RAPORT

O STANIE
POWIATU BIESZCZADZKIEGO
W 2018 ROKU

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

Wprowadzenie
Rada Powiatu Bieszczadzkiego
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Administracja samorządowa
Finanse powiatu
Środki zewnętrzne pozyskane przez powiat i jego jednostki
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7. Edukacja publiczna
8. Drogi publiczne i transport zbiorowy
9. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywacji lokalnego rynku
pracy
10. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Polityka
prorodzinna. Wspieranie osób niepełnosprawnych
11. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
12. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego
13. Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bieszczadzkim.
14. Ochrona zdrowia i promocja zdrowia
15. Budownictwo i ochrona środowiska
16. Geodezja, kartografia i kataster.

1. Wprowadzenie
Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2019 poz. 511) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja
przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje
podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu
obywatelskiego.
Powiat bieszczadzki powstał na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów.
Z dniem 1 stycznia 2002 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001
r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany
siedziby władz powiatu, powiat bieszczadzki został podzielony na dwa powiaty:
bieszczadzki obejmujący gminy Ustrzyki Dolne, Czarna i Lutowiska oraz leski
z gminami Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica i Solina.
Powiat bieszczadzki o łącznej powierzchni 1138 km2 jest najdalej wysuniętym na
południowy wschód powiatem w Polsce, graniczącym od wschodu z powiatem
leskim i sanockim, od północy z powiatem przemyskim, natomiast od wschodu
i południa granica powiatu pokrywa się z granicą państwową z Ukrainą, będącą
również wschodnią granicą Unii Europejskiej. W jednym punkcie (na szczycie
Kremenaros) powiat bieszczadzki styka się z Republiką Słowacką.
Dzięki staraniom władz samorządowych systematycznie poprawia się stan
infrastruktury.
Atutem powiatu jest międzynarodowe przejście graniczne w Krościenku, które
umożliwia przejazd na Ukrainę, Węgry i do krajów bałkańskich. Pomyślnie układa
się współpraca transgraniczna z Ukrainą. Miasto Ustrzyki Dolne przekształciło się
w prężny ośrodek administracyjno–gospodarczy.
Demografia Powiatu Bieszczadzkiego w 2018 r.

Grupy wieku
Wiek przedprodukcyjny
Wiek produkcyjny
18-64 lata mężczyźni
18-59 lat kobiety
Wiek mobilny
Wiek niemobilny
45-64 lata mężczyźni
45-59 lat kobiety
Wiek poprodukcyjny
65 lat i więcej
mężczyźni
60 lat i więcej kobiety
Biologiczne grupy
wieku
0-14 lat

31.12.2017r.
31.12.2018r.
Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety
3751
14064
7549
6515
8804
5260
3024
2236
4076

1864
7549
7549
X
4525
3024
3024
X
1382

1887
6515
X
6515
4279
2236
X
2236
2694

3728
13917
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6441
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5214
3002
2212
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1839
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7476
X
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3002
3002
X
1450
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6441
X
6441
4229
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X
2212
2784

1382

1382

X

1450

1450

X

2694

X

2694

2784

X

2784

21891

10795

11096

21879

10765

11114

3166

1586

1580

3162

1572

1590
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15-64 lat
65 lat i więcej
Edukacyjne grupy
wieku
3- 6 lat
7-12 lat
13-15 lat
16-18 lat
19-24 lat
Kobiety w wieku 15-49 lat

15458
3267

7827
1382

7631
1885

15318
3399

7743
1450

7575
1949

5070

2556

2514

4980

2495

2485

765
1381
655
543
1726
5245

374
717
323
262
880
X

391
664
332
281
846
5245

784
1343
679
556
1618
5196

383
693
343
259
817
X

401
650
336
297
801
5196

Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym
w zakresie dziedzin wymienionych w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym.
Zadania te obejmują pięć zasadniczych grup tematycznych, takich jak:
• infrastruktura społeczna – edukacja publiczna, promocja i ochrona
zdrowia, opieka społeczna, pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna
i turystyka;
• infrastruktura techniczna – drogi publiczne, utrzymanie powiatowych
obiektów
i
urządzeń
użyteczności
publicznej
oraz
obiektów
administracyjnych;
• porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli – obronność, ochrona
przeciwpożarowa, ochrona przeciwpowodziowa, zapobieganie
innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
• ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne – gospodarka
wodna, rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe, nadzór budowlany;
• działalność
organizatorska
–
przeciwdziałanie
bezrobociu oraz
aktywizacja lokalnego rynku pracy, ochrona praw konsumenta,
wspieranie osób niepełnosprawnych, polityka prorodzinna, ochrona dóbr
kultury,
promocja
powiatu,
współpraca
z
organizacjami
pozarządowymi.
W 2018 r. dla Powiatu Bieszczadzkiego obowiązywały programy i strategie
przejęte niżej wymienionymi uchwałami:
•

Uchwała Nr XV/93/2016 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 27 stycznia
2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie
Bieszczadzkim na lata 2016–2020;

•

Uchwała Nr XVII/102/2016 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 marca
2016 r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii rozwoju powiatu bieszczadzkiego
2016–2020”;

•

Uchwała Nr XXVIII/165/2017 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 10
lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu działań na rzecz
osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej
oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2017–2021;
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•

Uchwała Nr XXXVII/216/2017 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 31
października 2017 r.
w sprawie „Programu współpracy Powiatu
Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”;

•

Uchwała Nr XXXIX/224/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2017–
2021;

•

Uchwała Nr XL/229/2017 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 grudnia
2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu
Bieszczadzkiego
na
lata
2014–2017”,
z perspektywą na lata 2018–2021;

•

Uchwała Nr XLII/244/2018 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 27 marca
2018 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy
Zastępczej w Powiecie Bieszczadzkim na lata 2018–2020;

Powiat bieszczadzki współpracuje z samorządami innych państw na podstawie:
•

Uchwały Nr VI/41/03 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28
kwietnia 2003 r., w dniu 3.10.2003 r. podpisano umowę o współpracy
z Rejonem Starosaborskim;

•

Uchwały Nr X/64/03 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28
października 2003 r., w dniu 24 marca 2004 r. podpisano umowę
z Rejonem Turczańskim;

•

Uchwały Nr X/59/11 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 23 września 2011
r., w dniu 26 września 2011 r. podpisano umowę partnerską
z Miastem Stary Sambor;

•

Uchwały Nr XII/81/11 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 25 listopada
2011 r., w dniu 25.11.2011 r. podpisano umowę partnerską z Miastem
Giraltovce,

•

Uchwały Nr XXV/145/2016 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 25
października 2016 r., w dniu 30.12.2016 r. podpisano umowę o współpracy
z Miastem Turka;
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2. Rada Powiatu Bieszczadzkiego
W 2018 r. działały dwie rady powiatu: V i VI kadencji.
W 2018 r. w ramach V kadencji Rady Powiatu Bieszczadzkiego (2014-2018) w skład
Rady wchodzili:
RADNY

Funkcja
Przewodniczący Rady Powiatu Bieszczadzkiego, członek komisji
Ryszard
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek komisji
Urban
Zdrowia i Polityki Społecznej
Włodzimierz Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Bieszczadzkiego,
Podyma
członek komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Marek
Andruch
Starosta Bieszczadzki
Wicestarosta, członek komisji Oświaty, Kultury, Sportu
Artur
i Porządku Publicznego, członek komisji zdrowia i Polityki
Woźny
Społecznej
Jarosław
Przewodniczący komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, członek
Błachno
komisji
Członek komisji Turystyki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Zbigniew
Środowiska, członek komisji Oświaty, Kultury, Sportu
Dyrda
i Bezpieczeństwa
Krzysztof
Członek komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
Gąsior
komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
Członek komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
Jan
członek komisji Turystyki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Józefczyk
Środowiska
Alicja
Członek komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
Kisielewicz członek komisji Rewizyjnej
Piotr
Członek komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
Korczak
członek komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa
Przewodniczący komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Andrzej
Gospodarczego, członek komisji Turystyki, Rolnictwa, Leśnictwa
Lenart
i Ochrony Środowiska
Przewodniczący komisji Turystyki, Rolnictwa, Leśnictwa
Jacek
i Ochrony Środowiska, członek komisji Zdrowia i Polityki
Łeszega
Społecznej
Członek komisji Turystyki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Stanisław
Środowiska, członek komisji Oświaty, Kultury, Sportu
Myśliński
i Bezpieczeństwa
Stanisław
Przewodniczący komisji Rewizyjnej, członek komisji Oświaty,
Solarz
Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa
Barbara
Przewodnicząca
komisji
Oświaty,
Kultury,
Sportu
Szmyd
i Bezpieczeństwa, członek komisji Rewizyjnej
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Dnia 21 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu
Bieszczadzkiego VI kadencji, na której wybrano przewodniczącego rady oraz nowy
zarząd powiatu bieszczadzkiego. W skład Rady Powiatu Bieszczadzkiego wchodzą:
RADNY
Funkcja
Przewodniczący Rady Powiatu Bieszczadzkiego, członek
Marek
komisji Turystyki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Bajda
Środowiska
Marek
Andruch
Starosta Bieszczadzki
Artur
Wicestarosta, członek komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
Woźny
członek komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Mieczysław
Członek Zarządu, członek komisji Turystyki, Rolnictwa,
Kaźmierczyk Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Iwona
Holcman
Przewodnicząca komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
Jan
Członek komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, członek komisji
Józefczyk
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku
Zygmunt
Publicznego, członek komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Krasowski
Gospodarczego
Teresa
Członek komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, członek komisji
Krupińska – Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego
Rostocka
Wiceprzewodniczący komisji Turystyki, Rolnictwa, Leśnictwa
Jacek
i Ochrony Środowiska, członek komisji Oświaty, Kultury,
Łeszega
Sportu i Porządku Publicznego
Anita
Przewodnicząca komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodnicząca
Piotrowska
komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego
Stanisław
Wiceprzewodniczący komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Solarz
Gospodarczego, członek komisji Rewizyjnej
Przewodniczący komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Wiesław
Gospodarczego, członek komisji Oświaty, Kultury, Sportu
Sowiński
i Porządku Publicznego
Anita
Przewodnicząca komisji Turystyki, Rolnictwa, Leśnictwa
Szydełko
i Ochrony Środowiska, członek komisji Rewizyjnej
Wiesław
Tajak
Wiceprzewodniczący komisji Rewizyjnej
Krzysztof
Wiceprzewodniczący komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
Wnuk
członek komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Zgodnie ze Statutem Powiatu w 2018 r. działały stałe komisje:
1. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego;
2. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej;
3. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, i Porządku Publicznego;
4. Komisja Turystyki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska;
5. Komisja Rewizyjna.
Wykonanie uchwał Rady Powiatu za 2018 r. obrazuje poniższa tabela
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nr uchwały

Tytuł uchwały

Stan
realizacji

Uchwały kadencji 2014–2018 Rady Powiatu Bieszczadzkiego
XLI/234/2018
XLI/235/2018
XLI/236/2018
XLI/237/2018
XLI/238/2018

XLI/239/2018
XLI/240/2018.

XLII/241/2018
XLII/242/2018
XLII/243/2018
XLII/244/2018
XLII/245/2018

XLII/246/2018
XLIII/247/2018
XLIII/248/2018
XLIII/249/2018

XLIII/250/2018

XLIV/251/2018

XLIV/252/2018
XLIV/253/2018
XLV/254/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
sprawie wyposażenia w majątek trwały Powiatowy Zarząd Dróg w
Ustrzykach Dolnych.
w sprawie wyposażenia w majątek trwały Zespół Szkół Licealnych im.
Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie wyposażenia w majątek trwały Bieszczadzki Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie ustalenia diet dla
radnych oraz ryczałtu dla nieetatowego członka zarządu nie będącego
radnym
w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Bieszczadzkiego do
prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu
pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez
pracy w powiecie bieszczadzkim (IV)” i wyrażenia zgody na jego
realizację.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Bieszczadzkiego na lata 2018–2032.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2019r. na sfinansowanie zadania
pod nazwą ,,Współpraca Transgraniczna szansą rozwoju regionu”.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
w Powiecie Bieszczadzkim na lata 2018–2020.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w planie finansowym dla Powiatu Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie zmiany do uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu
Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji mikroprojektów
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PolskaSłowacja 2014–2020 pod nazwą ,,Wołanie przestrzeni – o nieistniejącej
krainie”.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014–2020 pod nazwą ,,Innowacje edukacyjne
w Bieszczadach.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Bieszczadzkiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za
2017r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego za 2017r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
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zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
w trakcie
realizacji
zrealizowana
w trakcie
realizacji

zrealizowana
w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

XLV/255/2018

XLV/256/2018

XLVI/257/2018
XLVI/258/2018

XLVI/259/2018

XLVI/260/2018
XLVII/261/2018
XLVII/262/2018
XLVII/263/2018

XLVII/264/2018
XLVII/265/2018

XLVII/266/2018

XLVII/267/2018
XLVII/268/2018
XLVII/269/2018
XLVIII/270/2018
XLIX/271/2018
XLIX/272/2018
XLIX/273/2018

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach
Dolnych za 2017r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia
zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w planie finansowym dla Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu
w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na lata 2019–2022 pod nazwą ,,Poprawa efektywności
energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych”.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2019–2022 na
sfinansowanie zadania pod nazwą ,,Poprawa efektywności energetycznej
budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ustrzykach Dolnych”.
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Bieszczadzkiego na lata 2018–2032.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2019–2039 na
sfinansowanie zadania pod nazwą ,,Najem nieruchomości położonej
w Ustrzykach Dolnych przy ul. Fabrycznej 22 od Agencji Mienia
Wojskowego”.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla
in blanco.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2019–2020 na
sfinansowanie zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2019–2020 pod nazwą: ,,Innowacje
edukacyjne w Bieszczadach”.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska–
Słowacja 2014–2020 pod nazwą ,,Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo
kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie”.
w sprawie przekazania majątku trwałego do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie przekazania majątku trwałego do Zespołu Szkół Licealnych
im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie wynagrodzenia Starosty Bieszczadzkiego.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Bieszczadzkiego na lata 2018–2032.
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia
zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w planie finansowym dla Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
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zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji

zrealizowana
zrealizowana
w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji

zrealizowana
w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji

zrealizowana
zrealizowana
w trakcie
realizacji
zrealizowana
zrealizowana
w trakcie
realizacji
zrealizowana

XLIX/274/2018
L/275/2018.
L/276/2018
L/277/2018

L/278/2018

L/279/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2019r. z przeznaczeniem na
sfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego – aplikacja
poprzez ROPS w Rzeszowie na lata 2019–2020 pod nazwą ,,Modernizacja
komunikacyjna dla osób niepełnosprawnych i rozbudowa stołówki
w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2019–2020 na
sfinansowanie zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego
Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020 pod nazwą
,,Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko–ukraiński system
pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym”.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu ,,Staż
drogą do zatrudnienia” oraz zabezpieczenia wkładu własnego.

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji

Uchwały kadencji 2018–2023 Rady Powiatu Bieszczadzkiego
I/1/2018
I/2/2018
I/3/2018
I/4/2018
I/5/2018
I/6/2018
I/7/2018
II/8/2018
II/9/2018
II/10/2018
II/11/2018
II/12/2018
II/13/2018
II/14/2018

II/15/2018

II/16/2018

II/17/2018

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Bieszczadzkiego.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
w sprawie wyboru Starosty Bieszczadzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Bieszczadzkiego.
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego.
w sprawie ustalenia komisji doraźnej do opracowania projektu zmian
w statucie powiatu bieszczadzkiego.
w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Powiatu
Bieszczadzkiego.
w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Powiatu
Bieszczadzkiego.
w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Powiatu
Bieszczadzkiego.
w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Powiatu
Bieszczadzkiego.
w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Powiatu
Bieszczadzkiego.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2019 r. z przeznaczeniem na
sfinansowanie zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej
w Moczarach.
w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji projektu
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego – aplikacja
poprzez ROPS w Rzeszowie na lata 2019–2020 pod nazwą ,,Modernizacja
komunikacyjna dla osób niepełnosprawnych i rozbudowa stołówki
w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.
w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Powiatu Bieszczadzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty
Bieszczadzkiego.
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zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji

III/18/2018

III/19/2018
III/20/2018
III/21/2018

III/22/2018

III/23/2018

III/24/2018
III/25/2018
III/26/2018
III/27/2018
III/28/2018
III/29/2018
III/30/2018
III/31/2018
III/32/2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 dla Gminy Czarna
w formie dotacji celowej na zadanie pn.: ,,Zakup opału dla jednostki
oświatowej”.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie wyposażenia w majątek trwały Zespół Szkół Licealnych im.
Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Bieszczadzki.
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Bieszczadzkiego od 31 grudnia 2018r. do 29 grudnia
2019r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg
powiatu bieszczadzkiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usuwania
pojazdu z drogi w 2019r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Bieszczadzkiego na
2019r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego na 2019r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na
2019r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Porządku Publicznego na 2019r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Turystyki, Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska na 2019r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r.
w sprawie planowanej budowy fabryki węgla drzewnego na terenie
Powiatu Bieszczadzkiego.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bieszczadzkiego na 2019r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na
lata 2019–2032.

3. Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego
W 2018 r. w skład Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego wchodzili:
V kadencja (2014–2018)
• Marek Andruch – Starosta Bieszczadzki;
• Artur Woźny – Wicestarosta;
• Magdalena Skotnik – Członek Zarządu.
VI kadencja (2018–2023)
• Marek Andruch – Starosta Bieszczadzki;
• Artur Woźny – Wicestarosta;
• Mieczysław Kaźmierczyk – Członek Zarządu.
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zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji

Wykonanie uchwał Zarządu Powiatu w Bieszczadzkiego w 2018 roku przedstawia
poniższa tabela:
180/394/18
180/395/18
180/396/18
180/397/18
180/398/18
180/399/18
180/400/18
180/401/18
180/402/18
180/403/18
180/404/18
180/405/18
181/406/18
181/407/18
183/408/18
185/410/18
185/411/18
185/412/18

185/413/18
186/414/18
187/415/18

187/416/18
187/417/18

188/418/18

w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg
w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Bieszczadzkiego Zespołu Szkół
Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa
Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Bieszczadzkiego Zespołu Placówek
Szkolno–Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych.

zrealizowane

w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno–
Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Moczarach.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w roku 2018 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego.
w sprawie powołania komisji do wyboru Wykonawcy na prowadzenie
oprocentowanej lokaty terminowej dla Powiatu Bieszczadzkiego.
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku
w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia przez Powiatowy Urząd
Pracy w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie zaciągnięcia odnawialnego kredytu krótkoterminowego
w rachunku bieżącym i jego zabezpieczenie.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach
Dolnych.
w sprawie zwiększenia czynszu dzierżawnego.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia
najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.
w Powiecie Bieszczadzkim.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.

zrealizowane

10

zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane

zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane

zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane

zrealizowane
zrealizowane

zrealizowane

188/419/18
191/420/18
191/421/18

193/422/18
193/423/18
194/424/18
194/425/18

194/426/18

195/427/18
196/428/18
196/429/18
201/430/18
201/431/18
201/432/18
201/433/18
201/434/18
204/435/18
205/436/18
206/437/18
206/438/18
206/439/18
207/440/18
209/441/18

209/442/18
209/443/18
209/444/18

w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, lokalu
użytkowego oraz ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego.
w sprawie zgody na sprzedaż mienia ruchomego.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2018r. na
terenie Powiatu Bieszczadzkiego oraz przyznania dotacji w formie
wsparcia realizacji tych zadań.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia przez Powiatowy Urząd
Pracy w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego informacji
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie nowych kierunków kształcenia
zawodowego w szkołach wchodzących w skład Bieszczadzkiego Zespołu
Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie opracowania sposobu sporządzenia arkuszy organizacyjnych
pracy szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Bieszczadzki.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Stanisława Leszegi
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.
w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczania dróg niepublicznych
w miejscowości Krościenko do kategorii gminnych dróg publicznych.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego
sprawozdania finansowego.
w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczania dróg niepublicznych
w miejscowości Brzegi Dolne do kategorii gminnych dróg publicznych.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew, rosnących na działkach
Nr 978/1 i 978/3 w mieście Ustrzyki Dolne.
w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew, rosnących na działkach
Nr.271 i 272/1 w miejscowości Jałowe, gmina Ustrzyki Dolne.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew, rosnących na działce Nr
390/13 w miejscowości Równia, gmina Ustrzyki Dolne.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew, rosnących na działce Nr
203/1 w miejscowości Wojtkówka, gmina Ustrzyki Dolne.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew, rosnących na działce Nr
978/1 w mieście Ustrzyki Dolne.
w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym pomieszczenia
znajdującego się w budynku przy ul. Bełskiej 22 w Ustrzykach Dolnych,
oraz ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego.
w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, lokalu
użytkowego, oraz ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania stałej
Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówień publicznych.
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zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane

zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane

zrealizowane

zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane

zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane

210/445/18
212/446/18
215/447/18
219/448/18

219/449/18
219/450/18
221/451/18
222/452/18
224/453/18

224/454/18
224/455/18

224/456/18

224/457/18

224/458/18
226/459/18
227/460/18
228/461/18

229/462/18
229/463/18

229/464/18
230/465/18

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Stanisława Leszegi
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie wydzierżawienia, w trybie przetargowym na czas
nieoznaczony lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu
Bieszczadzkiego oraz ustalenia wyjściowej stawki czynszu dzierżawnego.
w sprawie wprowadzania zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew, rosnących na działkach
o Nr 203/1 i 169 w miejscowości Wojtkówka, gmina Ustrzyki Dolne.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego informacji
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2018r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie wydania opinii w przedmiocie pozbawienia drogi kategorii
drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkownika dróg publicznych
gminnych na terenie gminy Ustrzyki Dolne.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka Czarna w km 16+600 – 18+350 w m. Czarna Dolna i w km 16+550
16+600 w m. Czarna Dolna”.
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą
„Przebudowa drogi powiatowej na 2269 R Wańkowa–Dźwiniacz–Brzegi
Dolne w km 3+100 – 3+392, 3+405 – 3+800 i 5+000 – 6+400
w miejscowości Serednica”.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcia drzew, rosnących w ciągu drogi
powiatowej nr 2296R Ustjanowa – Czarna – Daszówka – Czarna
w miejscowości Czarna Górna.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa rosnącego w ciągu
drogi powiatowej nr 2296R w miejscowości Łobozew Górny.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2298R ul. Przemysłowa–Ustrzyki
Dln.–Równia–Hoszów w km 0+028 - 1+065, w km 4+888 – 6+983 wraz
z zatoką w km 4+360”.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia przez Dom Pomocy
Społecznej w Moczarach.
w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu pn.:
„Program współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019”.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat
Bieszczadzki jest organem prowadzącym i ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenia pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia.
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zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane

zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane

zrealizowane
zrealizowane

zrealizowane

zrealizowane

zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane

zrealizowane
zrealizowane

zrealizowane
zrealizowane

230/466/18
230/467/18

231/468/18
233/469/18

233/470/18

233/471/18
233/472/18
233/473/18

234/474/18

235/475/18

235/476/18

235/477/18

235/478/18

2/1/18

2/2/18

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do
studzienki kanalizacyjnej, znajdującej się na działce stanowiącej
własność Powiatu Bieszczadzkiego.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2019r”.
w sprawie opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego Powiatu Bieszczadzkiego w roku 2019
z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie zmiany wysokości miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego
dla jednostek Powiatu Bieszczadzkiego.
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą : „Remont
drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa–Stańkowa–Ropienka w km 1+300 –
1+700 w m. Stańkowa.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego projektu
uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2019r. oraz projektu
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–2032
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Remont
drogi powiatowej Nr 2306R Brzegi Górne–Dwernik w km 0+500+0+535,
1+000-1+300, 1+700-2+100 wraz z remontem, przepustów w km 1+711,
w km 1+920 i 2+741 w m. Brzegi Górne Nasiczne."
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nawą:
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” w zakresie
przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R,
2269R 2302R i 2305R na terenie Powiatu Bieszczadzkiego – Część 3 –
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2302R Czarna–Michniowiec w km
0+180 – 0+780 i w km 6+900 – 7+900”.
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nawą:
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” w zakresie
przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R,
2269R 2302R i 2305R na terenie Powiatu Bieszczadzkiego – Część 4 –
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik–Zatwardnica w km
9+050 – 9+250, w km 9+860 – 10+760, km 11+140 – 11+640 wraz
z zatoką i w km 12+100 – 12+500”.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
Zarząd powiatu kadencji 2018–2023
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na
terenie powiatu bieszczadzkiego w 2019 r.” oraz przyjęcia Regulaminu
Pracy Komisji Konkursowej.
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie upoważnienia
Pana Pawła Germańskiego Dyrektora Bieszczadzkiego Zespołu Szkół
Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych do czynności
związanych z realizacją projektu pod nazwą „Szkolnictwo zawodowe
w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy” finansowanego
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zrealizowane
zrealizowane

zrealizowane
zrealizowane

zrealizowane

zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane

zrealizowane

zrealizowane

zrealizowane

zrealizowane

zrealizowane

zrealizowane

zrealizowane

2/3/18

3/4/18
4/5/18

6/6/18
6/7/18

6/8/18
7/9/18
8/10/18
8/11/18
8/12/18
8/13/18
8/14/18

z 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.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli
w imieniu Powiatu Bieszczadzkiego w sprawie realizacji pilotażowego
programu Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd”.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2019r”.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Doroty Łukaszyk
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie likwidacji mienia powiatu.
w sprawie zatrudnienia Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg
w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia przez Powiatowy Urząd
Pracy w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia przez Powiatowy Urząd
Pracy w Ustrzykach Dolnych.
w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.

zrealizowane

zrealizowane
zrealizowane

zrealizowane
zrealizowane

zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane

4. Administracja samorządowa
Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach
w jednostkach organizacyjnych powiatu bieszczadzkiego
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa instytucji/jednostki organizacyjnej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych
Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w
Ustrzykach Dolnych
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach
Dolnych
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych
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Dolnych

oraz

Przeciętna miesięczna
liczba zatrudnionych
w 2018 r. (w etatach)
49,5
7,3
89,6
8,2
7,5
30,9
31,7
41,3
217,01
22,1

W 2018 r. do urzędu wpłynęło 30 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Odpowiedzi udzielono na 28 wniosków, wydano jedną decyzję o odmowie udzielenia
informacji publicznej oraz na jeden wniosek nie udzielono odpowiedzi w związku z
brakiem uzasadnienia szczególnie istotnego dla interesu publicznego.
W 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych nie wpłynęły skargi
na działania jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi.

5. Finanse powiatu
Podsumowując realizację budżetu Powiatu Bieszczadzkiego za 2018 r. należy
zauważyć, iż uchwałą Rady Powiatu Bieszczadzkiego Nr XL/232/2017 z dnia 28
grudnia 2017 r. ustalono na rok 2018 dochody Powiatu na kwotę 33.240.613,00
zł, z tego:
o dochody bieżące – 29.606.746,00 zł;
o dochody majątkowe – 3.813.867,00 zł.
Natomiast wydatki ustalono w łącznej kwocie 32.562.004,50 zł, z tego:
o wydatki bieżące – 25.492.554,50 zł;
o wydatki majątkowe – 7.069.450,00 zł.
Na koniec 2018r. planowane dochody wniosły 54.876.845,61 zł, a wydatki –
59.318.237,11zł zł.
Ostatecznie wykonane dochody wyniosły 42.926.445,59 zł, co stanowi 78,22%
planu, a wydatki – 45.603.466,76 zł, co stanowi 76,88% planu.
Szczegółowe dane o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego za
2018 rok zawiera Uchwała Nr 19/40/19 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia
27 marca 2019 r.
Uchwała obejmuje:
a) omówienie wykonania budżetu z uwzględnieniem charakterystyki
zrealizowanych dochodów i wydatków;
b) omówienie wykonania zadań inwestycyjnych z wyszczególnieniem zakresu
informacji i stopnia ich realizacji;
c) omówienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu;
d) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych powiatowi ustawami;
e) sprawozdanie o stanie zobowiązań;
f) sprawozdanie o stanie należności;
g) szczegółowy podział przychodów i rozchodów;
h) zestawienie wykonania dochodów budżetu według działów, rozdziałów
i źródeł klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących
i majątkowych;
i) zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów i rozdziałów
klasyfikacji
budżetowej
z
wyodrębnieniem
wydatków
bieżących
i majątkowych;
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j) zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi
ustawami.
Strukturę wykonanych dochodów i wydatków w 2018 r. przedstawiają poniższe
wykresy.

STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2018 ROK
Inwestycje jednostek
oświatowych, PCPR,
Szpital, PSIP
1 834 359,00 zł
subwencja oświatowa
dochody własne dochody jednostek 4% projekty miękkie pozostałe 7 052 724,00 zł
oświatowych
1 777 289,00 zł 106 833,00 zł
Starostwa
17%
125
723,00
zł
4%
0%
1 732 000,00 zł
subwencja
0%
4%
wyrównawcza
3 965 264,00 zł
administracja
9%
rządowa
5 669 749,00 zł…
subwencja
równoważąca
1 180 933,00 zł
3%

fundusz pracy
256 880,00 zł
1%

subwencja
uzupełniająca
1 824 859,00 zł…

remonty/naprawy i
budowa dróg
6 583 724,00 zł
16%

opieka społeczna
7 402 471,00 zł
17%

Subwencja oświatowa
Subwencja wyrównawcza
Subwencja równoważąca
Subwencja uzupełniająca
podatki/udziały
Opieka społeczna
Remonty/naprawy i budowa dróg
Fundusz pracy
Administracja rządowa
Dochody własne Starostwa
Dochody jednostek oświatowych
Inwestycje jednostek oświatowych , PCPR, Szpital, PSIP
Projekty miękkie
Pozostałe
Razem wykonanie
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podatki/udziały
3 473 638,00 zł
8%

7 052 724,00 zł
3 965 264,00 zł
1 180 933,00 zł
1 824 859,00 zł
3 473 638,00 zł
7 402 471,00 zł
6 583 724,00 zł
256 880,00 zł
5 669 749,00 zł
1 732 000,00 zł
125 723,00 zł
1 834 359,00 zł
1 777 289,00 zł
106 833,00 zł
42 986 446,00 zł

STRUKTURA WYDATKÓW W 2018 ROKU

Administracja
Powiatowy
rządowa
Urząd
Pracy
Projekty miękkie
5 669 730,00 zł
1
317
946,00
zł
545 399,00 zł
19%
4%
2%
Odsetki bankowe
548 758,00 zł
2%

Pozostałe
84 725,00 zł
0%

Jednostki
oświatowe
8 441 513,00 zł
28%

Powiatowy
Zarząd Dróg
1 198 815,00 zł
4%

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
1 973 137,00 zł
7%
Opracowania
geodezyjne
189 929,00 zł
1%

Rada Powiatu
141 818,00 zł
0%
Starostwo
Powiatowe
3 448 656,00 zł
12%

Lasy – nadzór,
ekwiwalenty
113 689,00 zł
0%

Inwestycje
Jednostki oświatowe
Powiatowy Zarząd Dróg
Rada powiatu
Dom Pomocy Społecznej
Lasy – nadzór, ekwiwalenty
Starostwo powiatowe
Opracowania geodezyjne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Odsetki bankowe
Administracja rządowa
Projekty miękkie
Powiatowy Urząd Pracy
Pozostałe
Razem wykonanie

Dom Pomocy
Społecznej
6 288 892,00 zł
21%

15 640 460,00 zł
8 441 513,00 zł
1 198 815,00 zł
141 818,00 zł
6 288 892,00 zł
113 689,00 zł
3 448 656,00 zł
189 929,00 zł
1 973 137,00 zł
548 758,00 zł
5 669 730,00 zł
545 399,00 zł
1 317 946,00 zł
84 725,00 zł
45 603 467,00 zł

6. Środki zewnętrzne pozyskane przez powiat i jego jednostki
w roku 2018
W 2018 r. Powiat Bieszczadzki prowadził 16 projektów dofinansowanych
z funduszy zewnętrznych, w tym zakończono realizację 9 projektów. Natomiast
w trakcie realizacji pozostało 7 przedsięwzięć.
Na etapie aplikowania o środki zewnętrzne na dzień 31.12.2018 r. nie było projektów.
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Program
Współpracy
Transgranicznej
Polska Białoruś
Ukraina

2 167 101,14 euro
(całość)
1 378 744, 00 euro
(Powiat Bieszczadzki)
138 977,40
euro

2.

Uchwała Nr XLII/243/2018 w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania na 2019
rok na sfinansowanie zadania pod
nazwą ,,Współpraca Transgraniczna
szansą rozwoju regionu”.

Partnerstwo transgraniczne
szansą rozwoju regionu

Program
Współpracy
Transgranicznej
Polska Białoruś
Ukraina

2 141 020,00 euro
2 029 910,00 euro
(Powiat Bieszczadzki)

Wg stanu na 31
grudnia 2018r.

1.

Razem dla ratowania życia.
Zintegrowany polsko
ukraiński system pierwszej
pomocy w strefie
przygranicznej

18

-6-

-7-

W trakcie realizacji dokumentacja techniczna

-5-

W trakcie realizacji

-4-

X. 2020

wkład własny Powiatu
Bieszczadzkiego

-3-

Uchwała Nr L/278/2018 w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania na lata
2019–2020 na sfinansowanie zadania
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska –
Białoruś – Ukraina 2014–2020 pod
nazwą ,,Razem dla ratowania życia.
Zintegrowany polsko–ukraiński
system pierwszej pomocy w rejonie
przygranicznym”.

-1-

678 454,25 euro

-2-

IX.2019

Termin realizacji
przewidywane
zakończenie realizacji
zadania

program, w ramach którego
realizowany jest projekt
(środki krajowe/ środki UE)

Starostwo Powiatowe
w Ustrzykach Dolnych

-9-

tytuł projektu

L
P.

całkowita
wartość
(brutto)

-8-

Przyjęty do realizacji
zgodnie z dokumentem

Starostwo Powiatowe w
Ustrzykach Dolnych

jednostka/komórka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację
projektu

Projekty realizowane przez Powiat Bieszczadzki w 2018 r. przy udziale środków z dotacji zewnętrznych, w tym środków Unii
Europejskiej

Poprawa efektywności
energetycznej budynków SP
ZOZ w Ustrzykach Dolnych

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Podkarpackiego na
lata 2014–2020

3 369 034,90 zł

505 355,26
zł

Umowa podpisana.
Nie rozpoczęto działań.

Innowacje edukacyjne
w Bieszczadach

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Podkarpackiego na
lata 2014–2020

994 924,62 zł

63 135,00 zł
Rzeczowy

Zakup sprzętu – w
trakcie realizacji

Wołanie przestrzeni
o nieistniejącej krainie

Program
Współpracy
Transgranicznej
Polska Słowacja

63 118,93 euro

13 122,43 euro

W trakcie realizacji
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-6-

III.2020

5.

Uchwała Nr XLIII/249/2018
w sprawie wyrażenie zgody na
przystąpienie do realizacji
mikroprojektów w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg
V-A Polska Słowacja 2014-2020 pod
nazwą ,,Wołanie przestrzeni –
o nieistniejącej krainie”.

-5-

VI. 2020

Starostwo Powiatowe
w Ustrzykach Dolnych

4.

-3-

Uchwała Nr XLVI/258/2018
w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do realizacji projektu
w ramach Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na lata 2019–2022 pod nazwą
,,Poprawa efektywności energetycznej
budynków Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych”.
Uchwała Nr XLVII/265/2018
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
na lata 2019–2020 na sfinansowanie
zadania współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata
2019 – 2020 pod nazwą ,,Innowacje
edukacyjne w Bieszczadach”.

-4-

VI.2019

3.

Starostwo Powiatowe
w Ustrzykach Dolnych

-2-

Starostwo Powiatowe
w Ustrzykach Dolnych

-1-

-7-

-8-

-9-

Szkolnictwo zawodowe
w powiecie bieszczadzkim
otwarte na rynek pracy

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Podkarpackiego na
lata 2014 – 2020

1 038 212, 16 zł

103 821,22 zł

W trakcie realizacji

Przebudowa infrastruktury
edukacyjno-sportowej
zaplecza dydaktycznego
Zespołu Szkół Licealnych
im. Józefa Piłsudskiego
w Ustrzykach Dolnych

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Podkarpackiego na
lata 2014 – 2020

227 663,33 zł

Zakończony

-8-

-9-

W trakcie realizacji

Program
Współpracy
Transgranicznej
Polska Słowacja
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-7-

163 459,71 euro

Otwieramy wrota Karpat.
Dziedzictwo łuku
karpackiego w nowej
odsłonie

1 107 032.97 zł

Bieszczadzki Zespół Szkół
Zawodowych

8.

Uchwała nr XXVII/162/2016 z dnia 28
grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Bieszczadzkiego na
rok 2017.

-6-

2 461 238,85 euro
(całość)
1 089 731,27 euro
(Powiat

Starostwo Powiatowe
w Ustrzykach
Dolnych

7.

-5-

VII.2020

6.

Uchwała Nr XLVII/266/2018
w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do realizacji projektu
w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska
– Słowacja 2014–2020 pod nazwą
,,Otwieramy wrota Karpat.
Dziedzictwo kulturowe łuku
karpackiego w nowej odsłonie”.
Uchwała Nr XXXVIII/218/2017
w sprawie zatwierdzenia realizacji
projektu pt.: ,,Szkolnictwo zawodowe
w powiecie bieszczadzkim otwarte na
rynek pracy” finansowanego
z 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.

-4-

X.2019

-3-

VI.2018

-2-

Starostwo Powiatowe
w Ustrzykach Dolnych

-1-
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Zakończony

Zakończony
Zakończony

161 407,86 zł

1 076 052,08 zł

dofinansowane
dotacją ze środków
na usuwanie
skutków klęsk
żywiołowych
w 2018r.

Zakończony

Przebudowa drogi
powiatowej Nr 2296R
Ustjanowa –DaszówkaCzarna w km 16+60018+350 w m. Czarna Dolna
i w km 16+550 16+600 w m.
Czarna Dolna .”
Zakres : 1,800km

dofinansowane
dotacją ze środków
na usuwanie
skutków klęsk
żywiołowych
w 2018r.

281 771,14 zł

11.

Uchwała nr XLIII/247/2018 Rady
Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 23
kwietnia 2018 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w uchwale
budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego
na 2018 r.

-9-

333 494,70 zł

10.

Uchwała nr XLIII/247/2018 Rady
Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 23
kwietnia 2018 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w uchwale
budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego
na 2018 r.

-„Przebudowa drogi
powiatowej nr 2269 R
Wańkowa – Dźwiniacz –
Brzegi Dolne w km 3+100 –
3+392, 3+405 – 3+800 i
5+000 – 6+400
w miejscowości Serednica”.

-8-

1 406 051,14 zł

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Podkarpackiego na
lata 2014 – 2020

-7-

1 393 047,70 zł

Uchwała nr XXVII/162/2016 z dnia 28
grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Bieszczadzkiego na
rok 2017.

„Przebudowa
i nadbudowa budynku
Starostwa Powiatowego na
Bieszczadzkie Centrum
Wspierania Rodziny”

-6-

VI.2018

-5-

IX.2018

Starostwo Powiatowe
w Ustrzykach Dolnych

-4-

IX.2018

9.

-3-

Starostwo Powiatowe
w Ustrzykach Dolnych

-2-

Starostwo Powiatowe
w Ustrzykach Dolnych

-1-

Uchwała Rady Powiatu
Bieszczadzkiego Nr XLV/254/2018
z dnia 28.06.2018r.

„Przebudowa drogi
powiatowej Nr 2298R ul.
Przemysłowa- Ustrzyki
Dln.- Równia- Hoszów
w km 0+028-1+065, w km
4+888 – 6+983 wraz
z zatoką w km 4+360”

Rządowy Program
na rzecz Rozwoju
i Konkurencyjności
Regionów poprzez
Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury
Drogowej

Uchwała Rady Powiatu
Bieszczadzkiego nr II /13/2018 z dnia
30 listopada 2018 w sprawie
wprowadzenia zmian w uchwale
budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego
w 2018 r.

„Remont drogi powiatowej
Nr 2226R Rakowa Stańkowa- Ropienka w km
1+300-1+900 w m.
Stańkowa

dofinansowane
dotacją ze środków
na usuwanie
skutków klęsk
żywiołowych
w 2018r.

XII.2018

359 841,60 zł

92 046,60 zł

Zakończony

Uchwała Rady Powiatu
Bieszczadzkiego nr II /13/2018 z dnia
30 listopada 2018r. w sprawie
wprowadzenia zmian w uchwale
budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego
w 2018 r.

„Remont drogi powiatowej
Nr 2306R Brzegi Górne Dwernik w km 0+5000+535, 1+000-1+300, 1+7002+100 wraz z remontem
przepustów w km 1+711,
1+920 i 2+741 w m. Brzegi
Górne i Nasiczne”

dofinansowane
dotacją ze środków
na usuwanie
skutków klęsk
żywiołowych
w 2018r.

X.2018

440 668,88 zł

88 413,68 zł

Zakończony

13.

14.
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-7-

-8-

-9-

Zakończony

Starostwo Powiatowe
w Ustrzykach Dolnych

12.

-6-

1 111 442,32 zł

-5-

2 221 883,32 zł

-4-

Starostwo Powiatowe
w Ustrzykach Dolnych

-2-

X 2018

-3-

Starostwo Powiatowe
w Ustrzykach Dolnych

-1-

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

15.

Starostwo Powiatowe
w Ustrzykach Dolnych

Uchwała nr XLII/241/2018 Rady
Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28
marca 2018 w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Powiatu
Bieszczadzkiego na 2018r.

Inwestycje modernizacyjne
na terenie BZPSW
w Ustrzykach Dolnych.

Rezerwa ogólna
budżetu państwa
na rok 2018

IV.2019

217 420,00 zł

612 580,00 zł

Zakończony

16.

Dom Pomocy Społecznej
w Moczarach

Uchwała Rady Powiatu
Bieszczadzkiego
Nr XLII/241/2018
z dnia 27.03.2018r.
- Uchwała Rady Powiatu
Bieszczadzkiego
Nr XLV/254/2018
z dnia 28.06.2018r.

„Prace remontowomodernizacyjne- Dom
Pomocy Społecznej
w Moczarach koło Ustrzyk
Dolnych”

Środki pochodzące
z budżetu państwa
zadania z obszaru
pomocy społecznejWojewoda
Podkarpacki

XII.2018

250.000,00

50.000,00

Zakończony
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-6-

-7-

-8-

-9-

7. Edukacja publiczna
Zadania z zakresu edukacji Powiat Bieszczadzki realizuje poprzez cztery jednostki
organizacyjne:
• Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach
Dolnych;
• Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych;
• Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych;
• Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno–Wychowawczych w Ustrzykach
Dolnych;
Na funkcjonowanie jednostek oświatowych powiatu bieszczadzkiego w uchwale
budżetowej na 2018 r. zaplanowano kwotę 7.441.656 zł, w tym subwencja
oświatowa wyniosła 6.391.135 zł.
Wykonano 8.692.744,45 zł, w tym subwencja oświatowa wyniosła 7.052.724,00 zł.

Wydatki na oświatę w 2018 r.
ogółem ;
zł8 692 744,45

ogółem ;
zł7 441 565,00

subwencja ;
zł6 391 135,00

ogółem

subwencja ;
zł7 052 724,00

subwencja
plan

wykonanie

Plan na początek roku i wykonanie na koniec
zł465 600,00
2018 r.
zł526 910,70

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych

zł2 750 500,00
Bieszczadzki Zespół Placówek
Szkolno Wychowawczych w
Ustrzykach Dolnych

zł3 157 993,57

Plan na 2018r. (uchwała w sprawie
budżetu Powiatu )
Wykonanie (na 31.12.2018r.)

zł2 095 300,00
Bieszczadzki Zespół Szkół
Zawodowychim. Lecha Wałęsy w
Ustrzykach Dolnych

zł2 619 847,73

zł2 130 256,00
Zespół szkół Licealnych im. Józefa
Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych

zł2 387 992,45
zł-
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zł1 000 000,00
zł2 000 000,00
zł3 000 000,00

Placówki publiczne w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019

JEDNOSTKA
organizacyjna

Zespół szkół
Licealnych im. Józefa
Piłsudskiego
w Ustrzykach Dolnych

Typy szkół

Liceum
Ogólnokształcące

A – liczba
uczniów
kierunki, profile
B– liczba
kształcenia/
wychowan
ków
2017/2018
1) politechniczny,
226
2) humanistyczny,
3) ekonomiczny,
4) medycznoprzyrodniczy,
5) informatyczny

Razem uczniów
Bieszczadzki Zespół
Szkół Zawodowych
im. Lecha Wałęsy
w Ustrzykach Dolnych

Technikum

kierunki, profile
kształcenia

A
60/60

1)
2)
3)
4)
5)

politechniczny,
humanistyczny,
ekonomiczny,
medyczno-przyrodniczy,
informatyczny

226

Liczba
A=uczniów
B=wychow
anków
2018/2019
243

A - 41

A
4/2
B
15/12

Technik Hotelarz

A - 44

Technik Żywienia i Usług
Gastronomicznych

A - 48

A
13/4
B
29/17

Technik Żywienia i Usług
Gastronomicznych

A - 24

Technik obsługi
turystycznej

A-0

A:0/0

Technik obsługi
turystycznej

A-0

Technik Logistyk
(profil mundurowy)

A - 53

A
0/0 (nie ma klasy
maturalnej)
B
21/15

Technik Logistyk
(profil mundurowy)

A - 77

B
7/5

Kucharz i klasa
wielozawodowa

Kucharz i klasa
wielozawodowa

142
A -29

A: matury
B:egz.zawodowe
przystąpiło/zdało
A
66 / brak danych

243

Technik Hotelarz

Razem uczniów
3-letnia
Zasadnicza
Szkoła Zawodowa

A- matury
B - egzaminy
zawodowe
liczna uczniów:
przystąpiło/zdało

25

145
A - 16

A
2/wyniki będą 4.07.2019
B:10/3
Egzaminy zawodowe będą
jeszcze w VI 2019
A
4/ wyniki będą 4.07.2019
B:11/5
Egzaminy zawodowe będą
jeszcze w VI 2019
A: 0/0

A:0/0 (nie ma klasy
maturalnej)
B:0/0
Egzaminy zawodowe będą
jeszcze w VI 2019

B
będą zdawać w czerwcu
2019

Razem uczniów
3-letnia Szkoła
Branżowa I
stopnia

kucharz
klasa wielozawodowa

Razem uczniów
II Liceum
Ogólnokształcące
dla Dorosłych
(zaoczne)

Razem uczniów
Szkoła Policealna

Szkoła Policealna Opiekun Osoby Starszej
Opiekun Medyczny
Terapeuta Zajęciowy

Razem uczniów
Razem uczniów
ze szkół BZSZ

JEDNOSTKA
organizacyjna
Bieszczadzki Zespół
Placówek SzkolnoWychowawczych
w Ustrzykach Dolnych

29
A - 18
A-7

Nie zdawali
Nie zdawali

25
A-8

Nie zdawali

8
A-0
A - 13
A-0

B
0/0
B
12/12
B
0/0

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy

Razem uczniów
Razem wychowankowie

Szkoła Policealna Opiekun Osoby Starszej
Opiekun Medyczny
Terapeuta Zajęciowy

16
A - 32
A - 24

Nie zdawali
Nie zdawali

56
A - 16

Nie zdawali

16
A-0
A - 17

B
0/0
Egzamin w czerwcu 2019

A - 29

Egzamin w 2020 r.

13

46

217

279

Bieszczadzkie
Prowadzenie sprzedaży
A-0
B: 4/4
Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
Typy szkół
A – liczba uczniów
B– liczba wychowanków
Szkoła Podstawowa
specjalna
Gimnazjum specjalne

kucharz
Klasa wielozawodowa

2017/2018
A – 25
B – 11
A– 6
B– 2
A – 16
B– 4
A= 47
B= 17

Liczba A=uczniów
B=wychowanków
2018/2019
A – 28
B– 9
A– 2
A – 11
B– 3
A=41
B=12

Bieszczadzka Bursa
30
Szkolna
Szkolne Schronisko
Młodzieżowe
2017r. - 2452 dzieci objętych opieką
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Ustrzykach Dolnych

36

2018r. - 2323 dzieci objętych opieką
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Projekty realizowane przez placówki oświatowe
1. Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych
Projekt – Kuźnia Licealnego Patriotyzmu – realizowany przez Stowarzyszenie
Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego
w Ustrzykach Dolnych. Środki zarządzane są przez Podkarpacki Ośrodek
Wspierania Ekonomii Społecznej, pod adresem 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12.
Budżet

Wysokość dofinansowania (grant)
Wkład własny
Całkowity budżet / koszt projektu
Niewykorzystana kwota dofinansowania

Realizacja

9 000,00
1 675,00
10 675,00
0,00

9 000,00
1 675,00
10 675,00
0,00

Projekt realizowano w terminie od 03.09.2018 r. do 30.11.2018 r. Uczestnikami
projektu byli uczniowie LO i SP 1 w Ustrzykach Dolnych.
2. Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
Nr i tytuł projektu RPP.09.04.00-18-0013/17 „Szkolnictwo zawodowe w powiecie
bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”, umowa nr RPPK.09.04.00-18-0013/17-00
Działanie/Poddziałanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego –
wprowadzono zadanie – uchwała Rady Powiatu z dnia 27 marca 2018 r. nr
XLII/241/2018. Wartość projektu ogółem – 1.038.212,16 zł, w tym wkład własny –
103.821,22 zł. Data rozpoczęcia: 01 października 2017r. (umowa podpisana: 30
listopada 2017 r.). Data zakończenia: 31 października 2019 r.

8. Drogi publiczne i transport zbiorowy
Łączna długość dróg powiatowych wynosi 186,262 km.
Lp. Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

drogi
2089R
2224R
2226R
2226R
2268R
2269R
2273R
2284R
2290R
2291R
2292R
2293R
2294R
2295R

Nazwa
drogi
Jureczkowa-Kwaszenina-Arłamów
Rozpucie - Ropienka
Rakowa - Stańkowa - Ropienka
Rakowa - Stańkowa - Ropienka
Wańkowa-Leszczowate-Łodyna
Wańkowa-Dźwiniacz Dolny-Brzegi Dln.
Bóbrka - Łobozew
Rajskie - Zatwarnica
Wojtkowa-Grąziowa-Trójca
Trójca - Arłamów
Wojtkowa-Nowosielce Koź.-Wojtkówka
Olszanica-Ropienka-Wojtkówka
Krościenko dojazd do stacji kolejowej
Krościenko - Stebnik

Lokalizacja
od
0,000
2,800
1,300
7,500
0,500
1,750
1,800
5,500
0,000
0,000
0,000
7,300
0,000
0,000

do
10,595
11,105
6,600
9,000
12,189
13,138
4,867
17,550
10,261
12,112
3,676
14,782
0,312
0,809

Długość
Odcinka
w km
10,595
8,305
5,300
1,500
11,689
11,388
3,067
12,050
10,261
12,112
3,676
7,482
0,312
0,809

14
15

2296R
2297R

16
17
18
19
20
21
22
23
24

2298R
2299R
2300R
2301R
2302R
2303R
2304R
2305R
2306R

Ustjanowa Dolna-Daszówka-Czarna
Droga przez wieś Daszówka
ul.Przemysłowa-Ustrzyki Dolne-RówniaHoszów
Droga przez wieś Hoszowczyk
Jasień - Jałowe - Bandrów
Jałowe - Moczary
Czarna - Michniowiec
Droga przez wieś Lipie
Polana -Lutowiska
Smolnik - Zatwarnica
Brzegi Górne - Dwernik

0,000 21,700
0,000 1,250

21,700
1,250

0,000 6,983
0,000 1,704
0,000 9,252
0,000 3,252
0,000 8,615
0,000 2,250
0,000 8,769
0,000 13,230
0,000 10,711

6,983
1,704
9,252
3,252
8,615
2,250
8,769
13,230
10,711

W 2018 r. na drogach powiatowych wykonano roboty o łącznej długości 16.882 km,
z tego:
• w zakresie przebudowy – 15,747 km,
• w zakresie remontu – 1,135 km.
W celu podniesienia bezpieczeństwa na drogach powiatowych:
• ustawiono 1511,4 mb barier zabezpieczających ruch
• ustawiono 109 nowych tarcz znaków (oznakowanie pionowe),;
• wybudowano 2 przejścia dla pieszych wyniesione z aktywnym
oznakowaniem oraz 1 zwykłe;
• wybudowano 4 zatoki autobusowe z peronami dla podróżnych;
• przeprowadzono remont 3 przepustów drogowych;
• odbudowano 53mb korpus drogowego oraz umocniono wloty i wyloty
przepustów drogowych;
• udrożniono odwodnienie na długości 16,882 km dróg oraz przebudowano
zajazdy i pobocza.
W 2018 r. opracowano dokumentacje projektowe na przebudowę 16,938 km dróg
powiatowych za łączną kwotę 117.860,00 zł, z tego na zadanie:
• „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2300R Jasień-Jałowe-Bandrów w km
5+284 do km 6+019 i od km 6+460 do km 6+720 w m. Bandrów.” – dotyczy
odcinków o długości 0,995 km (cena dokumentacji projektowej: 4.700,00 zł);
• „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2298 R ul. Przemysłowa - Równia Hoszów w lokalizacji km 1+056 do km 4+888.” – dotyczy odcinka
o długości 3,832 km (cena dokumentacji projektowej – 21.525,00 zł);
• „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273 Bóbrka –Łobozew w lokalizacji od
km 1+800 do km 4+867.” – dotyczy odcinka o długości 3,067 km (cena
dokumentacji projektowej – 19.065,00 zł);
• „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka –
Czarna w lokalizacji od km 5+450 do km 8+010.” – dotyczy odcinka
o długości 2,560 km (cena dokumentacji projektowej – 21.525,00 zł);
• „Przebudowa drogi powiatowej Nr2224R Rozpucie – Ropienka
w lokalizacji od km 4+600 do km 11+080 wraz
z przebudową
11 przepustów drogowych ” – dotyczy odcinka o długości 6,480 km (cena
dokumentacji projektowej – 51 045,00 zł).
28

Linie komunikacyjne, na których wykonywany jest publiczny transport zbiorowy
(zezwolenie wydane przez Starostę Bieszczadzkiego) przedstawia tabela:
Lp.
1.

2.

3.

4.

5

Linia komunikacyjna
Ustrzyki Dolne Zatwarnica przez Czarna
Górna, Smolnik,
Dwernik, Chmiel
Ustrzyki Dolne –
Ustrzyki Górne przez
Równia, Czarna Górna,
Michniowiec
Ustrzyki Dolne –
Wołosate przez Czarna
Górna, Lutowiska,
Ustrzyki Górne
Ustrzyki Dolne –
Michniowiec przez
Równia, Czarna Górna,
Lipie
Ustrzyki DolneLutowiska przez Równia,
Czarna Górna,
Michniowiec

Przedsiębiorca, któremu
udzielono zezwolenia
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej Jarosław S.A. ul.
Przemysłowa 16, 37-500
Jarosław
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej Jarosław S.A.
Ul. Przemysłowa, 16 37-500
Jarosław
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej Jarosław S.A.
ul. Przemysłowa, 16 37-500
Jarosław
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej Jarosław S.A.
ul. Przemysłowa 16, 37-500
Jarosław
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej Jarosław S.A.
ul. Przemysłowa 16, 37-500
Jarosław

Data
ważności
31.08.2017
do nadal

19.07.2018
do nadal

31.08.2017
do nadal

31.08.2017
do nadal

od 31.08.2017
do 20.09.2018

Przebieg kilometrów oraz liczba pasażerów (teren powiatu bieszczadzkiego)
2017
Przebieg kilometrów w powiatowych przewozach
pasażerskich
Liczba pasażerów przewiezionych w ciągu roku
Liczba sprzedanych biletów jednorazowych w ciągu roku
Liczba sprzedanych biletów miesięcznych w ciągu roku
Liczba sprzedanych biletów miesięcznych w przeliczeniu
na 1 pasażera (1 bilet miesięczny to 44 pasażerów)

2018

148 893
198 627
23 551
3 979

121 384
261 156
18 716
5 510

175 076

242 440

W 2018 r. na terenie Powiatu Bieszczadzkiego zarejestrowano – 1 048 pojazdów, w
tym:
• samochody osobowe – 1680 szt.;
• autobusy – 1 szt.;
• ciągniki rolnicze – 56 szt.;
• ciągniki samochodowe – 7 szt.;
• motocykle – 101 szt.;
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• motorowery – 32 szt.;
• naczepa ciężarowa – 6 szt.;
• przyczepa ciężarowa – 17 szt.;
• przyczepa lekka 72 szt. samochód ciężarowy – 143 szt.;
• samochód specjalny – 12 szt.;
• samochody inne – 10 szt.
W 2018 r. wydano 646 sztuk dokumentów „prawo jazdy” (prawo jazdy krajowe –
636 sztuk , prawo jazdy międzynarodowe – 10 sztuk).

9. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywacji lokalnego rynku
pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych realizuje zadania Państwa
w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz
aktywizacji
zawodowej
na
podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz na podstawie
aktów wykonawczych do w/w ustawy, a także innych aktów prawnych,
odnoszących się zarówno do rynku pracy, jak i do kompetencji
i obowiązków jednostek administracji państwowej i samorządowej.
Powiatowy Urząd Pracy realizuje politykę Powiatu poprzez m.in. „Powiatowy
Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji
społecznej i zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata
2017-2021 (Uchwała Nr XXVIII/165/2017 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia
10 lutego 2017 r.).
Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie pracy wg stanu na
31.12.2017 r. i na 31.12.2018 r.
Wg stanu na
31.12.2017r.
Miasto
Ustrzyki
Dolne
Gmina
Ustrzyki
Dolne
Gmina
Czarna
Gmina
Lutowiska
Razem
Powiat
Bieszczadzki

Liczna bezrobotnych
Ogółem

Z prawem do zasiłku

Bez prawa do zasiłku

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

515

267

248

75

27

48

440

240

200

486

267

219

69

35

34

417

232

185

164

96

68

22

15

7

142

81

61

158

92

66

26

21

5

132

71

61

1323

722

601

192

98

94

1131

624

507
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Wg stanu na
31.12.2018r.
Miasto
Ustrzyki
Dolne
Gmina
Ustrzyki
Dolne
Gmina
Czarna
Gmina
Lutowiska
Razem
Powiat
Bieszczadzki

Liczna bezrobotnych
Ogółem

Z prawem do zasiłku

Bez prawa do zasiłku

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

465

234

231

58

30

28

407

204

203

436

229

207

69

28

41

367

201

166

136

80

56

26

13

13

110

67

43

138

83

55

27

18

9

111

65

46

1175

626

549

180

89

91

995

537

458

Stopa bezrobocia w Powiecie Bieszczadzkim według stanu na 31.12.2017 r. –
15,3%. Natomiast na dzień 31.12.2018 r. - 13,9%, czyli zmniejszyła się o 1,4%.
Wg stanu na 31.12.2017 r. – „napływ i odpływ” bezrobotnych
Nowozarejestrowani

Wyłączeni z ewidencji

Wg stanu na
31.12.2017r.

bezrobotni

Miasto Ustrzyki Dolne

50

24

26

33

14

19

Gmina Ustrzyki Dolne

41

17

24

37

15

22

Gmina Czarna

18

12

6

12

11

1

Gmina Lutowiska
Razem Powiat
Bieszczadzki

13

6

7

12

7

5

122

59

63

94

47

47

bezrobotni Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni

Poszukujący pracy
Wg stanu na
31.12.2017r.
Miasto Ustrzyki Dolne
Gmina Ustrzyki Dolne
Gmina Czarna
Gmina Lutowiska
Razem Powiat
Bieszczadzki

Liczba osób poszukujących pracy
Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

8
5
0
2

3
4
0
2

5
1
0
0

15

9

6
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Wg stanu na 31.12.2018 r. „napływ i odpływ” bezrobotnych
Nowozarejestrowani

Wyłączeni z ewidencji

Wg stanu na
31.12.2018r.

bezrobotni

Miasto Ustrzyki Dolne

53

26

27

43

20

23

Gmina Ustrzyki Dolne

42

17

25

51

29

22

Gmina Czarna

9

4

5

5

4

1

Gmina Lutowiska
Razem Powiat
Bieszczadzki

18

12

6

10

6

4

122

59

63

109

59

50

bezrobotni Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni

Poszukujący pracy
Wg stanu na
31.12.2018r.
Miasto Ustrzyki Dolne
Gmina Ustrzyki Dolne
Gmina Czarna
Gmina Lutowiska
Razem Powiat
Bieszczadzki

Liczba osób poszukujących pracy
Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

9
21
1
1

2
12
0
1

7
9
1
0
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15

17

na aktywizację osób bezrobotnych w roku 2018 Powiatowy Urząd Pracy
w Ustrzykach Dolnych dysponował środkami finansowymi w ramach:
1.
2.
3.
4.

Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER
2014-2020)
Krajowy Funduszu Szkoleniowy

wykonano
970 556 zł 965 809,33 zł
wykonano
460 039 zł 430 070,81 zł
wykonano
921 105 zł 920 262,23 zł
wykonano
50 000 zł
50 000,00 zł

Ponadto w 2018 r. pozyskano dodatkowo środki rezerwy Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w wysokości 630.900,00 zł na realizację poniższych
programów:
1.

Program Regionalny

2.

Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale
bezrobotnych
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45
lat i powyżej
Program staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
Rezerwa Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krajowy Funduszu Szkoleniowy

3.
4.
5.
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wykonano
162 300 zł 121 220,93 zł
wykonano
220 000 zł 155 424,37 zł
wykonano
217 000 zł 167 674,54 zł
wykonano
31 600 zł
31 545,83
wykonano
27 800 zł
27 800 zł

Na podstawie Uchwały Nr XLI/245/2018 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 27
marca 2018 r. (z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy ze środków z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu
zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych otrzymał kwotę –
37.000 zł, wykonano 36.969 zł.
Na przestrzeni 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych
zaktywizował następującą liczbę osób bezrobotnych w ramach wyżej wymienionych
programów:
Nazwa programu

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

Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER
2014-2020)
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
(RPO WP) na lata 2014-2020
Program Regionalny
Program aktywizacji zawodowej
bezrobotnych w wieku 45 lat i
powyżej

Program aktywizacji zawodowej
osób długotrwale bezrobotnych

Zakres zadań
Prace interwencyjne, Prace
społecznie użyteczne, Roboty
publiczne, Staż, Szkolenia
indywidualne, Doposażenie
stanowiska pracy, Jedn. środki na
podjęcie działalności gospodarczej,
Bon na zasiedlenie
Koszty badań lekarskich -staż,
szkolenie
Staż, Bon na zasiedlenie,
Jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej, Prace
interwencyjne
Staż, Prace interwencyjne,
Doposażenie stanowiska pracy,
Jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej
Staż, Prace interwencyjne
Staż, Prace interwencyjne,
Doposażenie
Jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej
Staż, Prace interwencyjne,
Doposażenie
Bon na zasiedlenie, Jednorazowe
środki na podjęcie działalności
gospodarczej

Program staży w placówkach
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
Program z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na
realizację zadań z zakresu
zatrudnienia i rehabilitacji
zawodowej osób
niepełnosprawnych

Wykorzystane
przez

145 osób

113 osób

57 osób
21 osób
19 osób

20 osób

Staż

4 osób

Staż

6 osób

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych w związku z Uchwałą Nr
XLI/240/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
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przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej
29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (IV)”
i wyrażenia zgody na jego realizację w dniu 19.02.2018 r. złożył wniosek
o dofinansowanie projektu.
W dniu 29.03.2018 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu
w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy –
projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu na rok 2018 – 415.839,00 zł; na rok 2019 – 48.684,00 zł.
Okres realizacji 01.03.2018 r. – 31.05.2019 r.
Liczba osób objętych wsparciem 57 w 2018 r. osób bezrobotnych.
W ramach projektu zrealizowano zadania:
- staże – 29 osób;
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 4 osoby;
- prace interwencyjne – 22 osoby;
- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – 2 osoby.
W 2018 r. zostało zakwalifikowanych do projektu 57 osób, z czego osób 10 osób
kontynuuje staż w 2019 r.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych w związku z Uchwałą Nr
L/279/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do realizacji projektu „Staż drogą do zatrudnienia” oraz
zabezpieczenia wkładu własnego w dniu 21.03.2018 r. złożył wniosek
o dofinansowanie projektu.
W dniu 31.10.2018 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu
w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy –
projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.
Wartość projektu: na rok 2018 – 41.305,00 zł; na rok 2019 – 796.895,00 zł ; na rok
2020 – 96.950, 00 zł, w tym wkład własny w kwocie – 74.812,00 zł.
Okres realizacji 01.08.2018 r. – 31.03.2020 r.
Liczba osób bezrobotnych planowanych do objęcia wsparciem – 80 osób.
W ramach projektu przewidziano zrealizowanie zadania: staże – 80 osób.
Szczegółowa informacja na temat sytuacji na rynku pracy w powiecie
bieszczadzkim znajduje się w dokumencie pod nazwą „Aktualna sytuacja na
lokalnym rynku pracy”.

10. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Polityka
prorodzinna. Wspieranie osób niepełnosprawnych
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w uwzględnieniem liczby osób z
nich korzystających.
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Lp.

1

2

3

4

Liczna osób
Łączna
objętych
kwota
wsparciem wsparcia (zł)

Forma wsparcia
Dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych
Dofinansowanie zaopatrzania w sprzęt
rehabilitacyjny , przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze
Dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych w związku w
komunikowaniu się w związku z
indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i
turystyki osób niepełnosprawnych

18

32.680,00

150

87.123,05

7

13.324,00

Ponad 100

7.000,00

Programy wspierające osoby niepełnosprawne
W roku 2018 Powiat Bieszczadzki realizował program „Aktywny Samorząd”,
finansowany ze środków PFRON. Głównym celem programu było wyeliminowanie
lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w
życiu
społecznym,
zawodowym
i
w
dostępie
do
edukacji.
W 2018r. dofinansowano między innymi zakup sprzętu elektronicznego, protezy
kończyny, dofinansowano szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
a także pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym oraz prawa jazdy
kat B. Z pomocy tej skorzystało 6 osób na łączną kwotę 103.898,71 zł.
Działania podejmowane na rzecz pieczy zastępczej
W 2018 r. przeprowadzono szkolenia dla rodzin zastępczych i rodziców
biologicznych:
1. szkolenie dla rodzin zastępczych, w którym wzięło udział 13 osób, dotyczące
podniesienia ich kompetencji opiekuńczo–wychowawczych, dostarczanie
wiedzy i umiejętności w zakresie opieki i wychowania, pomoc w
prowadzeniu mediacji w sytuacjach konfliktowych;
2. szkolenie w celu zdobycia kwalifikacji do bycia niezawodową rodziną
zastępczą, w którym wzięło udział 4 osoby.
Wsparciem w postaci koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej objętych
zostało 25 rodzin.
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Świadczenia pieniężne wypłacane rodzinom zastępczym:
Rodzaj świadczenia
Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania
dziecka
Dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka
Świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych
kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego
dziecka
Pomoc z tytułu zdarzenia losowego lub innych
zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej
opieki
Środki finansowe na utrzymanie lokalu
Środki na pokrycie niezbędnych kosztów
związanych z remontem
Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem
zamieszkania
RAZEM:
Świadczenia wypłacone
zastępczej w 2018 r.
Rodzaj udzielonej
pomocy
Pomoc na
kontynuowanie
nauki
Pomoc na
usamodzielnienie

usamodzielniającym

się

Liczba
świadczeń

Kwota/wartość
świadczenia (zł)

541

474 158,00

83

16 999,00

1

2 200,00

0

0

1

276,00

0

0

3

600,00

629

494 233,00

wychowankom

pieczy

Łączna kwota świadczeń dla osób
opuszczających:
Rodziny
RDD Placówki opiekuńczo zastępcze
wychowawcze

Ilość osób,
które
skorzystały
ze wsparcia

2

7 182,00

0

1

6 939,00

0

Działania podejmowane przez PCPR w Ustrzykach Dolnych na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Celem strategicznym jest podniesienie wiedzy społeczności lokalnej na temat
przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez rozpowszechnianie informacji na
temat tego zjawiska. Rozprowadzano ulotki i wizytówki w siedzibie PCPR i OIK,
udzielano informacji na temat form pomocy dla osób doznających przemocy
w rodzinie. Za pomocą strony internetowej PCPR z informacjami odnośnie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu bieszczadzkiego
informowano o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia przez osoby
potrzebujące.
W 2018 r. zorganizowano również szkolenie dla kadry pomocy społecznej
z terenu powiatu bieszczadzkiego pt. „Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy.
Procedura „Niebieskiej Karty” – skorzystało z niego 32 pracowników
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(przedstawiciele KPP w Ustrzykach Dolnych, przedstawiciele szkół, przedstawiciel
ŚDS, przedstawiciel DPS przedstawiciel PCK, przedstawiciele Zespołów
Interdyscyplinarnych, kurator, przedstawiciel WTZ, przedstawiciel Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, pracownicy Gminnych Ośrodków Pomocy
Społecznej z terenu powiatu, pracownicy PCPR i OIK).
Działania realizowane w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej
W ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przyjmowano zgłoszenia
o sytuacjach przemocy w ramach określonych procedur interwencyjnych oraz
prowadzono specjalistyczne poradnictwo w OIK. Zapewniano również
bezpieczeństwo poprzez udostępnienie schronienia hostelu.
Poradnictwo specjalistyczne:
W 2018 r. z pomocy specjalistów dyżurujących w OIK skorzystało 47 osób.
Problemy, z jakimi zgłaszali się klienci o udzielenie pomocy i wsparcia, dotyczyły
m.in.: ubóstwa, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezradności w sprawach
opiekuńczo–wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizmu,
zdarzeń losowych, sytuacji kryzysowych w rodzinie oraz innych.
Poradnictwo świadczone w PCPR obejmowało:
• prowadzenie indywidualnego poradnictwa dla osób uzależnionych od
alkoholu;
• poradnictwo prawne;
• poradnictwo dla ofiar przemocy;
• poradnictwo pedagogiczne.
Przez cały rok 2018 prowadzone było także poradnictwo prawne. Ze względu na
złożoność oraz wielkość zagadnień prawnych, z którymi interesanci zwracali się
o poradę, zdarzało się, iż jednej osobie udzielano porad kilkakrotnie. Łącznie w
2018 r. udzielono 34 porad prawnych.
Inwestycja w ramach obszarów: pomoc społeczna, wsparcie rodziny i systemu
pieczy zastępczej oraz polityka prorodzinna.
W 2018 r. w Powiecie Bieszczadzkim zostało uruchomione Bieszczadzkie Centrum
Wspierania Rodziny, utworzone w ramach projektu inwestycyjnego pn.
„Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie
Centrum Wspierania Rodziny” – realizowanego w ramach Osi priorytetowej VI
Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, Typ
projektu 2. Budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i/lub
wyposażenie istniejącej bazy lokalowej dla jednostek wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej.
Inwestycję o wartości 1 076 052,08zł (w tym: środki wspólnotowe (EFRR)
914 644,22zł, wkład własny Powiatu Bieszczadzkiego – 161 407,86 zł) rozpoczęto
w 2017r.
Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny to instytucja zajmująca się
wspieraniem rodzin, które potrzebują pomocy w wychowaniu dzieci. Miejsce to
składa się z Sali Konferencyjno-Szkoleniowej i Placówki Wsparcia Dziennego
o zasięgu ponadgminnym – Świetlicy Opiekuńczej „Pełna Chata”. Do tej pory tego
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typu placówki nie było w powiecie bieszczadzkim. Z BCWR korzystają osoby, które
otrzymują już pomoc Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny, a więc m.in.
podopieczni rodzin zastępczych, a także dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo –
wychowawczymi, klienci instytucji pomocy społecznej działających na naszym
terenie.
Placówka Wsparcia Dziennego jest Świetlicą Opiekuńczą dla dzieci w wieku od 6
do 18 lat. Przede wszystkim jest to miejsce dla dzieci z zagrożonych rodzin,
w których trzeba już zapobiegać, żeby dziecko nie trafiło do pieczy zastępczej, tam
gdzie pracują asystenci rodzin lub rodzina korzysta ze świadczeń z pomocy
społecznej. Świetlica czynna jest w godzinach 12-18. Przeznaczona dla 30 dzieci.
W placówce są sale tematyczne, m.in.: sportowa, komputerowa, sala zabaw, pokój
wyciszeń, w którym odbywają się m.in. spotkania z psychologiem. Placówka
wsparcia dziennego poza zadaniami wynikającymi z ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, takimi jak pomoc w nauce, czy zapewnienie opieki
i wsparcia w wychowaniu organizuje różnego rodzaju aktywności dla
najmłodszych. W 2018 r. w placówce rozpoczęto realizację komplementarnego
projekt pn. „Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność
placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym”.
dla
Na terenie powiatu działa Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
osób przewlekle psychicznie chorych. Zapewnia całodobową opiekę dla 146 osób.
Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
w Moczarach na 2018 r.
został ustalony zarządzeniem 1/2019 Starosty
Bieszczadzkiego w kwicie 3.778,46 zł.
Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie Wprowadzać
w Świat zapewniały w 2018r. objecie terapią 40 uczestników. Źródła finansowania
WTZ to: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 663.840,00
zł oraz Powiat Bieszczadzki – 73.760,00 zł.

11.

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli

W 2018 r. na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych
stwierdzono 269 przestępstw na 310 w 2017 r.
W 2018 roku wykryto 237 przestępstw. W porównaniu do roku ubiegłego wskaźnik
wykrywalności był wyższy o 1,0%, a w stosunku do średniej wykrywalności
wszystkich
jednostek
województwa
podkarpackiego
był
wyższy
o 10,9%.
Przestępczość kryminalna
W strukturze przestępczości na obszarze powiatu bieszczadzkiego dominowały
przestępstwa kryminalne – 70,3% ogółu przestępstw. Przestępstwa drogowe
stanowiły 15,6%, gospodarcze – 9,3%, a pozostałe przestępstwa – 4,8%.
W 2018 r. największy udział w przestępczości o charakterze kryminalnym miały:
- kradzieże 6,7%;
- kradzież z włamaniem 5,2%;
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- uszkodzenia rzeczy 3%;
- narkotykowe 1,4%;
- uszczerbek na zdrowiu 1,4%;
- bójki i pobicia 1,1%.
Większość przestępstw została popełniona na terenie gminy Ustrzyki Dolne,
natomiast tylko niewielki procent przestępstw odnotowano w gminach Czarna
i Lutowiska.

Kategoria
Pełny katalog przestępstw
Przeciwko życiu i zdrowiu
Przeciwko mieniu
Kryminalne
17x7

Gmina Ustrzyki
Dolne
Miasto
Wioski
145
75
7
3
33
20
120
47
26
14

Gmina
czarna

Gmina
Lutowiska

22
1
5
13
3

27
1
7
9
4

Razem
Powiat
Bieszczadzki
269
12
65
189
47

Zagrożenie Wykroczeniami
W 2018 r. w powiecie bieszczadzkim ujawniono ogółem 7317 wykroczeń na 8202
w 2017 r. Największą ich liczbę stwierdzono w kategorii „bezpieczeństwo w ruchu
drogowym” – 5623, zaś w roku 2017 – 5882. Ich sprawcy to w szczególności osoby
nie dostosowujące się do znaków i sygnałów drogowych poruszające się
z nadmierną prędkością, parkujące w miejscach niedozwolonych, poruszające się
niesprawnymi pojazdami.
W kategorii „obyczajność publiczna” ujawniono 191 wykroczeń na 187 w 2017 r. W
kategorii inne przepisy ujawniono ogółem 1276 wykroczeń na 1919 w roku
poprzednim.
Przestępczość nieletnich
W 2018 r. w powiecie bieszczadzkim na stwierdzonych 269 przestępstw, nie
odnotowano przestępstw popełnionych przez nieletnich (w 2017 r. były to
4 przestępstwa).
Celem właściwej proﬁlaktyki wśród nieletnich przeprowadzono 113 spotkań
z młodzieżą oraz 92 spotkania z nauczycielami, rodzicami i pracownikami
instytucji opiekuńczo-wychowawczych.
W ramach działalności proﬁlaktycznej o ujawnionych przypadkach demoralizacji
nieletnich na bieżąco przekazywano informacje do odpowiednich instytucji
i organizacji.
Łącznie sporządzono 26 informacji do sądu rodzinnego. Zawiadomienia te
dotyczyły przede wszystkim przypadków ujawnienia nieletnich spożywających
alkohol, popełniających czyny zabronione – zagrożone demoralizacją.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
W 2018 r. w powiecie bieszczadzkim przeprowadzono 3708 interwencji (natomiast
w 2017 r. było 4566), z których 326 dotyczyło interwencji domowych. Łącznie
sporządzono 42 Niebieskie Karty (w 2017 r. było ich 43). Wśród 42 oﬁar przemocy
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w analizowanym okresie nie było osób małoletnich (w 2017 r. na 44 oﬁar przemocy
4 to osoby małoletnie).
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
W 2018 r. na drogach powiatu bieszczadzkiego miało miejsce 183 zdarzenia
drogowe: 14 wypadków oraz 169 kolizji drogowych.
Rannych w 2018 r. było 15 osób, natomiast w roku poprzednim 13 osób.
Działania profilaktyczne
W realizacji zadań prewencyjnych Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach
Dolnych na bieżąco prowadzona była współpraca z samorządami, Poradnią
Psychologiczno–Pedagogiczną w Ustrzykach Dolnych, Strażą Graniczną, Miejsko–
Gminnym Domem Kultury w Ustrzykach Dolnych, Zarządem, Rejonowym PCK,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych, Miejskim
Ośrodkiem
Pomocy
Społecznej
w
Ustrzykach
Dolnych
i innymi podmiotami.
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych na terenie swego działania
realizowała program prewencyjny ,,Stop patologiom razem bezpieczniej”, program
prewencyjny dotyczący bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku „Bezpieczny
Senior”. Ponadto w ramach realizacji programu prewencyjnego ukierunkowanego
na osoby w podeszłym wieku odbyły się spotkania z członkami „Klubu Seniora”.
Ponadto realizowane programy kampanie na terenie powiatu bieszczadzkiego
w 2018 r.:„Ostrożnie Pies”, „Kręci Mnie Bezpieczeństwo” itd.
Działalność straży pożarnej na terenie Powiatu Bieszczadzkiego
Zestawienie wyjazdów do zdarzeń za 2018 r.
Ogółem wyjazdów do zdarzeń w 2018 r. Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Ustrzykach Dolnych wraz z jednostkami OSP było 403:
• 67 pożary;
• 314 miejscowych zagrożeń;
• 22 alarmy fałszywe.
Jednostki OSP z gminy Ustrzyki Dolne wyjeżdżały ogółem 324 razy:
• 48 pożary;
• 260 miejscowe zagrożenia;
• 16 alarmy fałszywe.
Jednostki OSP z gminy Czarna wyjeżdżały ogółem 38 razy:
• 10 pożary;
• 26 miejscowe zagrożenia;
• 2 alarmy fałszywe.
Jednostki OSP z gminy Lutowiska wyjeżdżały ogółem 41 razy:
• 9 pożary;
• 28 miejscowe zagrożenia;
• 4 alarmy fałszywe.
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Suma zdarzeń w powiecie bieszczadzkim w roku 2018 w ujęciu sezonowym rozkład miesięczny.
• Styczeń 14 wyjazdów;
• Luty 61 wyjazdów;
• Marzec 25 wyjazdów;
• Kwiecień 21 wyjazdów;
• Maj 20 wyjazdów;
• Czerwiec 29 wyjazdów;
• Lipiec 52 wyjazdów;
• Sierpień 51 wyjazdów;
• Wrzesień 45 wyjazdów;
• Październik 27 wyjazdów;
• Listopad 17 wyjazdów;
• Grudzień 19 wyjazdów.
Czynności kontrolno-rozpoznawcze w 2018 roku
Przeprowadzono łącznie 44 kontroli, w tym:
• 20 kontroli podstawowych;
• 15 kontroli sprawdzających;
• 9 odbiorów obiektów.
Skontrolowano łącznie 69 obiektów stwierdzając 5 nieprawidłowościami. Wydano
5 decyzji i 1 mandat.
Działalność kontrolna objęła:
• obiekty wypoczynku dzieci i młodzieży;
• obiekty handlowe;
• lasy prywatne;
• obiekty administracji;
• obiekty hotelarskie;
• stacje paliw.
Działalność edukacyjna (OTWP)
W miesiącu kwietniu 2018 r. przeprowadzono eliminacje gminne i powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których łącznie udział wzięło 54
uczniów. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe w postaci tabletów, zestawów
głośnikowych, książek o tematyce pożarniczej oraz statuetki. Każdy
z uczestników otrzymał symboliczny upominek za udział w konkursie. Nagrody
ufundowane zostały ze środków przydzielonych z Komendy Głównej PSP
w Warszawie oraz Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.
Kampanie społeczne
W okresie całego roku prowadzone były naprzemiennie kampanie społeczne
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Stop
pożarom traw” oraz „Bezpieczne ferie”.
Kampanie były prowadzone na terenie powiatu 49 razy. Udział w nich wzięło 1258
dzieci oraz 1052 dorosłych.
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Strażacy z JRG Ustrzyki Dolne nagrali i udostępnili film edukacyjno–informacyjny
na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów
w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP
w Ustrzykach Dolnych wynosił łącznie 48 osób, w tym: 45 funkcjonariuszy
i 3 pracowników cywilnych.

12.

Współpraca z organizacjami pożytku publicznego

Na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 r. zarejestrowanych było 157
organizacji pozarządowych. Spośród nich 65 to stowarzyszenia zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym, 28 to Ochotnicze Straże Pożarne, 19 to
fundacje, 7 to stowarzyszenia zwykłe oraz 38 klubów sportowych.
Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. prowadzona była
w oparciu o Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2018, przyjęty uchwałą nr XXXVI/216/2017 Rady Powiatu
Bieszczadzkiego z dnia 31 października 2017 r.
W budżecie powiatu na realizację zadań publicznych w drodze otwartych
konkursów
ofert
na
podstawie
ustawy
z
dnia
24
kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz.
450 z późn. zm.) zaplanowano dla organizacji pozarządowych środki finansowe
w
wysokości
72.604.00 zł, w tym na
realizację zadań publicznych
w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 62.604,00 zł oraz na
turystykę i kulturę, kulturę fizyczną i sport oraz ochronę i promocję zdrowia –
10.000 zł.
Szczegółową informację na temat współpracy z organizacjami pozarządowym ujęto
w sprawozdaniu z realizacji programu współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018.

13.

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bieszczadzkim.

Na realizację zadania w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej
powiat na 2018 r. otrzymał dotację w wysokości 125.208,00 zł (środki wykorzystane
– 121.258,55 zł).
Powiat Bieszczadzki w 2018 r. realizował zadanie polegające na udzielaniu
nieodpłatnej pomocy prawnej w trzech lokalizacjach:
• Ustrzyki Dolne – Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych;
• Czarna Górna – Urząd Gminy w Czarnej;
• Lutowiska – Urząd Gminy w Lutowiskach.
Pomocy prawnej w zakresie przyznanych 2 punktów udzielali: 1 pkt – organizacja
pozarządowa: Fundacja Togatus Pro Bono z Olsztyna, 1 pkt – prawnicy wskazani
przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie oraz Okręgowa Rada
Adwokacka w Rzeszowie.
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Ilość i forma usług jakie wykonano w ramach zadania przedstawia tabela:
Liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej
517
Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej
obowiązkach
410
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
361
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym
195
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym
68
Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej przez prawników z fundacji
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej
obowiązkach
76
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
75
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym
22
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym
8

14.

Ochrona zdrowia i promocja zdrowia

Na terenie powiatu bieszczadzkiego funkcjonują placówki ochrony zdrowia,
w których każdy pacjent może otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego tj.:
• Poradnie/gabinety podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – 19;
• Przychodnie specjalistyczne – 24;
• Szpitale i opieka całodobowa – 7;
• Leczenie w warunkach domowych – 9;
• Leczenie stomatologiczne – 5;
• Programy profilaktyczne – 11;
• Badania diagnostyczne – 1;
• Pomoc medyczna w nagłych przypadkach – 1.
W powiecie bieszczadzkim działa 6 aptek ogólnodostępnych:
• Apteka „Eskulap”, Rynek 12, Ustrzyki Dolne;
• Apteka „Pod Orlikiem”, Rynek 20, Ustrzyki Dolne;
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•
•
•
•
•

Apteka „dr. Max”, Rynek 3, Ustrzyki Dolne;
Apteka „Na Rogu” 29-Listopada 42, Ustrzyki Dolne;
Apteka
„EU-OMEGA”
ul.
PCK
19,
Ponadto funkcjonują 2 punkty apteczne:
Punkt Apteczny w Czarnej;
Punkt Apteczny „Remedium” w Lutowiskach.

Ustrzyki

Dolne;

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych dla
którego organem założycielskim jest Powiat Bieszczadzki w 2018 r. obejmował:
1. opieką medyczną stacjonarną:
Oddział chorób wewnętrznych liczna przyjętych osób
Oddział chirurgii ogólnej liczna przyjętych osób
Oddział rehabilitacyjny liczna przyjętych osób
Oddział pediatryczny liczna przyjętych osób
Oddział ginekologiczno–położniczy liczna przyjętych osób
Razem

725
1220
433
730
800
3908

2. Opieką specjalistyczną:
Poradnia Neurologiczna – liczna porad
Poradnia Chirurgiczna – liczna porad
Poradnia Urazowo – ortopedyczna– liczna porad
Poradnia Pulmonologiczna– liczna porad
Poradnia Otolaryngologiczna – liczna porad
Poradnia Kariologiczna – liczna porad
Poradnia Ginekologiczna – liczna porad
Poradnia Urologiczna – liczna porad
Poradnia Diabetologiczna – liczna porad
Razem

3.
4.
5.
6.
7.
8.

2288
3777
7794
932
1673
1739
3446
1446
98
23193

Dział pomocy doraźnej – wyjazdy ogółem 2221;
Laboratorium analityczna oraz serologia – ilość wykonanych badań 80960;
Pracownika USG – ilość wykonanych badań 1591;
Pracownia Endoskopii– ilość wykonanych badań 292;
Pracownika RTG – ilość wykonanych badań 5746;
Kolonoskopia – ilość wykonanych badań 201.

Działalność SPZOZ za 2018 r. zamknęła się stratą netto w wysokości 5.139.719,81 zł.

15.

Budownictwo i ochrona środowiska

Budownictwo
Do podstawowych działań w zakresie administracji architektoniczno–budowlanej
należy realizowanie zadań m.in. w zakresie:
• wydawanie, uchylanie, zmienianie pozwoleń na budowę oraz stwierdzenie
ich wygaśnięcia;
• przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonania robót nie
objętych;
• obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
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•
•
•
•
•
•
•

nakładanie w drodze decyzji obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie
określonego obiektu lub robót budowlanych;
przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania
pozwolenia na rozbiórkę oraz nakładanie obowiązku pozwolenia na
rozbiórkę;
wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego
i udzielania pozwolenia na budowę;
przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
wydawanie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót;
wydawanie zaświadczeń stwierdzających spełnienie przez lokal wymagań
samodzielnego lokalu oraz potwierdzających powierzchnię użytkową i
wyposażenie techniczne domów jednorodzinnych;
nadzorowanie i realizowanie zadań inwestycyjnych.

Informację z realizacji zadań w 2018 r. przedstawia tabela:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

Nazwa działania
Złożone wnioski o pozwolenie na budowę
Wydane decyzje o pozwoleniu na budowę
Wysłane pisma w sprawie uzupełnień braków formalnych
w złożonych wnioskach o pozwolenie na budowę
Wysłane pisma w innych sprawach
Wydane postanowienia o uzupełnienie braków merytorycznych we
wnioskach o pozwoleniu na budowę
Wydane decyzje o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego
i wydania pozwolenia na budowę
Złożone wnioski o pozwolenie na rozbiórkę
Wydane decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę
Wydane zaświadczenia o samodzielności lokali
Złożone zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia
na budowę
Wydane postanowienia o uzupełnienie braków w zgłoszeniach
Wydane postanowienia o nałożeniu obowiązku przedłożenia karty
informacyjnej RDOŚ
Wydane postanowienia o zawieszeniu postępowania
Wydane postanowienia o odwieszeniu postępowania
Wydane decyzje sprzeciw do zgłoszenia z art. 30 ustawy prawo
budowlane
Ilość decyzji uchylonych przez organ drugiej instancji.
Przyjęte wnioski i pisma - nawiązywanie kontaktów i określanie
zakresu współdziałania powiatu i jego jednostek organizacyjnych
z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie
krajowym
Wydane decyzje o przeniesieniu decyzji pierwotnej o pozwoleniu na
budowę na rzecz innej osoby
Wydane decyzje o przeniesieniu zgłoszenia robót nie wymagających
pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby
Wydane decyzje o uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę
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Ilość pozycji do
31.12. 2018 r.

214
184
62
61
26
6
8
8
7
351
65
36
18
16
32
0
353
14
---6

21
22

23
24
25
26

Wydane decyzje o wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę
Przesłane comiesięczne sprawozdanie do gmin: Ustrzyki Dolne,
Czarna Lutowiska w sprawie informacji podatkowej dotyczące
wydanych pozwoleń na budowę obiektów kubaturowych
Przesłane miesięczne, kwartalne i półroczne sprawozdania GUS
i GUNB-3
Sporządzone wnioski do Ministra Infrastruktury o odstępstwo od
warunków technicznych.
Wydane postanowienia o zgodzie na odstępstwo od warunków
technicznych
Wydane decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego

4
12
18
1
1
21

Ochrona środowiska i przyrody (rolnictwo, leśnictwo, powietrze, rybactwo śródlądowe)

Na terenie powiatu bieszczadzkiego działa Społeczna Straż Rybacka Powiatu
Bieszczadzkiego, która w 2018 r. wspierana była poprzez dofinansowanie zakupu
odzieży i sprzętu oraz paliwa w łącznej kwocie 4379,24 zł.
W 2018 r. wydano 52 karty wędkarskie i zarejestrowano 31 sztuki sprzętu
pływającego, w tym łodzie do amatorskiego i rybackiego połowu ryb, pomosty
pływające, pontony, jachty.
W zakresie zadań z ochrony gleb między innymi odebrano 2,58 ha gruntów
poeksploatacyjnych, przeprowadzono dwa postępowania administracyjne
ustalające kierunki rekultywacji na powierzchni 111,82 ha, wygaszono jedną
koncesję na wydobycie złóż.
W zakresie zadań z ochrony powietrza między innymi udzielono jednego (zmiana
pozwolenia PEC) pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza.
Informację o stanie środowiska powiatu bieszczadzkiego co roku przedstawiana
jest radzie powiatu przez WIOŚ.
Leśnictwo
Wskaźnik lesistości dla powiatu bieszczadzkiego wynosi 70,3%, a powierzchnia
lasów na terenie powiatu (według GUS) przedstawia się następująco:
• Lasy ogółem – 80 727,86 [ha];
• Lasy publiczne ogółem – 77 749,78 [ha];
• Lasy publiczne Skarbu Państwa – 77 459,26 [ha];
• Lasy publiczne gminne – 290,52 [ha];
• Lasy prywatne ogółem – 2 978,08 [ha].
Nadzór nad lasami osób fizycznych i prawnych niebędących własnością Skarbu
Państwa prowadzony jest dla pow. 3038,6 ha, a jego koszt w 2018r. wyniósł
58158,80 zł (19,14zł/ ha).
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Informację z realizacji zadań w 2018 r. przedstawia tabela:
Nazwa działania

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

21
22
23
24
25

Wydane decyzje w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną
Wydane decyzje zezwalające na zbieranie i transport odpadów
Wydane decyzje zezwalające na emisję zanieczyszczeń do środowiska
Wydane decyzje zezwolenia na wycinkę drzew
Wydane decyzje zatwierdzające dokumentacje geologiczne
Przyjęte opinie, wyjaśnienia dotyczące gospodarowania złożami
i terenów zagrożonych osuwiskami
Wydanie kart wędkarskich
Sprawy z nadzór nad śródlądową gospodarką rybacką
Sprawy Społecznej Straży Rybackiej
Przyjęte sprawy dotyczące rejestracji sprzętu pływającego służącego
do połowu ryb
Przyjęte sprawy dotyczące realizacji zadań z zakresu gospodarki
leśnej
Przyjęte sprawy dotyczące powierzenia realizacji zadań z zakresu
gospodarki leśnej
Wydanie zaświadczeń z uproszczonych planów urządzania lasu
Wydanie informacji o środowisku i jego ochronie
Przyjęte zgłoszenia eksploatacji instalacji niewymagającej
pozwolenia
Udostępnienie informacji publicznej
Wydanie zezwolenia na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców
Wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru zwierząt należących
do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów
UE
Monitoring z zakresu ochrony środowiska
Przyjęte wnioski i pisma - nawiązywanie kontaktów i określanie
zakresu współdziałania powiatu i jego jednostek organizacyjnych
z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie
krajowym
Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących łamania przepisów o ochronie
środowiska
Sprawy dotyczące ochrony wód
Sprawy ewidencji złóż kopalin
Informacje o charakterze analitycznym i sprawozdawczym dla
innych podmiotów i jednostek organizacyjnych
Przesłane sprawozdania GUS ochrona środowiska

16.

Ilość pozycji do
31.12. 2018 r.

11
2
1
73
2
7
52
1
7
31
17
42
261
2
27
5
1
1
33

59

5
11
8
1
5

Geodezja, kartografia i kataster.

Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia/program.
Działalność Starostwa Powiatowego w obszarze przedmiotowego zadania opiera się
na przepisach zawartych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
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i kartograficzne (Dz. U. z 2017 poz. 2101 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 z późn. zm.) oraz innych przepisach
prawa krajowego.
Niektóre z obowiązków Starosty opisanych w ustawie Prawo geodezyjne
i kartograficzne wymagały wprowadzenia wewnętrznego regulaminu.
W Starostwie Powiatowym funkcjonuje ,,Regulamin organizacji narad
koordynacyjnych oraz zasad i trybu sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu” wprowadzony Zarządzeniem Nr 22/2014 Starosty Bieszczadzkiego z dnia
12 sierpnia 2014 r.
W 2018 r. utworzono bazy danych GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia
Terenu) i BDOT500 (Baza Danych Obiektów Topograficznych) dla miasta i gminy
Ustrzyki
Dolne.
W
roku
2018
na
bieżąco
prowadzono
i aktualizowano bazę danych EGiB (Ewidencja Gruntów i Budynków), BDOT500,
GESUT oraz BDOT500 dla całego terenu powiatu bieszczadzkiego, rozpoczęto
proces cyfryzacji materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego
polegający na skanowaniu map (zasadniczych, ewidencyjnych, pierworysów) oraz
operatów technicznych.
Powyższe zadania zrealizowano w ramach projektu ,,PSIP” (Podkarpacki System
Informacji Przestrzennej), przy 15% wkładzie własnym Powiatu Bieszczadzkiego.
Szczegółowa informacja z wykonanych zadań w 2018 r. przedstawia tabela:
LP.
NAZWA
ILOŚĆ
Rozliczenie podziałów i zmian ewidencyjnych w części
1
20
graficznej TurbEWID
Przygotowanie materiałów przeznaczonych do cyfryzacji
2
1
Wprowadzenie zmian na mapy ewidencji gruntów i
budynków TURBOEWID
3
417
w części graficznej
77
w części zintegrowanej
340
Sporządzanie
zaangażowania
środków
i
opisanie
faktur
4
74
Skompletowanie dokumentacji do uwłaszczenia dróg
5
9
Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi
6
11
Odbiór dokumentacji geodezyjno – kartograficznej
7
618
Załadowanie zmodyfikowanych plików do bazy mapy
8
434
zasadniczej
Wnioski o uzgodnienie projektów na ZUDP
9
18
10 Uzgodnienie projektów na ZUDP
18
11 Opinie wydane po uzgodnieniu na ZUDP
18
12 Zgłoszenie prac geodezyjnych
585
Sprzedaż kopii map sytuacyjno – wysokościowych oraz
13
295
udostępnianie dokumentów z zasobu
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14
15
16
17
18

19

20
21
22
23
24
25
26
27

28

Przygotowanie materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych
Wprowadzenie przyjętych dokumentacji geodezyjno –
kartograficznych do zasobu geodezyjnego
Zmiany wprowadzone do operatów ewidencji gruntów
Udzielanie odpowiedzi na pisma
Wydane zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
Wydane decyzje w tym
zwrot działki rencisty
0
ustanowienie trwałego zarządu
1
wygaszeniu trwałego zarządu
1
aktualizacja opłat za trwały zarząd
3
o umorzeniu postępowania
1
udzieleniu bonifikaty od opłat za
2
użytkowanie wieczyste
dotyczących zmian użytków i klas
bonitacyjnych wraz
2
z przygotowaniem dokumentacji
dotyczące aktualizacji operatów
24
ewidencji gruntów i budynków
zwroty wywłaszczonych nieruchomości
2
o odmowie ustalenia i wypłaty
odszkodowania za grunt zajęty pod
0
drogę publiczną - powiatową
ograniczenie sposobu korzystania z
1
nieruchomości
Uchylone decyzje: w tym:
W sprawie aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu
2
W sprawie wprowadzenia zmian w EGiB (zmiana
1
użytku)
Wystawione Dokumenty Obliczenia Opłaty
Udzielanie pisemnej informacji odnośnie realizacji
ekwiwalentu za mienie pozostawione poza obecnymi
granicami Państwa Polskiego
Wydawanie postanowień
Sporządzanie sprawozdań
Sporządzenie wniosków i zawiadomień dla Sądu
Rejonowego Wydział VII Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych
Sporządzanie umów na wykonanie prac zleconych
Przygotowanie dokumentacji i zawarcie umów związanych z
dzierżawą nieruchomości Skarbu państwa oraz Powiatu
Bieszczadzkiego
Przeprowadzenie postępowania przetargowego, w tym
na modernizację ewidencji gruntów i budynków
1
na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
4
na sprzedaż nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego
5
na założenie inicjalnej bazy GESUT i BDOT500
2
cyfryzacja materiałów Powiatowego Zasobu
1
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585
618
1507
221
36

37

3
2759
2
3
37
322
11
31

17

29

30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Geodezyjnego i Kartograficznego
założenie i modernizacje szczegółowej osnowy
poziomej 3
2
klasy
informatyzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i
2
Kartograficznego
Przeprowadzenie postępowania związanego ze
sprzedażą w trybie bezprzetargowym nieruchomości:
Powiatu Bieszczadzkiego
1
Skarbu Państwa
2
Obsługa stron m.in. w celu:
wydania wypisów i kopii map
1530
1540
udzielania informacji dotyczących zmian użytków i
10
klas bonitacyjnych
Przeprowadzenie kontroli terenowych w zakresie użytków i
2
klas
Skanowanie operatów geodezyjnych
13352 stron
Bieżąca aktualizacja baz danych dotycząca modyfikacji w zakresie
ewidencji gruntów ok. 270 oraz w zakresie ewidencji budynków 16
Realizacja wniosków o założenie konta w serwisie WebEwid,
18
administrowanie kontami
Kontrola ładowania zmian obrębów zmodyfikowanych do
40 obrębów
systemu WebEwid
Wysyłanie pism w ramach projektu PSIP
40
Przygotowanie dokumentacji w zakresie
Gmina Ustrzyki Dolne,
PSIP
Miasto Ustrzyki Dolne
Naliczenie i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste
306
Uzgodnienie granic państwa i powiatu
1 (powiat)
Ochrona gruntów rolnych, uzgodnienia i inne
193
Udzielanie informacji o danych osobowych
43
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