR w Mielcu. 

Uwagi: 

Cel szczegółowy programu: Tworzenie warunków do powstania 

i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin 

pomocowych. 
 

14.  

Uchwała  

Nr XLI/291/2018 

z dnia 14 maja 2018r. 

 w sprawie 

upoważnienia Zarządu 

Powiatu Mieleckiego 

do złożenia wniosku o 

dofinansowanie oraz 

przyjęcia do realizacji, 

określonego w Studium 

Wykonalności, 

przedsięwzięcia pn. 

„Poprawa, jakości 

środowiska w Mielcu 

poprzez rozwój terenów 

zieleni wokół 

Powiatowego Zespołu 

Placówek Szkolno – 

Wychowawczych”  

w ramach Programu 

Operacyjnego 

Infrastruktura i 

Środowisko 2014 – 

2020, Oś priorytetowa 

II – Ochrona 

Środowiska, w tym 

adaptacja do zmian 

klimatu, Działanie 2.5 

Poprawa, jakości 

środowiska miejskiego, 

Typ projektu 2.5.2 

NIEZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Zgodnie z przyjętą Uchwałą złożono wniosek o dofinansowanie 

przedsięwzięcia „Poprawa, jakości środowiska w Mielcu poprzez 

rozwój terenów zieleni wokół Powiatowego Zespołu Placówek 

Szkolno – Wychowawczych” w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II – 

Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 

2.5 Poprawa, jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 

Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. 

 

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną  

i meteoryczną, ale nie został wybrany do dofinansowania ze względu 

na brak środków finansowych – przedsięwzięcie znajduje się na liście 

rezerwowej.  
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Rozwój terenów zieleni 

w miastach i ich 

obszarach 

funkcjonalnych. 

 

15.  

Uchwała  

Nr XLI/292/2018 

z dnia 14 maja 2018r. 

 w sprawie 

zatwierdzenia  

i przystąpienia do 

realizacji projektu 

„Akademia 

Kwalifikacji 

Zawodowych” – edycja 

II” w ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś 

priorytetowa IX, – 

Jakość edukacji i 

kompetencji w regionie, 

Działanie 9.5 – 

Podnoszenie 

kompetencji osób 

dorosłych w formach 

pozaszkolnych. 

REALIZOWANA 

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia 

Nauczycieli w Mielcu. 

 

Uwagi: 

Projekt „Akademia Kwalifikacji Zawodowych – edycja II” jest 

realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego 

i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w terminie 1.07.2018 r. – 

30.06.2019 r. 

Celem głównym projektu jest „Wzrost kwalifikacji zawodowych 75 

osób, szczególnie osób starszych i o niskich kwalifikacjach, 

z powiatu mieleckiego i powiatów ościennych poprzez uczestnictwo 

w pozaszkolnych formach kształcenia odpowiadającym realnym 

potrzebom lokalnego rynku pracy.” 

W kursach umiejętności zawodowych oraz w innych kursach 

umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych udział weźmie 150 osób mieszkających 

i/lub pracujących na terenie jednego z powiatów: mieleckiego, 

dębickiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego i ropczycko-

sędziszowskiego. 

W roku 2018 rozpoczęły się zajęcia na kursach: 

 Podstawy Adobe Photoshop - Grafika rastrowa z elementami 

podstaw obróbki fotografii cyfrowej  

 Programowanie, obsługa i użytkowanie frezarek CNC  

 Sterowniki PLC  

 Projektowanie w systemie AutoCAD 

 Projektowanie w systemie CATIA  

 Uprawnienia elektryczne SEP 

 Spawanie metodą TIG (141)  

Pozostałe zajęcia zmierzające do osiągnięcia założonego celu oraz 

wskaźników będą realizowane w 2019 roku. 

16.  

Uchwała  

Nr XLII/295/2018 

z dnia 25 maja 2018r.  

w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania 

dotacji dla szkół  

i placówek 

oświatowych 

publicznych oraz 

niepublicznych 

prowadzonych przez 

inny niż jednostka 

samorządu 

REALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Zarząd Powiatu Mieleckiego realizuje ustalony przez Radę Powiatu 

tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Mieleckiego 

dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, dla których 

organem prowadzącym jest osoba fizyczna lub osoba prawna inna niż 

jednostka samorządu terytorialnego, zakres danych, jakie maja być 

zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczaniu jej 

wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci 

objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, 

wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – 
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terytorialnego organ 

oraz trybu kontroli 

prawidłowości pobrania 

i wykorzystania 

udzielonej dotacji. 

wychowawczych, termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji 

oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania 

i wykorzystywania dotacji.  

17.  

Uchwała  

Nr XLII/296/2018 

z dnia 25 maja 2018r.  

w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej 

w celu przeprowadzenia 

konkursu i wybrania 

kandydata na 

stanowisko Dyrektora 

Powiatowej Stacji 

Pogotowia 

Ratunkowego 

Samodzielnego 

Publicznego Zakładu  

w Mielcu. 

 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

W związku ze zwolnieniem się z dniem 2 kwietnia 2018 roku 

stanowiska w terminie 2 miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska 

objętego konkursem Rada Powiatu Mieleckiego powoła komisję 

konkursową, której to powołanie wszczęło postępowanie 

konkursowe.  

Na stanowisku Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu 

zatrudniono osobę wyłonioną w drodze przeprowadzonego 

konkursu.   

18.  

Uchwała  

Nr XLII/297/2018 

z dnia 25 maja 2018r.  

w sprawie 

zatwierdzenia 

„Regulaminu Rady 

Społecznej działającej 

przy Szpitalu 

Specjalistycznym im. 

Edmunda Biernackiego 

w Mielcu”. 

ZREALIZOWANA  

 

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

 

Uwagi: 

Rada Społeczna działająca przy Szpitalu Specjalistycznym im. 

Edmunda Biernackiego w Mielcu w dniu 16 kwietnia 2018 roku 

uchwaliła nowy „Regulamin Rady Społecznej działającej przy 

Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”, 

który zatwierdziła Rada Powiatu Mieleckiego. 

19.  

Uchwała  

Nr XLII/298/2018 

z dnia 25 maja 2018r.  

w sprawie 

zatwierdzenia 

„Regulaminu Rady 

Społecznej działającej 

przy Powiatowej Stacji 

Pogotowia 

Ratunkowego 

Samodzielnego 

Publicznego Zakładu  

w Mielcu”. 

 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

 

Uwagi: 

Rada Społeczna działająca przy Powiatowej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu w dniu 

25 kwietnia 2018 roku uchwaliła nowy „Regulamin Rady Społecznej 

działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu”, który zatwierdziła 

Rada Powiatu Mieleckiego. 

20.  

Uchwała  

Nr XLII/299/2018 

z dnia 25 maja 2018r.  

w sprawie określenia 

przystanków 

komunikacyjnych oraz 

REALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego na podstawie określiła przystanki 

komunikacyjne, zlokalizowane na terenie powiatu Mieleckiego, 



RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO W ROKU 2018 
 

137 
 

warunków i zasad 

korzystania z tych 

obiektów, których 

właścicielem lub 

zarządzającym jest 

Powiat Mielecki. 

których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Mielecki, 

udostępnionych operatorom i przewoźnikom wykonujących 

przewozy osób w krajowym transporcie drogowym, a także określiła 

warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych.  

Zarząd Powiatu na podstawie przedmiotowej uchwały może 

zawierać porozumienia z gminami położonymi w granicach 

administracyjnych Powiatu w celu przekazania zadań związanych 

z realizacja niniejszej uchwały. 

21.  Uchwała  

Nr XLII/300/2018 

z dnia 25 maja 2018r.  

w sprawie skargi z dnia 

30 kwietnia 2018 r. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Mieleckiego zobowiązując go do zawiadamiania skarżącego 

o załatwieniu skargi.  

 

Uwagi: 

Skarga na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Mielcu została uznała uznana za bezzasadną.   

22.  Uchwała  

Nr XLIII/301/2018 

z dnia 26 czerwca 

2018r.  

w sprawie 

zatwierdzenia 

sprawozdania 

z wykonania budżetu 

Powiatu Mieleckiego za 

2017 rok 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego zatwierdziła sprawozdanie z wykonania 

budżetu Powiatu Mieleckiego za 2017 rok. 

23.  Uchwała  

Nr XLIII/302/2018 

z dnia 26 czerwca 

2018r.  

w sprawie 

zatwierdzenia 

sprawozdania 

finansowego za 2017 

rok. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego zatwierdziła sprawozdanie finansowe 

Powiatu Mieleckiego za 2017 rok. 

24.  Uchwała  

Nr XLIII/303/2018 

z dnia 26 czerwca 

2018r. 

w sprawie udzielenia 

absolutorium 

Zarządowi Powiatu 

Mieleckiego z tytułu 

wykonania budżetu za 

2017 rok. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego udzieliła absolutorium Zarządowi 

Powiatu Mieleckiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

25.  Uchwała  

Nr XLIII/306/2018 

z dnia 26 czerwca 

2018r.  

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Mieleckiego. 
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w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Starosty 

– Przewodniczącego 

Zarządu Powiatu 

Mieleckiego. 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego ustaliła składniki wynagrodzenia 

miesięcznego za pracę Starosty – Przewodniczącego Zarządu 

Powiatu Mieleckiego obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, 

dodatek funkcyjny, dodatek za wieloletnia pracę, dodatek specjalny. 

26.  Uchwała  

Nr XLIII/307/2018 

z dnia 26 czerwca 

2018r.  

w sprawie 

zatwierdzenia 

sprawozdania 

finansowego 

i sprawozdania z 

działalności 

Powiatowej Stacji 

Pogotowia 

Ratunkowego 

Samodzielnego 

Publicznego Zakładu 

w Mielcu za 2017 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 

2017 rok.  

27.  Uchwała  

Nr XLIII/308/2018 

Z dnia 26 czerwca 

2018r.  

w sprawie 

zatwierdzenia 

sprawozdania 

finansowego 

i sprawozdania z 

działalności Szpitala 

Specjalistycznego im. 

Edmunda Biernackiego 

w Mielcu. 

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 Szpitala Specjalistycznego im. 

Edmunda Biernackiego w Mielcu za 2017 rok. 

28.  

Uchwała  

Nr XLIII/309/2018 

Z dnia 26 czerwca 

2018r.  

w sprawie 

zatwierdzenia  

i przystąpienia do 

realizacji projektu 

„Kreatywni uczniowie 

w nowoczesnym 

liceum” ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Podkarpackiego na lata 

REALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 

Konarskiego w Mielcu.  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego zatwierdziła i wyraziła akces realizacji 

projektu „Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Osi priorytetowej IX, 

Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa, 

jakości kształcenia ogólnego. Projekt zakłada realizację 

następujących działań:  

- wzrost kompetencji kluczowych uczniów z zakresu 

TIK, nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, 

kreatywność, innowacyjności i pracy zespołowej oraz 
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2014 – 2020 w zakresie 

Osi priorytetowej IX, 

Jakość edukacji  

i kompetencji w 

regionie, Działanie 9.2 

– Poprawa, jakości 

kształcenia ogólnego. 

rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

- wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, 

w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu; 

- zakup wyposażenia do pracowni objętych projektem.  

Projekt opiewa na kwotę 736 096,50 zł. Wkład własny – niepieniężny 

na kwotę 36 808,20 zł. Czas trwania projektu:1.07.2018-30.06.2020. 

29.  Uchwała  

Nr XLIII/311/2018 

z dnia 26 czerwca 

2018r.  

w sprawie skargi z dnia 

8 maja 2018 r. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Mieleckiego jednocześnie zobowiązując go do zawiadamiania 

skarżącego o przekazaniu skargi zgodnie z właściwością.  

 

Uwagi: 

Skarga na pracowników Starostwa przekazana przez Rade Powiatu 

Mieleckiego do rozpatrzenia, zgodnie z właściwością Staroście 

Powiatu Mieleckiego. 

30.  

Uchwała  

Nr XLIII/312/2018 

z dnia 26 czerwca 

2018r.  

w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej 

Gminie Miejskiej 

Mielec. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego udzieliła pomocy finansowej Gminie 

Miejskiej Mielec w formie dotacji celowej w wysokości 419 282 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji 

podgrzewania płyty boiska piłkarskiego na stadionie w Mielcu”, 

którą Zarząd przekazał na podstawie zawartej umowy pomiędzy 

powiatem a gminą.  

 

31.  

Uchwała  

Nr XLIII/313/2018 

z dnia 26 czerwca 

2018r.  

w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej 

Gminie Miejskiej 

Mielec. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Na wniosek Prezydenta Miasta Mielca oraz Dyrektora 

Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu w budżecie Powiatu 

Mieleckiego zabezpieczono środki na dofinansowanie kolejnej edycji 

Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w kwocie 20 000 zł. 

Uchwałą Nr 165/1247/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie 

przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Mielec, Zarząd 

Powiatu Mieleckiego przyjął i przedłożył Radzie Powiatu 

Mieleckiego projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Miejskiej Mielec. Uchwałą Nr XLIII/313/2018 

Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 26 czerwca 2018r. udzielono 

pomocy finansowej Gminie Miejskiej Mielec w formie dotacji 

celowej w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadania pn. „XXI Mielecki Festiwal Muzyczny”. Szczegółowe 

warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady 

rozliczenia środków określone zostały w umowie zawartej pomiędzy 

Powiatem Mieleckim a Gminą Miejską Mielec. Wykonanie uchwały 

powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. W dniu 30.10.2018r. 

wpłynęło prawidłowe rozliczenie pomocy finansowej w formie 
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dotacji celowej otrzymanej zgodnie z umową Nr F/4/2018 z dnia 6 

lipca 2018r. na zadanie pn. „XXI Mielecki Festiwal Muzyczny”. 
32.  Uchwała  

Nr XLIII/314/2018  

z dnia 26 czerwca 

2018r. zmieniająca 

uchwałę Nr 

XXVIII/183/2017 Rady 

Powiatu Mieleckiego 

z dnia 30 marca 2017r. 

w sprawie 

zatwierdzenia 

i przyjęcia do realizacji 

projektu pn. 

Aktywizacja osób 

młodych pozostających 

bez pracy w powiecie 

mieleckim (III) 

Powiatowego Urzędu 

Pracy w Mielcu 

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. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu zgodnie z przyjętą 

uchwałą kontynuował realizację projektu pn. „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (III) 

„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, Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy 

na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Limit środków projektu 

przeznaczonych w 2018 roku na pomoc osobom bezrobotnym 

wynosił 3 086 709,19 zł, z czego kwotę 975 000 zł przeznaczono na 

dofinansowanie podjęć działalności gospodarczej dla 49, kwotę 939 

178,86 zł przeznaczono na organizację staży zawodowych dla 154 

osób bezrobotnych, kwotę 506 000 zł zaplanowano na udzielenie 63 

bonów na zasiedlenie. Pozostałą część środków w wysokości 666 

530,33 zł zaplanowano na refundację kosztów wyposażenia lub 

doposażenia nowotworzonych stanowisk pracy dla 37 osób 

bezrobotnych. Z limitu środków wykorzystano kwotę 3 079 363,48 

zł, w tym kwotę 970 728,99 zł na dofinansowanie otwarcia własnej 

działalności gospodarczej dla 49 osób, 938 846,49 zł na wypłatę 

stypendiów z tytułu odbywania stażu zawodowego przez 160 osób 

bezrobotnych, kwotę 504 000 zł na bony na zasiedlenie dla 64 osób 

bezrobotnych oraz kwotę 665 788 zł na refundację kosztów 

utworzenia nowych stanowisk pracy dla 37 osób bezrobotnych. 

Łącznie z możliwości udziału w projekcie skorzystało 310 osób. 

33.  Uchwała  

Nr XLIII/315/2018 

z dnia 26 czerwca 

2018r.  

w sprawie przyjęcia 

Powiatowego programu 

profilaktycznego  

w zakresie promowania 

i wdrażania 

prawidłowych metod 

REALIZOWANA 

Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu. 

 

Uwagi: 

Celem programu jest 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 
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wychowawczych  

w stosunku do dzieci  

w rodzinach 

zagrożonych przemocą 

w rodzinie na lata 2018 

-2022. 

metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie 

- w tym: 

a) Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń 

płynących z przemocy w rodzinie,  

b) Zwiększenie wiedzy o instytucjach udzielających 

specjalistycznej pomocy, 

c) Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom, w tym będącym 

w sytuacji przemocy domowej, 

d) 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, 

e) 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. 

34.  Uchwała  

Nr XLIII/316/2018 

z dnia 26 czerwca 

2018r.  

w sprawie przyjęcia 

Programu oddziaływań 

korekcyjno – 

edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w 

rodzinie pn. „Dom bez 

przemocy” na lata 

2018-2022. 

REALIZOWANA 

Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu. 

 

Uwagi: 

Celem programu jest: 

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.  
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10) Uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania 

działań terapeutycznych. 

35.  Uchwała  

Nr XLIII/317/2018 

z dnia 26 czerwca 

2018r. 

 w sprawie skargi z dnia 

28 maja 2018 r. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Mieleckiego jednocześnie zobowiązując go do zawiadamiania 

skarżącego o przekazaniu skargi zgodnie z właściwością.  

 

Uwagi: 

Skarga na pracowników Starostwa przekazana przez Rade Powiatu 

Mieleckiego do rozpatrzenia, zgodnie z właściwością Staroście 

Powiatu Mieleckiego. 

36.  

Uchwała  

Nr XLIV/320/2018 

z dnia 31 lipca 2018r.  

w sprawie określenia 

zakresu i formy 

informacji o przebiegu 

wykonania budżetu 

Powiatu Mieleckiego za 

pierwsze półrocze roku 

budżetowego,  

o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy 

finansowej, w tym  

o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć oraz  

o przebiegu wykonania 

planu finansowego 

jednostek sektora 

finansów publicznych. 

REALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

 

Uwagi: 

Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 

pierwsze półrocze roku budżetowego, o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego 

jednostek sektora finansów publicznych przedłożono pod obrady 

Rady Powiatu Mieleckiego.  

37.  

Uchwała  

Nr XLIV/322/2018 

z dnia 31 lipca 2018r.  

w sprawie zlecenia 

kontroli 

nieprzewidzianej w 

rocznym planie kontroli 

Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu 

Mieleckiego na 2018 

rok. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Przewodniczącemu Komisji 

Rewizyjnej.  

 

 

 

Uwagi: 

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę zleconą przez Radę 

Powiatu Mieleckiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Mielcu w dniu 11 września 2018 roku, wskutek której stwierdziła, 

że w kontrolowanym przetargu wystąpiły trudności z jednoznacznym 

stwierdzeniem, czy wybrana oferta jest zgodna z SIWZ, Komisja 

Rewizyjna zaleca, aby przy kolejnych realizowanych przetargach, na 

każdym etapie postępowania przetargowego, skorzystać z firm 

doradczych lub prawnych, wyspecjalizowanych w obszarze 

zamówień publicznych i konsultować poszczególne etapy 

postępowania. Pomimo, iż będzie się to liczyło z wydatkiem 

finansowym, to z punktu widzenia Powiatu Mieleckiego jest to 

korzystniejsze, niż nałożona przez organy kontroli kara finansowa 

(w tym przypadku ze względu na finansowanie ze środków UE tzw. 
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korekta finansowa). Należy wziąć pod uwagę fakt, że kontrolowany 

projekt jest ciągle w realizacji i będzie przeprowadzone jeszcze jedno 

postępowanie przetargowe.    

Rada Powiatu Mieleckiego w dniu 18 października 2018 r. przyjęła 

sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli do akceptującej 

wiadomości. 

38.  

Uchwała  

Nr XLIV/323/2018 

z dnia 31 lipca 2018r.  

w sprawie zmiany 

uchwały Nr V/37/2015 

w sprawie powołania  

i ustalenia składu 

osobowego Rady 

Społecznej działającej 

przy Powiatowej Stacji 

Pogotowia 

Ratunkowego 

Samodzielnego 

Publicznego Zakładu  

w Mielcu” 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Rady 

Społecznej działającej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu dokonano zmian 

w składzie osobowym Rady Społecznej.  

39.  

Uchwała  

Nr XLV/324/2018 

z dnia 7 sierpnia 

2018r. 

 w sprawie przyjęcia 

rezygnacji z funkcji 

Wicestarosty Powiatu 

Mieleckiego. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Powiatu Mieleckiego zgodnie z art. 31c ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym przyjęła rezygnację Pani Marii 

Napieracz ze stanowiska Wicestarosty Powiatu Mieleckiego oraz 

zwolniła z pełnienia obowiązków członka Zarządu. 

40.  

Uchwała  

Nr XLVI/327/2018 

z dnia 12 września 

2018r. 

 w sprawie udzielenia 

dotacji na 

dofinansowanie prac 

konserwatorskich, 

restauratorskich lub 

robót budowlanych 

przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków. 

ZREALIZOWANA  

 

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

 

Uwagi: 

W dniu 04.06.2018r. do Starostwa Powiatowego w Mielcu wpłynął 

wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków.  

Rada Powiatu Mieleckiego przyznała dotacje w kwocie 15 000 zł na 

dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, tj. 

Kościele filialnym p.w. Przemienienia Pańskiego i Najświętszej 

Maryi Panny Królowej w Radomyślu Wielkim. W dniu 25.09.2018r. 

zawarto umowę pomiędzy Powiatem Mieleckim a parafią 

Rzymskokatolicką p.w. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu 

Wielkim na realizacje w/w zadania. 
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41.  

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 regionalnej 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Podkarpackiego na łata 

2014 – 2020. 

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 łata 2014 – 2020.  

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną 

i został wybrany do dofinansowania. 

42.  

Uchwała  

Nr XLVI/329/2018 

z dnia 12 września 

2018r. 

 w sprawie uchwały 

zmieniającej uchwałę 

Rady Powiatu 

Mieleckiego w sprawie 

ustalenia zasad 

rozliczania 

tygodniowego 

obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których 

ustalony plan jest różny 

w poszczególnych 

okresach roku 

szkolnego, zasad 

udzielania i wymiaru 

zniżek dla nauczycieli, 

którym powierzono 

stanowiska kierownicze 

oraz tygodniowego 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Powiat Mielecki został zobligowany do podjęcia niniejszej uchwały 

w wyniku wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 

2203) . Regulacje powyższej ustawy obligują na nowo samorząd do 

ustalenia wymiaru pensów dla pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, 

z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych, z tym, że wymiar ten nie może 

przekraczać 22 godzin. Przed podjęciem tej uchwały powyższe 

pensum wynosiło 25 godzin Zgodnie z obecną uchwałą w/w 

specjaliści będą realizować pensum w wymiarze 22 godzin. 
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obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 

42 ust. 3 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela. 

43.  

Uchwała  

Nr XLVII/331/2018 

z dnia 28 września 

2018r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki 

w Narodowym 

Funduszu Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. 

REALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Zgodnie z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa Nowoczesnego 

Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności” i podpisanych 

aneksów do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach 

pożyczki z NFOŚiGW, wypłata ostatniej transzy pożyczki przypadła 

na 2019 rok.  

44.  

Uchwała  

Nr XLVII/334/2018 

z dnia 28 września 

2018r.  

w sprawie zmian 

w Statucie Powiatu 

Mieleckiego. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

 

Uwagi: 

Wprowadzone do Statutu Powiatu Mieleckiego zmiany podyktowane 

zostały koniecznością dostosowania obecnych zapisów do nowo 

obowiązujących regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 

2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych. 

45.  

Uchwała  

Nr XLVII/335/2018 

z dnia 28 września 

2018r.  

w sprawie zmiany 

Statutu Powiatowej 

Stacji Pogotowia 

Ratunkowego 

Samodzielnego 

Publicznego Zakładu 

w Mielcu. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu. 

 

Uwagi: 

Podjęcie uchwały zostało podyktowane zmianami organizacyjnymi 

Zakładu dostosowujących jego strukturę do potrzeb  

a w szczególności polegających na uregulowaniu podległości 

służbowej zatrudnionych pracowników oraz ustaleniu wyraźnego 

zakresu ich obowiązków.  

46.  

Uchwała  

Nr XLVII/336/2018 

z dnia 28 września 

2018r.  

w sprawie skargi z dnia 

12 czerwca 2018 r. 

 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Mieleckiego jednocześnie zobowiązując go do zawiadamiania 

skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

 

Uwagi: 

Skarga na Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego 

w Mielcu została uznana przez Radę Powiatu Mieleckiego za zasadną 

w części dotyczącej braku niezwłocznego zawiadomienia skarżącego 

o śmierci osoby mu bliskiej. W pozostałej części skarga została 

uznana za bezzasadną.  



RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO W ROKU 2018 
 

146 
 

47.  

Uchwała  

Nr XLVII/337/2018 

z dnia 28 września 

2018r.  

w sprawie wniosku  

z dnia 19 lipca 2018 r. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Mieleckiego zobowiązując go do zawiadamiania wnioskodawcę 

o sposobie rozpatrzenia wniosku. 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia 

wnioski w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania 

konkursowego na Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.  

 

48.  

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. 

REALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.  

 

Uwagi: 

W 2018 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. Rozpoczęto rekrutację osób do 

projektu i skierowano 3 osoby na staż zawodowy. W 2018 roku nie 

wydatkowano środków przeznaczonych na realizację pomocy dla 

osób bezrobotnych. Pierwsze wydatki związane z wypłatą 

stypendiów stażowych zostały dokonane w styczniu 2019r. 

49.  

Uchwała  

Nr XLVIII/340/2018 

z dnia 18 października 

2018r.  
w sprawie 

zatwierdzenia  

i przyjęcia do realizacji 

REALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.  

 

Uwagi: 

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu zgodnie z przyjętą 

uchwałą rozpoczął realizację projektu konkursowego pn. „Nie 
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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 

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. 

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. Rozpoczęto rekrutację 

osób do projektu i 5 osób rozpoczęło odbywanie stażu. W 2018 roku 

nie wydatkowano środków przeznaczonych na stypendia dla osób 

bezrobotnych z tytułu udziału w stażu zawodowym. Pierwsze 

wydatki związane z wypłatą stypendiów zostały dokonane 

w styczniu 2019r. 

50.  

Uchwała  

Nr XLVIII/341/2018 

Z dnia 18 

października 2018r.  
w sprawie ustalenia na 

obszarze powiatu 

mieleckiego na 2019 

rok wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu  

z drogi i jego 

parkowanie na parkingu 

strzeżonym oraz 

wysokości kosztów w 

przypadku odstąpienia 

od usunięcia pojazdu. 

REALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego.  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego ustaliła wysokość opłat, jakie będą 

obowiązywały w 2019 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 każda dobę przechowywani. 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. 

51.  

Uchwała  

Nr XLVIII/342/2018 

z dnia 18 października 

2018r.  
zmieniającej uchwałę w 

sprawie wniosku z dnia 

19 lipca 2018 r. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego.  

 

Uwagi: 

Wniosek z dnia 19 lipca 2018 r. wraz z Uchwałą Nr XLVII/337/2018 

Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie 

wniosku z dnia 19 lipca 2018 r. z późn. zm. został przekazany 

organowi właściwemu do jego rozpoznania – Zarządowi Powiatu 

Mieleckiego. 

52.  Uchwała  

Nr I/1/2018 

ZREALIZOWANA  
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z dnia 19 listopada 

2018r. 

w sprawie wyboru 

Przewodniczącego 

Rady Powiatu 

Mieleckiego. 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego dokonała wyboru Przewodniczącego 

Rady Powiatu Mieleckiego.  

53.  Uchwała  

Nr I/2/2018 

z dnia 19 listopada 

2018r. 

w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących 

Rady Powiatu 

Mieleckiego. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego dokonała wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Mieleckiego. 

54.  Uchwała Nr I/3/2018 

Z dnia 19 listopada 

2018r. 

w sprawie wyboru 

Starosty Powiatu 

Mieleckiego. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego dokonała wyboru Starosty Powiatu 

Mieleckiego. 

55.  Uchwała Nr I/4/2018 

Z dnia 19 listopada 

2018 r. 

w sprawie wyboru 

Wicestarosty Powiatu 

Mieleckiego. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego dokonała wyboru Wicestarosty Powiatu 

Mieleckiego. 

56.  Uchwała  

Nr I/5/2018 

z dnia 19 listopada 

2018r. 

 w sprawie wyboru 

trzech członków 

Zarządu Powiatu 

Mieleckiego. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego dokonała wyboru trzech członków 

Zarządu Powiatu Mieleckiego. 

57.  Uchwała 

 Nr II/6/2018 

z dnia 28 listopada 

2018r.  

w sprawie ustalenia 

przedmiotu działania 

oraz składów 

osobowych stałych 

komisji Rady Powiatu 

Mieleckiego. 

ZREALIZOWANA  

 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego ustaliła przedmiot działania oraz 

dokonała wyboru składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu 

Mieleckiego. 

58.  Uchwała  

Nr II/7/2018 

z dnia 28 listopada 

2018r.  

w sprawie wyboru 

przewodniczących 

ZREALIZOWANA  
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komisji stałych Rady 

Powiatu Mieleckiego. 
Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego dokonała wyboru przewodniczących 

komisji stałych Rady Powiatu Mieleckiego. 

59.  Uchwała  

Nr II/8/2018 

z dnia 28 listopada 

2018r.  

w sprawie wyboru 

Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu 

Mieleckiego. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego dokonała wyboru Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego. 

60.  Uchwała  

Nr II/9/2018 

z dnia 28 listopada 

2018r.  

w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu 

Mieleckiego. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego dokonała wyboru 

Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Mieleckiego. 

61.  Uchwała  

Nr II/10/2018 

z dnia 28 listopada 

2018r.  

w sprawie wyboru 

Sekretarza Komisji 

Rewizyjnej Rady 

Powiatu Mieleckiego. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

 

Rada Powiatu Mieleckiego dokonała wyboru Sekretarza Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego. 

62.  Uchwała  

Nr II/11/2018 

z dnia 28 listopada 

2018r.  

w sprawie wyboru 

członków Komisji 

Rewizyjnej Rady 

Powiatu Mieleckiego. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego dokonała wyboru członków Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego. 

63.  Uchwała  

Nr II/12/2018 

z dnia 28 listopada 

2018r. 

 w sprawie ustalenia 

składu Komisji 

Rewizyjnej Rady 

Powiatu Mieleckiego. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego ustaliła składu Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Mieleckiego. 

64.  Uchwała  

Nr II/13/2018 

z dnia 28 listopada 

2018r.  

ZREALIZOWANA  
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w sprawie wyboru 

Przewodniczącego 

Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

Rady Powiatu 

Mieleckiego. 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego dokonała wyboru Przewodniczącego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego. 

65.  Uchwała  

Nr II/14/2018 

z dnia 28 listopada 

2018r.  

w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego 

Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

Rady Powiatu 

Mieleckiego. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego dokonała wyboru 

Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Powiatu Mieleckiego. 

66.  Uchwała  

Nr II/15/2018 

z dnia 28 listopada 

2018r.  

w sprawie wyboru 

Sekretarza Komisji 

Skarg, Wniosków i 

Petycji Rady Powiatu 

Mieleckiego. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego dokonała wyboru Sekretarza Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego. 

67.  Uchwała  

Nr II/16/2018 

Z dnia 28 listopada 

2018r. 

 w sprawie wyboru 

członków Komisji 

Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Powiatu 

Mieleckiego 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego dokonała wyboru członków Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego. 

68.  Uchwała Nr II/17/2018 

Z dnia 28 listopada 

2018r.  

w sprawie ustalenia 

składu Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

Rady Powiatu 

Mieleckiego. 

ZREALIZOWANA  

 

 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego ustaliła składu Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego. 

69.  Uchwała Nr II/18/2018 

Z dnia 28 listopada 

2018r.  

w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Starosty 

– Przewodniczącego 

Zarządu Powiatu 

Mieleckiego. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Mieleckiego.  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego ustaliła składniki wynagrodzenia 

miesięcznego za pracę Starosty – przewodniczącego Zarządu 
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Powiatu Mieleckiego obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, 

dodatek funkcyjny, dodatek za wieloletnia pracę, dodatek specjalny. 

70.  Uchwała Nr II/19/2018 

Z dnia 28 listopada 

2018r.  

w sprawie zmian  

w Statucie Powiatu 

Mieleckiego. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Mieleckiego.  

 

Uwagi: 

Wprowadzone do Statutu Powiatu Mieleckiego zmiany podyktowane 

zostały potrzebą dostosowania do bieżącej działalności organów. 

 

 

71.  Uchwała Nr II/20/2018 

z dnia 28 listopada 

2018r.  
zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia 

wysokości diet 

przysługujących 

radnym Powiatu 

Mieleckiego. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Mieleckiego.  

 

Uwagi: 

W związku z powołaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada 

Powiatu Mieleckiego dostosowała określone współczynniki 

w stosunku do kwoty bazowej dla sekretarza tej Komisji.  

72.  

Uchwała  

Nr II/23/2018 

z dnia 28 listopada 

2018r.  

w sprawie wyrażenia 

zgody na zaciągnięcie 

zobowiązania 

finansowego 

wykraczającego poza 

rok budżetowy 2018. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego.  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego wyraziła zgodę na zaciągnięcie 

zobowiązania finansowego przez Zarząd Powiatu Mieleckiego 

wykraczającego poza rok budżetowy 2018 w celu realizacji zadania 

pn. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej  

i kosztorysowej na przebudowę boiska na wielofunkcyjne boisko 

sportowe przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-

Wychowawczych w Mielcu w kwocie 15 990 zł. Spłata 

zobowiązania nastąpi w 2019 r. z dochodów własnych. 

73.  

Uchwała  

Nr II/25/2018 

z dnia 28 listopada 

2018r.  

w sprawie wyboru 

przedstawiciela Rady 

Powiatu Mieleckiego 

wchodzącego w skład 

Komisji Konkursowej 

do przeprowadzenia 

konkursu i wybrania 

kandydata na 

stanowisko Zastępcy 

Dyrektora ds. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Dyrektorowi Powiatowej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu  

w Mielcu 

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego wybrała przedstawiciela podmiotu 

tworzącego wchodzącego w skład Komisji Konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu i wybrania kandydata na stanowisko 

Zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa Powiatowej Stacji Pogotowia 

ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu. 
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Lecznictwa Powiatowej 

Stacji Pogotowia 

Ratunkowego 

Samodzielnego 

Publicznego Zakładu  

w Mielcu. 

74.  

Uchwała  

Nr II/26/2018 

z dnia 28 listopada 

2018r.  

w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy 

aptek 

ogólnodostępnych oraz 

harmonogramu 

dyżurów całodobowych 

na terenie Powiatu 

Mieleckiego w 2019 

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. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu Mieleckiego jest, więc 

spełnieniem obowiązku, jaki nakłada na Radę Powiatu Mieleckiego 

w/w ustawa. 

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. 

Obecnie na terenie Powiatu Mieleckiego funkcjonuje 41 apteki oraz 

1 punkt apteczny.  

Dyżury całodobowe w 2019 roku będzie pełniła Apteka „Różana” 

przy ul. Wolności 26 w Mielcu.  

Planowany rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie Powiatu Mieleckiego w 2019 roku został 

skonsultowany i zaopiniowany przez wójtów, burmistrzów, 

prezydenta miasta z terenu Powiatu Mieleckiego i Wojewódzki 

Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie Delegatura  

w Tarnobrzegu. 

Uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na 

terenie Powiatu Mieleckiego w 2019 roku Zarząd Powiatu 

Mieleckiego publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

jednostki samorządu terytorialnego oraz przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia. 

75.  

Uchwała  

Nr II/27/2018 

Z dnia 28 listopada 

2018r. 

 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 

REALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego.  

 

 

Uwagi: 

Roczny Program współpracy na 2019 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. Jest istotnym elementem lokalnej polityki 

społecznej i finansowej Powiatu Mieleckiego, a także wyrazem 

zaangażowania samorządu powiatowego i organizacji 
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publicznego i o 

wolontariacie na 2019 

rok”. 

pozarządowych w tworzenie optymalnego planu współdziałania na 

zasadach uczciwej konkurencji i jawności. Roczny program jest 

również dokumentem określającym ramy wzajemnej współpracy dla 

dobra i rozwoju lokalnej społeczności. 

76.  

Uchwała  

Nr III/30/2018 

Z dnia 20 grudnia 

2018r.  

w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków, 

które nie wygasają  

z upływem roku 

budżetowego 2018. 

REALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego.  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego ustaliła wykaz wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2018 dla następujących 

zadań: 

5 „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu 

na Rowie Podleszańsko - Książnickim w miejscowości 

Podleszany w ciągu drogi powiatowej Nr 1 169R Podleszany – 

Rydzów – Ruda – Zasów, km 1+773 wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę”. Kwota 55 965 zł. Ostateczny termin 

wykonania wydatku 30 czerwca 2019 r. 

6 „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu 

na Rowie Nowym Głównym w miejscowości Ruda w ciągu 

drogi powiatowej Nr 1 169R Podleszany – Rydzów – Ruda – 

Zasów, km 8+427 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę” 

Kwota wydatku 55 965 zł. Ostateczny termin wykonania 

wydatku 30 czerwca 2019 r. 

7  „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu 

na potoku Babulówka w miejscowości Zachwiejów w ciągu 

drogi powiatowej Nr 1 124R Knapy – Zachwiejów – Zarównie, 

km 4+690 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”. Kwota 

wydatku 41 820 zł. Ostateczny termin wykonania wydatku 30 

czerwca 2019 r. 

8 „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu 

na potoku Rów w miejscowości Zarównie w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1 134R Padew Narodowo – Zarównie – Piechoty 

– Babule, km 3+539 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”. 

Kwota wydatku 35 670 zł.  Ostateczny termin wykonania 

wydatku 30 czerwca 2019 r. 

77.  

Uchwała  

Nr III/32/2018 

Z dnia 20 grudnia 

2018r.  

w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków, 

które nie wygasają z 

upływem roku 

budżetowego 2018. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego.  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego ustaliła wykaz wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2018 dla zadania pn. 

„Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i ostrzegania 

Ludności na terenie powiatu mieleckiego”. Kwota wydatku 716 011 

zł.  Ostateczny termin wykonania wydatku 31 marca 2019 r. 

78.  

Uchwała  

Nr III/33/2018 

z dnia 20 grudnia 

2018r.  

w sprawie 

zatwierdzenia planu 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Przewodniczącemu Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego. 
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kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady 

Powiatu Mieleckiego na 

2019 rok. 

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 2019 rok. 

79.  

Uchwała  

Nr III/34/2018 

z dnia 20 grudnia 

2018r.  

w sprawie delegowania 

przedstawicieli Rady 

Powiatu Mieleckiego 

do Komisji 

Bezpieczeństwa  

i Porządku. 

ZREALIZOWANA  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego działając na podst. art. 38 a ust 1 i ust. 5 

pkt 2 oraz ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym delegowała dwóch radnych Rady Powiatu Mieleckiego 

do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na okres od podjęcia uchwały 

do 30 stycznia 2020 roku. 

 

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

swym zakresem 2018 roku 
 

 

Lp. 

Uchwała  

(numer/data 

podjęcia/przedmiot 

Informacja o wykonaniu 

1.  Uchwała  

Nr XXXVIII/268/2017  

z dnia 29 grudnia  

2017 r.  

w sprawie uchwały 

budżetowej Powiatu 

Mieleckiego na 2018 

rok. 

 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

  

Uwagi: 

Budżet realizowano w oparciu o zmiany uchwały budżetowej 

Powiatu Mieleckiego na 2018 rok na podstawie następujących 

uchwał:  

- Uchwała Nr XXXIX/274/2018 z dnia 7 lutego 2018r.  

- Uchwała Nr XL/280/2018 z dnia 22 marca 2018r.  

- Uchwała Nr XLI/290/2018 z dnia 14 maja 2018r. 

- Uchwała Nr XLII/293/2018 z dnia 25 maja 2018r. 

- Uchwała Nr XLIII/304/2018 z dnia 26 czerwca 2018r.  

- Uchwała Nr XLIV/318/2018 z dnia 31 lipca 2018r.  

- Uchwała Nr XLVI/325/2018 z dnia 12 września 2018r. 

- Uchwała Nr XLVII/332/2018 z dnia 28 września 2018r.  

- Uchwała Nr XLVIII/338/2018 z dnia 18 października 2018r. 

- Uchwała Nr II/22/2018 z dnia 28 listopada 2018r. 

- Uchwała Nr III/29/2018 z dnia 20.12.2018r. 
2.  Uchwała  

Nr XXXVIII/269/2017  

z dnia 29 grudnia  

2017 r.  

w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej 

Powiatu Mieleckiego. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

  

Uwagi: 

WPF realizowano w oparciu o wprowadzone zmiany do uchwały Nr 

XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 

2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Mieleckiego.: 
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- Uchwała Nr XLII/294/2018 z dnia 25 maja 2018r. 

- Uchwała Nr XLIII/305/2018 z dnia 26 czerwca 2018r.  

- Uchwała Nr XLIV/319/2018 z dnia 31 lipca 2018r. 

- Uchwała Nr XLVI/326/2018 z dnia 12 września 2018r.  

- Uchwała Nr XLVII/333/2018 z dnia 28 września 2018r.  

- Uchwała Nr II/21/2018 z dnia 28 listopada 2018r.  

- Uchwała Nr III/28/2018 z dnia 20 grudnia 2018r.  

 

Indywidualny wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 roku wyniósł 

1,88 przy dopuszczalnym 7,58. Wieloletnia prognoza finansowa  

realizowana była zgodnie z przyjętymi założeniami.  
3.  Uchwała  

Nr XXXVII/262/2017  

z dnia 29 listopada  

2017 r.  

w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy 

aptek 

ogólnodostępnych oraz 

harmonogramu 

dyżurów całodobowych 

na terenie Powiatu 

Mieleckiego w 2018 

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, jak i wprowadza zmiany wynikające  

z wnioskowanych przez właścicieli zmiany do rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów 

całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2018 roku.  

W trakcie roku 2018 dokonano zmian Uchwałą Nr XL/286/2018  

z dnia 22 marca 2018 r.  

 Uchwała Nr XLIII/310/2018 z dnia 26 czerwca 2018r.  

 Uchwała Nr XLVI/330/2018 z dnia 12 września 2018r.  

w rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych. 

4.  

Uchwała  

Nr XVI/100/2016  

z dnia 22 lutego 2016 

r.  

w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie 

umowy pomiędzy 

Powiatem Mieleckim  

a Województwem 

Podkarpackim w 

sprawie określenia 

szczegółowych zasad 

współpracy przy 

realizacji Projektu 

„PSIP - Podkarpacki 

System Informacji 

Przestrzennej" 

zaplanowanego do 

realizacji w ramach 2 

osi priorytetowej 

„Cyfrowe 

Podkarpackie” 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

  

Uwagi: 

W ramach realizacji  projektu Podkarpacki System Informacji 

Przestrzennej (PSIP) na szczeblu powiatowym w roku 2018:  

Zakończono prowadzenie prac związanych z aktualizacją  

i modernizacją ewidencji gruntów i budynków w gminach  powiatu 

mieleckiego, realizowanych w ramach spraw G.272.2.2017 - 

Aktualizacja EGiB i utworzenie BDOT500 w Powiecie 

Mieleckim  oraz G.272.4.2017 - Modernizacja EGiB i utworzenie 

BDOT500 w powiecie mieleckim. Prace wykonano terminowo 

zgodnie z zapisami umów.  

Zakończono prace związane z cyfryzacją powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, realizowane w ramach 

G.272.9.2017-Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego w powiecie mieleckim 2017-2018. 
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Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Podkarpackiego na lata 

2014-2020. 

5.  

Uchwała  

Nr XX/118/2016  

z dnia 28 czerwca 

2016r.  
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. 

 

 

 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Mielcu.  

 

Uwagi: 

Projekt realizowany był w latach 2016-2018. Udziałem  

w projekcie objęto 64 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznych z terenu Powiatu Mieleckiego, w tym osoby 

niepełnosprawne, osoby korzystające z Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa oraz osoby przebywające lub opuszczające 

pieczę zastępczą, z osobami tymi podpisano kontrakty socjalne. 

 

Celem projektu była  poprawa, jakości życia wśród 60 uczestników 

projektu poprzez nabycie lub wzmocnienie kompetencji 

społecznych, u co najmniej 26 uczestników projektu, 

wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających 

funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od 

rynku pracy, u co najmniej 27 uczestników projektu, dostosowanie 

kompetencji i/lub kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, u co najmniej 

31 uczestników projektu, nabycie doświadczenia zawodowego  

u min. 28 uczestników projektu do końca 30.06.2018r.  

Wartość projektu to 1 378066,38 zł, w tym kwota dofinansowania  

1 309163,06 zł oraz wkład własny 68903,32 zł. 

 

6.  

Uchwała  

Nr XXI/127/2016  

z dnia 16 sierpnia 

2016r.  

w sprawie 

zatwierdzenia  

i przystąpienia do 

realizacji projektu 

„Mielec stawia na 

zawodowców” w 

ramach Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Podkarpackiego na lata 

2014 – 2020, Oś 

priorytetowa IX, – 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia 

nauczycieli w Mielcu.   

 

 

Uwagi: 

W projekcie „Mielec stawia na zawodowców” w roku 2018 

zrealizowano następujące zadania: 

Kursy dla nauczycieli: Zorganizowano 8 różnych kursów dla 

nauczycieli, trwających 242 godziny, w których wzięło udział 47 

osób. 

Studia podyplomowe dla nauczycieli: 6 nauczycieli zakończyło 

studia podyplomowe: 2 nauczycieli CKPiDN: 2-semestralne studia 

podyplomowe „Aplikacje internetowe i mobilne” 1 nauczyciel 

CKPiDN: 2-semestralne studia podyplomowe „Inżynieria 

oprogramowania” 1 nauczyciel ZSE: 2-semestralne studia 
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Jakość edukacji i 

kompetencji w regionie, 

Działanie 9.4 – 

Poprawa, jakości 

kształcenia 

zawodowego. 

podyplomowe „Grafika reklamowa” 2 nauczycieli ZST:  

2-semestralne studia podyplomowe „Technologie internetowe”  

3 nauczycieli rozpoczęło i kontynuuje: 2 nauczycieli ZST:  

2-semestralne studia podyplomowe „Zapewnienie, jakości  

w produkcji lotniczej" 1 nauczyciel ZSE: 2-semestralne studia 

podyplomowe „Informatyka dla nauczyciela” 

Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli kształcenia 

zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu: Działały  

3 sieci współpracy, w których współpracowało 43 nauczycieli:  

10 w sieci doradców zawodowych, 18 w sieci metodyka nauczania 

przedmiotów zawodowych dla kierunków technicznych, 15 w sieci 

metodyka nauczania przedmiotów zawodowych dla kierunków 

związanych z usługami. 

Kursy dla uczniów: Zorganizowano 66 różnych form (kursy, 

szkolenia, wyjazdy) trwających 2 366 godzin dla 935 uczniów. 

Doradztwo zawodowe dla uczniów: W 2018 z uczniami biorącymi 

udział w projekcie realizowaliśmy program doradztwa zawodowego. 

Doradcy łącznie przepracowali z uczniami 1048 godzin 

indywidualnych i 31 godzin zajęć grupowych. 

Doposażenie: Zrealizowaliśmy zakup sprzętu przeznaczonego na 

doposażenie 2 pracowni następujących szkół: CKPiDN - pracownia 

przedmiotowa dla kierunku technik cyfrowych procesów 

graficznych, ZS w Radomyślu - pracownia przedmiotowa dla 

kierunku technik handlowiec   

Współpraca z otoczeniem społeczno - gospodarczym: 

a. Wiosną 2018r. dokonaliśmy zakupu materiałów promujących 

szkoły zawodowe, które zostały wykorzystane w procesie 

rekrutacyjnym do szkół oraz na Targach Edukacyjnych (26 

kwietnia 2018r) i następnie na Festiwalu Nauki i Techniki (7 - 9 

czerwca 2018r).  

b. W terminie 22 – 23 marca 2018r zorganizowaliśmy kolejną  

z wizyt w szkołach i ośrodkach przemysłowych kształcących 

młodzież w klasach patronackich. Wizyta odbyła się w Zespole 

Szkół Politechnicznych współpracującym z Fabryką 

Volkswagena we Wrześni.  

c. W dniach 7 - 9 czerwca 2018r współfinansowaliśmy IX Mielecki 

Festiwal Nauki i Techniki. IX edycji towarzyszyło przesłanie: 

„Nowoczesne technologie zmieniają świat”. Podczas Festiwalu 

swoje stoiska promujące szkolnictwo zawodowe prezentowały 

uczestniczące w projekcie szkoły zawodowe z powiatu 

mieleckiego.  

W październiku 2018r zorganizowaliśmy wyjazd nauczycieli  

i dyrektorów Zespołu Szkół im. Groszkowskiego i Centrum 

Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli do Firmy 

KUKA Roboter CEE GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. 

7.  

Uchwała  

Nr XXII/131/2016  

z dnia 28 września 

2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

  

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego wyraziła zgodę na zaciągnięcie 
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zaciągnięcie 

zobowiązania 

wekslowego. 

zobowiązania wekslowego do kwoty 7 173 116 zł stanowiącego 

zabezpieczenie prawidłowego wykonania zobowiązania, które 

zostało określone w umowie o przyznanie dotacji. W Ramach 

Poddziałania „Wsparcie na Inwestycje Związane z Rozwojem, 

Modernizacją  

i Dostosowaniem Rolnictwa i Leśnictwa” Objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wielskich Na Lata 2014-2020 Na realizację 

Przedsięwzięcia „Scalenie Gruntów Wsi Zachwiejów I Zarównie, 

Gmina Padew Narodowa”. Okres spłaty potencjalnego zobowiązania 

z weksla ustala się na lata 2016-2022 i zostanie pokryte z dochodów 

własnych powiatu.  

8.  

Uchwała  

Nr XXII/133/2016 

z dnia 28 września 

2016r. w sprawie 

zatwierdzenia  

i przyjęcia do realizacji 

opracowanego przez 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Mielcu projektu 

konkursowego pn. 

„Przygotowani do 

pracy”, nr konkursu 

RPPK.07.01.00-IP.01-

18-003/15, 

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 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu zgodnie  

z przyjętą uchwałą kontynuował realizację projektu pn. 

„Przygotowani do pracy" 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. Limit środków projektu 

przeznaczonych w 2018 roku na kontynuację wypłaty 65 osobom 

bezrobotnym stypendium z tytułu odbywania staży zawodowych 

wynosił 373 230,00 złotych. Z limitu środków wykorzystano kwotę 

245 853,50 złotych. Dynamiczna sytuacja na rynku pracy 

spowodowała, że duża liczba osób bezrobotnych nie ukończyła staży 

zgodnie ze ścieżką wsparcia określoną we wniosku  

o dofinansowanie. Jednocześnie oszczędności spowodowane były 

niższymi niż zakładano kosztami szkoleń. Urząd nie miał możliwości 

wykorzystania pozostałych środków, gdyż harmonogram realizacji 

projektu nie pozwalał na dodatkową rekrutację. 

9.  

Uchwała  

Nr XXIII/139/2016  

z dnia 28 października 

2016 r. 

w sprawie 

zatwierdzenia i 

przystąpienia do 

realizacji projektu 

„Mielec stawia na 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia 

nauczycieli w Mielcu.  

 

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego Zatwierdziła i przystąpiła do realizacji 

projektu „Mielec stawia na zawodowców” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
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zawodowców” 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. 

2014-2020, Oś priorytetowa IX, – Jakość edukacji i kompetencji  

w regionie, Działanie 9.4 – Poprawa, jakości kształcenia 

zawodowego.  

Główne działania podjęte w projekcie dotyczą: 

1. 1466 uczniów, dla których zostanie zorganizowane: doradztwo 

zawodowe, kursy zawodowe wykraczające swoimi treściami 

poza obowiązujące programy nauczania, a spośród nich 771 

będzie uczestniczyło w wakacyjnych stażach w zakładach pracy; 

2. 95 nauczycieli, dla których zostaną organizowane staże  

w zakładach pracy oraz zróżnicowane formy doskonalenia 

zawodowego, w tym także studia podyplomowe; 

3. 6 szkół, które w ramach 20% limitu środków finansowych 

projektu uzupełnią swoją bazę o pomoce dydaktyczne; 

4. nawiązania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 

obejmującym między innymi tworzenie klas patronackich. 

Czas trwania projektu do 31 października 2019 roku. Wartość 

projektu nie przekroczy kwoty 4 987 944,96 zł (w tym 4 337 343,45 

zł kosztów bezpośrednich i 650 601,51 zł kosztów pośrednich). 

Wkład własny nie przekroczy kwoty 499 554,72 zł (w tym 383 

001,72 zł wkładu pieniężnego i 116 553,00 zł niepieniężnego). 

10. 3
. 

Uchwała  

Nr XXVI/165/2017  

z dnia 31 stycznia 

2017r.  
w sprawie przystąpienia 

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. 

 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie  

w Mielcu.  

 

Uwagi: 

Projekt realizowany był w latach 2017-2018. Projektu konkursowy 

pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, 

Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

Wsparciem w projekcie objęto 64 osoby, w tym osoby pełniące 

funkcję rodziny zastępczej na terenie Powiatu Mieleckiego oraz 

dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu 

Mieleckiego. 

Celem głównym projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie 

zastępczej” jest poprawa funkcjonowania i jakości życia 35 dzieci 

przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu 

Mieleckiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej 

poprzez doskonalenie 23 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej 

na terenie Powiatu Mieleckiego. 

Wartość projektu to 191028,10 zł, w tym kwota dofinansowania 

179566,41 zł oraz wkład własny 11461,69 zł. 

 

11.  

Uchwała  

Nr XXVIII/183/2017 

30 marca 2017 r. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.  
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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 (III) 

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. 

Zmieniona: 

Uchwałą Nr 

XLIII/314/2018 

z dnia 26 czerwca 

2018r.  

 

Uwagi: 

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu zgodnie z przyjętą 

uchwałą kontynuował realizację projektu pn. „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (III) 

„ 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, Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy 

na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Limit środków projektu 

przeznaczonych w 2018 roku na pomoc osobom bezrobotnym 

wynosił 3 086 709,19 złotych, z czego kwotę 975 000 złotych 

przeznaczono na dofinansowanie podjęć działalności gospodarczej 

dla 49, kwotę 939 178,86 złotych przeznaczono na organizację staży 

zawodowych dla 154 osób bezrobotnych, kwotę 506 000,00 złotych 

zaplanowano na udzielenie 63 bonów na zasiedlenie. Pozostałą część 

środków w wysokości 666 530,33 złotych zaplanowano na 

refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia nowotworzonych 

stanowisk pracy dla 37 osób bezrobotnych. Z limitu środków 

wykorzystano kwotę 3 079363,48 złotych, w tym kwotę 970 728,99 

złotych na dofinansowanie otwarcia własnej działalności 

gospodarczej dla 49 osób, 938 846,49 złotych na wypłatę stypendiów  

z tytułu odbywania stażu zawodowego przez 160 osób bezrobotnych, 

kwotę 504 000,00 złotych na bony na zasiedlenie dla 64 osób 

bezrobotnych oraz kwotę 665 788,00 złotych na refundację kosztów 

utworzenia nowych stanowisk pracy dla 37 osób bezrobotnych. 

Łącznie z możliwości udziału w projekcie skorzystało 310 osób. 

Projekt został zrealizowany do 30.06.2018 r. 

12.  

Uchwała  

Nr XXX/201/2017  

z dnia 30 maja 2017r.  
w sprawie przystąpienia 

Powiatu Mieleckiego 

do realizacji projektu 

Wsparcie 

funkcjonowania 

wypożyczalni sprzętu 

„Nie Jesteś Sam”  

w ramach Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

REALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie  

w Mielcu.  

 

Uwagi: 

PCPR realizuje projekt konkursowy pn. „Wsparcie funkcjonowania 

wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

Okres realizacji projektu od 01.01.2018 r. do 30.11.2019 r. 

Grupę docelową projektu stanowi 600 osób niepełnosprawnych  

z terenu Powiatu Mieleckiego, w różnym wieku (w tym dzieci),  
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Podkarpackiego na lata 

2014 – 2020 Oś 

Priorytetowa VIII 

Integracja społeczna, 

Działanie 8.3 

Zwiększenie dostępu do 

usług społecznych  

i zdrowotnych. 

 

o różnym stopniu niepełnosprawności i wykształceniu, 

pracujące/niepracujące, uczące się/nieuczące się. 

Celem projektu jest zwiększenie potencjału wypożyczalni sprzętu 

„Nie Jesteś Sam” w Mielcu poprzez rozbudowę jej oferty oraz 

wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających 

funkcjonowanie  

w społeczeństwie, u co najmniej 422 osób z niepełnosprawnościami, 

poprawę, jakości życia, u co najmniej 486 osób  

z niepełnosprawnościami z Powiatu Mieleckiego – korzystających  

z wypożyczalni Uczestników Projektu od I 2018r do XI 2019r. 

Wartość projektu to 967 821,75 zł, w tym kwota dofinansowania 

919327,54 zł oraz wkład własny 48494,21 zł. 

13.  

Uchwała  

Nr XXXI/206/2017 

z dnia 21 czerwca 

2017 r. 

w sprawie 

zatwierdzenia  

i przystąpienia do 

realizacji projektu 

„Akademia 

Kwalifikacji 

Zawodowych”  

w ramach regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Podkarpackiego na lata 

2014-2020, oś. 

Priorytetowa IX, – 

Jakość edukacji  

i kompetencji w 

regionie, Działanie 9.5 

– Podnoszenie 

kompetencji osób 

dorosłych w formach 

pozaszkolnych 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego 

oraz Dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia 

nauczycieli w Mielcu.  

Uwagi: 

Projekt „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” był realizowany 

przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli 

w Mielcu w terminie 1.06.2017 r. – 30.06.2018 r. 

Celem głównym projektu był „wzrost kwalifikacji zawodowych 94 

osób, szczególnie osób w wieku 50+ i o niskich kwalifikacjach,  

z powiatu mieleckiego poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych 

formach kształcenia odpowiadającym realnym potrzebom lokalnego 

rynku pracy.” 

Założony cel został osiągnięty i 195 osób zwiększyło swoje 

kwalifikacje zawodowe. W kursach umiejętności zawodowych oraz 

w innych kursach umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych udział wzięło 200 osób 

mieszkających i/lub pracujących na terenie powiatu mieleckiego. 

Osoby o niskich kwalifikacjach objęte wsparciem – 106 (wskaźnik 

zakładał 76), natomiast osoby w wieku powyżej 50 lat objęte 

wsparciem – 38 (wskaźnik zakładał 38). 

Podczas realizacji projektu zorganizowane i przeprowadzane zostały 

KUZy i inne kursy: 

- Podstawy fotografii, 

- Tworzenie stron internetowych, 

- Podstawy Adobe Photoshop - Grafika rastrowa z elementami 

podstaw obróbki fotografii cyfrowej,  

- Programowanie, obsługa i użytkowanie tokarek CNC,  

- Programowanie, obsługa i użytkowanie frezarek CNC, 

- Projektowanie w systemie AutoCAD, 

- Projektowanie w systemie CATIA,  

- Solid Works,  

- Kurs podstaw rachunkowości,  

- Uprawnienia na wózki widłowe z wymianą butli gazowych, 

- Uprawnienia elektryczne SEP, 

- Spawanie metodą TIG (141),  

- Spawanie metodą MAG (135),  

- Kurs dla technicznego personelu lotniczego. 
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14.  

Uchwała  

Nr XXXII/217/2017  

z dnia 12 lipca 2017r.  

w sprawie powierzenia 

Gminie Miejskiej 

Mielec zadań w 

zakresie prowadzenia 

powiatowej biblioteki 

publicznej. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego.  

 

Uwagi: 

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. 

o bibliotekach powiat organizuje i prowadzi, co najmniej jedna 

powiatową bibliotekę publiczną, a zadania tej biblioteki może 

wykonywać na podstawie porozumienia wojewódzka miejska lub 

gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na 

obszarze powiatu. W myśl art. 20 a ust. 2 wyżej wymienionej ustawy 

biblioteka publiczna, której organizatorem jest gmina w mieście 

będącym siedzibą samorządu powiatowego może wykonywać 

zadania powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia 

zarządu powiatu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta)  

a porozumienie to w szczególności określa wielość środków 

finansowych wnoszonych przez stronę powierzającą niezbędnych do 

prowadzenia działalności przez bibliotekę. W celu zapewnienia 

realizacji przez Powiat Mielecki ustawowego zadania w zakresie 

prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej powierzono zadanie 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu, której organizatorem jest 

Gmina Miejska Mielec. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi 

Powiatu Mieleckiego. Przekazanie zadań w 2018 roku nastąpiło na 

podstawie porozumienia Powiatu Mieleckiego i Gminy Miejskiej 

Mielec z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie przyjęcia od Powiatu 

Mieleckiego przez Gminę Miejską Mielec zadań w zakresie 

prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Na realizacje 

powierzonych zadań w roku budżetowym 2018 powierzający 

przeznaczył kwotę 20 000 zł na pokrycie kosztów związanych  

z wykonaniem zadań. 09.01.2019r.Gmina Miejska Mielec przekazała 

rozliczenie dotacji otrzymanej zgodnie z porozumieniem z dnia 22 

sierpnia 2018r dotyczącego wykonania powierzonego zadania  

w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w roku 

2018. 

15.  

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 

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. 

W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół Technicznych  

w Mielcu uczący się w zawodach mechanik – monter maszyn  

i urządzeń i technik mechanik lotniczy oraz nauczyciele kształcenia 

zawodowego biorą udział stażach u pracodawców – Partnerów 
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Podkarpackiego na lata 

2014 – 2020, Oś 

priorytetowa IX, – 

Jakość edukacji 

i kompetencji w 

regionie, Działanie 9.4 

– Poprawa, jakości 

kształcenia 

zawodowego. 

 

projektu zgodnie z opracowanymi w ramach projektu programami 

nauczania. Ponadto zostało zakupione wyposażenie do pracowni ZST 

służących nauczaniu w zawodach objętych projektem.   

16.  

Uchwała  

Nr XXXVII/256/2017 

z dnia 29 listopada 

2017 r. 

w sprawie ustalenia na 

obszarze powiatu 

mieleckiego na 2018 

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 2018 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 każda dobę przechowywani. 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. 

17.  

Uchwała  

Nr XXXVII/261/2017 

z dnia 29 listopada 

2017 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 

2018 rok” 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego.  

 

Uwagi: 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 

z póź. zm.) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 

uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy. 

„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 2018 rok” został przygotowany 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 5a ust. 1 i 4 wyżej cytowanej 

ustawy. Roczny Program współpracy na 2018 r. stanowił 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. Był istotnym elementem lokalnej 

polityki społecznej i finansowej Powiatu Mieleckiego, a także 

wyrazem zaangażowania samorządu powiatowego i organizacji 
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pozarządowych w tworzenie optymalnego planu współdziałania na 

zasadach uczciwej konkurencji i jawności. Roczny program był 

również dokumentem określającym ramy wzajemnej współpracy dla 

dobra i rozwoju lokalnej społeczności. 

 

18.  

Uchwała  

Nr XXXVII/262/2017 

z dnia 29 listopada 

2017 r. 

w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy 

aptek 

ogólnodostępnych oraz 

haromonogramu 

dyżurów całodobowych 

na terenie Powiatu 

Mieleckiego w 2018 

roku. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

  

Uwagi: 

Zgodnie z art. art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku prawo 

farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2142) 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. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu Mieleckiego jest, więc 

spełnieniem obowiązku, jaki nakłada na Radę Powiatu Mieleckiego 

w/w ustawa. 

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 2018 roku na terenie Powiatu Mieleckiego funkcjonuje 44 apteki 

oraz 1 punkt apteczny.  

Dyżury całodobowe w 2018 roku będzie pełniła Apteka „Różana” 

przy ul. Wolności 26 w Mielcu.  

Planowany rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie Powiatu Mieleckiego w 2018 roku został 

skonsultowany i zaopiniowany przez wójtów, burmistrzów, 

prezydenta miasta z terenu Powiatu Mieleckiego i Wojewódzki 

Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie Delegatura  

w Tarnobrzegu. 

 

19.  

Uchwała  

Nr XXXVIII/266/2017 

z dnia 29 grudnia 2017 

r. 

w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki 

w Narodowym 

Funduszu Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. 

ZREALIZOWANA  

Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Mieleckiego.  

Uwagi: 

Rada Powiatu Mieleckiego wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczki 

w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie na finansowanie wydatków na inwestycje związane 

z projektem „Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania 

i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego”. Pożyczka 

zostanie przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu powiatu w 2018 roku. Spłata pożyczki wraz  

z należnymi odsetkami nastąpi w 2019 roku ze środków własnych 

Powiatu Mieleckiego. Zabezpieczeniem wykonania warunków 

umowy ze strony Powiatu Mieleckiego będzie weksel własny  

„in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Ponadto rada powiatu 

mieleckiego upoważniła Zarząd do:  

1. zawarcia umowy pożyczki, 

2. wystawienia weksla „in blanco” i podpisania deklaracji 

wekslowej tytułem zabezpieczenia pożyczki. 
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7. Podsumowanie 
 

Raport o stanie Powiatu Mieleckiego za rok 2018 jest pierwszym tego typu dokumentem przedłożonym 

Radzie Powiatu Mieleckiego oraz zaprezentowanym Mieszkańcom. Stanowić ma podstawę do oceny 

działalności organu wykonawczego, jakim jest w tym przypadku Zarząd Powiatu. Należy, więc 

przypomnieć, iż w roku 2018 odbyły się wybory samorządowe, w wyniku, których w dniu 19 listopada 

2018 roku powołano nowy skład Zarządu VI kadencji.  

W omawianym roku sprawozdawczym funkcjonowały, więc Zarządy dwóch kadencji, tj.: 

1) Zarząd Powiatu Mieleckiego V kadencji: Zbigniew Tymuła – Starosta – Przewodniczący Zarządu 

Powiatu Mieleckiego, Maria Napieracz – Wicestarosta (rezygnacja przyjęta Uchwałą  

Nr XLV/324/2018 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 7 sierpnia 2018 r.), członkowie Zarządu 

Powiatu: Andrzej Bryła, Waldemar Barnaś, Dawid Uzar. 

2) Zarząd Powiatu Mieleckiego VI kadencji: Stanisław Lonczak – Starosta - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu Mieleckiego, Andrzej Bryła – Wicestarosta, członkowie Zarządu Powiatu Mieleckiego: 

Andrzej Chrabąszcz, Zbigniew Działowski, Maciej Jemioło.  

Wysiłek kolejnych Rad i Zarządów, pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Mieleckiego na przestrzeni ostatnich lat spowodował, że możemy pochwalić się wieloma 

sukcesami. Dzięki środkom z Unii Europejskiej, z budżetu państwa, i przy dobrej współpracy  

i zaangażowaniu finansowym poszczególnych samorządów gminnych udało się nam zrealizować szereg 

inwestycji m.in. takich jak remonty dróg czy budowa chodników.  
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Dokument opracował Zarząd Powiatu Mieleckiego przy współudziale pracowników Starostwa Powiatowego  

w Mielcu i jednostek organizacyjnych Powiatu Mieleckiego.  

Dane pozyskano z wydziałów, biur i samodzielnych stanowisk Starostwa Powiatowego w Mielcu i jednostek 

organizacyjnych Powiatu Mieleckiego oraz GUS.  


