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RAPORT O STANIE POWIATU JAROSŁAWSKIEGO 

 

I. Wprowadzenie 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
tekst jednolity  Dz.U. z 2019 poz. 511 (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja 
przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności 
zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, 
uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.  

II. Podstawowe dane dotyczące powiatu  

Nazwa  POWIAT JAROSŁAWSKI 

Siedziba władz STAROSTWO POWIATOWE w JAROSŁAWIU ul. Jana Pawła II 17 

Okres, którego dotyczy 
raport  

1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.  

Liczba mieszkańców 
wg stanu na dzień 
30 czerwca 2018 r. 
(tj. według ostatnich 
dostępnych danych 
GUS)  

120.980 mieszkańców. 

Krótki opis sytuacji 
demograficznej  

Powiat jarosławski w większości zamieszkują mieszkańcy wsi 
(74 tys.). Ludność miejska skoncentrowana jest w trzech ośrodkach: 
Jarosławiu (38 tys.), Radymnie (5,3 tys.) oraz Pruchniku (3,7 tys.).  

Powierzchnia  1029 km2 

Podział 
administracyjny 

Powiat jarosławski składa się z dwóch gmin miejskich: Jarosław, 
Radymno, jednej gminy miejsko-wiejskiej: Pruchnik oraz 8 gmin 
wiejskich: Wiązownica, Pawłosiów, Laszki, Jarosław-w, Radymno-w, 
Rokietnica, Roźwienica, Chłopice.  

Podstawowe dane 
finansowe na koniec 
2018r. 

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 146.088.283,95 zł 
zostały wykonane w kwocie 146.432.597,18 zł , tj.100,24 %. planu, 
zaś dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 25.990.523,29 zł. 
i zostały wykonane w kwocie 21.877.854,26 zł. , tj. 84,18 % .  
Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 
184.453.807,24 zł. i został wykonany w kwocie 172.075.639,26 zł., 
co stanowi 93,29 % . 
Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości – 142.265.687,61 zł 
zostały wykonane w kwocie 134.439.706,58 zł, tj.94,50%. Z kolei 
wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 42.188.119,63 zł 
zostały wykonane w kwocie 37.635.932,68 zł, stanowią.89,21% 
planu. 
Planowane na 2018 rok przychody w kwocie 15.775.000 zł z tytułu 
kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych (w kwocie 
10.000.000 zł) wykonano w wysokości 21.816.786,05 zł tj. 138,29 % 
a rozchody planowane w kwocie 3.400.000 zł wykonano w 100%.  
Realizacja budżetu zamknęła się na koniec roku deficytem w kwocie 
3.765.187,82 zł. Natomiast zobowiązania wyniosły 49.417,558,86 zł 
w tym wymagalne 17.558,86 zł.  
Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2018r. wynosiło 29,35% 
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III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2018 r. 

Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2018 r. 

Lp. Uchwała (numer/data 
podjęcia/przedmiot 

Informacja o wykonaniu 

1.  Uchwała Nr XLIV/291/2018 z dnia 
30.01.2018 r. w sprawie 
zatwierdzenia do realizacji projektu 
finansowanego ze środków 
Funduszu Pracy w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 
współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Uchwała zakłada realizację projektu pn. 
„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. 
pozostających bez pracy w powiecie 
jarosławskim (IV)” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego. w dniu 31 stycznia 
2018 r. Zarząd Powiatu Jarosławskiego 
podjął uchwały nr 557/2018 oraz 558/2018 
upoważniające Dyrektora oraz Zastępcę 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Jarosławiu do złożenia wniosku 
o dofinansowanie i realizację projektu. 
Zakończenie projektu i wykonanie uchwały 
nastąpiło w 2018 r. 

2.  
Uchwała Nr XLIV/292/2018 Rady 
Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 
stycznia 2018 r. w sprawie 
utworzenia Powiatowej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego 
w Jarosławiu 

Rada Powiatu Jarosławskiego utworzyła 
Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego 
w Jarosławiu w związku z prowadzonymi 
przez ustawodawcę pracami legislacyjnymi 
nad ustawą o ratownictwie medycznym, 
która zakładała, że świadczyć usługi 
ratownictwa mogą placówki samodzielne 
i społeczne. 
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https://www.jaroslaw.samorzady.pl/art/id/18015
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Jednakże ze względu na pozostanie przy 
obowiązujących regulacjach prawnych 
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Jarosławiu nigdy nie rozpoczęła 
działalności (nie uzyskała wpisu do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą). Pogotowie Ratunkowe nie 
zostało również wyłączone ze struktury 
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu 
jako samodzielny podmiot. 
Uchwała została uchylona Uchwałą Nr 
LIV/351/2018 Rady Powiatu 
Jarosławskiego z dnia 27 września 2018 r. 
uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia 
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Jarosławiu 

3.  Uchwała Nr XLV/296/2018 z dnia 
27.02.2018 r. w sprawie przedłużenia 
umowy najmu części nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu 
Jarosławskiego oraz odstąpienia od 
obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu. 

Rada Powiatu Jarosławskiego wyraziła 
zgodę na przedłużenie umowy najmu 
mieszkania w budynku Przychodni 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Jarosławiu filia w Wiązownicy na rzecz 
dotychczasowego najemcy, co 
zrealizowano. 

4.  Uchwała Nr XLV/298/2018 z dnia 
27.02.2018 r. w sprawie 
zatwierdzenia do realizacji projektu 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa VII Regionalny 
Rynek pracy Działanie 7.1 Poprawa 
sytuacji osób bezrobotnych na rynku 
pracy- projekty konkursowe 
 
Uchwała Nr LVII/359/2018 z dnia 
30.10.2018 r. w sprawie zmiany 
UCHWAŁY NR XLV/298/2018 z dnia 
27 lutego 2018 r. w sprawie 
zatwierdzenia do realizacji projektu 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa VII Regionalny 
Rynek Pracy Działanie 7.1 poprawa 
sytuacji osób bezrobotnych na rynku 
pracy – projekty konkursowe 

Projekt zakłada realizację projektu 
konkursowego pn. „Moja przyszłość” 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego. W dniu 15 marca 2018 r. 
Zarząd Powiatu Jarosławskiego podjął 
uchwały nr 574/2018 i 576/2018, 
upoważniające Dyrektora oraz Zastępcę 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Jarosławiu do podejmowania czynności 
związanych ze złożeniem wniosku 
i realizacją projektu. W chwili obecnej 
projekt znajduje się w trakcie realizacji, 
jego zakończenie przewidziane jest do 
31.12.2019 r.  
 
Uchwała wprowadzająca zmianę do 
uchwały XLV/298/2018 zatwierdzającej do 
realizacji projekt konkursowy ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego pn. Moja przyszłość, 
w związku ze zmianą wysokości wkładu 
własnego do wielkości 8,61 % wartości 
projektu, tj. nie więcej niż 168 000,00 PLN. 
Uchwała w trakcie realizacji. Jej 
zakończenie przewidziane jest do 
31.12.2019 r. 

https://www.jaroslaw.samorzady.pl/art/id/18015
https://www.jaroslaw.samorzady.pl/art/id/18015
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5.  Uchwała Nr XLV/299/2018 z dnia 
27.02.2018 r. w sprawie 
zatwierdzenia do realizacji projektu 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa VII Regionalny 
Rynek pracy Działanie 7.1 Poprawa 
sytuacji osób bezrobotnych na rynku 
pracy- projekty konkursowe 

Po podjęciu uchwały nr 573/2018 oraz 
574/2018 przez Zarządu Powiatu 
Jarosławskiego z dnia 15 marca 2018 r. 
upoważniających Dyrektora oraz Zastępcę 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Jarosławiu do złożenia wniosku 
o dofinansowanie i realizację projektu, 
projekt znajduje się w trakcie wykonania. 
Termin zakończenia realizacji projektu 
przewidziany jest do 31.12.2019 r. 

6.  
 

Uchwała Nr XLV/300/2018 –z dnia 
27.02. 2018 r. w sprawie uchwalenia 
Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Powiecie 
Jarosławskim na lata 2018- 2020 

Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia           
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) do zadań 
własnych powiatu należy opracowanie 
i realizacja 3-letnich powiatowych 
programów dotyczących rozwoju pieczy 
zastępczej, zawierających między innymi 
coroczny limit rodzin zastępczych 
zawodowych. Okres, na który został 
uchwalony poprzedni program, przyjęty 
Uchwałą Rady Powiatu Jarosławskiego        
nr LV/469/2014, dnia 14 listopada 2014r. 
na lata 2015-2017 zakończył się. Wobec 
powyższego nastąpiła konieczność 
uchwalenia programu na kolejne lata 
2018-2020. 

7.  
 

Uchwała Nr XLVI/304/2018 z dnia 
23.03.2018 r w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od 
opłaty rocznej z tytułu trwałego 
zarządu. 
 

Decyzją Nr 4/2018 z dnia 29.03.2018 r. 
o znaku GN.6844.7.2018 Zarząd Powiatu 
Jarosławskiego orzekł o udzieleniu 
Domowi Pomocy Społecznej w Wysocku 
bonifikaty w wysokości 80 % opłaty rocznej 
w 2018 roku z tytułu sprawowania trwałego 
zarządu w stosunku do zabudowanej 
nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Powiatu Jarosławskiego, 
położonej w Wysocku, gmina Laszki, 
oznaczonej jako działki nr: 362 o pow. 
14,86 ha, 363 o pow. 0,93 ha, 364 o pow. 
0,41 ha, objętej księgą wieczystą nr 
PR1J/00009744/4. Decyzja stała się 
ostateczna z dniem 29.03.2018 r. 

8.  Uchwała Nr XLVI/305/2018 z dnia 
23.03.2018 r. w sprawie określenia 
zadań samorządu powiatowego 
z zakresu rehabilitacji społecznej 
i zawodowej, na które przeznacza się 
środki finansowe Państwowego 
Funduszu Osób Niepełnosprawnych 
w 2018 r. 
 

W związku z przekazaniem przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych środków w 2018 roku 
na zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, realizowanych 
przez Powiat, zgodnie z art. 35a ust.3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
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Uchwała Nr LII/333/2018 z dnia 
30.07.2018 r w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLVI/305/2018 Rady 
Powiatu Jarosławskiego z dnia 23 
marca 2018 r. w sprawie zadań 
samorządu powiatowego z zakresu 
rehabilitacji społecznej i zawodowej, 
na które przeznacza się środki 
finansowe Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 r. 

Rada Powiatu dokonała podziału środków 
na poszczególne zadania.  

Uchwała w części dotyczącej PUP 
w Jarosławiu zakładała realizację wsparcia 
dla osób niepełnosprawnych 
zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne 
i poszukujące pracy.  
Wykonanie Uchwały zostało powierzone 
Zarządowi Powiatu oraz zgodnie 
z upoważnieniem Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu. 
Podstawowe założenia: 8 osób do 
skierowania w ramach stażu na kwotę 
63.000,00 zł, 4 osoby do skierowania 
w ramach wyposażenia stanowiska pracy 
na kwotę 160.000,00 zł, 1 osoba w ramach 
środków na podjęcie działalności 
gospodarczej na kwotę 40.000,00 zł. 
Wykonanie uchwały nastąpiło poprzez 
podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu 
Nr 652/2018 z dnia 28 września 2018 r. 
oraz z zakończeniem wsparcia 
udzielanego przez PUP w Jarosławiu 
tj. z dniem 31.12.2018 r. 
 
Pismem znak: DF.WRO.284.2018.w.IWR 
z dnia 02.07.2018 r. Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
powiadomił, że w związku z § 2 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
26 czerwca 2018 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie algorytmu 
przekazywania środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych samorządom 
wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1266) nastąpił wzrost 
wysokości środków PFRON w 2018 r. 
z przeznaczeniem na dofinansowanie 
kosztu pobytu uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. 

W związku z powyższym zmieniono zapisy 
załącznika ”Zadania i wysokość środków 
PFRON na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudniania osób niepełnosprawnych 
w 2018 r.” 
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9.  Uchwała Nr XLVI/306/2018 z dnia 
23.03.2018 r w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż przez Centrum 
Opieki Medycznej w Jarosławiu 
lokalu mieszkalnego nr 62 
o powierzchni 72,80 m2 wraz 
z udziałem w gruncie, usytuowanego 
na parterze budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego nr 17 na oś. Armii 
Krajowej w Jarosławiu. 

Rada Powiatu Jarosławskiego wyraziła 
zgodę na sprzedaż przez Centrum Opieki 
Medycznej w Jarosławiu lokalu 
mieszkalnego. Do chwili obecnej lokal nie 
został sprzedany.  

10.  Uchwała Nr XLVI/307/2018 z dnia 
23.03.2018 r w sprawie powierzenia 
Gminie Miejskiej Radymno 
prowadzenia zadania publicznego 
polegającego na letnim i zimowym 
utrzymaniu dróg powiatowych. 

Uchwała została wykonana na podstawie 
aneksu Nr 3 do porozumienia z dnia 
28 stycznia 2016 r. Przekazana U.M 
Radymno kwota na bieżące utrzymanie 
dróg powiatowych została rozliczona przez 
Urząd Miasta prawidłowo . 

11.  Uchwała Nr XLVII/312/2018 
w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Powiatu 
Jarosławskiego do realizacji projektu 
pt. ,,Twoje miejsca – Twoje 
dziedzictwo. Ziemia Jarosławska – 
Svidnik. Budowa nowych 
transgranicznych produktów 
turystycznych’’ złożonego przez 
Powiat Jarosławski do 
współfinansowania w ramach II 
naboru wniosków o dofinansowanie 
mikroprojektów w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg 
V-A Polska – Słowacja 2014- 2020, 
Oś priorytetowa i Ochrona i rozwój 
dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego obszaru pogranicza 
oraz zabezpieczenia wkładu 
własnego do projektu.  

 
 
 
 
 
 
 
w trakcie realizacji 

12.  

 

Uchwała Nr XLVIII/316/2018 z dnia 
29.05.2018 r w sprawie zmiany 
rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Jarosławskiego oraz 
zapewnienia dostępności świadczeń 
przez apteki ogólnodostępne również 
w porze nocnej, w niedziele, święta 
i inne dni wolne od pracy w 2018 
roku 

Rada Powiatu Jarosławskiego po 
zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów 
gmin z terenu Powiatu Jarosławskiego oraz 
Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Rzeszowie, na wniosek Wojewódzkiego 
Inspektoratu Farmaceutycznego 
w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu oraz 
kierowników aptek, dokonała zmian 
w rozkładzie godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Jarosławskiego. 

13.  Uchwała Nr L/321/2018 z dnia 
27.06.2018 r w sprawie emisji 
obligacji komunalnych. 

W roku 2018 zostały wyemitowane 

obligacje komunalne na łączną kwotę 

10.000.000 zł. Środki uzyskane z emisji 

obligacji przeznaczono na finansowanie 

planowanego deficytu, w tym na 

infrastrukturę drogową. 
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14.  Uchwała Nr L/326/2018 z dnia 
27.06.2018 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie 
i przechowywanie obiektów 
pływających, jeżeli nie ma możliwości 
zabezpieczenia go w inny sposób, 
w przypadku gdy prowadziła go 
osoba znajdująca się w stanie po 
użyciu alkoholu lub podobnie 
działającego środka w 2018 roku. 

Uchwały nie realizowano ponieważ 
w 2018 r. nie wystąpił żaden taki 
przypadek. 

15.  Uchwała Nr L/327/2018  z dnia 
27.06.2018 r. w sprawie ustalenia 
opłat za usunięcie pojazdu z drogi, 
jego parkowanie na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości kosztów 
powstałych w razie odstąpienia od 
usunięcia pojazdu. 

Stwierdzenie nieważności uchwały - Wyrok 
WSA w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2018 r. 
sygn. akt I SA/RZ 798/18 

16.  Uchwała Nr L/328/2018 z dnia 
27.06.2018 r. w sprawie zawarcia 
umowy najmu części nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu 
Jarosławskiego oraz odstąpienia od 
obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu. 

Rada Powiatu Jarosławskiego wyraziła 
zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu 
powierzchni korytarza przy Oddziale 
Dziecięcym Centrum Opieki Medycznej 
w Jarosławiu pod automat serwujący 
gorące napoje, co zrealizowano. 

17.  

Uchwała Nr LII/334/2018 z dnia 
30.07.2018 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie regulaminu udzielania 
stypendiów motywacyjnych dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Jarosławski. 

Nowelizacja uchwały spowodowana jest 
wejściem w życie przepisów art. 13 nr 1 i 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 
UE. z 2016 r. , L 119, poz. 1) oraz ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ). 
Wskazane przepisy spowodowały 
konieczność modyfikacji treści załącznika 
do uchwały – wniosku o przyznanie 
stypendium motywacyjnego. 
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18.  Uchwała Nr LII/335/2018 z dnia 
30.07.2018 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli oraz 
tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 
przedmiotów w różnym wymiarze 
godzin oraz zasady rozliczania do 
wymiaru godzin poszczególnych 
zajęć w kształceniu zaocznym 
i w kształceniu na odległość 
w placówkach prowadzonych przez 
Powiat Jarosławski. 

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych w art. 
76 pkt. 22 dokonuje zmiany 
art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta 
Nauczyciela. Zmiana ta stanowi podstawę 
dla organu prowadzącego do określania 
w drodze uchwały tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych 
nauczycieli. 

19.  Uchwała Nr LII/336/2018 z dnia 
30.07.2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na wynajem lokalu i garażu 
znajdujących się w budynkach 
położonych w Pawłosiowie 
stanowiących własność Powiatu 
Jarosławskiego. 

W związku z wycofaniem wniosku 
w sprawie najmu lokalu w Pawłosiowie 
przez Stowarzyszenie Motocyklowe Wild 
Boars East Chapter, nie doszło 
do zawarcia umowy najmu.  
 

20.  Uchwała Nr LII/337/2018 z dnia 
30.07.2018 r. w sprawie zawarcia 
umowy najmu części nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu 
Jarosławskiego oraz odstąpienia od 
obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu.  

Rada Powiatu Jarosławskiego wyraziła 
zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu 
garażu zlokalizowanego obok budynku 
Przychodni Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Jarosławiu na rzecz 
dotychczasowego najemcy, 
co zrealizowano. 

21.  Uchwała Nr LIII/338/2018 z dnia 
21.08.2018 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie udzielenia pożyczki 
długoterminowej dla 
Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej Jarosław Spółka 
Akcyjna. 
 

W wykonaniu Uchwały sporządzono 
i podpisano Aneks nr 4 z dnia 21.03.2019 
roku do UMOWY POŻYCZKI zawartej 
w dniu 14 lipca 2016 roku w Jarosławiu 
pomiędzy: Powiatem Jarosławskim 
z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Jana 
Pawła II 17, 37-500 Jarosław, 
a Przedsiębiorstwem Komunikacji 
Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna. 

22.  Uchwała Nr LIII/345/2018 z dnia 
21.08.2018 r. w sprawie zawarcia 
umowy najmu części nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu 
Jarosławskiego oraz odstąpienia od 
obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu. 

Rada Powiatu Jarosławskiego wyraziła 
zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu 
gabinetu lekarskiego zlokalizowanego na 
parterze budynku Centrum Opieki 
Medycznej w Jarosławiu na rzecz 
dotychczasowego najemcy, co 
zrealizowano. 
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23.  Uchwała Nr LVII/356/2018 z dnia 
30.10.2018 r. w sprawie 
zatwierdzenia Programu 
naprawczego Centrum Opieki 
Medycznej w Jarosławiu. 

Rada Powiatu Jarosławskiego zatwierdziła 
Program naprawczy Centrum Opieki 
Medycznej w Jarosławiu. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

24.  Uchwała Nr LVII/360/2018 z dnia 
30.10.2018 r. w sprawie zmiany 
adresu oraz liczby miejsc 
w Placówce ,,Dom pod Lipami 
Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza w Radymnie 

 

 

 

Uchwała Nr III/30/2018 z dnia 
21.12.2018 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie zmiany adresu oraz liczby 
miejsc w Placówce ,,Dom pod Lipami 
Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza” w Radymnie. 

 

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 
r. poz. 998 z późn. zm.) liczba dzieci 
umieszczonych w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych nie może być wyższa niż 
30. Zgodnie z powyższym zapisem stan 
ten jest dopuszczalny nie dłużej niż do dnia 
1 stycznia 2021 r. Po upływie tego terminu, 
zgodnie z art. 95 ust. 3 w/w ustawy, 
zachodzi konieczność dostosowania 
standardu w zakresie regulaminowej liczby 
miejsc, tj. 14.  
Na posiedzeniu w dniu 13.04.2018 r. 
Zarząd Powiatu Jarosławskiego wyraził 
zgodę na podział budynku przy ul. 
Mickiewicza 30 w Radymnie, 
usytuowanego na nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu 
Jarosławskiego. W związku z powyższym 
nowoutworzonej placówce został nadany 
numer 30/2. Zmianie uległ również 
dotychczasowy adres Domu pod Lipami, 
który otrzymał numer 30/1. 
 
 
Uchwałą Nr LVII/360/2018 Rada Powiatu 
Jarosławskiego zmieniła liczbę miejsc oraz 
adres Placówki „Dom pod Lipami Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza” w Radymnie. 
Niniejszą uchwałą dokonano zmiany 
polegającej na uchyleniu § 3 w/w Uchwały. 
Zmiana miała na celu wyeliminowanie 
nieścisłości co do daty obowiązywania 
Uchwały. 

25.  Uchwała Nr LVII/361/2018 - 
30.10.2018 r. w sprawie utworzenia 
jednostki budżetowej pod nazwą 
,,Lipowy Zakątek Placówka 
Opiekuńczo – Wychowawcza” 
z siedzibą w Radymnie 

 

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) liczba 
dzieci umieszczonych w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych nie może być 
wyższa niż 30. Zgodnie z powyższym 
zapisem stan ten jest dopuszczalny nie 
dłużej niż do dnia 1 stycznia 2021 r. Po 
upływie tego terminu, zgodnie z art. 95 ust. 
3 w/w ustawy, zachodzi konieczność 
dostosowania standardu w zakresie 
regulaminowej liczby miejsc, tj. 14.  
Na posiedzeniu w dniu 13.04.2018 r. 
Zarząd Powiatu Jarosławskiego wyraził 
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zgodę na podział budynku przy 
ul. Mickiewicza 30 w Radymnie, 
usytuowanego na nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu 
Jarosławskiego. W/w placówka dysponuje 
nowoczesnym, w pełni wyposażonym 
budynkiem. Dzieci i młodzież tam 
umieszczona mają znikome szanse 
na znalezienie rodzinnej formy opieki 
zastępczej, wobec czego istnieje 
możliwość ich pozostania w placówce 
do momentu usamodzielnienia się. Wobec 
powyższego zasadnym było utworzenie 
nowej placówki pod nazwą Lipowy Zakątek 
w Radymnie. W chwili obecnej oczekujemy 
na wydanie decyzji Wojewody w sprawie 
zezwolenia na prowadzenie placówki.  

26.  Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 
30.11.2018 r. w sprawie nadania 
Statutu powiatowej jednostce 
organizacyjnej pod nazwą ,,Dom pod 
Lipami Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza w Radymnie 

 

W dniu 30 października 2018r. Uchwałą 
nr LVII/360/2018 Rada Powiatu 
Jarosławskiego uchwaliła: zmianę adresu 
jednostki oraz liczbę miejsc ,,Domu pod 
Lipami Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Radymnie".  

W dniu 30 października 2018r. Uchwałą 
nr LVII/361/2018 Rady Powiatu 
Jarosławskiego została utworzona nowa 
jednostka budżetowa pod nazwą Lipowy 
Zakątek Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza z siedzibą w Radymnie,      
ul. Mickiewicza 30/2. 

W związku z przekształceniami placówki, 
w tym powierzenie obsługi ekonomiczno- 
administracyjnej i organizacyjnej nowo 
powołanej placówki konieczne jest 
wprowadzenie szeregu zmian w Statucie. 
W związku z powyższym placówce nadano 
statut w nowym brzmieniu. W chwili 
obecnej oczekujemy na wydanie decyzji 
Wojewody w sprawie zezwolenia 
na prowadzenie placówki.  

27.  Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 
30.11.2018 r.- w sprawie nadania 
Statutu powiatowej jednostce 
organizacyjnej pod nazwą ”Lipowy 
Zakątek Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza w Radymnie”. 

W dniu 30 października 2018r. Uchwałą       
nr LVII/361/2018 Rady Powiatu 
Jarosławskiego została utworzona nowa 
jednostka budżetowa pod nazwą "Lipowy 
Zakątek Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza" z siedzibą w Radymnie,      
ul. Mickiewicza 30/2. W związku 
z wymogiem uzyskania zezwolenia 
Wojewody Podkarpackiego na 
funkcjonowanie placówki konieczne było 
nadanie Statutu nowo powołanej 
jednostce. W chwili obecnej oczekujemy 
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na wydanie decyzji Wojewody w sprawie 
zezwolenia na prowadzenie placówki.  

28.  Uchwała Nr III/22/2018 z dnia 
21.12.2018 r. w sprawie zasad 
obsługi finansowej jednostek 
organizacyjnych Powiatu 
Jarosławskiego zaliczanych do 
sektora finansów publicznych  

W związku z przekształceniami „Domu pod 
Lipami Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Radymnie” – powierzono 
obsługę finansowo – księgową, 
administracyjną i organizacyjną nowo 
utworzonej placówce. Uchwała będzie 
obowiązywała po wydaniu decyzji 
Wojewody w sprawie zezwolenia 
na prowadzenie placówek.  

 

W 2018 r. Rada Powiatu Jarosławskiego podjęła 24 uchwały: Nr XLIV/288/2018, XLIV/289/2018, 

XLV/293/2018, XLV/294/2018, XLVI/301/2018, XLVI/302/2018, XLVII/308/2018, XLVII/309/2018, 

XLVIII/314/2018, L/320/2018, L/322/2018, L/323/2018, LII/331/2018, LII/332/2018, LIII/339/2018, 

LIII/340/2018, LIV/347/2018, LIV/348/2018, LVI/353/2018, LVI/354/2018, LVII/355/2018, 

II/12/2018, II/13/2018, III/18/2018 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2018 oraz 7 uchwał :        

Nr XLIV/290/2018, XLV/295/2018, XLVII/310/2018, L/323/2018, LIII/340/2018, LIV/349/2018, 

II/21/2018) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego - wszystkie 

uchwały zostały zrealizowane, a ich realizacja przedstawiona jest w Informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2018 r.  
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IV. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte przed 1 stycznia 2018 r. 
ale obejmujące swym zakresem 2018 r.  

 
Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte przed 1 stycznia 2018 r. 
ale obejmujące swym zakresem 2018 r. 
 
 

Lp. Uchwała (numer/data 
podjęcia/przedmiot 

Informacja o wykonaniu  
 

1.  
 

Uchwała Nr XXXV/394/06 
z dnia 31.03.2006r. w sprawie 
nadania numerów 
porządkowych typom szkół 
ponadgimnazjalnych 
wchodzących w skład Zespołów 
szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat 
Jarosławski. 

w trakcie realizacji 

2.  Uchwała Nr VIII/77/07 z dnia 
21.05.2007r. w sprawie 
ustalenia rodzaju świadczeń 
przyznawanych w ramach 
pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli oraz warunków 
i sposobu ich przyznawania. 

w trakcie realizacji 

3.  Uchwała Nr XVIII/207/08 z dnia 
28.03.2008r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu 
udzielania stypendiów 
motywacyjnych dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, 
dla których organem 
prowadzącym jest Powiat 
Jarosławski. 

w trakcie realizacji 

4.  Uchwała Nr XXIII/234/2012 
z dnia 6.08.2012r. w sprawie 
ustalenia kryteriów i trybu 
przyznawania nagród dla 
nauczycieli ze specjalnego 
funduszu nagród za ich 
osiągniecia dydaktyczno-
wychowawcze. 

w trakcie realizacji 
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5.  Uchwała Nr XXXIV/317/2013 
z dnia 29.04.2013 r. w sprawie 
tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli oraz 
tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli przedmiotów 
w różnym wymiarze godzin oraz 
zasady rozliczania do wymiaru 
godzin poszczególnych zajęć 
w kształceniu zaocznym 
i w kształceniu na odległość 
w placówkach prowadzonych 
przez Powiat Jarosławski. 

w trakcie realizacji 

6.  Uchwała Nr XVI/91/2015 z dnia 
29.12.2015 r. w sprawie 
wysokości dotacji dla 
niepublicznych szkół 
ponadgimnazjalnych 
prowadzących kwalifikacyjne 
kursy zawodowe. 

w trakcie realizacji 

7.  Uchwała Nr XVII/95/2016 z dnia 
28.01.2016 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu 
określającego wysokość 
i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy, zasady 
wynagradzania za godziny 
ponadwymiarowe oraz godziny 
doraźnych zastępstw, oraz 
wysokość i warunki wypłacania 
nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Jarosławski. 

w trakcie realizacji 

8.  Uchwała Nr XXXII/194/2017 
z dnia 30.03.2017 r. w sprawie 
dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych 
i specjalnych do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego 
ustawą-Prawo oświatowe oraz 
ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych 
i specjalnych na terenie Powiatu 
Jarosławskiego. 

w trakcie realizacji 
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9.  Uchwała Nr XXXVI/216/2017 
z dnia 27.06.2017 r. w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach 
i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat 
Jarosławski, oraz przyznawania 
zwolnienia od obowiązku 
realizacji tych zajęć. 

w trakcie realizacji 

10.  Uchwała Nr XXXVII/221/2017 
z dnia 24.07.2017 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach 
i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat 
Jarosławski, oraz przyznawania 
zwolnienia od obowiązku 
realizacji tych zajęć. 

Organ prowadzący dokonał zmiany ze względu na 
błędne wskazanie organu decyzyjnego  

11.  Uchwała Nr XL/258/2017 z dnia 
30.10.2017 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie 
dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych 
i specjalnych do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego 
ustawą-Prawo oświatowe oraz 
ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych 
i specjalnych na terenie Powiatu 
Jarosławskiego. 

Organ prowadzący dokonał zmiany ze względu na 
oczywistą omyłkę 

12.  Uchwała Nr XLII/276/2017 
z dnia 29.11.2017 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od opłaty rocznej 
z tytułu trwałego zarządu. 
 

Decyzją Nr 19/2017 z dnia 11.12.2017 r. o znaku 
GN.6844.37.2017 Zarząd Powiatu Jarosławskiego 
orzekł o udzieleniu Domowi pod Lipami Placówce 
Opiekuńczo – Wychowawczej w Radymnie stałej 
bonifikaty w wysokości 90 % opłaty rocznej 
począwszy od 2018 roku z tytułu sprawowania 
trwałego zarządu w stosunku do zabudowanej 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Powiatu Jarosławskiego, położonej w Radymnie, 
oznaczonej jako działka nr 1625  
o pow. 0,9021 ha, objętej księgą wieczystą 
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nr PR1J/00073655/2. Decyzja stała się 
ostateczna z dniem 2.01.2018 r. 
 

13.  Uchwała Nr XLIII/283/2017 
z dnia 21.12.2017 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania 
dotacji udzielanych dla szkół 
publicznych i niepublicznych 
oraz placówek oświatowych 
prowadzonych na terenie 
Powiatu Jarosławskiego, oraz 
trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania oraz terminu 
i sposobu rozliczania 
wykorzystania dotacji. 
 

w trakcie realizacji 

14.  Uchwała Nr XLIII/286/2017 
Rady Powiatu Jarosławskiego 
z dnia 21 grudnia 2017 r. 
w sprawie określenia rozkładu 
godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Jarosławskiego oraz 
zapewnienia dostępności 
świadczeń przez apteki 
ogólnodostępne również 
w porze nocnej, w niedzielę, 
święta i inne dni wolne od pracy 
w 2018 roku. 
 

Rada Powiatu Jarosławskiego, po zasięgnięciu 
opinii wójtów i burmistrzów gmin z terenu Powiatu 
Jarosławskiego oraz Podkarpackiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Rzeszowie, zatwierdziła 
rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz 
zapewniła dostępność świadczeń w aptekach 
ogólnodostępnych również w porze nocnej, 
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy 
w 2018 roku. 
 

15.  Uchwała Nr XVI/93/2015 Rady 
Powiatu Jarosławskiego z dnia 
29 grudnia 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia do realizacji 
projektu współfinansowanego 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020 Oś 
Priorytetowa VII Regionalny 
Rynek Pracy Działanie 7.1 
Poprawa sytuacji osób 
bezrobotnych na rynku pracy – 
projekty konkursowe. 
 

Uchwała wyraża zgodę na przystąpienie do 
realizacji projektu pod nazwą „Rozwój drogą 
do kariery” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, 
Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek pracy, 
działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych 
na rynku pracy – projekty konkursowe w dniu 
30.12.2015 r. Zarząd Powiatu Jarosławskiego 
podjął Uchwały nr 196/2015 oraz 197/2015 
upoważniające Dyrektora oraz Zastępcę 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Jarosławiu do podejmowania czynności 
związanych ze złożeniem wniosku oraz realizacją 
projektu. Zakończenie realizacji projektu 
i wykonanie uchwały nastąpiło w 2018 r.  
 

  

https://www.jaroslaw.samorzady.pl/art/id/18015
https://www.jaroslaw.samorzady.pl/art/id/18015


RAPORT O STANIE POWIATU JAROSŁAWSKIEGO 

 

Strona 16 z 67 
 

16.  Uchwała nr XXIX/169/2016 
Rady Powiatu Jarosławskiego 
z dnia 22 grudnia 2016 r. 
w sprawie zatwierdzenia do 
realizacji projektu 
finansowanego ze środków 
Funduszu Pracy w ramach 
Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 
– 2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz wspieranego 
w ramach Inicjatywy Na Rzecz 
Zatrudnienia Ludzi Młodych. 

Uchwała wyraża zgodę na przystąpienie do 
realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie jarosławskim 
(III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa i Osoby młode 
na rynku pracy, działanie 1.1 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy –projekty pozakonkursowe., 1.1.2 
Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych. w dniu 30 grudnia 
2016 r. Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwałą 
nr 249/2016 i 350/2016 upoważnił Dyrektora oraz 
Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Jarosławiu do podejmowania czynności 
związanych ze złożeniem wniosku 
o dofinansowanie oraz realizację projektu. 
Zakończenie realizacji projektu i wykonanie 
uchwały nastąpiło w 2018 r.  
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V. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, programów 
i strategii dotyczących tych zadań.  

Powiat Jarosławski wykonywał w 2018 r. zadania w obszarach tematycznych wynikających z jego 
prawnych kompetencji oraz zadań powierzonych, w tym: 

 edukacji 

 kultury fizycznej i turystyki 

 polityki społecznej 

 wsparcia osób niepełnosprawnych 

 promocji i ochrony zdrowia 

 rynku pracy 

 kultury 

 transportu i dróg publicznych 

 ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej 

 bezpieczeństwa publicznego i obronności 

 administracji architektonicznej i budowlanej 

 geodezji, kartografii i katastru  

 gospodarki nieruchomościami 

 ochrony praw konsumenckich 

 nieodpłatnej pomocy prawnej 

 współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 promocji i rozwoju powiatu 

Działania realizowane były w oparciu o przyjęte normy prawne (w tym prawo miejscowe) oraz  
strategie i programy opracowane dla najważniejszych zagadnień realizowanych przez samorząd 
powiatowy, w tym: 

 „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2014–2020”,  

 „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Jarosławskim na lata 
2016-2022”, 

  „Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu 
Jarosławskiego na lata 2016-2022”, 

  „Strategię rozwoju szkolnictwa zawodowego Powiatu Jarosławskiego na lata 2016-2021”  

 „Roczny program współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” – program uchwalany 
corocznie, po konsultacjach ze stroną społeczną. 

Wydatki budżetu powiatu jarosławskiego w 2018 r. wyniosły 172 076 tys. zł, co w przeliczeniu na 

1 mieszkańca daje 1422 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 37 636 tys. zł, co daje 311 zł na 

1 mieszkańca i wynosi 21,87% budżetu. Zadłużenie powiatu na 31 grudnia 2018 r. wynosiło 

29,35%, zaś stopa bezrobocia w powiecie na koniec 2018 r. to 12,2%. 

 

Poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz działań wraz z określeniem obszaru i omówieniem 

realizacji. 
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Nazwa zadania Edukacja publiczna. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Szkoły ponadpodstawowe, placówki oświatowo-wychowawcze: 
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu 
2. Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta 

Witkowskiego w Jarosławiu 
3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii 

Dąbrowskiej w Jarosławiu 
4. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla 

Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu 
5. Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących 

im. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu 
6. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 
7. Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu 
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych  

im. Adama Mickiewicza w Radymnie 
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II 

w Jarosławiu 
10. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Jarosławiu 
11. Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu 
12. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu 
13. Powiatowe Ognisko Baletowe im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 
w Jarosławiu 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2018 r.  

Edukacja powiatowa obejmuje 4664 uczniów, którzy odbywają 
zajęcia w 165 oddziałach liceum ogólnokształcącego, technikum 
i branżowej szkoły I stopnia, 82 uczniów dorosłych w 4 oddziałach 
oraz 201 uczniów w 25 oddziałach kształcenia specjalnego. 
1. Starostwo Powiatowe we współpracy ze szkołami i placówkami 

realizowało projekty unijne: „CKP kształci zawodowo. Wspieranie 
kompetencji kadr i uczniów”. Wartość projektu – 396 789,25 zł, 
wartość dofinansowania z funduszy europejskich – 337 264,06 zł. 
„Bliżej rynku pracy. Kompleksowy program edukacji zawodowej 
w powiecie jarosławskim”. Wartość projektu – 4 935 250,02 zł, 
wart. dofinansowania z funduszy europejskich – 4 194 962,51 zł. 

2. Trzy szkoły realizowały projekty unijne w ramach Erasmus+ lub 
inne projekty dotyczące podnoszenia jakość kształcenia, 
co związane było z wyjazdami młodzieży do zagranicznych 
partnerów i odbywania tam staży lub praktyk zawodowych. 

3. W szkołach i placówkach realizowane były programy rządowe: 
pilotażowy program wsparcia szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas 
mundurowych; Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-
Opiekuńczy – porozumienie nr MEN/2017/DWK/1871 pomiędzy 
Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Jarosławskim; 
we wszystkich szkołach realizowany był „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” (dotacja celowa 12 000 zł) wspierający 
czytelnictwo dzieci i młodzieży, program rządowy: „Wyposażenie 
gabinetów profilaktyki zdrowotnej”( dotacja celowa do 6 300 zł) 
oraz „Wyprawka szkolna” (dotacja celowa w wys. 20 640,50 zł). 

4. Szkoły i placówki w porozumieniu i we współpracy 
z pracodawcami, instytucjami i wyższymi uczelniami realizowały 
ponad 80 programów, kursów i szkoleń o charakterze 
edukacyjnym lub profilaktycznych, podnoszącymi kompetencje 
zawodowe uczniów lub wyposażających ich w dodatkową wiedzę 
i umiejętności. Wiele spośród nich ma charakter cykliczny 
i organizowana jest corocznie. 
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5. W szkołach i placówkach realizowane były 34 innowacje 
pedagogiczne, metodyczne i organizacyjne podnoszące poziom 
i jakość kształcenia, poszerzające ofertę edukacyjną szkół 
i placówek oraz podnoszące kompetencje zawodowe uczniów. 

6. Uzupełniono ofertę edukacyjną szkół i dokonano naboru na 
2 nowe kierunki kształcenia (dwa nowe zawody w technikach) 
oraz jeden nowy profil w LO. 

7. 95 uczniów szkół i placówek powiatu jarosławskiego uzyskało 
tytuł laureata lub finalisty olimpiady, konkursu lub zawodów 
szczebla centralnego. Trzy szkoły uzyskały zaszczytne 
ogólnopolskie odznaczenia tygodnika Perspektywy dla 
najlepszych szkół w swojej kategorii: 2 szkoły Srebrną Odznakę, 
jedna szkoła Odznakę Brązową. Jedna szkoła znalazła się wśród 
laureatów Ogólnopolskiego Rankingu IT-Szkoła, a jedna 
placówka otrzymała Złote Wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Współzawodnictwie Schronisk Młodzieżowych. 

8. Zorganizowano Indywidualne Programy Nauczania – 
indywidualne zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

9. Nauczycielom, wychowawcom i młodzieży udzielono 
profesjonalnego wsparcia psychologicznego poprzez dyżury 
pracowników Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w każdej 
szkole. 

10. Szkoły i placówki uzupełniały swoją pracę dydaktyczną, 
profilaktyczną i opiekuńczą ścisłą współpracą z wieloma 
podmiotami z bliskiego i dalszego otoczenia, co nie tylko bardzo 
pozytywnie wpływało na efekty edukacyjno-wychowawcze, ale 
umożliwiło realizację projektów i przedsięwzięć rozwijających 
kompetencje zawodowe zainteresowania uczniów. 

11. Zorganizowano jedyne na Podkarpaciu Lokalne Centrum 
Wolontariatu. 

12. Za pomocą systemu „ V Edukacja Nabór” – elektroniczny nabór, 
przeprowadzono rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatu Jarosławskiego oraz przygotowano „Ofertę edukacyjnej 
szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jarosławskiego” na rok 
szkolny 2017/2018 oraz wykonano czynności związanych z jego 
rozpropagowaniem.  

13. Za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia edukacyjne 205 
uczniów (4.6%) szkół i placówek powiatu otrzymało Stypendia 
Starosty Powiatu Jarosławskiego, a 38 nauczycieli i dyrektorów 
Nagrody Starosty za pracę dydaktyczno-wychowawczą 
i szczególne osiągnięcia. 

  

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego 
dotyczy zadanie (jeżeli 
dotyczy) w roku 
sprawozdawczym 

1. „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami 
dydaktycznymi w Zespole Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu”. 

2. „Przebudowa budynku Zespoły Szkół Spożywczych, 
Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej 
w Jarosławiu w zakresie utwardzenia terenu wraz z likwidacją 
składów opału, przebudową szachtów piwnicznych i izolacją 
zachodniej ściany fundamentowej”. 

3. „Przebudowa dachu na sali gimnastycznej i Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu”. 
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Nazwa zadania Promocja i ochrona zdrowia. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 
w Jarosławiu 
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. 
Szkoły ponadpodstawowe. 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2018 r.  

1. Bezpieczeństwo zdrowotne ludności osiągane jest poprzez 
rozwój nowoczesnej diagnostyki, zwiększenie dostępności do 
usług medycznych oraz profilaktykę i promocję zdrowia, 
specjalistki ambulatoryjnej, opieki szpitalnej a także ratownictwa 
medycznego. 

2. W ramach ogólnopolskiej akcji „Kocham, więc badam!” lekarz 
radiolog dziecięcy realizował badania USG dla dzieci. Akcja miała 
na celu wykonanie bezpłatnych badań przesiewowych u dzieci 
w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. 

3. Nawiązano współpracę z Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice 
Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii - Instytucie 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w celu wspólnej 
realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego na temat 
czerniaka.  

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego 
dotyczy zadanie (jeżeli 
dotyczy) w roku 
sprawozdawczym 

1. Oddano do użytku nowoczesny budynek Centrum Opieki 
Medycznej w Jarosławiu dla oddziałów ginekologii, położnictwa 
i neonatologii, bloku operacyjnego oraz apteki szpitalnej 
i centralnej sterylizatornii. 

2. Rozpoczęto procedury związane z utworzeniem w Centrum 
Opieki Medycznej w Jarosławiu Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego. 

 

 

Nazwa zadania Pomoc społeczna. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Domy Opieki Społecznej 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2018 r.  

1. Domy Pomocy Społecznej. 
Powiat Jarosławski prowadzi cztery domy pomocy społecznej                
o łącznej liczbie miejsc 413. W DPS-ach na terenie Powiatu 
Jarosławskiego w 2018r. przebywało 408 osób. Miesięczny koszt 
utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2018 r. 
wynosił: 

 Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu: 3 397,95 zł.  

 Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy: 3 416,38 zł.  

 Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach: 3 084,32 zł. 

 Dom Pomocy Społecznej w Wysocku: 3 266,00 zł. 
29.11.2018 r. odbył się XVIII Przegląd Twórczości Artystycznej 
Domów Pomocy Społecznej Powiatu Jarosławskiego. Jest to 
cykliczna impreza podczas której mieszkańcy DPS prezentują 
różne formy artystyczne. 

2. Projekt "Bezpieczna Przyszłość Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną” – testowanie modelu" 
W 2018 r. PCPR w Jarosławiu realizował projekt "Bezpieczna 
przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie 
modelu" finansowanego z funduszy europejskich. 
Realizacja projektu przewidziana jest do 2021 r. wspólnie 
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z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie, 
Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych 
BORIS z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszeniem Rodziców i 
Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 
z siedzibą w Warszawie, Uniwersytetem Warszawskim. Główne 
działania w ramach projektu polegają na zbudowaniu 
kompleksowego systemu wsparcia lokalnego dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez tworzenie tzw. 
kręgów wsparcia.  

3. „Mieszkanie chronione”. 
Powiat Jarosławski w 2018 r. kontynuował również projekt pod 
nazwą „Mieszkanie chronione”. Mieszkanie funkcjonuje 
w budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, przy 
ul. Wilsona 6a. Przeznaczone jest dla dziewięciu osób 
niepełnosprawnych w szczególności z niepełnosprawnością 
intelektualną. Opiekę zapewniają 24h na dobę asystenci osób 
niepełnosprawnych. Mieszkańcy podlegają specjalistycznej 
pomocy psychologów, terapeutów, pracownika socjalnego,  
korzystają ze stałej pomocy asystentów personalnych, jednakże  
z naciskiem na zasady działania mieszkania chronionego, które 
wymagają od nich dużej samodzielności 

i współodpowiedzialności za kształtowanie swojej przestrzeni 

życiowej. Kwota umowy na 2018 r. wyniosła 226 800 zł oraz 
środki własne Stowarzyszenia finansowe w wysokości 28 680 zł 
i wkładu osobowego o wartości 28 020 zł. Przeznaczona została 
zgodnie z umową na wynagrodzenia asystentów osób 
niepełnosprawnych, opłaty mediów i zakup artykułów 
spożywczych. 

4. Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK) 
W ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu 
w roku 2018 funkcjonował Punkt Interwencji Kryzysowej. 
Świadczone w nim było bezpłatne poradnictwo prawne, 
psychologiczne, socjalne, terapeutyczne rodzin oraz specjalisty 
ds. przemocy w rodzinie. 

Radca prawny w 2018 r. udzielił 130 porad dotyczących                           
w szczególności:  

 zaległości podatkowych,  

 postępowań spadkowych, podziału majątku, 

 wniosków o rozwód, separację, ustalenie wys. alimentów, 
kontaktów z dziećmi,  

 zabezpieczeń powództwa, apelacji od wyroku,  

 eksmisji z lokalu mieszkalnego,  

 unieważnienia testamentu sporządzonego w trakcie choroby 
psychicznej,  

 dziedziczenia długów spadkobiercy,  

 dochodzenia odszkodowań po wypadku,  

 uzyskania decyzji administracyjnej dotyczącej sprowadzenia 
zwłok zza granicy,  

 postępowania sądowego dot. przymusowego leczenia 
(choroba alkoholowa). 

Psycholog udzielił 128 godz. poradnictwa, dotyczących                            
w szczególności:  

 problemów z dorastającymi dziećmi,  

 rozwiązywania sytuacji konfliktowych w rodzinie,  

 osób w kryzysie po śmierci bliskich,  

 nieporozumień wychowawczych,   

 nastolatków z objawami stresu i lęku. 
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Terapeuta rodzin udzielił 169 godz. terapii rodzinnej, która dotyczyła 
między innymi: 

 zaburzeń relacji wewnątrzrodzinnych, 

 kryzysów w rodzinie,  

 obciążeń rodziny chorobą psychiczną, alkoholową, 
nowotworową, niepełnosprawnością, 

 wspomagania wychowawczych kompetencji i ról 
rodzicielskich wobec dzieci (zmiana postaw i zachowań),
 konfliktów wielopokoleniowych,  

 sytuacji kryzysowych w rodzinach na skutek śmierci członka 
rodziny,  

 problemów adolescencyjnych (dojrzewanie),  

 mediacji w zakresie porozumiewania się rodziców co do 
opieki nad dziećmi (rodzice po rozwodzie).  

 
W ramach PIK działała grupa wsparcia dla kobiet uwikłanych                       
w przemoc domową, istnieje też możliwość udzielenia 
krótkoterminowego schronienia osobom będącym ofiarami przemocy 
lub znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Realizowano również 
program korekcyjno-edukacyjny „Zacznij wszystko od nowa…” oraz 
program psychologiczno-terapeutyczny „Nowy Horyzont” dla 
mężczyzn sprawców przemocy domowej. W ramach Punktu 
Interwencji Kryzysowej PCPR rozszerzył swoją ofertę dla osób 
doświadczających przemocy w rodzinie, poprzez stworzenie 
grupowej formy wsparcia dla dorosłych osób uwikłanych w przemoc 
domową. PCPR we współpracy z Zespołem Kuratorskiej Służby 
Sądowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu uczestniczyło w „19 Dniach 
Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży” oraz 
„Kampanii Biała Wstążka”.  
5. Pomoc mająca na celu usamodzielnienie i integrację                             

ze środowiskiem dla wychowanków opuszczających 
młodzieżowe ośrodki wychowawcze. 

Pomoc społeczna w Powiecie Jarosławskim to także działania 
zmierzające do życiowego usamodzielnienia i integracji ze 
środowiskiem wychowanków opuszczających młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze (MOW). 

 

Nazwa zadania Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego  
w Jarosławiu  

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2018 r.  

 Rodzinna piecza zastępcza obejmuje:.  

 świadczenia dla rodzin zastępczych,  

 rodziny zastępcze zawodowe, 

 usamodzielnienie wychowanków z rodzinnej pieczy 
zastępczej, 

 finansowanie dzieci pochodzących z innych powiatów 
w rodzinach zastępczych, 

 dzieci z powiatu jarosławskiego w innych powiatach (19 
dzieci pochodzących z powiatu jarosławskiego było 
umieszczonych w innych powiatach). 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu realizując 
zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
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zastępczej organizuje rodzinną pieczę zastępczą na terenie powiatu 
jarosławskiego. W 2018 roku funkcjonowało  80 rodzin zastępczych, 
w których przebywało łącznie 131 dzieci. Na terenie powiatu 
jarosławskiego istnieją rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 
niezawodowe oraz rodziny zawodowe, w tym rodziny zawodowe 
specjalistyczne. Rodziny zastępcze otrzymują comiesięczne 
świadczenia finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w nich 
przebywających. Mogą również otrzymać świadczenia na: 
dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, 
pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami 
przyjmowanego dziecka oraz pokrycie kosztów związanych 
z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających 
wpływ na jakość sprawowanej opieki. Rodziny zastępcze zawodowe 
mogą również otrzymać środki finansowe na utrzymanie mieszkania 
lub domu jednorodzinnego, a także na pokrycie kosztów związanych 
z przeprowadzeniem niezbędnego remontu. Rodziny zastępcze 
zawodowe oraz niezawodowe, w których przebywa co najmniej 
3 dzieci mogą starać się o zatrudnienie osoby do pomocy przy 
sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Na 
terenie powiatu jarosławskiego w rodzinach zastępczych przebywało 
24 dzieci pochodzących z innych powiatów, które finansują ich pobyt. 
Ogółem na świadczenia dla rodzin zastępczych w 2018 r. 
wydatkowano kwotę 1 306 883,02 zł oraz 274 118,38 zł na pokrycie 
kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu jarosławskiego 
umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych 
powiatów. Wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych       
w 2018r. wyniosły łącznie 173 474,88 zł. Pełnoletni wychowankowie 
opuszczający rodziny zastępcze oraz instytucjonalne formy pieczy 
zastępczej (domy dziecka) jeśli kontynuują naukę mogą ubiegać się 
do ukończenia 25 roku życia, o comiesięczne świadczenie. Po 
zakończeniu nauki wychowankom tym przysługuje jednorazowe 
świadczenie na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie rzeczowe. 
Największym problemem usamodzielniających się wychowanków jest 
pozyskanie mieszkań. Pomoc jednorazową na usamodzielnienie 
wypłacono 9 wychowankom rodzin zastępczych na kwotę 40 092 zł. 
Pomoc jednorazowa na zagospodarowanie w formie rzeczowej 
została wypłacona 5 osobom na kwotę  19 774,96 zł. Świadczeń na 
kontynuowanie nauki w 2018 r. wypłacono 181 na kwotę 94 853,97 
zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu w 2018 r. 
realizowało w ramach wspierania rodzinnej pieczy zastępczej 
rządowe programy „Rodzina 500 Plus” oraz „Dobry start”. Na obydwa 
programy uzyskano rządową dotację celową w łącznej wysokości 
599 614,66 zł. W ramach programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej PCPR otrzymało w 2018r. kwotę 93 173 zł 
przeznaczoną na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W powiecie jarosławskim 
funkcjonuje również Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza w Radymnie, pełniąca rolę instytucjonalnej pieczy 
zastępczej dla 30 wychowanków.  
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Nazwa zadania Wspieranie osób niepełnosprawnych. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 
w Jarosławiu 
Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu  
 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2018 r.  

Dot. działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
 
Zadania realizowane za pomocą:  

1. Domów Pomocy Społecznej, 
2. Punktu Interwencji Kryzysowej, 
3. Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

W ramach dysponowania środkami PFRON, PCPR w Jarosławiu 
realizował w 2018 r. zadania dotyczące finansowania działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. WTZ w Powiecie Jarosławskim działa 
przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Jarosławiu. Stanowi on wyodrębnioną placówkę, 
stwarzającą osobom niepełnosprawnym o stopniu umiarkowanym 
i znacznym   z wiodącym schorzeniem – upośledzenie umysłowe, 
możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej, w zakresie 
pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia 
zatrudnienia. Wspieranie osób z niepełnosprawnościami to także 
dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych – realizowane przez PCPR w Jarosławiu, czyli: 
turnusy rehabilitacyjne, zakup przedmiotów ortopedycznych 
i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. W roku 2018 
na powyższe zadania przeznaczono kwotę 1 934 522 zł. 
W 2018r. został także sfinansowany ze środków PFRON program 
"Zajęcia klubowe w WTZ" na kwotę 40 500 zł. Celem programu było 
wsparcie osób niepełnosprawnych oczekujących na przyjęcie do 
WTZ oraz osób, które podjęły zatrudnienie poprzez zajęcia 
wspierające samodzielność i niezależność w życiu społecznym                    
i zawodowym. 
 
Dot. działań Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
 

1. Realizacja Programu pod nazwą Program wyrównywania 
Różnic Między Regionami III” finansowanego ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Umowa na kwotę 127.855,00 zł. 
 

2. W 2018 r. złożono 119 wniosków na dofinansowania 
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych na kwotę: 986.049,00 zł, zawarto 70 umów 
o dofinansowanie. Łącznie w 2018 roku wypłacono 
69 dofinansowań na kwotę 249.525,00 zł. 
 

3. W 2018 roku wypłacono dofinansowania sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki dla 22 osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów na łączną kwotę 3.342,00 zł. 
 

4. W 2018 r. w ramach programu Aktywny samorząd moduł I i II 
zostało złożonych 112 wniosków. Z czego zrealizowano 
78 wniosków na łączną kwotę 285.151,57 zł. 
W ramach tych zadań dofinansowano zakup sprzętu 
elektronicznego, protezy, oprzyrządowanie do samochodu, 
utrzymanie sprawności technicznej do posiadanego wózka 
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elektrycznego, pomoc w uzyskaniu prawo jazdy kat. B, 
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla 
osób niepełnosprawnych. 

 
Dot. działań Powiatowego Urząd Pracy 
 

1. W 2018 r. w ramach środków PFRON 8 osób zostało 
skierowanych na staż, 4 osoby zostały skierowane w ramach 
refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, 1 osoba 
otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności 
gospodarczej. 

2. Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie jarosławskim (III)” - realizowany w okresie 

od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. wsparciem w 2018 r. 

objęto 16 osób niepełnosprawnych w tym: 10 osób w ramach 

stażu, 1 osoba w ramach środków na podjęcie działalności 

gospodarczej, 5 osób w ramach bonu szkoleniowego. 

3. Projekt pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających 
bez pracy w powiecie jarosławskim (IV)” – realizowany 
w okresie od 16.01.2018 do 31.12.2018 r. w ramach projektu 
objęto wsparciem 14 osób niepełnosprawnych w tym: 
12 osób w ramach stażu, 1 osoba w ramach środków na 
podjęcie działalności gospodarczej, 1 osoba w ramach 
refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska 
pracy. 

4. Projekt pn. „Rozwój drogą do kariery” realizowany w okresie 

od 01.01.2017 – 30.06.2018 r. W 2018 r. w ramach projektu 

objęto wsparciem 7 osób niepełnosprawnych w tym: 7 osób 

w ramach stażu (jako obligatoryjnej formy wsparcia), wśród 

7 osób niepełnosprawnych objętych wsparciem, trzy osoby 

po zakończonym stażu zostały skierowane do pracy 

w ramach wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy. 

5. Projekt pn. „Moja przyszłość” realizowany w okresie od 

01.11.2018 do 31.12.2019 r. W 2018 roku objęto wsparciem 

2 osoby niepełnosprawne. Realizacja projektu nie została 

zakończona. Planowany termin zakończenia projektu: 

31.12.2019 r. 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego 
dotyczy zadanie (jeżeli 
dotyczy) w roku 
sprawozdawczym. 

W 2018 r. Powiat Jarosławski podpisał umowę z PFRON na 
realizację przez samorząd powiatowy zadania dotyczące 
dofinansowania do zakupu nowego autobusu przeznaczonego do 
dowozu osób z niepełnosprawnościami do specjalistycznych 
placówek rehabilitacyjnych. Beneficjentem programu było Polskie 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Jarosławiu. 
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Nazwa zadania Transport zbiorowy i drogi publiczne. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu 
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu  

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2018 r.  

Dot. działań Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 
Jarosław S.A. 
 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław S.A. 
powstało w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego 
pod nazwą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 
w Jarosławiu. Komercjalizacja nastąpiła na podstawie Aktu 
Komercjalizacji z dnia 27 marca 2000 roku. W dniu 7 lipca 2010 roku 
pomiędzy Ministerstwem Skarbu a Powiatem Jarosławskim 
podpisana został umowa komunalizacyjna o nieodpłatnym 
przeniesieniu praw z akcji, na podstawie której jedynym 
akcjonariuszem Spółki jest Powiat Jarosławski. Kapitał zakładowy 
Spółki wynosi 4 700 000,00 PLN i dzieli się na 470 000 akcji 
imiennych o wartości nominalnej 10,00 PLN każda. Podstawowym 
przedmiotem działalności Spółki jest transport pasażerski 
rozkładowy, pozarozkładowy, krajowy i zagraniczny. PKS Jarosław 
S.A. świadczy usługi przewozu osób w formie: 

 przewozów regularnych wg. rozkładu w komunikacji krajowej, 
lokalnej i regionalnej, 

 przewozów okazjonalnych tj. wynajmy autobusów na 
wycieczki, pielgrzymki, itp. 

Działalnością pomocniczą w Spółce jest świadczenie usług 
zewnętrznych przez Dział Zaplecza Technicznego i Dział 
Organizacyjny. Działające w Spółce Stacja Kontroli Pojazdów 
posiada uprawnienia Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów i świadczy 
usługi zewnętrzne i wewnętrzne (diagnostyka pojazdów własnych). 
Spółka świadczy m.in. usługi z zakresu: 

 diagnostyki oraz badań specjalistycznych pojazdów;  

 naprawy tachografów analogowych; 

 całodobowego parkingu; 

 wynajmu powierzchni reklamowych na autobusach 
i dworcach autobusowych; 

 wynajmu powierzchni biurowych. 
Zakres działalności Spółki obejmuje 6 powiatów tj.: 

 jarosławski,  

 przeworski,  

 lubaczowski,  

 bieszczadzki,  

 sanocki, 

 leski.  
Spółka świadczy usługi przewozowe dla mieszkańców 32 gmin 
wymienionych wyżej powiatów. Autobusy obsługują łącznie 128 linii 
komunikacyjnych pokonując statystycznie (dziennie) około 21,4 tys. 
km. W 2018 roku autobusy Spółki przewiozły ok. 3 346 mln. 
pasażerów pokonując 5,4 mln. kilometrów. Spółka w roku 2018 
zatrudniała 127 osób na stanowiskach kierowców, 23 osoby jako 
pracowników warsztatu bezpośredniego oraz personel gospodarczy 
(5 osób), personel administracji (13 osób) personel eksploatacji 
(13 osób) oraz personel stacji obsługi (5 osób). 
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Dot. działań Wydziału Komunikacji  

 utworzono zamiejscowe stanowisko do spraw rejestracji 
pojazdów w mieście Radymno, 

 zarejestrowano 15 334 pojazdów, 

 wydano 3 510 praw jazdy, 

 skontrolowano 14 ośrodków szkolenia kierowców,  

 skontrolowano 11 stacji kontroli pojazdów, 
 

W zakresie transportu w 2018 r. wydano: 

 2 zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, 

 36 wypisów z zaświadczenia na przewozy drogowe na 
potrzeby własne, 

 4 zezwolenia na przewozy regularne i 136 wypisów do tych 
zezwoleń, 

 48 wypisów do licencji na przewóz rzeczy, 

 16 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego rzeczy(23 wypisów), 

 4 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego osób,(12 wypisów), 

 1 licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy (spedycja), 

 przyjęto na parking strzeżony 124 pojazdy, 

 wydano z parkingi strzeżonego 112 pojazdy, 

 

W 2018 r. zatwierdzono  

 ogółem 129 projektów organizacji ruchu, 
w tym 112 czasowych i 17 stałych.  

 wydano 16 zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,  

 powołano 51 komisji do spraw organizacji ruchu,. 
 

Dot. działań Powiatowego Zarządu Dróg 
 

 Zaplanowano 59 inwestycji drogowo-mostowych na kwotę 
35 970 953,97 zł 

 Wykonano 59 inwestycji na kwotę 35 308 489,71 zł, 
co stanowi 98,16 % planu. 

 
Szczegółowe dane dostępne są w informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2018 rok. 

 

Nazwa zadania Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu  
Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Jarosławskiego 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2018 r.  

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości zrealizowano akcję 
„Jarosławskie dla Niepodległej” - cykl wykładów historycznych:  
„O Legionach, Wielkiej Wojnie i Polskiej Niepodległości” prof. 
Andrzeja Chwalby oraz "Ojcowie niepodległości" ks. prof. Józefa 
Mareckiego, koncert krakowskiego Chóru Akademickiego „Educatus” 
pod batutą prof. Adama Korzeniowskiego, cykl wystaw, wspólnie 
wydano dwa wydawnictwa: „Jarosławskie. Przemiany” oraz 
„Jarosławskie drogi do Niepodległości”.  
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Prowadzona była bieżąca współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną 
m.in. wspólnie przeprowadzono Ogólnopolską Akcję Narodowego 
Czytania „Przedwiośnia”. Oprócz zobowiązań wynikających 
z podpisanego Porozumienia, dodatkowo bibliotece przekazywane 
są najnowsze wydawnictwa Powiatu. 

 

Nazwa zadania Kultura fizyczna i turystyka. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego 
w Jarosławiu.  

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2018 r.  

W 2018 r. na realizację zadań pożytku publicznego decyzją Zarządu 
Powiatu Jarosławskiego zostały przyznane dotacje na realizację 
następujących zadań z zakresu kultury fizycznej:  
1. Jarosławska Kultura Fizyczna – Otwarty konkurs ofert, kwota 

dotacji: 15 000 zł 
2. Handball OK – stawiamy na rozwój – Otwarty konkurs ofert, 

kwota dotacji: 150 000 zł 
Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła: 165 000 zł. 
 
Prowadzono także Ewidencję Uczniowskich Klubów Sportowych 
i Klubów Sportowych, działających w formie stowarzyszenia nie 
prowadzących działalności gospodarczej.  
Wydano w tym zakresie 40 decyzji administracyjnych. Wydano 
57 zaświadczeń o wpisie do Ewidencji Uczniowskich Klubów 
Sportowych i Klubów Sportowych działających w formie 
stowarzyszenia nie prowadzących działalności 
gospodarczej. Prowadzenie spraw wynikających z obowiązków 
nałożonych przez ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo 
o stowarzyszeniach w zakresie nadzoru nad działalnością 
stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych oraz klubów sportowych.  

 

Nazwa zadania Geodezja, kartografia i kataster. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

 
Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Jarosławiu  
 
 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2018 r.  

Realizowano zadania obejmujące: 
1. Informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, w tym: 

 archiwizację pzgik w systemie teleinformatycznym, 

 obsługę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
w zakresie geodezji i kartografii w systemie 
teleinformatycznym, 

 obsługę stron i petentów w systemie teleinformatycznym. 
Przeprowadzono procedury zamówienia publicznego 
(dwukrotnie) na wyłonienie wykonawcy zadania pn. 
„Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego               
i kartograficznego w pow. Jarosławskim 2017”. Nie wyłoniono 
wykonawcy zamówienia publicznego ze względu na brak 
ofert. 
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2. Tworzenie Bazy danych GESUT, BDOT500 oraz mapy 
zasadniczej w ramach realizowanych projektów: Podkarpacki 
System Informacji Przestrzennej Budowa Zintegrowanego 
Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN-Faza II) 
K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu. W ramach realizacji projektu „K-GESUT” 
przeprowadzone zostały prace dotyczące utworzenia inicjalnej 
bazy GESUT oraz dostosowania istniejącej powiatowej bazy 
GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym 
danych GESUT dla 34 obrębów ewidencyjnych położonych 
w następujących gminach: Laszki, Pawłosiów, gmina Pruchnik, 
Rokietnica, miasto Jarosław, miasto Pruchnik, miasto Radymno. 
Wykonano prace związane z utworzeniem 34 baz danych 
BDOT500 i dostosowano 4 bazy danych BDOT500 do zgodności 
z obowiązującym modelem danych. 

3. Modernizację ewidencji gruntów i budynków. Uzupełnienie bazy 
danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali w celu 
generowania raportów; rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka 
budynków kartoteka lokali oraz pozyskanie standardowych 
danych w zakresie granic, oraz dostosowanie oznaczeń użytków 
gruntowych w ramach projektów: Podkarpacki System Informacji 
Przestrzennej, Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji 
o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN-Faza II). W ramach 
realizacji porozumienia z Głównym Geodetą Kraju 
przeprowadzone zostały prace związane z modernizacją 
ewidencji gruntów i budynków 12 obrębów ewidencyjnych 
z terenu powiatu jarosławskiego w tym:  

 Gmina Laszki 9 obrębów (Charytany, Czerniawka, Laszki, 
Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Tuchla, Wietlin III, Wietlin Wieś, 
Wysock) 

 Gmina Pawłosiów 3 obręby (Cieszacin Mały, Cieszacin 
Wielki, Szczytna). Ponadto w ramach realizacji projektu 
ZSIN-Faza II dokonano aktualizacji (konwersji) danych EGiB 
z obszaru powiatu jarosławskiego w zakresie danych rejestru 
TERYT, REGON, PESEL, Centralnego Rejestru Danych 
o Zabytkach (CRDoZ), Centralnego Rejestru Form Przyrody 
(CRFOP) oraz systemu NKW, z wyłączeniem obrębów 
objętych modernizacją. W ramach projektu PSIP 
przygotowano dokumentacje na potrzeby przeprowadzenia 
zamówienia publicznego i uruchomiono procedury 
zamówienia publicznego dla realizacji prac geodezyjnych 
w 81 obrębach ewidencyjnych z terenu powiatu 
jarosławskiego. Zamówienia nie wyłoniły wykonawcy, 
z uwagi na brak ofert oraz znaczne przekroczenie 
zaplanowanych środków. 

4. Scalenie gruntów w obszarze wsi Jodłówka w ramach programu 
wspólnotowego „PROW 2014-2020”.  

 zebranie wniosków od uczestników scalenia co do lokalizacji 
gruntów w projekcie scalenia, oraz wyłożenie rejestru przed 
scaleniem,  

 opracowanie wstępnego projektu rozmieszczenia działek 
i jego konsultacja, 

 opracowanie projektu scalenia gruntów (kompletny projekt 
wraz z warunkami objęcia w posiadanie-elementy 
zagospodarowania poscaleniowego, ustalenia służebności 
gruntowych, które utraciły wszelkie znaczenie dla 
nieruchomości władnącej). 

5. Scalenie gruntów w obszarze miasta Pruchnik w ramach 
programu wspólnotowego „PROW 2014-2020”.  
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 zebranie wniosków od uczestników scalenia co do lokalizacji 
gruntów w projekcie scalenia, oraz wyłożenie rejestru przed 
scaleniem,  

 opracowanie wstępnego projektu rozmieszczenia działek 
i jego konsultacja.  

6. Scalenie gruntów w obszarze wsi Jankowice w ramach programu 
wspólnotowego „PROW 2014-2020”. Przygotowanie i złożenie 
wniosku o przyznanie pomocy na operację typu „Scalanie 
gruntów” w obszarze wsi Jankowice w ramach poddziałania 
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją 
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Samorząd 
Województwa Podkarpackiego przyznał pomoc w kwocie 6 459 
476,44 zł, która stanowi 100% kosztów kwalifikowanych operacji. 
Starosta Jarosławski wydał postanowienie o wszczęciu 
postępowania scaleniowego gruntów położonych w obszarze wsi 
Jankowice. Przeprowadzono 2 zebrania uczestników scalenia:  

 w sprawie odczytania postanowienia o wszczęciu 
postepowania scaleniowego, 

 w spawie wyboru rady uczestników scalenia wsi Jankowice  
Wykonano prace scaleniowe w zakresie: 

 analiza i ocena materiałów geodezyjno-kartograficznych pod 
względem możliwości ich wykorzystania w projekcie 
scalenia, 

 badanie ksiąg wieczystych i porównanie zgodności danych 
z rejestrem ewidencji gruntów. 

7. Scalenie gruntów w obszarze wsi Boratyn w ramach programu 
wspólnotowego „PROW 2014-2020”.  

Przygotowanie i złożenie wniosku o przyznanie pomocy na 
operację typu „Scalanie gruntów” w obszarze wsi Boratyn 

w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane 

z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa 
i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.  
Samorząd Województwa Podkarpackiego przyznał pomoc 
finansową w kwocie 8 538 974,63 zł, która stanowi 100% 
kosztów kwalifikowanych operacji. 
Starosta Jarosławski wydał postanowienie o wszczęciu 
postępowania scaleniowego gruntów położonych w obszarze 
wsi Boratyn. 
Przeprowadzono 2 zebrania scaleniowe:  

 w sprawie odczytania postanowienia o wszczęciu 
postepowania scaleniowego,  

 w spawie wyboru rady uczestników scalenia wsi Boratyn,  
Wykonano prace scaleniowe w zakresie: 

 analiza i ocena materiałów geodezyjno-kartograficznych pod 
względem możliwości ich wykorzystania w projekcie 
scalenia, 

 badanie ksiąg wieczystych i porównanie zgodności danych 
z rejestrem ewidencji gruntów.  

8. Scalenie gruntów w obszarze wsi Rzeplin w ramach programu 
wspólnotowego „PROW 2014-2020”  

Przygotowanie i złożenie wniosku o przyznanie pomocy na 
operację typu „Scalanie gruntów” w obszarze wsi Rzeplin 

w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane 

z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa 
i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Samorząd Województwa 
Podkarpackiego pomoc finansową w kwocie 5 688 



RAPORT O STANIE POWIATU JAROSŁAWSKIEGO 

 

Strona 31 z 67 
 

7999,93 zł, która stanowi 100% kosztów kwalifikowanych 
operacji. Starosta Jarosławski wydał postanowienie o 
wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych 
w obszarze wsi Rzeplin. Przeprowadzono 2 zebrania 
scaleniowe:  

 w sprawie odczytania postanowienia o wszczęciu 
postepowania scaleniowego,  

 w spawie wyboru rady uczestników scalenia wsi Rzeplin.  
Wykonano prace scaleniowe w zakresie: 

 analiza i ocena materiałów geodezyjno-kartograficznych pod 
względem możliwości ich wykorzystania w projekcie 
scalenia, 

 badanie ksiąg wieczystych i porównanie zgodności danych 
z rejestrem ewidencji gruntów. 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego 
dotyczy zadanie (jeżeli 
dotyczy) w roku 
sprawozdawczym 

1. Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, w tym: 

 archiwizacja pzgik w systemie teleinformatycznym, 

 obsługa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
w zakresie geodezji i kartografii w systemie 
teleinformatycznym, 

 obsługa stron i petentów w systemie teleinformatycznym. 
2. Tworzenie Bazy danych GESUT, BDOT500 oraz mapy 

zasadniczej w ramach realizowanych projektów: Podkarpacki 
System Informacji Przestrzennej Budowa Zintegrowanego 
Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN-Faza II) 
K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu. 

3. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Uzupełnienie bazy 
danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali w celu 
generowania raportów; rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka 
budynków kartoteka lokali oraz pozyskanie standardowych 
danych w zakresie granic, oraz dostosowanie oznaczeń użytków 
gruntowych w ramach projektów: Podkarpacki System Informacji 
Przestrzennej, Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji 
o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN-Faza II).  

4. Scalenie gruntów w obszarze wsi Jodłówka w ramach programu 
wspólnotowego „PROW 2014-2020”  

5. Scalenie gruntów w obszarze miasta Pruchnik w ramach 
programu wspólnotowego „PROW 2014-2020”  

6. Scalenie gruntów w obszarze wsi Jankowice w ramach programu 
wspólnotowego „PROW 2014-2020”  

7. Scalenie gruntów w obszarze wsi Boratyn w ramach programu 
wspólnotowego „PROW 2014-2020”  

8. Scalenie gruntów w obszarze wsi Rzeplin w ramach programu 
wspólnotowego „PROW 2014-2020”  

 

Nazwa zadania Gospodarka nieruchomościami. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego 
w Jarosławiu  

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2018 r.  

Powiat Jarosławski jest właścicielem nieruchomości o łącznej 
powierzchni 486,1447 ha, w tym:  

 462,3626 ha – oddane w trwały zarząd na rzecz 
powiatowych jednostek organizacyjnych,  
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 0,0698 ha – oddane w użytkowanie wieczyste (Muzeum 
w Jarosławiu),  

 5,9287 ha – oddane w użytkowanie (COM w Jarosławiu, 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Jarosławiu),  

 35,4045 ha - pozostałe. 
Z ogólnej powierzchni – ponad 86% stanowią drogi. 
 
Według stanu na koniec 2018r. Powiat Jarosławski posiadał o 5 ha 
mniej powierzchni gruntów w stosunku do stanu na koniec 2017 r. 
Wynika to między innymi z utraty prawa własności do nieruchomości 
położonej w Pełkiniach na rzecz jej poprzednich właścicieli. Wartość 
netto środków trwałych na koniec 2018 roku wyniosła ponad 327 mln 
zł (w tym ponad 252 mln to drogi). Powiat posiada 100% udziałów 
w PKS S.A Jarosław – według sprawozdania finansowego z dnia 
5.04.2019 r. za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2018 r. kapitał 
zakładowy Spółki wynosił 470 000 akcji imiennych o wartości 
nominalnej 10 zł netto. 
 
Nabycie nieruchomości: 
W 2018 roku: 

 spowiatyzowano 22 działki ewidencyjne leżące w ciągu drogi 
powiatowej na ogólną powierzchnię ponad 9 ha, stwierdzone 
decyzjami Wojewody Podkarpackiego, 

 Powiat został właścicielem 4 działek w związku z realizacją 
inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi powiatowej Radymno-
Chałupki Medyckie wraz z rozbiórką istniejącego i budową 
nowego mostu oraz budową i rozbiórką drogi objazdowej 
z mostem tymczasowym w m. Michałówka i Duńkowice”. 

 Powiat otrzymał w drodze darowizny od Województwa 
Podkarpackiego udział w wysokości ½ części w 
nieruchomości o łącznej powierzchni 9 arów położonej 
w Jarosławiu przy ul. Kasprowicza (za budynkiem Starostwa). 

Sprzedaż nieruchomości: 
W 2018 roku: 

 W wyniku przetargu nieograniczonego sprzedano na rzecz 
osób fizycznych zabudowaną nieruchomość gruntową 
położoną w Radawie (tj. 6 działek o łącznej powierzchni 
37 arów). 

Dochody Powiatu Jarosławskiego w 2018r. wyniosły 413 427 zł 
(netto) z tytułu: 

 Sprzedaży nieruchomości: 151 500 zł         

 Czynszu dzierżawnego i najmu: 173 564 zł 

 Trwałego zarządu: 12 668 zł 

 Wieczystego użytkowania: 578 zł 

 Wpływy z usług: 42 460 zł 

 Wynagrodzenie z różnych dochodów: 32 657 zł. 

 

Nazwa zadania Administracja architektoniczno-budowlana. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego 
w Jarosławiu  
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2018 r.  

W roku 2018 przyjęto/ wydano dokumenty wg. 
poziomu merytorycznego aktów indywidualnych: 

 Ilość wniosków pozwolenia na budowę 1037 
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 Liczba wydanych postanowień do pozwoleń 163 

 Liczba spraw pozostawionych bez rozpoznania 24 

 Liczba wezwań z art. 64 Kpa 68 

 Ilość wydanych decyzji pozwolenia na budowę 900 

 Zatwierdzanie projektów budowlanych 900  

 Przeniesienie pozwolenia na budowę na innego Inwestora 59 

 Wydanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu 
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 30 

 Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania 
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia 
na budowę 16 

 Sprawy w toku na dzień 24.01.2019r. - 34 

 Ilość zgłoszeń z projektem 83 

 Ilość przyjętych zgłoszeń z projektem 71 

 Ilość przyjętych zgłoszeń na realizację budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych 2 

 Ilość przyjętych zgłoszeń na realizację linii 
energetycznych 69 

 Liczba wydanych postanowień do zgłoszeń   z projektem 21 

 Umorzenie postępowania administracyjnego 6  

 Wydanie decyzji sprzeciwu przyjęcia zgłoszenia 
z projektem 3  

 Pismo - zgłoszenie pozostaje bezprzedmiotowe 3 

 Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali 
mieszkalnych i użytkowych 11 

 Wydawanie dzienników budów 774 

 Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnie 
i wyposażenie lokali mieszkalnych 2 

 Ilość wniosków zgłoszenia robót budowlanych 868 

 Ilość decyzji sprzeciwu przyjęcia zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych 47 

 Liczba wydanych postanowień z art. 30 Pb do zgłoszeń 194 

 Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych 766 

 Sprawy w toku na dzień 24.01.2019r. 17 

 Liczba zgłoszeń bezprzedmiotowych 55 

 Ilość wniosków pozwolenia na budowę na realizację 
inwestycji drogowej 1 

 Ilość wydanych decyzji 1 

 Udostępnienie informacji publicznej 18 

 Ilość wniosków pozwolenia na rozbiórkę 27 

 Liczba wydanych postanowień do pozwoleń na   rozbiórkę 4 

 Liczba wezwań z art. 64 Kpa 2 

 Ilość wydanych decyzji pozwolenia na rozbiórkę 25 

 Wydanie decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na 
rozbiórkę 2 

 Sprawy w toku na dzień 24.01.2019r.- 1 

 Udzielenie odstępstwa od warunków technicznych 4 
 
W zakresie przygotowania scalenia gruntów 

 przygotowanie zestawienia rzeczowo-finansowego dla wsi 
Kramarzówka, 

 przygotowanie zestawienia rzeczowo-finansowego dla wsi 
Wola Węgierska, 

 przygotowanie zestawienia rzeczowo-finansowego dla wsi 
Węgierka. 
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Dokumentacja projektowa na: 

 Przebudowę dachu na Sali gimnastycznej i LO w Jarosławiu, 
ul. 3go Maja 4 o wartości 454 977,06zł. 

 Budowę Sali gimnastycznej wraz złącznikiem i salami 
dydaktycznymi w Jarosławiu przy ul. Ks. M. Lisińskiego 
o wartości 37 515 zł. 

 Przebudowę istniejącego budynku w Jarosławiu przy ul.H.J. 
Tarnowskiego 1 w celu dostosowania do potrzeb do ogniska 
baletowego o wartości 72 570 zł. 

 Wykonanie zastępcze robót budowalnych dla 
zagospodarowania poscaleniowego wsi  
Bystrowice, Więckowice, Tyniowice o wartości 70 973,29zł. 

 Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej dla 
Termomodernizacji budynków oświatowych o wartości         
14 574 715,71zł. 

 Opiniowanie studiów i planów miejscowych 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
W sprawozdawczym okresie prowadzono ścisłą współpracę z : 

 Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego 

 Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego 

 Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego 
Zasadnicze formy współpracy 

 zwracanie się do organów o zajęcie stanowiska przed 
wydaniem decyzji 

 uczestniczenie w naradach mających na celu 
skoordynowanie działań administracji  

 związanych z procesem inwestycyjnym a także utrzymaniem 
obiektów 

 telefoniczne konsultacje w przypadku potrzeby interpretacji 
przepisów szczególnych  

Współpraca z Samorządami Terytorialnymi Wykonując zadania 
z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej 
współpracowano z samorządem terytorialnym w zakresie : 

 uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 
planów zagospodarowania przestrzennego, 

 współpracy w zakresie wydawania decyzji związanych 
z obiektami budowlanymi liniowymi i sieciowymi 
w szczególności spełniania obowiązku czynnego udziału 
stron w prowadzonych postępowaniach, 

 wydania przez Starostę Powiatowego w Jarosławiu 
upoważnień do doręczania decyzji swoich za potwierdzeniem 
odbioru dla Wójtów Gmin. 

Współpracę prowadzono z: 

 Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Wojewódzkiego 
w zakresie podejmowanych decyzji administracyjnych oraz 
korzystanie z posiadanych przez Wydział Urbanistyki 
materiałów i orzeczeń Sądu Administracyjnego dotyczących 
wydanych decyzji przez Wojewodę Podkarpackiego. 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego 
dotyczy zadanie (jeżeli 
dotyczy) w roku 
sprawozdawczym. 

Przebudowa budynku Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych 
i Ogólnokształcących, Utwardzenie terenu, likwidacja składów opału, 
przebudowa szachtów, izolacja ściany Zachodniej o wartości 407 
341,91zł. 
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Nazwa zadania Gospodarka wodna. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Referat Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego 
w Jarosławiu 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2018 r.  

Prowadzony był nadzór nad Gminnymi Spółkami Wodnymi, w ramach 
którego Starosta Jarosławski przyjął uchwały dotyczące ich 
działalności. 

 

Nazwa zadania Ochrona środowiska i przyrody. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Referat Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego 
w Jarosławiu 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2018 r.  

1. W zakresie ochrony powietrza wydano: 

 1 pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,  

 zmieniono 3 pozwolenia zintegrowane, 

 wydano 1 pozwolenia zintegrowane, 

 dokonano analizy 1 pozwolenia zintegrowanego  

 przyjęto 25 zgłoszeń instalacji z których emisja nie wymaga 
uzyskania pozwolenia, a których eksploatacja wymaga 
zgłoszenia oraz 25 ich aktualizacji, a także przyjęto 
3 zgłoszenia o zakończeniu eksploatacji instalacji.  

 przeprowadzono planowane kontrole w zakresu 
przestrzegania przepisów o ochronie powietrza. Realizacja 
ww. zadań wymagała współpracy z Podkarpackim 
Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska oraz 
gminami.  

2. W zakresie gospodarki odpadami wydano: 

 zmieniono 2 pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 

 wydano 1 pozwolenie na wytwarzanie odpadów,  

 2 zezwolenia na zbieranie odpadów i w 1 dokonano zmian, 

 przeprowadzono planowane kontrole w zakresu 
przestrzegania przepisów ustawy o odpadach, 

3. W zakresie emisji hałasu: 

 przeprowadzono 4 interwencje spowodowane uciążliwością 
hałasową 

4. W zakresie łowiectwa: 

 na podstawie zawartych umów naliczono czynsze 
dzierżawne za obwody łowieckie, a także współpracowano 
z Polskim Związkiem Łowieckim, Nadleśnictwami i Kołami 
Łowieckimi w celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania gospodarki łowieckiej. 

 wydano 2 zezwolenia na utrzymywanie i hodowanie chartów 
i ich mieszańców. 

5. Z zakresu prawa geologicznego i górniczego: 

 przyjęto 2 zgłoszenia robót geologicznych z wykorzystaniem 
ciepła ziemi, 

 zatwierdzono 2 dokumentacje hydrogeologiczne, 

 wygaszono 1 koncesję na wydobycie kopalin. 

 sprawowany był ciągły nadzór nad przedsiębiorstwami 
posiadającymi koncesje starosty na eksploatacje kopaliny 
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pospolitej oraz przyjmowano informacje o wydobytej 
kopalinie w systemie półrocznym. 

6. W zakresie ochrony przyrody: 

 wydano 4 zaświadczenia o rejestracji zwierząt podlegających 
ochronie (wynikających z przepisów ustawy o ochronie 
przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r.). 

 wydano 117 zezwoleń na wycinkę drzew rosnących na 
terenach gminnych (zgodnie z ustawą o ochronie przyrody). 

7. Ufundowanie nagród dla uczestników laureatów XI edycji 
konkursu „Energia odnawialna”. 

8. Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej terenu Zespołu 
Pałacowo - Parkowego w m. Wysock, gm. Laszki, o łącznej 
powierzchni 16,20 ha z uwzględnieniem drzewostanu w ramach 
zadania pn. „Rewaloryzacja i restytucja zabytkowego założenia 
pałacowo - parkowego w Wysocku”. 
 

 

Nazwa zadania Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Referat Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego 
w Jarosławiu 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2018 r.  

1. W zakresie Leśnictwa: 

 Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach nadzór 
nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa sprawuje Starosta. Na podstawie zawartych 
porozumień z dnia 29 stycznia 2016 r. nadzór ten na terenie 
powiatu jarosławskiego sprawuje Nadleśnictwo Jarosław 
oraz Nadleśnictwo Kańczuga. Zgodnie z zawartymi 
porozumieniami w 2018 r. Nadleśnictwo Jarosław 
sprawowało nadzór nad 2 665,91 ha, Nadleśnictwo 
Kańczuga nadzorowało 650,47 ha.  

 Wydano 1394 zaświadczenia potwierdzające, że działki nie 
są objęte uproszczonym planem urządzania lasu, oraz 
inwentaryzacją lasu w celu zbycia przedmiotowych działek. 

 Rozdzielono środki przekazane przez ARiMR dla właścicieli 
gruntów leśnych.  

 Współpracowano z Nadleśnictwami, ARiMR, Burmistrzami, 
Wójtami Gmin oraz z RDOŚ w Rzeszowie, w sprawie 
realizacji zadań wynikających z ustawy o lasach, ustawy 
o ochronie przyrody.  

 Przeprowadzono oceny udatności upraw leśnych w ramach 
działania 5 PROW na lata 2007-2013 „Zalesianie gruntów 
innych niż rolne”, które zostały zalesione wiosną 2015 r., 
na terenie gmin: Wiązownica, Laszki, Radymno na łącznej 
powierzchni 9,74 ha. 

2. W zakresie rolnictwa i rybactwa śródlądowego:  

 Wydano 164 karty wędkarskie i zarejestrowano 25 szt. łódek 
i pontonów służących do amatorskiego połowu ryb.  

 Współpracowano z Państwową Strażą Rybacką i Społeczną 
Strażą Rybacką oraz prowadzono i aktualizowano rejestr 
członków Społecznej Straży Rybackiej. 
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Nazwa zadania Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Referat Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, 
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu, 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2018 r.  

W realizacji zadania uczestniczyły podmioty spoza struktur 
organizacyjnych powiatu:  
 
Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu, 
Sąd Rejonowy w Jarosławiu – Wydział Rodzinny i Nieletnich, Urzędy 
Miast i Urzędy Gmin z terenu powiatu jarosławskiego ich wydziały 
i jednostki organizacyjne w Jarosławiu, 
Straż Miejska w Jarosławiu, 
Ochotnicze Straże Pożarne, przedstawiciele organizacji społecznych, 
stowarzyszeń i wolontariat. 
 
Zadanie realizowano w oparciu o: 
- Uchwała nr VII/40/2015 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 
30.04.2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego 
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 
2015 -2018;  
- Zarządzenie nr 76/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 05 grudnia 
2018r. w sprawie powołania na trzyletnią kadencję Komisję 
Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Jarosławskim; 
- Projekt Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 
2019-2021 z dnia 27 grudnia 2018r., który został przyjęty do realizacji 
uchwałą nr IV/33/2019 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 
31 stycznia 2019 r. 
 
Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo publiczne 
i bezpieczeństwo obywateli są uwarunkowania społeczne. Ciągłym 
przemianom społeczno-gospodarczym towarzyszą: bezrobocie, 
zachwianie wartości etycznych, narkomania, frustracja, 
przestępczość. Dokonując oceny wykonanych zadań Programu 
2015-2018 należy stwierdzić, że zadania ujęte w Programie zostały 
zrealizowane. Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod 
przewodnictwem Starosty Jarosławskiego odbywały się wspólnie z 
Powiatowym Zespołem Zarzadzania Kryzysowego a omawiana 
problematyka była zbieżna z założeniami Programu. Problematyka 
posiedzeń obejmowała: 
- stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu, 
- ochronę przeciwpożarową, 
- realizację zadań w ramach Programu „Bezpieczne Wakacje”, 
- gotowość służb do reagowania w okresie zimowym, 
- możliwość podejmowania działań w zagrożeniach sanitarno-
weterynaryjnych, 
Trafnie identyfikowano problemy bezpieczeństwa w szkołach oraz 
placówkach oświatowych. 
W ramach prowadzonych działań edukacyjno - profilaktycznych 
poprzez organizowanie konkursów, pogadanek z zakresu 
bezpieczeństwa „Edukacja dla bezpieczeństwa”, zapoznawano 
nauczycieli jak i uczniów z negatywnymi zachowaniami oraz 
reagowaniem na patologie, które mogą się pojawiać na terenie 
placówek oświatowych.  
Realizowano również zadania w zakresie programów korekcyjno-
edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie „ Zacznij wszystko 
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od nowa” jak i Programy osłonowe wspierania jednostek samorządu 
terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 

 

Nazwa zadania 

Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie 
powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa 
i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia 
ludzi oraz środowiska. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Referat Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, 
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 
Referat Środowiska i Rolnictwa 
Wydział Komunikacji 
Szkoły ponadpodstawowe (mieszczące się w obiektach 
przewidzianych do przyjęcia ewakuowanych z terenów zagrożonych) 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, 
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu, 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu, 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu, 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu, 
Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, 
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu. 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2018 r.  

Zadanie nadzorowane jest przez Powiatowe Centrum Zarzadzania 
Kryzysowego w Jarosławiu 
 
Na poziomie powiatu został opracowany i zatwierdzony w dniu             
17 lipca 2018 r. przez Wojewodę Podkarpackiego Plan Zarządzania 
Kryzysowego Powiatu Jarosławskiego. Załącznik wyżej 
wymienionego Planu stanowi Plan Operacyjny Ochrony przed 
Powodzią. W Planach zawarto ocenę ryzyka wystąpienia zagrożeń, 
szacowanie ryzyka oraz skutki dla ludności i infrastruktury w sytuacji 
wystąpienia zagrożeń określonych  w Planie. W załącznikach 
funkcjonalnych Planu wskazano organizację systemu monitorowania 
zagrożeń, ostrzegania i alarmowania ludności, organizację ewakuacji 
z obszarów zagrożonych jak również formy pomocy medycznej, 
społecznej, psychologicznej oraz zasady i tryb oceniania                                  
i dokumentowania szkód. 
 
W Planie operacyjnym ochrony przed powodzią wskazano tereny 
nieobwałowane narażone na niebezpieczeństwo powodzi, wykaz 
dróg i mostów zagrożonych uszkodzeniem jak również zestawienie 
sił i środków przewidzianych do przeprowadzenia akcji 
przeciwpowodziowych. W Starostwie Powiatowym zlokalizowany jest 
magazyn przeciwpowodziowy wyposażony w sprzęt i środki 
niezbędne do prowadzenia działań ratunkowych w pierwszej fazie 
akcji. Doposażono w 2018 r. magazyn przeciwpowodziowy w agregat 
prądotwórczy, śpiwory, zestawy oświetleniowe oraz plandeki. 
Zawarta jest również umowa z przedsiębiorcą na dostawę piasku, 
który wykorzystany będzie do wypełnienia worków w celu 
uszczelniania i podwyższania wałów powodziowych. W miesiącu 
listopadzie  2018 r. na połączonym posiedzeniu Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa 
przedstawiono projekt stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
powiatu, który został przedłożony i przyjęty (art. 12 pkt 9d ustawy 
z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym) uchwałą nr 
IV/34/2019 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 31.01.2019 r., 
w której to Rada Powiatu dokonuje pozytywnej oceny zabezpieczenia 
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przeciwpowodziowego powiatu jarosławskiego. W Starostwie 
funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, które 
realizuje zadania określone w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. 
W sytuacji narastania zagrożenia uruchamiane są procedury 
powiadamiania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego jak również podnoszenie gotowości służb, 
a w szczególności jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo - 
Gaśniczego, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Policji i innych 
służb w zależności od zagrożenia. W Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu opracowany jest 
i zatwierdzony w dniu 6 listopada 2018 r. przez Starostę Powiatowy 
Plan Ratowniczy, który skorelowany jest z Planem Zarządzania 
Kryzysowego Powiatu. Tematyka zagrożeń przeciwpożarowych 
została przedstawiona na posiedzeniach Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego w dniach 26.02.2018 r. i 11.06.2018 r., 
na których to Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
przedstawił stan zabezpieczenia przeciwpożarowego powiatu jak 
również bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektów 
wypoczynkowych, kolonijnych w okresie letnim. W ramach 
przeprowadzonego w miesiącu maju ćwiczenia pk. „MAJ 2018” 
doskonalono procedury systemu ostrzegania i alarmowania ludności 
w sytuacji pożaru wielkoobszarowego na terenie Miasta i Gminy 
Pruchnik. Doskonalono również współdziałanie organów sił 
działających na terenie powiatu tj. KPPSP, KPP, Straży Granicznej, 
jednostek organizacyjnych powiatu oraz Ratownictwa Medycznego. 
Po raz pierwszy w ćwiczeniu udział wzięli żołnierze 34 batalionu 
lekkiej piechoty 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.                        
W ćwiczeniu wzięło udział 350 osób i funkcjonariuszy. 

 

Nazwa zadania Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2018 r.  

W 2018 roku ze wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu 
w postaci aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, tj. szkoleń, 
staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, jednorazowych 
środków na założenie działalności gospodarczej, 
wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, bonu na zasiedlenie 
skorzystało 1 518 osób, w tym: 

 1 508 osób bezrobotnych; 

 10 osób poszukujących pracy.  

 Staż - skierowano 450 osób bezrobotnych i 8 osób 
poszukujących pracy.  

 Roboty publiczne - skierowano 232 osoby bezrobotne. 
1. Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów 

wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego                         
do 30 r.ż. (art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy) – odbywało wsparcie 131 osób,  

2. Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy 
dla skierowanego bezrobotnego, pracodawcy – skierowano 
181 osoby.  

3. Dotacje jednorazowo środków na podjęcie działalności 
gospodarczej - 117 osób. 

4. Prace interwencyjne - skierowano 216 osób bezrobotnych. 
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5. Szkolenia indywidualne – skierowano 52 osoby. 
6. Bon szkoleniowy – wykorzystało 51 osób. 
7. Bon na zasiedlenie – otrzymało 69 osób. 
8. Prace społecznie użyteczne w ramach Programu Aktywizacja 

i Integracja (PAI – skierowano 4 osoby. 
9. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

 Wpłynęło od Pracodawców 74 wnioski o przyznanie środków 
w ramach KFS, podpisano 49 umów. 

 W ramach zawartych umów przeszkolono 237 pracowników, 
w tym 90 kobiet oraz 15 pracodawców (ogółem 252 osoby). 
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku 
sfinansowano: 

 kursy dla 13 pracodawców i 232 pracowników, w tym                     
86 kobiet, 

 studia podyplomowe dla 2 pracodawców i 5 pracowników, 
w tym 3 kobiety. 

Stopa bezrobocia na koniec 2018 r. wynosiła 12,2% tj. o 1,1 % mniej 
niż na koniec 2017 r.  

Na koniec 2018 r. zarejestrowanych było 6 551 osób bezrobotnych w 
stosunku do roku 2017 nastąpił spadek o 474 osoby. 51% 
bezrobotnych stanowiły osoby bezrobotne pozostające bez pracy 
powyżej12 miesięcy. Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku 
wynosiła 944, tj. 14,4% ogólnej liczby zarejestrowanych.  

Realizowane projekty współfinansowane środkami Europejskiego 
Funduszu Społecznego: 

- Projekt pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających 
bez pracy w powiecie jarosławskim (IV)” realizowane formy aktywizacji 
zawodowej: staż, jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.  

- Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w 
powiecie jarosławskim (III)” realizowane działania aktywizacyjne na 
rzecz bezrobotnych do 29 roku życia: staż, bon szkoleniowy, bon na 
zasiedlenie, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, 
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.  

- Projekt pn. „Rozwój drogą do kariery”- realizowane formy wsparcia: 
szkolenie zawodowe (2 rodzaje), staż oraz wyposażenie lub 
doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.  

Projekt pn. „Moja przyszłość” – realizowane formy wsparcia: 
indywidualny plan działania, doradztwo zawodowe, pośrednictwo 
pracy, prace interwencyjne, staż, doposażenie/wyposażenie miejsc 
pracy. 
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Nazwa zadania Ochrony praw konsumenta. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Powiatowy Rzecznika Konsumentów w strukturze organizacyjnej 
Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.  
 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2018 r.  

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Jarosławiu działając w oparciu 
o ustawę z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji        
i konsumentów ( Dz. U. Nr 50 poz. 331 z póź. zm.) realizował                  
w 2018 r. zadania z zakresu: 
1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego           

i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów 
w ilości 234 porad w tym: 

 132 porad udzielonych konsumentom podczas ich wizyty 
w biurze Rzecznika, 

 98 porad udzielonych konsumentom telefonicznie, 

 4 porady internetowo 
2. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw 

i interesów konsumentów w ilości 74 wystąpień. 
3. Sporządzenie konsumentom do Sądu Cywilnego pozwów           

w 6 sprawach. 
4. Spotkanie informacyjno-edukacyjne w sprawie praw 

konsumentów z uczestnikami dnia seniora organizowanym przez 
ZUS oraz spotkanie z seniorami w dziennym domu pomocy. 

 

Nazwa zadania Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Referat Kontroli, Skarg i Wniosków Starostwa Powiatowego 
w Jarosławiu.  

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2018 r.  

W rok 2018 Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów pomocy 
prawnej, w których była udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób 
uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. 
z 2017 r., poz. 2030). Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały 
zlokalizowane w powiatowych i gminnych lokalach, na podstawie 
zawartych porozumień. Nieodpłatna pomoc prawna była świadczona 
na terenie powiatu Jarosławskiego w punktach: 

 Starostwo Powiatowe w Jarosławiu  

 Urząd Miasta w Radymnie 

 Urząd Gminy w Jarosławiu 

 Urząd Gminy w Wiązownicy 

 Urząd Gminy w Chłopicach 

 Urząd Gminy w Laszkach 

 Urząd Gminy w Radymnie  

 Urząd Miejski w Pruchniku 

W 2018 r. udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 1 645 osobom. 

Dziedziny prawa, w których udzielono najwięcej porad: 

1. prawo cywilne – 243  
2. prawo spadkowe -162 

3. prawo rzeczowe – 143 

4. ubezpieczenia społeczne - 133 
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Beneficjenci pomocy: 
1.   Seniorzy (powyżej 65 lat) – 599 

2.   Juniorzy (poniżej 26 lat) – 195 

3.   Posiadacze Karty dużej rodziny - 101 

 
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona była osobiście przez 
adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. 
Darmową pomoc prawną otrzymywali: 

 młodzież do 26 roku życia, 

 osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego 
zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej 
zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których 
w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie 
pobranego świadczenia, 

 osoby, które ukończyły 65 lat, 

 osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 

 kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych 
i okresu powojennego, 

 weterani, 

 zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską 
żywiołową lub awarią techniczną, 

 kobiety w ciąży. 
 
Pomoc prawna polegała na: 

 poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie 
prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach, 

 wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania 
dotyczącego jej problemu prawnego, 

 pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej 
projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia 
pomocy, z wyłączeniem pism procesowych 
w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism 
w postępowaniu sądowo-administracyjnym, 

 sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 

 
Uprawnieni mogli uzyskać informacje w zakresie: 

 prawa pracy, 

 przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

 prawa cywilnego, 

 spraw karnych, 

 spraw administracyjnych, 

 ubezpieczenia społecznego, 

 spraw rodzinnych, 

 prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 
Pomoc nie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, 
dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowywania do jej rozpoczęcia. 
W ramach edukacji prawnej powiat i organizacje pozarządowe 
promowały system nieodpłatnej pomocy prawnej w środkach 
masowego przekazu. Ponadto opublikowano cykl artykułów 
tematycznych podejmujących zagadnienia z różnych dziedzin prawa. 
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Nazwa zadania Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz obiektów administracyjnych. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Budynki oraz budowle usytuowane na nieruchomościach 
stanowiących własność Powiatu Jarosławskiego, administrowane 
są przez jednostki organizacyjne powiatu, którym oddano je 
w trwały zarząd, użytkowanie bądź użytkowanie wieczyste. 
 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2018 r.  

Budynki usytuowane na nieruchomościach stanowiących własność 
Powiatu Jarosławskiego nieprzekazane w trwały zarząd, zarząd 
i administrowanie innym jednostkom organizacyjnym lub podmiotom 
tj. 

 Budynek przy ul. Poniatowskiego 6 w Jarosławiu (udział we 
własności ½) w którym na podstawie umowy użyczenia 
znajduje się Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 

 Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Jarosławiu w którym 
na podstawie umowy najmu znajduje się Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na podstawie aktu 
notarialnego (ustanowienie użytkowania), poddawane są 
okresowym przeglądom oraz kontrolą stanu technicznego, 
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 

 

 

Nazwa zadania Obronność. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

1. Kierownicy w jednostkach organizacyjnych podległych 
i nadzorowanych przez Starostę;  

2. Naczelnicy i Kierownicy Wydziałów i Referatów, samodzielne 
stanowiska pracy; 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2018 r.  

Wytyczne Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.12.2017 r. do 
szkolenia obronnego realizowanego na terenie województwa 
podkarpackiego w 2018r.  
- Wytyczne Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.12.2017 r. 

w sprawie realizacji zadań pozamilitarnych przygotowań obronnych 

w 2018r.  
- Plan szkolenia obronnego powiatu jarosławskiego na 2018 rok 
- Plan zasadniczych przedsięwzięć z zakresu pozamilitarnych 
przygotowań obronnych powiatu jarosławskiego w 2018 r.  
- Program szkolenia obronnego na lata 2017-2019 
 
Główny wysiłek pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie 

jarosławskim w 2018 roku ukierunkowano na doskonalenie 

kierowniczej kadry i zespołów zadaniowych wchodzących w skład 

stanowiska kierowania do działania w sytuacji wystąpienia 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny.  

W aktualności utrzymano Plan Akcji Kurierskiej Administracji 
Publicznej.  
W zakresie przygotowania podmiotów leczniczych utrzymano  
w aktualności dokumentację planistyczno-organizacyjną związaną  
z przygotowaniem podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 
państwa; 
Opracowano Plan przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 
roku na terenie powiatu jarosławskiego, oraz dokonano końcowego 
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rozliczenia kosztów poniesionych na zadania związane 
z przeprowadzeniem kwalifikacji  
- w zakresie szkolenia obronnego opracowano Plan szkolenia 
obronnego powiatu jarosławskiego, przedstawiciele Starostwa 
uczestniczyli w ćwiczeniach i szkoleniach obronnych prowadzonych 
przez układ militarny oraz w szkoleniach i ćwiczeniach 
realizowanych przez Wojewodę – zgodnie z Planem szkolenia 
obronnego na 2018 rok; 
- zgodnie z metodyką przygotowania i prowadzenia ćwiczeń 
obronnych przygotowano i przeprowadzono kompleksowe, 
powiatowe ćwiczenie obronne w miesiącu maju z udziałem 
wydzielonych sił 34 batalionu lekkiej piechoty 3 Podkarpackiej 
Brygady Obrony Terytorialnej; 

  

  

Nazwa zadania Promocja powiatu. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego 
w Jarosławiu.  

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2018 r.  

Organizacja i współorganizacja powiatowych imprez i wydarzeń 
z zakresu kultury, promocji i sportu 

W ramach środków zarezerwowanych w budżecie na realizację 
działań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 
promocji oraz sportu odbyły się następujące imprezy i wydarzenia: 

1. Wydarzenia z cyklu „Starosta Jarosławski Zaprasza”:  

- Koncert „Jazz Show Sasha Strunin i Gary Guthman” oraz 
koncert Kevina Kennera z cyklu Wielkie Recitale Mistrzów.  

- Powiatowy Dzień Matki.  

- Koncert Małgorzaty Walewskiej z okazji Dnia Komisji 
Edukacji Narodowej dla pracowników oświaty. 

- Koncert organowy Arkadiusza Popławskiego, Kolegiata 
pw. Bożego Ciała w Jarosławiu. 

2. Cykl uroczystości związanych ze 100-leciem odzyskania 
niepodległości przez Polskę pod wspólnym hasłem 
„Jarosławskie dla Niepodległej”, organizowanych we 
współpracy z Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, 
szkołami średnimi Powiatu oraz innymi organizacjami. 
w ramach podsumowania akcji została wydana książka 
„Jarosławskie drogi do Niepodległości”. 

3. Współorganizacja uroczystych obchodów 20-lecia restytucji 
Powiatu Jarosławskiego – wydanie okolicznościowego 
albumu „Jarosławskie. Przemiany”. 

4. Dożynki Powiatowo-Archidiecezjalne w Jarosławiu 

5. XI Jarosławskie Potyczki Ortograficzne. 

6. Konkurs Przetworów Tradycyjnych Powiatu Jarosławskiego 
„Z Babcinej spiżarni” połączony ze Zjazdem Integracyjnym 
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Jarosławskiego, 
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w Korzenicy – organizowany wspólnie z Powiatową Radą 
Kół Gospodyń Wiejskich oraz Wójtem Gminy Laszki. 

7. Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju mieszkańcom 
Rejonu Jaworowskiego na Ukrainie, na przejściu 
granicznym w Budomierzu. 

8. Agro targi Wschód – objęcie patronatem i pomoc w promocji 
wydarzenia. 

9. Włączenie się w wydarzenia organizowane przez 
jarosławskie parafie, m.in. Orszak Trzech Króli, Pola nadziei, 
z bliźnim na majówkę, Marsz Światła, Droga Krzyżowa. 

10. Wydarzenia organizowane wspólnie z Gminą Miejską 
Jarosław, m.in. Bieg ku pamięci Żołnierzy Wyklętych „Bieg 
Tropem Wilczym”, „Zlot Gwiaździsty. Śladami Przeszłości”, 
Narodowe Czytanie "Przedwiośnia", XVII Regionalny 
Konkurs Recytatorski i Poetycki im. Jerzego Hordyńskiego. 

11. Uczestnictwo w programie „Kocham, więc badam” – 
sfinansowanie profilaktycznych badań onkologicznych dla 
dzieci. 

12. Współorganizacja Triatlonu Radymno 2018 

Obejmowanie wydarzeń patronatem honorowym starosty 
jarosławskiego 

W 2018 roku odbyły się następujące wydarzenia o charakterze 
kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i społeczno-gospodarczym 
objęte patronatem honorowym Starosty Jarosławskiego: 

1. Charytatywny Turniej Gier Online 
2. Kolędy i Pastorałki XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych 
3. XIV Przegląd Kolęd i Pastorałek Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych Województwa Podkarpackiego 
4. XXIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek Jarosław 2018 
5. Turniej piłki siatkowej o puchar PWSTE 
6. III Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej o puchar Burmistrza 

Pruchnika 
7. I Gala Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jarosławiu 
8. I Sympozjum Naukowe "Starzenie się i starość wyzwaniem 

i zadaniem XXI wieku" 
9. XIII Turniej Szachowo-Warcabowy Mieszkańców DPS 
10. II Podkarpacki Bal Charytatywny na rzecz Chorych na 

Mukowiscydozę 
11. "Szkoła Cukrzycy" cykl 8 spotkań edukacyjnych 
12. I Powiatowy Konkurs fotograficzny Zawód w obiektywie, 

i edycja: Projektant Mody 
13. I Turniej o Puchar Starosty Powiatu Jarosławskiego 
14. II Wiosenna Liga Badmintona o Puchar Starosty Jarosławskiego 
15. II Podkarpackie Zawody Lekkoatletyczne 
16. Kampania Charytatywna "Kilometry Dobra" 
17. I edycja Konkursu Literackiego ,,Przez literaturę do historii 

i kultury" 
18. IV edycja Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego 

„Language Master” 
19. XI Edycja Konkursu Recytatorskiego "Wiosna w sercu, wiosna 

wokoło" 
20. 51 Krajowa Wystawa Psów Rasowych 
21. "Dzień Służb Mundurowych" 
22. XV Edycja Akcji Charytatywnej "Dzieci Dzieciom Wielkanocny 

Dar Serca" 
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23. XVII edycja Konkursu Wiedzy Technicznej "Sapere aude"- 
odważ się być mądrym! 

24. III edycja Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych - Kanada 
25. Okręgowy Turniej w League of Legends 
26. VI edycja Ogólnopolskiego Maratonu Matematycznego 

"Banachiada" 
27. Konkurs ,,Magia Kolorów" 
28. Mecz międzypaństwowy Polska - Chorwacja EDME 
29. XVII Powiatowy Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie 
30. Konkurs ,,Juliusz Słowacki i jego epoka" 
31. V edycja Wojewódzkiego Konkursu "Śladem Wielkich Polaków" 
32. III edycja Konkursu "Książka inna niż wszystkie" 
33. Trójwymiarowy Świat Matematyki-"Pojazdy Kołowe" 
34. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega 

Pożarom" 
35. III Regionalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży ze 

Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera "Niebieskie Motyle 
2018" 

36. XI Turniej Badmintona o Puchar Starosty dla uczniów 
i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych 

37. XXII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych 

38. IV Edycja konkursu piosenki "Śpiewający tancerze"  
39. „Twoje endorfiny to szczęście innej rodziny” 
40. II Przegląd Kabaretów Młodzieżowych MŁODSZA PAKA 
41. Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 

w Ruchu Drogowym 
42. Gra Miejska "Jarosławskie dla Niepodległej" 
43. III Regionalny Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie RePeToNi 2018 
44. Konkurs historyczno-przyrodniczy "Polska moja Ojczyzna - 

przeszłość i teraźniejszość - Wolna i Niepodległa – 100-lecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości" 

45. XVI Przegląd Twórczości Dziecięcej "Bajkowy Świat" 
46. XVII Regionalny Konkurs „Zlot Gwiaździsty. Śladami 

Przeszłości” 
47. II Międzynarodowy Konkurs Pracy Psów Dzikarzy 
48. II Wiosenna Liga Badmintona o puchar Starosty Jarosławskiego 
49. Wybrane aspekty problemów somatycznych i psychicznych 

pacjentów z przewlekłą chorobą kardiologiczną. Konferencja 
Pielęgniarek 

50. Gdzie Maryja, tam duch Święty - Pielgrzymka Diabetyków do 
Matki Bożej Śnieżnej w jarosławskiej Kolegiacie. 

51. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-szkoleniowa 
"Interdyscyplinarne aspekty urody, zdrowia i choroby" 

52. XV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem "Dbamy 
o zdrowie" 

53. Piknik Naukowy pn. "Naukowy zawrót głowy" 
54. Piknik Charytatywny "Jestem z Mateuszem" 
55. Jubileusz 25-lecia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich 
56. Piknik wędkarski z okazji Dnia Dziecka 
57. 100 Wierszy na stulecie Niepodległej 
58. ,,Ogród w obiektywie" Konkurs Fotograficzny. III edycja 
59. Zawody wędkarskie dla szkół średnich 
60. XV Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, 
61. VII Dzień Weterana Poza Granicami Państwa 
62. Powiatowy Konkurs "Mistrz Ortografii" 
63. XI edycja Konkursu ,,Energia Odnawialna" 
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64. VI Międzynarodowa konferencja Naukowa Aktywność 
podmiotów gospodarczych w zmieniających się warunkach 
ekonomicznych 

65. Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka dla dzieci 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Jarosławiu 

66. X edycja konkursu plastycznego "Tradycje udziału żołnierzy 
polskich w misjach pokojowych 1953-2018" 

67. II Powiatowy Konkurs Piosenki anglojęzycznej ,,Let's sing" 
68. VII Przegląd Kapel Ludowych - Pawłosiów 2018 
69. XV Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej Mieszkańców Domów 

Pomocy Społecznej 
70. II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Policyjnych 
71. Szkolenio - Konferencja pt.: "Wieś - bezpieczne miejsce do życia 

i pracy" 
72. Ścieżka Huculska na Śmidowej 
73. Obchody Jubileuszu 70-lecia Klubu Sportowego Szówsko 
74. Piknik Lotniczy z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości 
75. Ogólnopolska Akcja Narodowego Czytania 
76. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 
77. IV Rajd Rowerowy Szówsko - Radawa 
78. "Śladami niepodległości - Jarosławski marsz na orientację" 
79. Złaz turystyczny Dla Niepodległej - "Z serca miasta na dach 

powiatu" 
80. Prelekcje historyczne Drogi Polaków do Niepodległości 
81. XXXIII Międzynarodowy Zlot Europejskiej Rodziny Szkół im. 

Juliusza Słowackiego 
82. Konkurs plastyczny Bezpieczne Wakacje 2018 
83. Konkurs fotograficzny "Śladami Niepodległej w Jarosławiu" 
84. I Wojewódzki Integracyjny Konkurs Artystyczny Placówek 

Oświatowych "Karolki 2018" 
85. XVII Regionalny Konkurs Recytatorski i Poetycki im. Jerzego 

Hordyńskiego 
86. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gromadzenie 

i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych" 
87. Polskie Stulecie Odzyskania Niepodległości "Gramy dla 

Niepodległej” 
88. Finał Zasłużeni dla Ziemi Jarosławskiej – akcja pamięci 
89. FINAŁ Powiat Jarosławski w drodze do niepodległości -   

1914-1918 
90. XXI Wojewódzki Turniej Warcabowy Szkól i Ośrodków 

Specjalnych Województwa Podkarpackiego 
91. XIV Edycja Mickiewiczowskiego Konkursu Recytatorskiego  
92. VIII Edycja konkursu plastycznego Namaluj poezję Adama 

Mickiewicza 
93. Targi Edukacyjne „TETRIX” 
94. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ojczystej im. Michała 

Zielińskiego "Serce w plecaku 2018" 
95. XI Przegląd Piosenki i Poezji Kresowej 
96. Problem Przemocy Domowej i Instytucjonalnej - Zwalczanie 

i Zapobieganie 
97. XVIII Przegląd Twórczości Artystycznej Mieszkańców DPS  
98. 50. Jubileuszowa Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych, 

Królików i Drobnego Inwentarza 
99. VI Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV i AIDS 
100. XI Turniej Tenisa Stołowego Placówek Oświatowo- 

Wychowawczych i Szkół z terenu województwa podkarpackiego 
101. Rocznica Przyznania Siłom Pokojowym Narodów 

Zjednoczonych Pokojowej Nagrody Nobla 
102. Finał Konkursu Fotograficznego "Ja i niepodległa" 
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103. Ekonomik dla Mateusza- Aukcja Charytatywna  
104. V Edycja konkursu wokalnego "Śpiewający tancerze" 
105. I Halowy turniej piłki nożnej rocznik 2009 o puchar Starosty 

Jarosławskiego 
 
 
Działania związane z promocją powiatu 
 

Powiat stale współpracuje z szesnastoma redakcjami. Współpraca 
polega na stałym informowaniu o najważniejszych wydarzeniach 
z życia Powiatu Jarosławskiego. Stale rozszerzana lista mailingowa 
objęła w 2018 r. 37 dziennikarzy i redakcji mediów lokalnych, 
regionalnych i ogólnopolskich (w tym Polską Agencję Prasową, 
dzięki czemu informacje są publikowane w tytułach ogólnopolskich). 
W 2018 roku zostało opublikowanych 388 materiałów prasowych 
w głównych tytułach, związanych z powiatem jarosławskim (Gazeta 
Jarosławska, Życie Podkarpackie, Ekspres Jarosławski). Informacje 
ukazywały się także w prasie ogólnopolskiej (Nasz Dziennik, 
Niedziela, itd.), na portalach internetowych (typu gospodarka 
podkarpacka), mediach elektronicznych (Radio Rzeszów, Radio Via, 
TVP3 Rzeszów, Twoja TV, Pod24), co daje kolejnych kilkadziesiąt 
informacji o najważniejszych wydarzeniach z życia powiatu. 
W zależności od potrzeb, w sytuacjach nadzwyczajnych, 
organizowane są także briefingi i konferencje prasowe z udziałem 
mediów. W roku 2018 było ich 4. Ze względu na politykę medialną 
prowadzoną przez poszczególne redakcje (brak miejsca na 
umieszczanie wszystkich informacji z życia Powiatu), jako remedium 
zastosowano opracowywanie własnych wkładek informacyjno-
promocyjnych, kolportowanych do czytelników z terenu powiatu 
jarosławskiego. w roku 2018 było ich 3. 

W roku 2018 opublikowano 540 artykułów na stronie internetowej 
Powiatu Jarosławskiego. Głównie były to Aktualności (363) 
i Nowości Oświatowe (177), ale również artykuły w innych działach 
np. Turystyka, Informacje dla inwestorów, Ogólnie o Powiecie, itp. 
Strona była stale aktualizowana i dostosowywana do aktualnych 
potrzeb wynikających z zadań Powiatu (informacje statystyczne, 
roczne programy współpracy, filmy promocyjne, itp.). Wyróżnikiem 
działań może być fakt uznania strony Powiatu Jarosławskiego, 
za najlepszą na Podkarpaciu w głosowaniu internautów w konkursie 
„Podkarpacka Nagroda Samorządowa”.  

 

Monitoring, informowanie i aplikowanie o środki 
pozabudżetowe z funduszy UE oraz instytucji krajowych 
i międzynarodowych – 2018 
 
W zakresie zadań związanych z pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu na bieżąco 
gromadził i upowszechniał informacje o potencjalnych źródłach 
i instytucjach udzielających dofinansowania. 
Informacje o harmonogramach naborów, ogłoszonych konkursach 
m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja 2014-2020, 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś Ukraina 
2014-2020 przekazywane i wysyłane do Wydziału Oświaty i Spraw 
Społecznych, Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu, szkół 
ponadgimnazjalnych oraz innych jednostek organizacyjnych 
powiatu. Informacje o konkursach dla organizacji pozarządowych, 
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jednostek oświatowych i innych podmiotów zamieszczane były na 
stronie internetowej Powiatu Jarosławskiego. 
 
W 2018 roku Powiat Jarosławski otrzymał unijne dofinansowanie ze 
Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w ramach Programu 
Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 na poniższy mikroprojekt:  

1.  „Twoje miejsca - Twoje dziedzictwo. Ziemia Jarosławska-
Svidnik. Budowa nowych transgranicznych produktów 
turystycznych”, oś priorytetowa Ochrona i rozwój 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru 
pogranicza. 
 

W 2018 r. zostały zmierzone wskaźniki i przygotowane wymagane 
umową o dofinansowanie „Oświadczenia o trwałości projektów” dla 
realizowanego w latach poprzednich projektu, obecnie znajdującego 
się w okresie trwałości – projekt pn. „Termomodernizacja budynków 
oświatowych Powiatu Jarosławskiego i budynków Powiatowego 
Urzędu Pracy w Jarosławiu”. 

W 2018 r. Wydział nadzorował przebieg realizacji umów 
o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: 

1. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 pn. ,,Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych 
Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE” 
nr RPPK.03.02.00-18-0027/16-00. 

2. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 pn. ,,Wzmocnienie potencjału kształcenia 
zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” nr RPPK.06.04.02-
18-0006/16-00. 

3. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu 
Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 pn. ,,Twoje 
miejsca- Twoje dziedzictwo. Ziemia Jarosławska - Svidnik. 
Budowa nowych transgranicznych produktów 
turystycznych”. Nr INT/EK/KAR/1/II/A/0123. 

 

Współpraca z partnerami zagranicznymi powiatu 
jarosławskiego 

1) Współpraca z Rejonem Jaworowskim (Ukraina). 

W 2018 r. kontynuowano współpracę z Rejonem Jaworowskim 
zapoczątkowaną w latach ubiegłych. 

Odbywały się spotkania z okazji świąt państwowych, kulturalnych 
i religijnych. Delegacja 
z Jaworowa uczestniczyła w uroczystościach związanych z 20leciem 
restytucji Powiatu Jarosławskiego. Powiat Jarosławski współpracuje 
również z rejonem Jaworowskim w ramach programu Polska – 
Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. w przeddzień Wigilii Bożego 
Narodzenia obrządków wschodnich, 4 stycznia, na przejściu 
granicznym Korczowa - Krakowiec (powiat jarosławski) odbyło się 
uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom 
Rejonu Jaworowskiego na Ukrainie. Tradycyjnie w uroczystości 
przekazania tego symbolu tj. ciepła, miłości i nadziei wzięli udział 
harcerze z jarosławskiego Hufca im. Czesławy „Baśki” Puzon, 
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młodzież ukraińska, przedstawiciele duchowieństwa rzymsko- 
i greckokatolickiego oraz administracji państwowej i samorządowej. 

2) Współpraca z Powiatem Salzland (Niemcy). 

Zapoczątkowana w 2015 r. współpraca z przedstawicielami Powiatu 
Salzland (dawny Powiat Schönebeck) była kontynuowana. W 2018 r. 
była planowana rewizyta przedstawicieli partnera niemieckiego 
w Powiacie Jarosławskim, została przeniesiona na rok 2019. 

3) Współpraca z Rejonem Użgorodzkim (Ukraina) 

W roku 2018 kontynuowano współpracę z Rejonem Użgorodzkim. 
W marcu 2018 roku odbyła się dwudniowa wizyta przedstawicieli 
samorządu z Użgorodu (Ukraina). Gości interesowały przede 
wszystkim rozwiązania stosowane w powiatowym systemie edukacji 
i oświaty oraz opieka zdrowotna. W związku z tym odwiedzili m.in. 
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych  
i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz Centrum Opieki Medycznej. 

W dniach 15-16 maja 2018 r. odbyła się rewizyta delegacji polskiej 
do Użgorodu. Głównym tematem rozmów było nawiązanie 
intensywniejszych kontaktów kulturalnych i turystycznych, 
szczególnie w kontekście unijnego programu Polska-Ukraina-
Białoruś i zbliżającego się terminu kolejnego naboru projektów 
konkursowych.  

Przedstawiciele Użgorodu gościli podczas uroczystości 20-lecia 
Powiatu Jarosławskiego. 

4) Współpraca z Powiatem Świeckim. 

W 2018 r. kontynuowana była współpraca z Powiatem Świeckim. 
Delegacje obu powiatów uczestniczyły w uroczystościach 20-lecia 
odnowienia Powiatu Jarosławskiego i Powiatu Świeckiego.  

Na mocy porozumienia o współpracy Powiatu Świeckiego oraz 
Jarosławskiego kontynuowano wymianę uczniów i wychowanków 
pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym 
w Jarosławiu a Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu.  

 

Nazwa zadania 
Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 
 

Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego 
w Jarosławiu  

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2018 r.  

 

1. Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2019 roku. 

2. Przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej. 
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3. Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pozarządowe. 

W 2018 r. na realizację zadań pożytku publicznego decyzją Zarządu 
Powiatu Jarosławskiego zostały przyznane dotacje na realizację 
następujących zadań z zakresu kultury fizycznej:  

- Jarosławska Kultura Fizyczna – Otwarty konkurs ofert, kwota 
dotacji: 15 000,00 zł 
- Handball OK – stawiamy na rozwój – Otwarty konkurs ofert, 
kwota dotacji: 150 000,00 zł 

Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła: 165 000,00 zł. 
 
4.Prowadzenie spraw wynikających z obowiązków nałożonych przez 
ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, w tym przygotowywanie i realizacja Rocznego 
Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z Organizacjami 
Pozarządowymi, prowadzenie konsultacji społecznych oraz 
prowadzenie spraw związanych z powierzaniem realizacji zadań 
publicznych. 
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VI. Omówienie wybranych zagadnień z działalności Powiatu Jarosławskiego w 2018 r. 
 
Drogi powiatowe 
 
Głównymi projektami zrealizowanymi w 2018 r. były:  
 

 „Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę drogi 
powiatowej nr 1725R Jarosław – Pawłosiów, nr 1725R ul. Pawłosiowska, pomiędzy 
autostradą A4 a miastem Jarosław”. Wartość – 6.744.566,47 zł, w tym: UE – 5.517.180,32 
zł; gm. Pawłosiów – 204.632,40 zł; m. Jarosław – 204.632,40 zł; śr. własne – 818.121,35 
zł. 

W ramach projektu do gruntownej przebudowy przewidziano blisko 5 km drogi. Partnerami 
beneficjenta, czyli Powiatu Jarosławskiego były Miasto Jarosław i Gmina Pawłosiów. Projekt 
finansowany był ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020. Środki unijne stanowiły 85% inwestycji. 
Celem zadania była poprawa powiązań komunikacyjnych powiatu, przede wszystkim Jarosławia 
z autostradą A4 oraz oczywiście komfort jazdy poprzez znaczącą poprawę stanu technicznego 
drogi, z wybudowaniem ronda na skrzyżowaniu ul. Pawłosiowskiej z ul. Strzelecką. 
 

 „Rozbudowa drogi powiatowej nr1818R Radymno – Chałupki Medyckie od km 2+688 
do km 2+988 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 2+858 oraz 
budową i rozbiórką drogi dojazdowej z mostem tymczasowym”. Wartość 7.438.739,09 zł, 
w tym: budżet państwa – 4.076.900 zł; gm. Radymno – 500.000 zł; śr. własne – 
2.861.839,09 zł. 

Ta inwestycja była wyczekiwana od wielu lat. Dzięki staraniom o pozyskanie pieniędzy spoza 
budżetu powiatu powstał całkowicie nowy most o nośności 40 ton, długości 75 metrów i szerokości 
10 metrów z chodnikiem oraz drogi dojazdowe. Inwestycję zakończono w roku 2019. 
 

 „Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej 
nr 1629R Widaczów – Świebodna – Pruchnik w km 11+632 – 12+579 – I etap”. Wartość 
3.607.685,23 zł, w tym: budżet państwa – 2.833.373 zł; śr. własne – 774.312,23 zł. 

Całkowita wartość likwidacji osuwiska to około 11 mln złotych, z których Powiat Jarosławski 
zabezpiecza 20%. Pozostałe pieniądze pochodzą z budżetu państwa. Finansowanie zadania 
rozłożone jest na trzy lata (2018 – 2020). W roku 2018 wydano już 3,6 mln złotych, wykonując m.in. 
skomplikowany zabieg palowania osuwiska i założenia drenów melioracyjnych. 
 
 

  

Likwidacja osuwiska w Świebodnej (gmina Pruchnik). 
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Edukacja. 

Zadania związane z edukacją i oświata realizowane są w 13 szkołach i placówkach, których 
organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski. Uczy się w nich i wychowuje blisko 5,5 tys. dzieci  
i młodzieży. Wśród najważniejszych działań związanych z edukacją w roku 2018 była realizacja 
projektów wzmacniających szkolnictwo zawodowe o wartości ponad 5 mln złotych. Były to projekty 
współfinasowane ze środków unijnych: „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr 
i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” oraz „Bliżej rynku pracy – 
kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Most w Michałówce (gmina Radymno) 

 

Realizacja projektu „Bliżej rynku pracy” (Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w 
Jarosławiu) 
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Realizacja projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Jarosławiu” 

 

Ochrona i promocja zdrowia. 

W 2018 r. oddano do użytku nowoczesny budynek Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu dla 
oddziałów ginekologii, położnictwa i neonatologii, bloku operacyjnego oraz apteki szpitalnej 
i centralnej sterylizatornii. Rozpoczęto również procedury związane z utworzeniem w COM 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

W ramach ogólnopolskiej akcji „Kocham, więc badam!” lekarz radiolog dziecięcy realizował 
badania USG dla dzieci, gdzie przebadano 120 dzieci. Akcja miała na celu wykonanie bezpłatnych 
badań przesiewowych u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Nawiązano także współpracę 
z Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii - 
Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, w celu wspólnej realizacji programu 
edukacyjno–profilaktycznego na temat czerniaka. 
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Nowy budynek neonatologii, położnictwa, ginekologii wraz z blokiem operacyjnym i lądowiskiem dla śmigłowców w 
COM Jarosław 

 

Sala operacyjna w nowym bloku operacyjnym w COM Jarosław  
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W 2018r. nastąpiło otwarcie nowych oddziałów neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz bloku 
operacyjnego i lądowiska dla śmigłowców medycznych. To pierwsza taka inwestycja oddana do 
użytku w podkarpackich szpitalach w ramach projektów współfinansowanych ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

5 kwietnia 2017 r., została podpisana umowa pomiędzy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu 
a firmą Erbud S.A., wykonawcą prac budowlanych. Koszt zadania został wyceniony na 21,8 mln 
złotych. 

Po rozbudowie i nadbudowie do wykorzystania jest powierzchnia ok. 3200m², w sumie cztery 
kondygnacje. Na parterze usytuowana jest centralna sterylizatornia, apteka szpitalna oraz 
pomieszczenia techniczne. Na pierwszym piętrze jest zlokalizowany odcinek ginekologiczny 
oddziału ginekologiczno-położniczego z 24 łóżkami w salach jedno- lub dwułóżkowych z pełnymi 
węzłami sanitarnymi. Na drugim piętrze jest odcinek położniczy tegoż oddziału i oddział 
neonatologiczny oraz 2 sale porodowe z 3 łóżkami porodowymi. Natomiast na trzecim piętrze jest 
usytuowany blok operacyjny z 4 salami operacyjnymi. 

Nad budynkiem wyniesiono lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, które 
będzie mogło przyjmować transporty całodobowo. Ponadto budynek będzie posiadał łącznik  
z pozostałymi budynkami Szpitala, a przede wszystkim będzie służył do transportu pacjentów do 
szpitalnego oddziału ratunkowego i odwrotnie z SOR na blok operacyjny. 

11 września projekt Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu uzyskał pozytywną merytoryczną 
ocenę w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, działanie „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”. 

Wniosek złożony przez Centrum Opieki Medycznej był jednym z dziewiętnastu z całego 
Podkarpacia (dofinansowanie uzyskało 16 placówek).  

Jarosławski szpital pozyskał dokładnie 9 987 190,32 zł z pieniędzy unijnych (Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020) na prowadzoną już inwestycję 

rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, 

oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego. Umowę podpisano 23 października 

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu rozpoczyna kolejną inwestycję - przebudowę 

pomieszczeń na potrzeby utworzenia i wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz 

z lądowiskiem. Całkowita wartość projektu to 8,65 mln złotych. Inwestycja będzie możliwa 

do realizacji dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020 w wysokości 7,35 mln zł. 
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Budynek COM Jarosław 

 

 

 

Lądowisko – COM Jarosław  
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Pomoc społeczna. 

Powiat Jarosławski prowadzi cztery domy pomocy społecznej o łącznej liczbie miejsc statutowych 
dla 413 osób. W DPS-ach na terenie powiatu jarosławskiego w 2018 r. przebywało 408 osób. 

W 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu realizowało projekt "Bezpieczna 
przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie modelu" finansowanego 
z funduszy europejskich. Realizacja projektu przewidziana jest do roku 2021 wspólnie z Polskim 
Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie, 
Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS z siedzibą w Warszawie, 
Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza z siedzibą 
w Warszawie, Uniwersytetem Warszawskim. Główne działania w ramach projektu polegają na 
zbudowaniu kompleksowego systemu wsparcia lokalnego dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, poprzez tworzenie tzw. kręgów wsparcia.  

Powiat Jarosławski w 2018 r. kontynuował również projekt znany pod nazwą „Mieszkanie 
chronione”. Funkcjonuje ono w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Wilsona 6a w Jarosławiu. Przeznaczone jest dla 
dziewięciu osób niepełnosprawnych w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną. Opiekę 
zapewniają 24h na dobę asystenci osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy podlegają 
specjalistycznej pomocy psychologów, terapeutów, pracownika socjalnego i innych.  

W ramach PCPR w Jarosławiu w roku 2018 funkcjonował także Punkt Interwencji Kryzysowej. 
Świadczone w nim było bezpłatne specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne, 
terapeuty rodzin oraz specjalisty ds. przemocy w rodzinie.  

Pomoc społeczna w Powiecie Jarosławskim w 2018 roku to także działania mające na celu życiowe 
usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem dla wychowanków opuszczających młodzieżowe 
ośrodki wychowawcze (MOW).  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało również w roku 2018 programy i projekty 
dotyczące wspierania rodzinnej pieczy zastępczej: asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej, Rodzina 500 Plus oraz rządowy program "Dobry start". 

 

W 2018 r. Powiat Jarosławski podpisał m.in. umowę na zakup nowego autobusu przeznaczonego do dowozu 
osób z niepełnosprawnościami. 
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Wspieranie osób niepełnosprawnych. 

W ramach dysponowania środkami PFRON, PCPR w Jarosławiu realizował w 2018 r. zadania 
dotyczące finansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. WTZ w powiecie 
jarosławskim działa przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Jarosławiu. Stanowi placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym, 
niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej, w zakresie 
pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.  

Wspieranie osób z niepełnosprawnościami to także dofinansowania Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - realizowane przez PCPR w Jarosławiu – czyli: turnusy 
rehabilitacyjne, zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu 
rehabilitacyjnego. 
 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych realizował z kolei program pod nazwą „Program 
wyrównywania Różnic Między Regionami III”, finansowany ze środków PFRON. W 2018 r. Powiat 
Jarosławski podpisał m.in. umowę na zakup nowego autobusu przeznaczonego do dowozu osób 
z niepełnosprawnościami do specjalistycznych placówek rehabilitacyjnych.  
 

Zadania związane ze wspieraniem osób z niepełnosprawnościami realizował także Powiatowy 
Urząd Pracy w Jarosławiu m.in. w postaci refundacji kosztów wyposażania stanowiska pracy, 
podjęcia działalności gospodarczej oraz staży. 

 

 

Wnętrze mieszkania chronionego. 

 

Inwestycje drogowe. 

W roku 2018 zaplanowano 59 inwestycji drogowo-mostowych na kwotę 35 970 953,97 zł, w tym 
10 mln złotych obligacji drogowych uchwalonych przez Radę Powiatu Jarosławskiego. Wykonano 
59 inwestycji na kwotę 35 308 489,71 zł, co stanowi 98,16 % planu. Wśród największych inwestycji 
należy wymienić trasę łączącą Jarosław, przez Pawłosiów, z autostradą A4, budowę mostu 
w Michałówce wartą ponad 7 mln złotych czy zabezpieczenie osuwiska w Świebodnej z kosztami 
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powyżej 8 mln złotych. To także droga Kidałowice - Rokietnica za 4,5 mln złotych. W samym 
Jarosławiu na inwestycje w drogi powiatowe trafiło w 2018 r. około 6 mln złotych.  

 

 

Realizacja inwestycji drogowych obejmuje również budowę nowych chodników. 

 

Realizacja inwestycji łączącej Jarosław z autostradą A4, nowe rondo na ul. Pawłosiowskiej.  
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Porządek i bezpieczeństwo. 

Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo obywateli są 
uwarunkowania społeczne. Ciągłym przemianom społeczno-gospodarczym towarzyszą: 
bezrobocie, zachwianie wartości etycznych, narkomania, frustracja, przestępczość. Posiedzenia 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dotyczące powyższych zagadnień, pod przewodnictwem 
Starosty Jarosławskiego, odbywały się wspólnie z Powiatowym Zespołem Zarzadzania 
Kryzysowego oraz Komisją Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa Rady 
Powiatu Jarosławskiego. 

W ramach prowadzonych działań edukacyjno-profilaktycznych poprzez organizowanie konkursów, 
pogadanek z zakresu bezpieczeństwa „Edukacja dla bezpieczeństwa”, zapoznawano nauczycieli 
jak i uczniów z negatywnymi zachowaniami oraz reagowaniem na patologie, które mogą się 
pojawiać na terenie placówek oświatowych. Realizowano również zadania w zakresie programów 
korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie „Zacznij wszystko od nowa” jak 
i programy osłonowe wspierania jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Tematyka zagrożeń przeciwpożarowych została przedstawiona na posiedzeniach Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W ramach przeprowadzonego w maju ćwiczenia „MAJ 2018” 
doskonalono procedury systemu ostrzegania i alarmowania ludności w sytuacji pożaru 
wielkoobszarowego na terenie Miasta i Gminy Pruchnik, doskonalono również współdziałanie 
organów sił działających na terenie powiatu tj. KPPSP, KPP, Straży Granicznej, jednostek 
organizacyjnych powiatu oraz Ratownictwa Medycznego. Po raz pierwszy w ćwiczeniu udział wzięli 
żołnierze 34 batalionu lekkiej piechoty 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.  

Główny wysiłek pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie Jarosławskim w 2018 roku 
ukierunkowano na doskonalenie kierowniczej kadry i zespołów zadaniowych wchodzących w skład 
stanowiska kierowania do działania w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.  

Geodezja, w tym prace scaleniowe. 

W roku 2018 realizowane są prace scaleniowe, jedne z największych w Polsce - w ramach 
programu wspólnotowego PROW 2014-2020 - w obszarze miasta Pruchnik, w obszarze wsi 
Jodłówka, w obszarze wsi Jankowice, w obszarze wsi Boratyn, w obszarze wsi Rzeplin. 
Przygotowano i złożono wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Scalenia gruntów” 
w obszarze wsi Jankowice w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 
modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”. 

W ramach działań podjęto informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
tworzenie Bazy danych GESUT, BDOT500 oraz mapy zasadniczej. W ramach realizacji projektu 
„K-GESUT” przeprowadzone zostały prace dotyczące utworzenia inicjalnej bazy GESUT oraz 
dostosowania istniejącej powiatowej bazy GESUT dla 34 obrębów ewidencyjnych położonych 
w następujących gminach: Laszki, Pawłosiów, gmina Pruchnik, Rokietnica, miasto Jarosław, 
miasto Pruchnik, miasto Radymno. 

Rok 2018 to także mi.in modernizacja ewidencji gruntów i budynków i uzupełnienie bazy danych 
ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali. W ramach realizacji porozumienia z Głównym 
Geodetą Kraju przeprowadzone zostały prace związane z modernizacją ewidencji gruntów 
i budynków 12 obrębów ewidencyjnych z terenu powiatu jarosławskiego. Przekwalifikowanie 
gruntów rolnych na leśne w następstwie dokonanych zalesień w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2016.  
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Bezrobocie, aktywizacja lokalnego rynku pracy oraz nieodpłatna pomoc prawna. 

W 2018 roku ze wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu w postaci aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu, tj. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, 
jednorazowych środków na założenie działalności gospodarczej, wyposażenia/doposażenia 
stanowiska pracy, bonu na zasiedlenie skorzystało 1 518 osób. 

W roku 2018 Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów pomocy prawnej, w których była udzielana 
nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 
zostały zlokalizowane w powiatowych i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień. 
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona była osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, 
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. 
Nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku udzielono 1 645 osobom, w ramach edukacji prawnej 
powiat i organizacje pozarządowe promowały system nieodpłatnej pomocy prawnej w środkach 
masowego przekazu. Ponadto opublikowano cykl artykułów tematycznych podejmujących 
zagadnienia z różnych dziedzin prawa. 

 

Pozyskiwanie środków unijnych. 

W 2018 roku Powiat Jarosławski otrzymał unijne dofinansowanie ze Stowarzyszenia Euroregion 
Karpacki Polska w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 na mikroprojekt: 
„Twoje miejsca - Twoje dziedzictwo. Ziemia Jarosławska-Svidnik. Budowa nowych 
transgranicznych produktów turystycznych”, oś priorytetowa Ochrona i rozwój dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Projekt jest w trakcie realizacji.  

W zakresie zadań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych Wydział Rozwoju 

i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu na bieżąco gromadził i upowszechniał 

informacje o potencjalnych źródłach i instytucjach udzielających dofinansowania. 

Informacje o harmonogramach naborów, ogłoszonych konkursach m.in. w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska – Słowacja 2014-2020, Programu Współpracy Transgranicznej Polska - 

Białoruś Ukraina 2014-2020 przekazywane i wysyłane do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, 

Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu, szkół ponadgimnazjalnych oraz innych jednostek 

organizacyjnych powiatu. Informacje o konkursach dla organizacji pozarządowych, jednostek 

oświatowych i innych podmiotów zamieszczane były na stronie internetowej Powiatu 

Jarosławskiego. 

W 2018 r. Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu nadzorował 

przebieg realizacji umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: ,,Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem 

OZE”, ,,Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu”, „Twoje miejsca - Twoje dziedzictwo. Ziemia 

Jarosławska - Svidnik. Budowa nowych transgranicznych produktów turystycznych”. 
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Podpisanie umowy na realizacje projektu „Twoje miejsca – Twoje dziedzictwo”. 

Organizacja i współorganizacja powiatowych imprez i wydarzeń z zakresu kultury, promocji 
i sportu.  

Wspólnie z Muzeum Kamienica Orsettich z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości 
zrealizowano akcję „Jarosławskie dla Niepodległej”. Prowadzona była bieżąca współpraca 
z Miejską Biblioteką Publiczną m.in. wspólnie przeprowadzono Ogólnopolską Akcję Narodowego 
Czytania „Przedwiośnia”. Oprócz zobowiązań wynikających z podpisanego Porozumienia, 
dodatkowo bibliotece przekazywane są najnowsze wydawnictwa Powiatu. 

W ramach środków zarezerwowanych w budżecie na realizację działań z zakresu kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, promocji oraz sportu odbyły się imprezy i wydarzenia w ramach cyklu 
„Starosta Jarosławski Zaprasza” (m.in. wielkie recitale mistrzów oraz Międzynarodowe Forum 
Pianistyczne) czy obchodów 20-lecia restytucji Powiatu Jarosławskiego oraz Dożynki Powiatowo-
Archidiecezjalne w Jarosławiu, XI Jarosławskie Potyczki Ortograficzne, Konkurs Przetworów 
Tradycyjnych Powiatu Jarosławskiego „Z Babcinej spiżarni”, przekazanie Betlejemskiego 
Światełka Pokoju mieszkańcom Rejonu Jaworowskiego na Ukrainie, Agrotargi Wschód, zawody 
sportowe „Triathlon Radymno 2018”. Włączono się także w wydarzenia organizowane przez 
jarosławskie parafie, m.in. Orszak Trzech Króli, Pola nadziei, Z bliźnim na majówkę, Marsz Światła, 
Droga Krzyżowa. Powiat Jarosławski organizował również wspólnie z Gminą Miejską Jarosław, 
m.in. Bieg ku pamięci Żołnierzy Wyklętych „Bieg Tropem Wilczym”, „Zlot Gwiaździsty. Śladami 
Przeszłości”, Narodowe Czytanie "Przedwiośnia", XVII Regionalny Konkurs Recytatorski i Poetycki 
im. Jerzego Hordyńskiego. 

W 2018 roku patronatem honorowym Starosty Jarosławskiego objęto 105 wydarzeń o charakterze 
społeczny, patriotycznym, kulturalnym, sportowym, itp. 

W 2018 r. na realizację zadań pożytku publicznego decyzją Zarządu Powiatu Jarosławskiego 
zostały przyznane dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, dotyczących 
upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w postaci kilkudziesięciu zawodów 
sportowych realizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Przeznaczono także 
pieniądze na rozwój piłki ręcznej w powiecie jarosławskim.  
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W zakresie kontaktów z mediami Powiat Jarosławski współpracuje z szesnastoma redakcjami oraz 
Polską Agencją Prasową. Współpraca polega na stałym informowaniu o najważniejszych 
wydarzeniach z życia Powiatu Jarosławskiego. W 2018 roku zostało opublikowanych 388 
materiałów prasowych w głównych tytułach, związanych z powiatem jarosławskim (Gazeta 
Jarosławska, Życie Podkarpackie, Ekspres Jarosławski, Nowiny). Informacje ukazywały się także 
w prasie ogólnopolskiej (Nasz Dziennik, Niedziela, itd.), na portalach internetowych (typu 
gospodarka podkarpacka), mediach elektronicznych (Radio Rzeszów, Radio Via, TVP3 Rzeszów, 
Twoja TV, Pod24), co daje kolejnych kilkadziesiąt informacji o najważniejszych wydarzeniach 
z życia powiatu. W zależności od potrzeb, w sytuacjach nadzwyczajnych, organizowane są także 
briefingi i konferencje prasowe z udziałem mediów. W roku 2018 było ich 4.  

W roku 2018 opublikowano 540 artykułów na stronie internetowej Powiatu Jarosławskiego. 
Głównie były to Aktualności (363) i Nowości Oświatowe (177), ale również artykuły w innych 
działach np. Turystyka, Informacje dla inwestorów, Ogólnie o Powiecie, itp. Strona była stale 
aktualizowana i dostosowywana do aktualnych potrzeb wynikających z zadań Powiatu (informacje 
statystyczne, roczne programy współpracy, filmy promocyjne, itp.). Wyróżnikiem działań może być 
fakt uznania strony Powiatu Jarosławskiego za najlepszą na Podkarpaciu w głosowaniu 
internautów w konkursie „Podkarpacka Nagroda Samorządowa”.  

Zrealizowano także trzecią edycja audycję „Wprowadzamy Zmiany”, zrealizowaną i emitowaną 
przez TVP3. Współfinansowano film „Kidałowice – zapomniana historia”, zrealizowany przez TVP3 
Rzeszów. Produkcja dotyczyła historii jarosławskich żołnierzy AK, rozstrzelanych przez Niemców 
w 1944 r.  

Oprócz tematów zasygnalizowanych w powyższym wstępie, w tabelkach poniżej znajdą Państwo 
również informacje dotyczące działań zrealizowanych w ramach: gospodarki nieruchomościami, 
administracji architektoniczno-budowalnej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, 
rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, ochrony praw konsumenta oraz współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. 

 

Jarosławskie dla Niepodległej – cykl uroczystości organizowanych przez Powiat Jarosławski z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości. 
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„Z babcinej spiżarni” – cykliczne wydarzenie promujące tradycyjną kuchnię regionalną.  

 

Dożynki Powiatowo-Archidiecezjalne w Jarosławiu 
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Triatlon Radymno 2018 

 

XI Jarosławskie Potyczki Ortograficzne 

 

 


