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I. Wprowadzenie 

 

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

zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. 

Niniejszy raport, składany już po raz trzeci, obejmuje podsumowanie działalności zarządu 

powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz 

uchwał rady powiatu. Dokument zawiera zbiór wszystkich najważniejszych działań 

podejmowanych przez organ wykonawczy powiatu, w celu realizacji zadań powiatu 

wynikających z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów szczególnych 

wynikających z innych ustaw i aktów wykonawczych.  

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady 

powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest 

rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu 

przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez 

ograniczeń czasowych. W debacie mogą zabierać głos również mieszkańcy powiatu, którzy 

złożyli do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 

osób, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas 

której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu 

według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady powiatu zgłoszenia. Liczba 

mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Po zakończeniu debaty nad 

raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem 

zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum 

zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady 

powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest 

równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania. 

Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze 

złożeniem wniosku o odwołanie zarządu. 

Wywiązując się z obowiązku ustawowego Zarząd Powiatu Puławskiego przedkłada 

Radzie Powiatu Puławskiego oraz mieszkańcom Powiatu Puławskiego niniejszy raport. 

Dokument został przygotowany na podstawie informacji i materiałów przekazanych przez 

wydziały Starostwa Powiatowego w Puławach oraz jednostki organizacyjne powiatu 

puławskiego. 

 

II. Informacje ogólne o Powiecie Puławskim 

 

Powiat Puławski położony jest w zachodniej części województwa lubelskiego. 

Obejmuje obszar o powierzchni 93 409 ha (934 km²), co czyni go jednym z większym 

powiatów w regionie. Jako jednostka administracyjna funkcjonuje od 1867 r., (jako Powiat 

Nowoaleksandryjski) zaś w obecnym kształcie został powołany na mocy reformy 

administracyjnej w 1999 r. Powiat Puławski sąsiaduje z powiatami: ryckim, lubartowskim, 
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lubelskim, opolskim, zwoleńskim i kozienickim. Zachodnia granica powiatu stanowi zarazem 

granicę województw lubelskiego i mazowieckiego.  

W skład powiatu wchodzi 11 gmin: gmina miejska Puławy, gminy miejsko  

- wiejskie: Kazimierz Dolny i Nałęczów oraz gminy wiejskie: Baranów, Janowiec, 

Końskowola, Kurów, Markuszów, Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn. 

Według danych GUS na koniec 2019 r. powiat zamieszkiwało 113 173 osoby,  

a gęstość zaludnienia wyniosła 121 os/km2 . Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła  

w dniu 31 grudnia 2020 r. – 6,6 % i była znacznie niższa od wartości tego wskaźnika  

w województwie lubelskim – 8,2 % oraz nieznacznie wyższa od stopy bezrobocia w kraju - 

6,2%.  

Obszar powiatu rozciąga się na styku czterech rejonów geograficznych: Wyżyny 

Lubelskiej, Niziny Mazowieckiej, Doliny Środkowej Wisły i wschodniego skrawka Równiny 

Radomskiej. Ziemię Puławską tworzy Płaskowyż Nałęczowski, unikatowy w skali Europy 

Małopolski Przełom Wisły oraz słynący z bogactwa roślin i zwierząt teren Pradoliny Wieprza. 

Czyste środowisko naturalne i dobre ziemie uprawne sprawiają że ponad 60 % powierzchni 

powiatu to użytki rolne. Rolnictwo stanowi tym samym jedno z najistotniejszych źródeł pracy. 

Produkowana jest przede wszystkim: pszenica, żyto, ziemniaki, warzywa i owoce, chmiel, 

tytoń. Nie sposób pominąć gminy Końskowola która słynie z produkcji szkółkarskiej a przez 

mieszkańców nazywana jest „zagłębiem różanym”. Szata roślinna to również duże 

kompleksy leśne, m.in. okolic Gołębia, Żyrzyna, Baranowa, Kurowa, Góry Puławskiej  

i Janowca, zajmujące ponad 24% obszaru powiatu. Blisko połowa populacji powiatu 

zamieszkuje na terenach miejskich.  

Interesujące warunki przyrodnicze, w tym obecność dwóch dużych rzek – Wisły 

 i Wieprza, rozległe pola i łąki, intensywne nasycenie wąwozami lessowymi, bogactwo lasów 

oraz różnorodnych gatunków flory i fauny stanowią kapitał dla rozwoju rolnictwa i turystyki. 

Najbardziej znane miejscowości to: nadwiślańskie Puławy, Kazimierz Dolny i Janowiec,  

a także uzdrowisko Nałęczów, jednak wciąż przybywa nowych atrakcji, wydarzeń, produktów 

tradycyjnych oraz usług. Liczne zabytki, oznakowane i przygotowane trasy piesze  

i rowerowe, jazda konna, spływy kajakowe i stoki narciarskie, w otoczeniu bogatej oferty 

hotelowo-gastronomicznej, spełniają kryteria wysokiej jakości produktów turystycznych, 

dopełniając doskonałych warunków życia, wypoczynku i rekreacji. Na terenie powiatu 

odbywają się liczne wydarzenia kulturalne. Między innymi: Ogólnopolski Festiwal Kapel  

i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe  

i Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy w Puławach, Międzynarodowe Mistrzostwa Balonowe  

w Nałęczowie. 

 

W innym ujęciu Powiat Puławski to nowoczesny samorząd, sprawnie zarządzający 

środkami publicznymi i mieniem komunalnym oraz skutecznie pozyskujący środki 

zewnętrzne. Bezrobocie w powiecie ma stosunkowo niski poziom, a młodzi specjaliści, 

wykształceni w znakomitych szkołach zawodowych, stanowią poszukiwaną kadrę dla 

przemysłu i usług. Konsekwentnie rozwijane są instrumenty wsparcia i rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji życiowej, prowadzące do integracji, 

wyrównywania szans oraz włączania do życia społecznego i zawodowego osób zagrożonych 

wykluczeniem.  

W powiecie panuje dobry klimat społeczny – lokalne środowiska są przedsiębiorcze, 

bardzo aktywne w sferze obywatelskiej oraz w działaniach społecznych, kulturalnych  
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i artystycznych, dbając o zachowanie unikatowego dorobku, rozwijają tożsamość i poczucie 

wspólnoty. Ważnym ogniwem życia społecznego są prężnie działające organizacje 

pozarządowe. Wyrazem szerokiej perspektywy w zarządzaniu powiatem, chęci wymiany 

doświadczeń, dzielenia się dorobkiem społecznym i kulturowym, jest nawiązanie przez 

samorząd powiatowy partnerstwa z mołdawskim Rejonem Criuleni oraz Rejonem 

Młynowskim na Ukrainie. W Puławach – stolicy powiatu – swoje siedziby ma pięć instytutów 

naukowo-badawczych realizujących ważne dla kraju zadania z zakresu rolnictwa, weterynarii  

i zwalczania bioterroryzmu. Przyrody powiatu nie zakłóca obecność przemysłu – Grupa 

Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. to nowoczesna firma zaangażowana społecznie  

i promująca region na całym świecie.  

 

 

Szczegółowa informacja na temat finansów Powiatu i wykonania budżetu zawarta 

została w Sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu puławskiego za 2020 rok przyjętym 

Uchwałą Nr 605/2021 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 30 marca 2021 r., które wraz  

z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacją o stanie 

mienia Powiatu Puławskiego oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego 

Powiatowej Biblioteki Publicznej zostało przekazane Radzie Powiatu Puławskiego oraz 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. Sprawozdanie to dostępne jest w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach https://sppulawy.e-biuletyn.pl 

https://sppulawy.e-biuletyn.pl w zakładce: Zarząd Powiatu/Uchwały Zarządu /Uchwały 

Zarządu VI Kadencji. 

  

https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/
https://sppulawy.e-biuletyn.pl/
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Ogólne informacje dotyczące wykonania budżetu Powiatu Puławskiego w 2020 roku 

 

Lp. 
Wyszczególnienie Plan na 2020 r. 

Wykonanie  
za 2020 r. 

Procent 
wykonania 

I. Dochody 154.375.545,54  154.142.894,19  99,85 % 

a.   Bieżące 133.642.841,47  133.994.587,32  100,26 % 

b.   majątkowe 20.732.704,07  20.148.306,87  97,18 % 

II. Wydatki 158.052.484,54  150.000.686,15  94,91 % 

a.   Bieżące 133.640.066,51  127.372.696,40  97,48 % 

  

w
 t
y
m

 

obsługa długu 300.000,00  134.880,77 44,96 % 

  gwarancje i poręczenia  156.879,00  0,00  x 

b.   majątkowe 24.412.418,03  22.627.989,75  92,69 % 

III. Przychody 19.504.116,00  18.754.116,38  96,15 % 

a.   zaciągany dług 7.000.000,00  7.000.000,00  100,00 % 

  

w
 t
y
m

 pożyczki 0,00  0,00  x 

  kredyty 7.000.000,00  7.000.000,00  100,00 % 

  emisja obligacji 0,00  0,00  x 

b.   spłata udzielonych pożyczek 3.000.000,00  2.250.000,00  75,00 % 

c.   
nadwyżka budżetowa z lat 
poprzednich 

0,00  0,00  x 

d. 
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w 
art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. 

5.365.693,00 5.365.693,00 100,00 % 

d. 
 

wolne środki 4.138.423,00  4.138.423,38  100,00 % 

IV. Rozchody 15.827.177,00 15.077.177,00  95,26 % 

a.   spłata długu 2.577.501,00  2.577.501,00  100,00 % 

  

w
 t
y
m

 pożyczki 0,00 0,00 x 

  kredyty 2.577.501,00  2.577.501,00  100,00 % 

  wykup obligacji 0,00  0,00  x 

b.   pożyczki udzielone 3.000.000,00  2.250.000,00  75,00 % 

c. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu 10.249.676,00 10.249.676,00 100,00 % 

V. Wynik budżetu (+) nadwyżka; (-) deficyt (-) 3.676.939,00 (+) 4.142.208,04   x 

VI. 
Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych 

kredytów  na dzień 31.12.2020 r. 
x 15.000.000,00 x 

 

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli dochody powiatu w 2020 roku 
wykonane zostały w 99,85 % , w tym dochody bieżące w 100,26 %, natomiast dochody 
majątkowe w 97,18 %. Wydatki budżetu zrealizowano w 94,91 % , w tym: wydatki bieżące 
97,48 %,  zaś wydatki majątkowe w 92,69 %. 

Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości  4.142.208,04 zł, wobec 
planowanego deficytu  w kwocie (-) 3.676.939,00 zł. 

Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31.12.2020r. 
wynosi 15.000.000,00 zł.  

Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych przez Powiat poręczeń na dzień  
31 grudnia 2020 roku wynoszą 1.959.411,44 zł. 

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu zgodnie z klasyfikacją budżetową 

zawarte zostały w Sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu puławskiego za 2020 rok. 
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III. Starostwo Powiatowe w Puławach i jednostki organizacyjne 

 

Zarząd Powiatu Puławskiego wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu 

określone przepisami prawa. Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności: 

przygotowywanie projektów uchwał rady, wykonywanie uchwał rady, opracowywanie 

programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, gospodarowanie mieniem powiatu, wykonywanie budżetu powiatu, zatrudnianie  

i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, uchwalanie regulaminu 

organizacyjnego starostwa powiatowego. 

Zarząd Powiatu Puławskiego w roku 2020 realizował zadania zgodnie ze swoimi 

kompetencjami oraz kierunkami wyznaczonymi przez Radę Powiatu Puławskiego, jako organ 

wykonawczy, realizował zadania publiczne powiatu określone ustawami. Zarząd Powiatu 

dokonywał także analiz i opiniował materiały i informacje przygotowywane pod obrady 

Komisji Rady i Rady Powiatu przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu 

oraz powiatowe służby, inspekcje i straże – zgodnie z planem pracy Rady Powiatu oraz 

planami pracy merytorycznych komisji rady na 2020 rok. Zarząd Powiatu zapewniał także 

bieżący nadzór na opracowaniem i przedłożeniem Radzie Powiatu w 2020 roku wielu 

ważnych materiałów i programów. Dokumentami wyznaczającymi kierunki działania Zarządu 

w zakresie inwestycyjnym były Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz budżet Powiatu 

Puławskiego na rok 2020. Zarząd Powiatu sprawował bieżący nadzór nad realizacją planów 

finansowych przez wszystkie jednostki organizacyjne powiatu oraz prowadził dyscyplinującą 

politykę w gospodarce finansowej powiatu. 

Działalność Starosty i Zarządu w 2020 roku prowadzona była przy pomocy Starostwa 

Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu. Powiatową administrację zespoloną 

stanowią: Starostwo Powiatowe w Puławach, Powiatowy Urząd Pracy w Puławach oraz 

jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, 

inspekcji. Zwierzchnictwo nad administracją zespoloną sprawuje Starosta.  

 Celem funkcjonowania Starostwa jest wykonywanie poleceń zarządu, jego 

przewodniczącego oraz uchwał rady. Starostwo zapewnia obsługę merytoryczną, 

organizacyjną, prawną, techniczną oraz kancelaryjno – biurową Rady i jej komisji, Zarządu  

i Starosty. Starostwo jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na 

zasadach określonych dla jednostek budżetowych w oparciu o ustawę o finansach 

publicznych, uchwały Rady i Zarządu. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się  

w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności  

w zarządzaniu mieniem. W swoich działaniach Starostwo kieruje się zasadami 

praworządności, gospodarności, rzetelności i służebności wobec społeczeństwa Powiatu. 

Kierownikiem Starostwa Powiatowego w Puławach oraz zwierzchnikiem służbowym 

jego pracowników jest Starosta Puławski. Organizację i zasady działania Starostwa 

Powiatowego w Puławach, strukturę organizacyjną oraz zakresy spraw należących do 

kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny 

Starostwa Powiatowego w Puławach. Starostwo Powiatowe w Puławach mieści się  

w budynkach zlokalizowanych przy: al. Królewskiej 19, al. Królewskiej 3 oraz ul. 6 sierpnia 5.  
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Jednostki organizacyjne Powiatu Puławskiego, wspierające Zarząd Powiatu 

Puławskiego w wykonywaniu zadań przedstawia poniższa tabela: 

 
Lp. Nazwa placówki Imię i nazwisko 

dyrektora 

Adres  

1.  I Liceum Ogólnokształcące  

im. Ks. Adama Jerzego 

Czartoryskiego w Puławach 

Marek Chrzanowski 

al. Partyzantów 16 

24 - 100 Puławy 

2.  Zespół Szkół Nr 1  

im. Stefanii Sempołowskiej  

w Puławach 

Robert Och 

ul. Polna 18 

24 - 100 Puławy 

3.  Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego w Puławach 
Krzysztof Szabelski 

ul. Jaworowa 1 

24 - 100 Puławy 

4.  Zespół Szkół Nr 3  

im. Marii Dąbrowskiej w Puławach 

p.o. dyrektora  

Grzegorz Jabłoński 

ul. J. Piłsudskiego 74 

24 - 100 Puławy  

5.  Zespół Szkół Technicznych  

im. Marii Skłodowskiej - Curie  

w Puławach 

Henryk Głos 

ul. Wojska Polskiego 7 

24 - 100 Puławy 

6.  
Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie Alina Gomółka 

ul. B. Prusa 13 

24 - 140 Nałęczów 

7.  Zespół Szkół im. Jana Koszczyca 

Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym 
Teodor Józefacki 

ul. Nadwiślańska 9 

24 - 120 Kazimierz Dolny 

8.  Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Puławach 
Juliusz Krzaczkowski 

ul. M. Grzegorzewskiej 3 

24 - 100 Puławy 

9.  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 

w Puławach 
Joanna Gielecka 

ul. Kołłątaja 1 

24 - 100 Puławy  

10.  Specjalny Ośrodek Szkolno –

Wychowawczy im. Marii 

Grzegorzewskiej w Puławach  

Elżbieta Szczygieł 

ul. Jaworowa 3 

24 - 100 Puławy 

11.  Specjalny Ośrodek Szkolno –

Wychowawczy im. Św. Franciszka 

z Asyżu w Kęble 

Mariola Bartoszcze 

Kębło 7  

24 - 160 Wąwolnica 

12.  Regionalne Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Puławach 
Wiesław Smyrgała 

ul. C.K. Norwida 8A 

24 - 100 Puławy 

13.  Zespół Kształcenia Zawodowego w 

Puławach 
Mirosław Pustelnik 

ul. W. Sieroszewskiego 1 

24 - 100 Puławy 

14.  Powiatowe Centrum Doskonalenia 

Zawodowego Nauczycieli  

w Puławach 

Anna Baracz 

ul. 6 Sierpnia 5 

24 - 100 Puławy 

15.  Poradnia Psychologiczno –

Pedagogiczna im. prof. Kazimierza 

Dąbrowskiego w Puławach 

Dariusz Perszko 

al. Królewska 19 

24 - 100 Puławy  

16.  Młodzieżowy Dom Kultury 

 w Puławach 

Mariusz Oleśkiewicz do 

25.10.2020r. 

p.o. dyr. Mariola Błazik 

ul. W. Sieroszewskiego 4 

24 -100 Puławy  
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17.  Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

w Puławach 
Krystyna Tomczyk 

ul. Włostowicka 27  

24 -100 Puławy 

18.  Powiatowa Biblioteka Publiczna  

w Puławach 
Danuta Szlendak 

ul. 6 Sierpnia 5 

24 - 100 Puławy 

19.  Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Puławach 

Małgorzata Suszek –

Zawadzka 

al. Królewska 3  

24 - 100 Puławy 

20.  Placówka Opiekuńczo –

Wychowawcza im. Marii 

Konopnickiej w Puławach 

przekształcona z dniem 

1.01.2021r. w:  

Powiatowe Centrum Opiekuńczo – 

Wychowawcze w Puławach 

Placówkę Opiekuńczo -

Wychowawczą Nr 1,  

Placówkę Opiekuńczo -

Wychowawczą Nr 2,  

Placówkę Opiekuńczo -

Wychowawczą Nr 3, 

 

Lech Piekarz 

 

ul. Partyzantów 28 

24 - 100 Puławy 

21.  Powiatowy Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Górze Puławskiej 
p.o. dyr. Anna Szarpak 

ul. Kościelna 9 

24 - 100 Góra Puławski 

22.  Powiatowy Zarząd Dróg 

w Puławach 

Anna Nizioł 

Łukasz Ciupa 

ul. Składowa 1a 

24 - 100 Puławy 

23.  Powiatowe Centrum Rozliczeniowo 

Księgowe w Puławach 
Stanisław Widz 

ul. 6 Sierpnia 5 

24 - 100 Puławy  

24.  Powiatowy Urząd Pracy  

w Puławach 
Krzysztof Gumieniak 

ul. Lubelska 2 G 

24 - 100 Puławy 

25.  Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Puławach  
Piotr Rybak 

ul. Józefa Bema 1 

24 - 100 Puławy 

 

Rok 2020, zdominowany przez epidemię COVID-19, stanowił wielkie wyzwanie dla 

wszystkich organów władzy publicznej – z jednej strony dbałość o zdrowie oraz 

wprowadzone obostrzenia wymusiły na urzędach ograniczenie kontaktów fizycznych 

pracowników i obywateli, z drugiej zaś – świat nie stanął w miejscu i stało się jasnym, że całe 

społeczeństwo, w tym organy administracji publicznej, musiał nauczyć się funkcjonować  

w „nowej rzeczywistości”.  

To jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego z racji szerokiego 

spectrum zadań, jakimi się na co dzień zajmują, zmuszone zostały do realizacji 

przedsięwzięć dostosowujących funkcjonowanie wielu instytucji do obostrzeń sanitarnych  

i nowych realiów. Zadania powiatowe, to w znakomitej większości zadania, których realizacja 

musiała zmienić się całkowicie z dnia na dzień z powodu wystąpienia stanu epidemii.  

Powiat Puławski odpowiedzialnie podjął wyzwanie – zmieniono organizację 

funkcjonowania szpitala, szkół i placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, 

wprowadzono powszechne stosowanie nowoczesnych technologii w świadczeniu usług 

publicznych, wykonywano sprawnie zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki 
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prorodzinnej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

monitorowano sytuację dla zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. 

Powiat Puławski odnalazł się w tej trudnej sytuacji i odpowiedział na potrzeby 

obywateli.  

 Niemalże z dnia na dzień podstawową formą kontaktu urzędu z obywatelami stała 

się komunikacja elektroniczna. Zaczęto stosować procedury, które choć już funkcjonowały  

w porządku prawnym, to dotychczas z różnych względów nie były zbyt często 

wykorzystywane.  Dodatkowo, polski ustawodawca wprowadził wiele nowych rozwiązań 

ustawowych, które umożliwiły niemalże całkowicie zdalne załatwianie spraw 

administracyjnych, jak również prowadzenie obrad organów jednostek samorządu 

terytorialnego.  

Organizacja pracy wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu była 

dostosowywana do zasad i obostrzeń wprowadzanych przez Prezesa Rady Ministrów, 

Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki.  

Miniony 2020 rok był dla wszystkich, z uwagi na wystąpienie pandemii koronawirusa, 

rokiem szczególnym i trudnym. Przyszło zmierzyć się z nową rzeczywistością. Walka z 

pandemią niejako wymusiła wprowadzanie nowych lecz koniecznych rozwiązań  

w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Puławach. Niektóre z wypracowanych 

rozwiązań zapewne zostaną utrzymane po ustaniu pandemii. Zadbano o sprawne 

funkcjonowanie urzędu podczas pandemii, a szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo 

mieszkańców i urzędników.  

Od samego początku, tj. od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego a potem 

stanu epidemii, realizowano wszystkie niezbędne zadania związane z zapewnieniem 

funkcjonowania powiatu. Katalog usług realizowanych przez urząd praktycznie nie uległ 

zawężeniu, a wszystkie wydziały realizowały swoje zadania.  

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego na skutek zakażeń wirusem SARS-Cov-2, wprowadzono nowe zasady 

funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Puławach.  

Zarządzeniem Nr 24/2020 Starosty Puławskiego z dnia 13 marca 2020r. 

wprowadzono następującą zmianę organizacji systemu pracy: kierownikom wydziałów 

polecono wprowadzenie zmian w systemie organizacji pracy podległych pracowników,  

w szczególności poprzez delegowanie pracowników na „pracę zdalną”. Organizacja pracy 

poszczególnych wydziałów miała ograniczać do minimum kontakt z petentami,  

do niezbędnego minimum ograniczono bezpośredni kontakt pracowników w miejscu pracy. 

W celu zapewnienia sprawnej komunikacji zalecono wykorzystywanie korespondencji e-mail 

oraz kontakt telefoniczny. 

Mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców powiatu oraz pracowników 

starostwa  wprowadzono, począwszy od 17 marca 2020r. do odwołania, zakaz 

bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Puławach (Zarządzenie Nr 

26/2020 Starosty Puławskiego z dnia 16 marca 2020r.) Wszelkie sprawy w urzędzie 

załatwiano drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, skrzynki podawczej E-

PUAP oraz telefonicznie. Wszelkie dokumenty i wnioski można było składać w zamkniętych 

kopertach bezpośrednio w starostwie, w odpowiednio przygotowanych pojemnikach.  

W sprawach niecierpiących zwłoki, w wypadkach wyjątkowych, dopuszczano bezpośrednią 

obsługę interesanta, po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy z merytorycznym 
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pracownikiem starostwa oraz uznaniu przez pracownika o konieczności kontaktu  

z interesantem. 

24 kwietnia br. w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach zaczął działać 

maseczkomat. Urządzenie zostało zainstalowane w przedsionku głównego wejścia do 

budynku. 

Od 14 kwietnia 2020 r. wznowiono bezpośrednią obsługę interesantów zaczynając od 

Wydziału Komunikacji i Dróg, od 4 maja bezpośrednią obsługę wprowadzono w całym 

urzędzie. Przyjęcia interesantów odbywały się w ścisłym rygorze sanitarnym. Na terenie 

urzędu obowiązywał absolutny obowiązek stosowania się do środków bezpieczeństwa – 

pomiar temperatury na wejściu, obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcja dłoni. 

W okresie pandemii koronawirusa, pracownicy Starostwa Powiatowego w Puławach 

zostali wyposażeni w środki ochrony (maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji) oraz  

korzystali z przyłbic  przekazanych przez lubelską Fundację VCC. 

Zarządzeniami Starosty dostosowywano godziny pracy urzędu i obsługi interesantów. 

W marcu ujednolicono godziny pracy każdego dnia od 7.00 do 15.00, by następnie  w maju 

powrócić do dawnych godzin pracy: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 7.00 

do 15.00 oraz w środy od 8.00 do 16.00. Wydział Komunikacji i Dróg w ten sposób pracował 

od 15 czerwca 2020r. Klienci obsługiwani byli w następujących godzinach: w poniedziałku, 

wtorki, czwartki i piątki od 8.00 do 14.00. W środy od 9.00 do 15.00. Do budynku wchodziło 

się wyłącznie głównym wejściem. Klienci załatwiający sprawy dotyczące rejestracji pojazdów 

korzystali z bocznego wejścia do budynku od al. Królewskiej. Jednocześnie na terenie 

budynku znajdować się mogło nie więcej niż 30 interesantów. Dokumenty przyjmowane były 

w kancelarii ogólnej.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu, okresowo wydłużono 

godziny pracy Wydziału Komunikacji i Dróg – we wtorki i czwartki do godz. 17.00.  Dzięki 

wprowadzonym zmianom zwiększono liczbę rejestrowanych pojazdów, co w efekcie 

przełożyło się na skrócenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy.  

Zarządzeniem Nr 104/2020 Starosty Puławskiego z dnia 4 listopada 2020r. 

zarządzono, że począwszy od 5 listopada do odwołania, urząd pracuje codziennie od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Klienci Starostwa Powiatowego  

w Puławach obsługiwani byli od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 14:00. 

Wprowadzono zasadę, że na terenie budynku – z wyłączeniem klientów Wydziału 

Komunikacji i Dróg – jednocześnie znajdować się może nie więcej niż 20 interesantów. 

Zarządzeniem Nr 69/2020 Starosty Puławskiego z dnia 3 września 2020r. 

wprowadzono Instrukcję Bezpieczeństwa Dotyczącą Ochrony Pracowników i Interesantów 

Starostwa Powiatowego w Puławach przed COVID-19. 

Dbając o bezpieczeństwo swoje i innych, przebywając w budynku Starostwa 

Powiatowego w Puławach, obowiązywał bezwzględny obowiązek stosowania się do reguł 

bezpieczeństwa. Koniecznym było prawidłowo nosić maseczkę, dezynfekować dłonie oraz 

zachowywać dystans społeczny. 

Starosta oraz członkowie zarządu, w okresie bardzo dynamicznego wzrostu zakażeń 

koronawirusem, wstrzymali bezpośrednie przyjęcia obywateli.  

Pracownicy administracji powiatowej, jako niezwykle elastyczni, kompetentni  

i świadomi konieczności dostosowania realiów swojej pracy do stanu epidemii, podjęli i, co 

należy z całą mocą podkreślić – podołali temu wyzwaniu. 
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Przepisy art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych umożliwiły zdalny tryb 

obradowania organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego, związków 

metropolitalnych, regionalnych izb obrachunkowych i samorządowych kolegiów 

odwoławczych. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii rada powiatu jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego oraz zarząd 

powiatu - organ wykonawczy jst, mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, 

zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować 

rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). Przepisy te dotyczą również kolegialnych 

organów wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły, działających w organach 

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organach działających kolegialnie. 

Z uwagi na sytuację epidemiczną, mając na względzie zasady bezpieczeństwa 

obrady Rady Powiatu Puławskiego odbywają się w zdalnym trybie obradowania, tj.  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość począwszy od sesji 

zaplanowanej na maj 2020r. Od tego czasu wszystkie sesje Rady Powiatu Puławskiego oraz 

znakomita większość posiedzeń Komisji przeprowadzane są w formie wideokonferencji 

zgodnie z przyjętym harmonogramem. Radni biorą udział w sesji łącząc się online poprzez 

dedykowaną platformę oraz z wykorzystaniem programu E-Sesja umożliwiającego 

prowadzenie sesji oraz przeprowadzanie głosowań jak również zgłaszanie chęci zabrania 

głosu. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownicy wydziałów starostwa 

śledzą przebieg sesji online, pozostając do dyspozycji w swoim miejscu pracy. Mieszkańcom 

powiatu, zapewniona jest możliwość śledzenia obrad w internecie - transmisja jest dostępna 

online na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. 

 

Wydatki związane ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem 
SARS – CoV – 2 zwanej „COVID-19” 

Środki w wysokości 1.004.454,20 zł zostały poniesione na zwalczanie skutków 

choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2: 

- ze środków własnych – kwota 274 568,19 zł została przeznaczona na zabezpieczenie 

pracowników jednostek organizacyjnych przed zarażaniem (zakup maseczek, płynów do 

dezynfekcji rąk i powierzchni, zakup rękawic nitrylowych i lateksowych, materiałów do 

zamontowania osłon, dozowników na płyn do dezynfekcji rąk, wynajem automatu w celu 

dystrybucji maseczek na twarz), 

- ze środków dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – wydatkowano kwotę 

106 904,84 zł na pokrycie kosztów kwarantanny instytucjonalnej (zbiorowej) oraz zakup 

środków ochrony osobistej dla pracowników, 

- ze środków UE – kwota 439 276,92 zł dotyczyła realizacji projektu pn.: „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, 

- ze środków Funduszu Pracy – wydatkowano kwotę 183 704,25 zł: 

 wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach –173 749,08 zł, 

 zakup rękawiczek i maseczek ochronnych, płynów do dezynfekcji, dozowników na płyn 

antybakteryjny, termometru do mierzenia temperatury – 4 862,56 zł, 
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 wykonanie na stanowiskach pracy zabezpieczeń w postaci pleksy, montaż drzwi z 

okienkiem podawczym do obsługi interesantów 

Szczegółowe zestawienie wydatków związanych z przeciwdziałaniem pandemii  

w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp. Nazwa jednostki 
Kwota 

ogółem,  
w tym: 

ze 
środków 
własnych 

z dotacji 
na zadania 

zlecone 

ze 
środków 

UE 

ze 
środków  

Funduszu 
Pracy 

1 
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Kęble 

4 868,70 4 868,70 - - - 

2 
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Puławach 

4 671,51 4 671,51 - - - 

3 Powiatowy Urząd Pracy w Puławach 183 704,25 - - - 183 704,25 

4 
Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Puławach 

8 119,55 - 8 119,55 - - 

5 Zespół Szkół Nr 1 w Puławach 9 352,56 9 352,56 - - - 

6 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach 12 121,00 12 121,00 - - - 

7 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna  
w Puławach 

3 673,00 3 673,00 - - - 

8 
Powiatowe Centrum Rozliczeniowo 
Księgowe w Puławach 

1 050,00 1 050,00 - - - 

9 
Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza  
w Puławach 

6 703,00 6 703,00 - - - 

10 
Powiatowy Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Górze Puławskiej 

11 094,28 - 11 094,28 - - 

11 
Zespół Kształcenia Zawodowego  
w Puławach 

7 277,59 7 277,59 - - - 

12 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  
w Puławach 

6 458,00 6 458,00 - - - 

13 Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym 12 839,00 12 839,00 - - - 

14 Starostwo Powiatowe w Puławach 220 525,34 133 775,34 86 750,00 - - 

15 Zespół Szkół Nr 2 w Puławach 4 356,65 4 356,65 - - - 

16 
Powiatowe Centrum Doskonalenia 
Zawodowego Nauczycieli w 
Puławach 

466,71 466,71 - - - 

17 
Zespół Szkół Technicznych w 
Puławach 

12 492,00 12 492,00 - - - 

18 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe  
w Puławach 

2 269,00 2 269,00 - - - 

19 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie  
w Puławach 

443 694,73 4 417,81 - 439 276,92 - 

20 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Puławach 

941,01 - 941,01 - - 

21 Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie 7 028,94 7 028,94 - - - 
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22 
I Liceum Ogólnokształcące w 
Puławach 

4 423,82 4 423,82 - - - 

23 Zespół Szkół Nr 3 w Puławach 13 706,79 zł 13 706,79 - - - 

24 
Młodzieżowy Dom Kultury w 
Puławach 

1 392,00 1 392,00 - - - 

25 
Regionalne Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Puławach 

14 180,29 14 180,29 - - - 

26 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  
w Puławach 

7 044,48 7 044,48 - - - 

 OGÓŁEM 1 004 454,20 274 568,19 106 904,84 439 276,92 183 704,25 

 

IV. Wykonanie uchwał Rady Powiatu podjętych w 2020 r. 

 

W 2020 r. Rada Powiatu Puławskiego obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia na 

8 Sesjach. W sprawach należących do jej kompetencji podjęła 65 uchwał, w tym zajęła  

1 Stanowisko oraz  wystosowała 1 Apel. 

 Protokoły ze wszystkich posiedzeń oraz podjęte na nich uchwały udostępnione są do 

publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach 

https://sppulawy.e-biuletyn.pl.  

Zgodnie z przepisami do Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli Wojewody 

Lubelskiego przekazano 65 uchwał, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – 33 

uchwały, natomiast do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 

skierowano 18 uchwał Rady Powiatu Puławskiego. 

 Zarząd Powiatu Puławskiego przedstawia Radzie Powiatu na każdej sesji informację  

z bieżącej realizacji uchwał.  

 

Wykonanie uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych w 2020 r. 

zaprezentowano w poniższej tabeli: 

Lp. Numer 

uchwały i data 

podjęcia 

Treść uchwały Realizacja 

1.  XV/130/2020 

26.02.2020r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

stałych komisji Rady Powiatu 

Puławskiego na rok 2020 

Uchwała reguluje pracę Rady Powiatu 

Puławskiego, a jej wykonanie 

powierzono Przewodniczącym Komisji. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

pojęcia. 

2.  XV/131/2020 

26.02.2020r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Rady Powiatu Puławskiego na 2020 rok 

 

Uchwała reguluje pracę Rady Powiatu 

Puławskiego a jej wykonanie powierzono 

Przewodniczącemu Rady. Uchwała 

weszła w życie z dniem podjęcia. 

3.  XV/132/2020 

26.02.2020r. 

w sprawie udzielenia Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Puławach dotacji celowej 

w wysokości 392 000,00 zł 

W dniu 11.03.2020r. zawarto z SPZOZ 

w Puławach umowy udzielenia dotacji  

nr ZSO/44/2020 i ZSO/45/2020. 

SPZOZ wykorzystał i rozliczył przyznane 
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4.  XV/133/2020 

26.02.2020r. 

w sprawie udzielenia Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Puławach dotacji celowej 

w wysokości 150 000,00 zł 

dotacje zgodnie z przeznaczeniem. 

5.  XV/134/2020 

26.02.2020r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XVIII/129/2016 Rady Powiatu 

Puławskiego z dnia 30 marca 2016 

roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie 

Puławskim na lata 2016 – 2022” 

Uchwała jest realizowana zgodnie z 

założeniami Programu w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Puławach. 

6.  XV/135/2020 

26.02.2020r. 

w sprawie zasad nabywania, zbywania i 

obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na 

czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub 

na czas nieoznaczony oraz gdy po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 

3 lat zawierane są kolejne umowy, 

których przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość 

Uchwała opublikowana została w 
Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego w dniu 02.03.2020 r.,  
Dz. Urz. Woj. Lubel.  poz.  2020. 1459 
 
Uchwała jest realizowana przez Zarząd 
Powiatu zgodnie z ustalonymi zasadami. 

7.  XV/136/2020 

26.02.2020r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 

Policealnej Nr 6 wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii 

Sempołowskiej w Puławach 

Uchwały przesłano do Kuratorium 

Oświaty w Lublinie oraz placówek 

których dotyczą. Po przeprowadzeniu 

stosownej procedury przedłożono 

Radzie Powiatu uchwały w sprawie 

likwidacji , które następnie zostały 

podjęte na sesji w maju. 

8.  XV/137/2020 

26.02.2020r. 

sprawie zamiaru likwidacji I Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 

Puławach wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii 

Sempołowskiej w Puławach 

9.  XV/138/2020 

26.02.2020r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych w Kazimierzu 

Dolnym wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza 

w Kazimierzu Dolnym 

10.  XV/139/2020 

26.02.2020r. 

 w sprawie rozpatrzenia ponownej 

skargi na działalność Starosty 

Puławskiego 

Przewodniczący Rady Powiatu pismem  

z dnia 27.02.2020r. poinformował 

skarżącą o sposobie załatwienia skargi. 

11.  XV/140/2020 

26.02.2020r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 

LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 

Uchwała zrealizowana przez Zarząd 

Powiatu Puławskiego. 

12.  XV/141/2020 

26.02.2020r. 

w sprawie zmian w budżecie powiatu 

na 2020 rok 

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 

LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 

Uchwała zrealizowana przez Zarząd 

Powiatu Puławskiego. 
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13.  XV/142/2019 

26.02.2020r. 

w sprawie zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Puławach 

Uchwałę przekazano Dyrektorowi 

SPZOZ w Puławach celem realizacji. 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego w 

dniu 02.03.2020 r. , Dz. Urz. Woj. Lubel.  

poz.  2020. 1461 

14.  XVI/143/2020 

13.05.2020r. 

w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady 

Powiatu Puławskiego upamiętniającego 

100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II 

Uchwałę opublikowano w Biuletynie 
Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego. W ramach obchodów 
odbyła się uroczysta msza święta w 
Kościele Matki Bożej Różańcowej w 
Puławach a następnie złożono wieniec 
pod pomnikiem Papieża. 

15.  XVI/144/2020 

13.05.2020r. 

w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadające 

według algorytmu w 2020 r. dla Powiatu 

Puławskiego 

Zadanie zrealizowane przez PCPR w 

Puławach i PUP w Puławach. Środki 

PFRON zostały wydatkowane na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych zgodnie z uchwałami 

Rady i Zarządu Powiatu. 

16.  XVI/145/2020 

13.05.2020r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej, oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 3216 o pow. 0,0295 ha, 

położonej na terenie gminy Miasto 

Puławy, obręb Miasto Puławy, 

stanowiącej własność Powiatu 

Puławskiego na okres 5 lat na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy w trybie 

bezprzetargowym 

Uchwała zrealizowana – zawarto  

umowę dzierżawy z dotychczasowym  

dzierżawcą na okres 5 lat . 

17.  XVI/146/2020 

13.05.2020r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXV/280/2009 Rady Powiatu w 

Puławach z dnia 26 sierpnia 2009 roku 

w sprawie darowizny na rzecz Gminy 

Janowiec nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Puławskiego 

położonych w Janowcu, oznaczonych 

numerami geodezyjnymi działek: 135 o 

pow. 0,16 ha, nr 136/1 o pow. 0,01 ha 

Uchwałę przesłano organowi nadzoru tj. 

LUW w Lublinie. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

18.  XVI/147/2020 

13.05.2020r. 

w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół 

Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w 

Puławach następujących szkół: I 

Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Puławach oraz Szkoły 

Policealnej Nr 6 w Puławach 

Uchwały w sprawie likwidacji szkół 

zostały przesłane do Lubelskiego 

Kuratora Oświaty oraz do dyrektorów 

zespołów szkół w skład, których wchodzą 

przedmiotowe szkoły.  Uchwały stanowią 

podstawę do dokonania zmian w 
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19.  XVI/148/2020 

13.05.2020r. 

w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej 

Nr 6 w Puławach 

dokumentach organizacyjnych takich jak: 

Statut Zespołu Szkół czy też Regulamin 

Organizacyjny.  Na podstawie podjętych 

uchwał dokonano wykreślenia szkół z 

Systemu Informacji Oświatowej.  

20.  XVI/149/2020 

13.05.2020r. 

w sprawie likwidacji I Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 

Puławach 

21.  XVI/150/2020 

13.05.2020r. 

 w sprawie wyłączenia z zespołu Szkół 

im. Jana Koszczyca Witkiewicza w 

Kazimierzu Dolnym – Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych w Kazimierzu 

Dolnym 

22.  XVI/151/2020 

13.05.2020r. 

w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej 

dla Dorosłych w Kazimierzu Dolnym 

23.  XVI/152/2020 

13.05.2020r. 

w sprawie złożenia wniosku przez 

Powiat Puławski do Ministra Obrony 

Narodowej o wyrażenie zgody na 

utworzenie oddziału przygotowania 

wojskowego w VI Liceum 

Ogólnokształcącym wchodzącym w 

skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii 

Dąbrowskiej w Puławach 

Uchwałę przesłano do Kuratorium 

Oświaty w Lublinie oraz placówki której 

dotyczy. W związku z uzyskaniem 

pozytywnej zgody z dniem 1 września 

utworzono oddział przygotowania 

wojskowego , na wyposażenie którego 

pozyskano dotację z Ministerstwa 

Obrony Narodowej.  

24.  XVI/153/2020 

13.05.2020r. 

 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 

LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 

Uchwała zrealizowana przez Zarząd 

Powiatu Puławskiego. 

25.  XVI/154/2020 

13.05.2020r. 

w sprawie zmian w budżecie powiatu 

na 2020 rok 

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 

LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 

Uchwała zrealizowana przez Zarząd 

Powiatu Puławskiego. 

26.  XVII/155/2020 

30.06.2020r. 

w sprawie udzielenia wotum zaufania 

Zarządu Powiatu Puławskiego za 2019 

rok 

Uchwały przesłano organom nadzoru tj. 

do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Lublinie oraz Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Lublinie. 

27.  XVII/156/2020 

30.06.2020r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu za 2019 rok 

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Lublinie oraz Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie. 28.  XVII/157/2020 

30.06.2020r. 

w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Puławskiego za 

2019 rok 

29.  XVII/158/2020 

30.06.2020r. 

w sprawie zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Puławach 

Uchwałę przekazano Dyrektorowi 

SPZOZ w Puławach celem realizacji. 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego w 

dniu 01.07.2020 r., Dz. Urz. Woj. Lubel.  

poz.  2020. 3520 
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30.  XVII/159/2020 

30.06.2020r. 

w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Puławach za rok 

obrotowy od 01.01.2019r. do 

31.12.2019r. 

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 

LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie.  

Zatwierdzone sprawozdanie za rok 2019 

przekazano do realizacji  Dyrektorowi  

SPZOZ w Puławach. 

W związku z wnioskiem Wojewody 

Lubelskiego z dnia 11 sierpnia 2020r. o 

reasumpcję niniejszej uchwały, Zarząd 

Powiatu przygotował i skierował do Rady 

Powiatu projekt uchwały w sprawie jej 

zmiany. Rada Powiatu, na kolejnej sesji,  

podjęła uchwałę Nr  XVIII/163/2020. 

31.  XVII/160/2020 

30.06.2020r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 

LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 

Uchwała zrealizowana przez Zarząd 

Powiatu Puławskiego. 

32.  XVII/161/2020 

30.06.2020r. 

w sprawie zmian w budżecie powiatu 

na 2020 rok 

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 

LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 

Uchwała zrealizowana przez Zarząd 

Powiatu Puławskiego. 

33.  XVIII/162/2020 

26.08.2020r. 

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej SPZOZ w Puławach 

Rada Powiatu dokonała oceny sytuacji 

ekonomiczno – finansowej SPZOZ w 

Puławach na podstawie Raportu  

Ekonomiczno — Finansowego SPZOZ  

w Puławach przygotowanego na 

podstawie sprawozdania finansowego za 

rok obrotowy 2019. Uchwałę przekazano 

Dyrektorowi SPZOZ celem realizacji. 

34.  XVIII/163/2020 

26.08.2020r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XVII/159/2020 Rady Powiatu 

Puławskiego z dnia 30 czerwca 2020r. 

w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego SPZOZ w 

Puławach za rok obrotowy od 

01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 

LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 

Realizatorem niniejszej uchwały był 

Dyrektor  SPZOZ w Puławach. 

35.  XVIII/164/2020 

26.08.2020r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu 

określającego wysokość stawek i 

szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz wysokość i 

warunki wypłacania nagród i innych 

świadczeń wynikających ze stosunku 

pracy nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego w 

dniu 04.09.2020 r. Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2020.4430 

Uchwała jest realizowana zgodnie z 

założeniami Regulaminu. 
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zatrudnionych w placówkach, dla 

których Powiat Puławski jest organem 

prowadzącym 

36.  XVIII/165/2020 

26.08.2020r.  

w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie na rzecz Gminy Żyrzyn 

darowizny prawa własności 

nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Puławskiego, poł. w Gminie 

Żyrzyn, w obrębach ewidencyjnych 

Osiny i Wola Osińska, zajetych pod 

dawną drogę powiatową nr 2506L 

W dniu 17 marca 2021 r. została zawarta 

umowa notarialna darowizny 

przedmiotowych nieruchomo na rzecz 

Gminy Żyrzyn – akt notarialny Rep A 

1977/2021. 

37.  XVIII/166/2020 

26.08.2020r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy z 

dotychczasowym najemcą, dot. najmu 

części pomieszczenia, zlokalizowanego 

w budynku usytuowanym na 

nieruchomości gruntowej, ozn. 

numerem ewidencyjnym 1394 o pow. 

0,4807 ha, położonej na terenie gmny 

Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy 

stanowiącej własność Powiatu 

Puławskiego 

Uchwała zrealizowana – zawarto umowę 

najmu  z dotychczasowym najemcą. 

38.  XVIII/167/2020 

26.08.2020r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Dyrektora PCPR w 

Puławach 

Przewodniczący Rady Powiatu pismem z 

dnia 26.08.2020r. poinformował skarżącą 

o sposobie załatwienia sprawy. 

39.  XVIII/168/2020 

26.08.2020r. 

 w sprawie ustalenia wysokości i zasad 

wypłacania diet dla radnych 

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 

LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 

Uchwała jest realizowana od 

01.01.2021r. 

40.   XVIII/169/2020 

26.08.2020r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 

LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 

Uchwała zrealizowana przez Zarząd 

Powiatu Puławskiego. 

41.   XVIII/170/2020 

26.08.2020r. 

 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

na 2020 rok 

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 

LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 

Uchwała zrealizowana przez Zarząd 

Powiatu Puławskiego. 

42.   XIX/171/2020 

30.09.2020r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXIX/215/2013 Rady Powiatu 

Puławskiego z dnia 22 kwietnia 2013r.  

w sprawie utworzenia Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 8 w Puławach, 

Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego Nr 2 w Puławach oraz 

zespołu szkół i placówek o nazwie 

Centrum Kształcenia Zawodowego  

w Puławach 

Uchwała zrealizowana  przez dyrektora 

Zespołu Kształcenia Zawodowego w 

Puławach. 
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43.  XIX/172/2020  

30.09.2020r. 

w sprawie przyjęcia Apelu Rady 

Powiatu Puławskiego do rodziców i 

uczniów szkół, których organem 

prowadzącym jest Powiat Puławski o 

respektowanie wprowadzonych 

regulaminów i procedur w związku z 

zapobieganiem rozprzestrzeniania się 

koronawirusa SARS-CoV-2 

Uchwała została zrealizowana poprzez 

przesłanie do placówek oświatowych, dla 

których Powiat Puławski jest organem 

prowadzącym. 

44.  XIX/173/2020 

30.09.2020r. 

w sprawie rozpatrzenia ponownej 

skargi na działalność Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Puławach 

Przewodniczący Rady Powiatu pismem z 

dnia 05.10.2020r. poinformował osobę 

skarżącą o sposobie załatwienia sprawy. 

45.  XIX/174/2020 

30.09.2020r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 

LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 

Uchwała zrealizowana przez Zarząd 

Powiatu Puławskiego. 

46.  XIX/175/2020 

30.09.2020r. 

w sprawie zmian w budżecie powiatu 

na 2020 rok 

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 

LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 

Uchwała zrealizowana przez Zarząd 

Powiatu Puławskiego. 

47.  XX/176/2020 

28.10.2020r. 

w sprawie zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Puławach 

Uchwała realizowana przez Dyrektora 

SPZOZ w Puławach. Opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego w dniu 02.11.2020 r. poz. 

5238. 

48.  XX/177/2020 

28.10.2020r. 

w sprawie przekształcenia Placówki 

Opiekuńczo - Wychowawczej im. Marii 

Konopnickiej w Puławach oraz nadania 

statutów placówkom opiekuńczo-

wychowawczym: Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1, 

Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej 

Nr 2, Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej Nr 3, a także jednostce 

powołanej do wspólnej obsługi: 

Powiatowemu Centrum Opiekuńczo – 

Wychowawczemu 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego w 

dniu 02.11.2020 r. Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2020.5239. Działania określone w 

uchwale zostały zrealizowane przez 

Zarząd Powiatu w porozumieniu z 

dyrektorem Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej. W dniu 19.01.2021 r., 

podejmując uchwały Nr 562/2021 – 

565/2020, Zarząd Powiatu ustalił 

regulaminy organizacyjne nowych 

jednostek. 

49.  XX/178/2020 

28.10.2020r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usuwanie pojazdów z dróg Powiatu 

Puławskiego i ich przechowywanie na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości 

kosztów powstałych w wyniku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu w 2021 roku 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego w 

dniu 02.11.2020 r. Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2020.5240. W dniu 15.12.2020 r. 

zawarto umowę Nr KD/327/2020 dot. 

usuwania pojazdów z, wyłonioną w 

postepowaniu, firmą LIDKA Karol 

Charchuła . Powiat za wykonaną usługę 

rozlicza się z. wykonawcą zgodnie ze 

stawkami ustalonymi w uchwale. 
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50.  XX/179/2020 

28.10.2020r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 

LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 

Uchwała zrealizowana przez Zarząd 

Powiatu Puławskiego. 

51.   XX/180/2020 

28.10.2020r. 

w sprawie zmian w budżecie powiatu 

na 2020 rok 

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 

LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 

Uchwała zrealizowana przez Zarząd 

Powiatu Puławskiego. 

52.  XXI/181/2020 

25.11.2020r. 

w sprawie uchwalenia "Rocznego 

programu współpracy Powiatu 

Puławskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021" 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego w 

dniu 01.12.2020 r. Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2020.5883. Uchwałę opublikowano 

również w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa w zakładce 

„Organizacje pozarządowe”. Na 

podstawie uchwały ogłoszono otwarte 

konkursy ofert na wsparcie realizacji 

zadań  o charakterze pożytku 

publicznego w zakresie kultury, sportu i 

turystyki oraz udzielono dofinansowania 

na wybrane przedsięwzięcia.  

53.  XXI/182/2020 

25.11.2020r. 

w sprawie przyjęcia "Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Puławskiego na lata 2020-2025 z 

perspektywą do roku 2030" wraz z 

"Prognozą oddziaływania na 

środowisko" 

Uchwałę opublikowano w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Puławach. Uchwała jest 

realizowana zgodnie z założeniami 

Programu w zakresie ochrony 

środowiska. 

54.  XXI/183/2020 

25.11.2020r. 

w sprawie udzielenia Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Puławach dotacji celowej 

w wysokości 650 000,00 zł 

 

W dniu 27.11.2020r. zawarto z SPZOZ 

umowę udzielenia dotacji nr 

ZSO/307/2020. SPZOZ wykorzystał i 

rozliczył przyznaną dotację zgodnie z 

przeznaczeniem. 

55.  XXI/184/2020 

25.11.2020r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy dzierżawy części 

nieruchomości gruntowej, oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 412/8 o pow. 

9,5755 ha, położonej na terenie gminy 

Kurów, obręb Klementowice, 

stanowiącej własność Powiatu 

Puławskiego, na okres do 10 lat w 

trybie bezprzetargowym 

Uchwałę przesłano organowi nadzoru tj. 

LUW w Lublinie. W trakcie realizacji, 

trwają przygotowania do zawarcia 

umowy ze Wspólnotą Mieszkaniową w 

Klementowicach. 

56.  XXI/185/2020 

25.11.2020r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 

LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 

Uchwała zrealizowana przez Zarząd 

Powiatu Puławskiego. 
57.   XXI/186/2020 

25.11.2020r. 

w sprawie zmian w budżecie powiatu 

na 2020 rok 
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58.  XXII/187/2020 

23.12.2020r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 

LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 

Uchwała weszła w życie z dniem 

01.01.2021r. i jest realizowana przez 

Zarząd Powiatu oraz jednostki 

organizacyjne powiatu. 

59.  XXII/188/2020 

23.12.2020r. 

w sprawie uchwały budżetowej na rok 

2021 

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 

LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 

Uchwała weszła w życie z dniem 

01.01.2021r. i jest realizowana przez 

Zarząd Powiatu oraz jednostki 

organizacyjne powiatu. 

60.  XXII/1892020 

23.12.2020r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 

LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 

Uchwała zrealizowana przez Zarząd 

Powiatu Puławskiego. 

61.  XXII/190/2020 

23.12.2020r. 

w sprawie zmian w budżecie powiatu 

na 2020 rok 

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 

LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 

Uchwała zrealizowana przez Zarząd 

Powiatu Puławskiego. 

62.  XXII/191/2020 

23.12.2020r. 

w sprawie wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 

2020 

Przedmiotowa uchwała umożliwia 

realizację zadań, których termin 

zakończenia określono po zakończeniu 

2020 roku. 

63.   XXII/192/2020 

23.12.2020r. 

w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXVIII/226/2017 Rady Powiatu 

Puławskiego z dnia 29 marca 2017r. 

w sprawie utworzenia samorządowej 

jednostki organizacyjnej o nazwie 

"Powiatowe Centrum Rozliczeniowo 

Księgowe w Puławach" 

Uchwałę opublikowano w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Puławach oraz 

przekazano do PCRK celem realizacji. 

64.  XXII/193/2020 

23.12.2020r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu 

określającego wysokość stawek i 

szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz wysokość , 

warunki wypłacania nagród i innych 

świadczeń wynikających ze stosunku 

pracy nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego 

zatrudnionych w szkołach i placówkach 

dla których Powiat Puławski jest 

organem prowadzącym 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego w 

dniu 29.12.2020 r. Dz. Urz. Woj. Lubel. 

2020.6951. 

Uchwała realizowana jest przez szkoły i 

placówki oświatowe, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat 

Puławski. 
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65.  XXII/194/2020 

23.12.2020r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej gminie Miasto Puławy 

mieszkańcom poszkodowanym w 

wyniku wybuchu gazu w budynku 

jednorodzinnym w dniu 18 grudnia 

2020r. 

Uchwałę przekazano do Urzędu Miasta 

Puławy. W dniu 26.02.2021r. zawarto 

umowę Nr ZK/18/2021 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej 

poszkodowanym w wybuchu gazu. 

 

 

W 2020 r. Zarząd Powiatu Puławskiego odbył 92 posiedzenia, podczas których podjął 

250 uchwał oraz 1 384 decyzji w indywidualnych sprawach należących do kompetencji 

Zarządu. Zarząd Powiatu przedkładał na każdej sesji Rady Powiatu Puławskiego 

szczegółowe sprawozdanie z pracy Zarządu między sesjami, zwierające informacje  

o rodzaju podejmowanych uchwał i działań. Wszystkie dokumenty udostępnione są do 

publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach 

https://sppulawy.e-biuletyn.pl.  

 

 Podjęte w poprzednim roku uchwały obejmowały następujące obszary: 

- finanse powiatu – 29 uchwał, 

- edukacja – 64 uchwały, 

- kultura, sport, turystyka – 17 uchwał, 

- ochrona zdrowia – 15 uchwał,  

- pomoc społeczna – 12 uchwał, 

- infrastruktura – 65 uchwały, 

- administracja – 43 uchwał, 

- rynek pracy – 3 uchwały. 

 Wszystkie podjęte przez Zarząd uchwały zostały zrealizowane przez komórki 

organizacyjne Starostwa bądź dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu. 

 

V. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji 

polityk, programów i strategii 

 

Zestawienie dokumentów programowych 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Puławskiego do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku - 

przyjęta uchwałą Nr XXI/168/2016 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. 

2. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Puławskiego  przyjęty uchwałą Nr XVIII/127/2016 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 

marca 2016 r.  

3. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na 

lata 2016 – 2022 – przyjęta uchwałą Nr XVIII/128/2016 Rady Powiatu Puławskiego  

z dnia 30 marca 2016 r.  

4. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2016 – 2022”– podjęty uchwałą  

https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/
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Nr XVIII/129/2016 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 marca 2016 r. , zmieniony 

uchwałą Nr XV/134/2020 z dnia 26.02.2020r. 

5. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Puławskim 

na lata 2016 - 2022 – przyjęty uchwałą Nr XVIII/130/2016 Rady Powiatu Puławskiego  

z dnia 30 marca 2016 r. 

6. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Puławskim na lata 2018 – 

2020 – przyjęty uchwałą Nr XXXVII/321/2018 Rady Powiatu Puławskiego z dnia  

14 lutego 2018 r. 

7. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022  podjęty 

uchwałą Nr V/33/2019 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 20 marca 2019 r. 

8. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Puławskiego na lata 2020 – 2025  

z perspektywą do roku 2030" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko"– podjęty 

uchwałą Nr XXI/182/2020 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 25 listopada 2020 r. 

9. Plan Rozwoju Turystyki dla subregionu trójkąta turystycznego Kazimierz Dolny – 

Nałęczów – Puławy na lata 2012 – 2020 podjęty uchwałą Nr XXXI/234/2013 Rady 

Powiatu Puławskiego z dnia 26.06.2013 r. 

10. Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Puławskiego na lata 2017 – 2020 

podjęty uchwałą Nr XXVIII/223/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 29 marca 2017r. 

11. Roczny program współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie 

Puławskim w 2020r. – przyjęty uchwałą Nr XII/85/2019 Rady Powiatu Puławskiego  

z dnia 30.10.2019 r. 

 

Realizacja zadań z zakresu rozwoju Powiatu, a w szczególności 

koordynowanie  opracowania, aktualizacji i realizacji Strategii Rozwoju Powiatu. 

 

Ze względu na brak ostatecznych przepisów i wytycznych krajowych dotyczących 

nowego okresu programowania unijnego 2021 - 2027 (projekt Umowy partnerstwa z Komisją 

Europejską) skoncentrowano się na działaniach przygotowawczych powiatu oraz 

zapewnieniu projektowanych dokumentów strategicznych (strategia rozwoju 

ponadlokalnego).  Podpisany został wspólnie z samorządami powiatowymi (rycki, opolski, 

kraśnicki) oraz Puławskim Parkiem Naukowo – Technologicznym list intencyjny w zakresie 

działań na rzecz rozwoju regionalnego ( Obszar Strategicznej Interwencji Powiśle ).  

W związku z powyższym w ramach konsultacji społecznych złożono uwagi do Projektu 

Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku.  

Nowe możliwości powiatu wyznaczają również dwie inicjatywy w zakresie 

zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT): Lubelski Obszar Metropolitalny (LOM)  

- ośrodek wojewódzki  i Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Puławy (MOF Miasta Puławy)  

- ośrodek  subregionalny. Istotą ZIT w perspektywie 2021-2027 jest realizacja partnerskich 

projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź 

skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT. Instrument ten będzie 

wykorzystywany wyłącznie do wspierania miejskich obszarów funkcjonalnych.  

W zakresie LOM podpisany został list intencyjny pomiędzy 26 partnerami – wraz  

z powiatem (w skład LOM wchodzi jedna gmina powiatu puławskiego: Gmina Nałęczów), 

prowadzone były wstępne analizy obszaru (problemy obszaru, zakres interwencji – możliwe 

działania, ankiety, w zakresie potrzeb strategii rozwoju ponadlokalnego).  
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W zakresie MOF Miasta Puławy prowadzone były również wstępne analizy obszaru  

i zakresu możliwej interwencji (w skład MOF Miasta Puławy wchodzą następujące gminy 

powiatu puławskiego: Miasto Puławy, Gmina Puławy, Gmina Końskowola, Gmina Kazimierz 

Dolny, Gmina Janowiec, Gmina Żyrzyn). Podpisanie listu intencyjnego planowane jest na rok 

2021 (MOF Miasta Puławy obejmuje wraz z powiatem 7 partnerów). 

Sformalizowanie współdziałania między samorządami w ramach ZIT dla obydwu 

obszarów (LOM i MOF Miasta Puławy) oraz rozpoczęcie prac nad strategiami rozwoju 

ponadlokalnego przewidywane jest na rok 2021r. 

Ponadto wykonano ankiety monitorujące dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r. a w szczególności projektu: 

„Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywizację społeczną 

obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu 

Puławskiego”.  

 

1. Edukacja publiczna 

 

Zagrożenie epidemiczne w 2020r spowodowało konieczność wprowadzenia wielu 

ograniczeń także w obszarze edukacji. Zarówno dla uczniów, ich rodziców, nauczycieli,  

a także dyrektorów szkół, organów prowadzących czy instytucji oświatowych był to 

szczególny okres, który wymagał zupełnie nowego podejścia do pracy, realizowanej  

w innych niż zwykle okolicznościach.  

Jedną z pierwszych decyzji dotyczących przeciwdziałania koronawirusowi było 

zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  

w szkołach oraz placówkach oświatowych od 12 do 24 marca 2020r. z wyjątkiem: poradni 

psychologiczno – pedagogicznych; specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych; 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 

młodzieżowych domów kultury. W przypadku specjalnych ośrodków szkolno – 

wychowawczych, poradni psychologiczno – pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka 

decydował rodzic. Od 25 marca wprowadzono obowiązek realizowania zadań edukacyjnych 

za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Wszystkie szkoły, w tym specjalne, 

wdrożyły kształcenie na odległość i dostosowały sposoby, formy, metody organizowania  

i prowadzenia kształcenia do zmienionej sytuacji oraz warunków, możliwości i potrzeb 

uczniów oraz ich rodziców.  

O sposobie zorganizowana nauki zdalnej decydowali dyrektorzy we współpracy 

z nauczycielami, uwzględniając potrzeby oraz możliwości uczniów i rodziców. Edukacja 

dzieci i młodzieży nie została przerwana, a proces dydaktyczny mógł być kontynuowany. 

Dzięki szybkim decyzjom dyrektorzy szkół i placówek oświatowych mogli zorganizować 

proces kształcenia z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość,  

a nauczyciele realizować programy nauczania i prowadzić zajęcia z uczniami, oceniać ich 

pracę wraz z przeprowadzeniem rocznej klasyfikacji. Uczniowie i absolwenci jak co roku, 

choć nieco później, przystąpili do egzaminów, które dały im możliwość ubiegania się  

o przyjęcie do wybranej szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej.  

Szkoły i organy prowadzące otrzymały możliwości prawne oraz wsparcie finansowe  

w zakresie doposażania nauczycieli i uczniów w sprzęt niezbędny do pracy i nauki zdalnej. 

Powiat Puławski wnioskował o środki na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej 
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nauki w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła” o łącznej wartości  99 868,67  zł, co pozwoliło 

na zakup 36 laptopów dla  uczniów i nauczycieli umożliwiając realizację zdalnego nauczania. 

Dodatkowo z Urzędu Marszałkowskiego użyczono 23 tablety dla uczniów na kwotę  

20 453,67 zł.  

Wydział Edukacji na bieżąco monitorował i analizował sytuację związaną ze stanem 

zagrożenia epidemicznego w szkołach i placówkach oraz pracował nad przygotowaniem 

odpowiednich decyzji stosownie do zmieniającej się sytuacji i rozwoju epidemii na rzecz 

zapewnienia właściwego funkcjonowania powiatowej oświaty  w okresie epidemii COVID-19 

oraz prowadził działania wspierające szkoły i placówki współdziałając m.in. z Sanepidem, 

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi jednostkami. Priorytetem było i jest 

przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Organizacja szkół i placówek w okresie pandemii od 1 marca 2020 r do 31 sierpnia 

2020 r została szczegółowo opisana w „Informacji na temat realizacji zadań oświatowych 

przez Powiat Puławski w roku szkolnym 2019/2020  za okres od 1 września 2019 r. do 31 

sierpnia 2020 r.” 

1 września 2020 roku uczniowie powrócili do szkół. Podstawy prawne i szczegółowe 

wytyczne, pozwoliły dyrektorom szkół na elastyczną organizację pracy szkoły / placówki  

w zależności od lokalnej sytuacji epidemiologicznej.  W związku ze wzrostem zakażeń na 

koronawirusa oraz liczbą zachorowań na COVID-19 od 24 października 2020 r. uczniowie 

klas IV-VIII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, a także 

słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego 

przeszli na kształcenie zdalne. Z kolei od 9 listopada 2020 r. zawieszone zostały zajęcia 

stacjonarne dla uczniów klas I - III szkół podstawowych.  

 

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, 

przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny. Informacja na temat 

realizacji zadań oświatowych przez Powiat Puławski w roku szkolnym 2019/2020 za okres od 

1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. została przedłożona na sesji Rady Powiatu  w dniu  

28 października 2020 r. 

Powiat Puławski prowadzi 9 szkół i zespołów szkół ponadpodstawowych 

ogólnodostępnych, 4 placówki specjalne i 5 placówek oświatowych, w których wg Systemu 

Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2020 r. uczyło się 4582 uczniów. 

Szczegółowe informacje o placówkach oświatowych prezentowane są w wydawanym 

na każdy nowy rok szkolny informatorze „Edukacja w Powiecie Puławskim”, który został 

przekazany do szkół podstawowych w powiecie oraz w wersji elektronicznej przesłany do 

gmin z terenu powiatu puławskiego oraz do powiatów sąsiadujących z powiatem puławskim 

oraz zamieszczony na stronie internetowej powiatu. 

W 2020 r. na terenie Powiatu Puławskiego działało 23 szkół i placówek 

niepublicznych, dotowanych z budżetu powiatu, na mocy art. 38 ust. 1 ustawy  

o finansowaniu zadań oświatowych, a także na podstawie uchwały Nr XXVI/316/2017 Rady 

Powiatu Puławskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego z  2019 r. poz. 2067 z późn. zm.).  
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W ramach merytorycznej działalności Wydziału Edukacji, równolegle z bieżącą 

współpracą z placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym lub dotującym 

jest Powiat Puławski wydano 15 decyzji (w tym o nadaniu stopnia awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego oraz o  wykreśleniu szkół / placówek z ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonej przez Powiat Puławski), 17 zaświadczeń, 158 skierowań do 

placówek o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym oraz specjalnych 

ośrodków szkolno – wychowawczych, 18 zgód na nauczanie indywidualne, 11 umów oraz 10 

porozumień dotyczących m.in. ocen pracy dyrektorów, procedury awansu zawodowego. 

Przygotowano 12 uchwał Rady Powiatu oraz 80 uchwał Zarządu Powiatu.  

 

W roku 2020 w ramach zadań realizowanych z zakresu edukacji publicznej Zarząd 

Powiatu Puławskiego dokonał:  

Upoważnił :  

1) dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Franciszka z Asyżu w 

Kęble do przygotowania, zatwierdzenia, złożenia dokumentacji oraz do realizacji projektu 

w tym jego rozliczenia oraz zaciągania zobowiązań finansowych w ramach programu 

„Rehabilitacja 25 plus” finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych; 

2) dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach do 

podpisania porozumienia w sprawie udzielenia ulgi Stowarzyszeniu Wychowanków 

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącemu im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach;  

3) dyrektora Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach do dokonywania 

zwolnień z opłat młodzieży zamieszkałej w Bursie Szkolnej;  

4) dyrektorów szkół do dokonania czynności użyczenia laptopów niezbędnych do realizacji 

przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na 

odległość lub innego sposobu kształcenia; 

5) dyrektorów następujących szkół lub placówek oświatowych do realizacji Rządowego 

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna 

tablica": 

 -      Zespołu Szkół  Nr 1 w Puławach, 

 -      Zespołu Szkół Nr 2 w Puławach, 

 -      Zespołu Szkół Nr 3 w Puławach, 

 -      Zespołu Szkół Technicznych, 

 -      Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie, 

 -      Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach, 

 -      Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach; 

6) dyrektorów następujących szkół lub placówek oświatowych do składania oświadczeń woli:  

- Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie, 

- Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach, 

- pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w 

Puławach, 

- pełniącemu obowiązki dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach. 

Udzielił pełnomocnictw :  

1) p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach do prowadzenia 

czynności w związku z udziałem:  
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a) w programie „Erasmus+”: „Podpatrując innych doskonalimy się” (w tym do 

podpisania umowy), „Z językiem łatwiej”, ,,Zawodowcy ze Szpulek” (w tym do 

przygotowania, podpisania i złożenia dokumentacji projektu) , „Twój głos 

przyszłością Europy” („Your voice for tomorrow’s Europe” -w tym do podpisania 

umowy);  

b) w projekcie  pn. „Ocalać od zapomnienia”, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020 w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/19 (w 

tym do podpisania umowy i aneksów do umowy, realizacji projektu oraz zaciągania 

zobowiązań finansowych w celu jego realizacji do wysokości 550 000,00 PLN);  

c) do podpisania i złożenia wniosku w konkursie wniosków o akredytację w programie 

Erasmus na lata 2021-2027 „Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze kształcenia 

dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej”; 

d) udzielił pełnomocnictwa Pani Agnieszce Chabros Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Nr 

3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach do realizacji, rozliczenia i zaciągania 

zobowiązań finansowych projektu pt. „Ocalać od zapomnienia” w ramach Działania 

12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego – numer umowy: 454/RPLU.12.4.00-06-0025/19-00. 

2) Dyrektorowi Zespołu Szkół im. J. Koszczyca-Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym do 

prowadzenia czynności w związku z udziałem: 

a) w programie „Erasmus+” w projekcie: „Nowe kompetencje zawodowe, językowe  

i społeczne dzięki mobilności zagranicznej”; 

b) do przygotowania, zatwierdzenia i złożenia dokumentacji projektu „Teatralna Szkoła 

Wyobraźni” w ramach programu „Dzieci Kapitana Nemo” Fundacji Banku 

Gospodarstwa Krajobrazowego w Warszawie; 

c) do podpisania i złożenia wniosku w konkursie wniosków o akredytację w programie 

Erasmus na lata 2021-2027 „Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze kształcenia 

dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej”. 

3)  Dyrektorowi Zespołu Kształcenia Zawodowego w Puławach do prowadzenia czynności  

w związku z udziałem w programie „Za granicę po kwalifikacje” w ramach programu 

„ERASMUS+”. 

4)  Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach  do 

prowadzenia czynności w związku z udziałem: 

a) w programie „Erasmus+” w projekcie: „Chcemy być lepsi”, „Moje 5 minut z 

Erasmusem”; 

b) w projekcie „Moje 5 minut z Erasmusem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

4)  Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach  do prowadzenia 

czynności w związku z udziałem w programie „Erasmus+” w projekcie: „Staż zagraniczny 

drogą do sukcesu zawodowego”( w tym do podpisania umowy). 

5)  Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach do 

prowadzenia czynności w związku z udziałem w programie „Erasmus+” w projekcie: 

„Narzędzia ICT w nauczaniu tradycyjnym i na odległość”. 

Wyraził zgodę na złożenie wniosku przez dyrektora:  

a) Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym o świadczenie 

usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) oraz podpisanie umowy  
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o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej; 

b) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach do przygotowania, 

zatwierdzenia i złożenia dokumentacji projektu: Mistrzostwa Polski Młodzieżowych 

Ośrodków Wychowawczych w szóstkach piłkarskich na boiskach trawiastych” 

dotowanego ze środków Fundacji PZU. 

Zatwierdził dokument pn. „Diagnoza indywidualnych potrzeb i deficytów Technikum  

Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach”. 

Uzgodnił Regulaminy funkcjonowania monitoringu wizyjnego w: 

a) Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach, 

b) Zespole Kształcenia Zawodowego w  Puławach, 

c) Zespole Szkół Technicznych w  Puławach. 

Zatwierdził zmiany w Regulaminach Organizacyjnych w:  

a) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach, 

b) Zespole Szkół Nr 2 w Nałęczowie. 

Podjął uchwały w sprawie:  

a) powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań 

egzaminacyjnych dla 10 nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego; 

b) wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku 

Młodzieżowym „Pod Wianuszkami” w Kazimierzu Dolnym; 

c) złożenia wniosku przez Powiat Puławski do Ministra Obrony Narodowej o wyrażenie 

zgody na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w VI Liceum 

Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w 

Puławach; 

d) przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora: 

- Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie, 

- Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach; 

e) przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. 

Marii Dąbrowskiej w Puławach; 

f) powierzenia pełnienia obowiązków  dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w 

Puławach; 

g) otwarcia nowego kierunku kształcenia w: 

- Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej nr 7 w Puławach wchodzącej w skład 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w 

Puławach w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii, 

- Technikum Nr 2 w Puławach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego w zawodzie technik spawalnictwa, 

- Technikum Nr 3 w Puławach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii    

Dąbrowskiej w Puławach w zawodzie technik reklamy;  

h) wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Technicznych w Puławach księgi   

uczniów wyłącznie w formie elektronicznej od 1 września 2020 r.; 

i) powołania Zespołu roboczego do realizacji projektu „Podniesienie jakości kształcenia   

zawodowego w Powiecie Puławskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
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2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 

Kształcenie Zawodowe; 

j) nabycia składnika ruchomego majątku od Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Puławach; 

k) opracowania na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Puławski, ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie, placówki 

doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 

doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane; 

l) przedłożenia Radzie Powiatu Puławskiego, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

Lublinie, dyrektorom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Puławski oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli, sprawozdania z 

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Puławski; 

m) udzielenia ulgi Pani Annie Zielińskiej oraz udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach do podpisania stosownego 

porozumienia; 

n) zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego 

Nauczycieli w Puławach na rok szkolny 2020/2021; 

o) organizacji nauki religii prawosławnej oraz protestanckiej w roku szkolnym 

2020/2021; 

p) wyznaczenia pani Anny Ceglarskiej do zastępowania Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka Asyżu w Kęble 

W związku chorobą zakaźną COVID-19 Zarząd podjął następujące uchwały w sprawie: 

a) działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej 

COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2; 

b) zgody na zawieszenie zajęć w niektórych szkołach i placówkach, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Puławski w związku z wystąpieniem przypadków 

grożących zdrowiu uczniów i wychowanków związanych z rozprzestrzenianiem się 

choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2; 

c) zgody na zawieszenie zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury, dla którego organem  

prowadzącym jest Powiat Puławski w związku z wystąpieniem przypadków grożących 

zdrowiu uczniów i wychowanków związanych z rozprzestrzenianiem się choroby 

zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 

Zarząd zmienił uchwały w zakresie:  

a) powołania Zespołu roboczego do realizacji projektu „Nowoczesne centra edukacji 

zawodowej w Powiecie Puławskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020; 

b) wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w niektórych szkołach i placówkach, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Puławski w związku z wystąpieniem 

przypadków grożących zdrowiu uczniów i wychowanków związanych z 

rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-

CoV-2; 
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c) wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury, dla którego 

organem prowadzącym jest Powiat Puławskie w związku z wystąpieniem przypadków 

grożących zdrowiu uczniów i wychowanków związanych z rozprzestrzenianiem się 

choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2; 

d) powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o 

awans na stopień nauczyciela mianowanego; 

e) Regulamin przyznawania „Nagród Starosty Puławskiego – Być Najlepszym” dla 

uczniów szkół, dla których Powiat Puławski jest organem prowadzącym lub 

dotującym; 

f) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Puławski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane przez uczelnie, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, 

których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz 

specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

Uchylił uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Pustelnikowi 

Dyrektorowi Zespołu Kształcenia Zawodowego w Puławach do prowadzenia czynności  

w związku z udziałem w projekcie „Za granicę po kwalifikacje” w ramach programu 

„Erasmus+”. 

Skierował na posiedzenie Rady Powiatu Puławskiego projekty uchwał: 

z zakresu organizacji placówek oświatowych oraz przyjęcia Regulaminu określającego 

wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania 

nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach, dla których Powiat Puławski 

jest organem prowadzącym. 

 

Uczniowie wg stanu z SIO na dzień 30 września 2020 r. 

 

Szkoła Typ 

Uczniowie 
 

Profil/kierunek/zawód 
Klasa/ 

semestr 
Oddział Liczba 

I Liceum 
Ogólnokształcące 
w Puławach 

Liceum 
Ogólnokształcące 

I 6 187 Politechniczno-informatyczny, ekonomiczno-
społeczny, dziennikarsko-medialny, medyczny, 
biochemiczny, artystyczno-lingwistyczny 

II 10 347 Politechniczny, ekonomiczno-społeczny, 
humanistyczny, biologiczno-chemiczny 

III 8 219 Matematyczno-fizyczny, ekonomiczny, humanistyczny, 
biologiczno-chemiczny 

Razem 24 753  

Zespół Szkół  
Nr 2 
w Nałęczowie 

Liceum 
Ogólnokształcące 

I 1 27 Biznesowo-inżynierska, medialno-prawnicza, 
biologiczno-medyczna II 2 53 

III 1 31 

Technikum I 1 34 Technik informatyk, technik hotelarstwa,  
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II 2 57 Technik informatyk, technik hotelarstwa, technik 
ekonomista 

III 1 29 Technik informatyk, technik hotelarstwa 

IV 1 22 Technik informatyk, technik ekonomista 

Razem 9 253  

Zespół Szkół  
Nr 1  
w Puławach 

Branżowa Szkoła  
I Stopnia 

I 1 33 Wielozawodowa (kucharz, fryzjer, sprzedawca, 
magazynier-logistyk, cukiernik, piekarz) II 2 57 

III 1 24 Wielozawodowa (kucharz, fryzjer, sprzedawca, 
cukiernik) 

Technikum I 4 125 Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik 
ekonomista, technik spedytor, technik usług 
fryzjerskich 

II 8 206 

III 5 115 

IV 5 119 

Razem 26 679 

Zespół Szkół 
 Nr 2 
 w Puławach 

Branżowa 
Szkoła  
I Stopnia 

I 2 46 Mechanik pojazdów samochodowych, monter 
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie II 3 76 

III 2 37 

Technikum I 3 90 Technik mechanik, technik spawalnictwa, technik 
geodeta, technik pojazdów samochodowych, technik 
informatyk 

II 7 189 

III 3 84 Technik mechanik, technik budownictwa, technik 
pojazdów samochodowych, technik informatyk, 
technik geodeta 

IV 4 81 Technik mechanik, technik budownictwa, technik 
pojazdów samochodowych, technik informatyk 

Razem 24 603  

Zespół Szkół 
Nr 3 
w Puławach 

Liceum 
Ogólnokształcące 

I 2 67 Ogólny 

II 4 141 

III 3 64 

Technikum I 2 62 Technik reklamy, technik weterynarii, technik 
fotografii i multimediów 

II 4 81 Technik weterynarii, technik fotografii i multimediów 

III 1 29 

IV 1 33 

 Razem 17 477  

Zespół 
Technicznych  
w Puławach 

Technikum I 6 183 Technik analityk, technik technologii chemicznej, 
technik elektryk, technik informatyk, technik 
mechanik, technik programista 

II 11 320 Technik analityk, technik technologii chemicznej, 
technik elektryk, technik informatyk, technik 
mechanik, technik teleinformatyk, technik programista 

III 7 182 Technik analityk, technik technologii chemicznej, 
technik elektryk, technik informatyk, technik 
mechanik, technik teleinformatyk 

IV 7 176 

Razem 31 861  

Zespół Szkół  
w Kazimierzu 
Dolnym 

Liceum 
Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

V 1 15 Ogólny 

Technikum I 1 33 Technik logistyk, technik hotelarstwa 

II 3 71 
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III 1 26 

IV 1 30 Technik logistyk, technik hotelarstwa, technik obsługi 
turystycznej 

Razem 7 175  

Regionalne 
Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego  
w Puławach 

Liceum 
Ogólnokształcące 

I 1 24 Ogólny 

II 2 26 

III 1 22 Sportowy 

Liceum 
Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

I 1 28 Ogólny 

II 1 29 

III 1 38 

IV 1 25 

V 1 33 

VI 1 25 

Szkoła Policealna I 2 64 Technik administracji, technik BHP 

II 3 76 Technik BHP, florysta, technik administracji 

Razem 15 390  

Zespół 
Kształcenia 
Zawodowego  
w Puławach 

Branżowa Szkoła  
I Stopnia 

I 1 34 Mechanik pojazdów samochodowych 

II 3 72 Mechanik pojazdów samochodowych, elektryk 

III 1 23 Mechanik pojazdów samochodowych 

Razem 5 129  

Młodzieżowy 
Ośrodek 
Socjoterapii  
w Puławach 

Branżowa Szkoła  
I Stopnia 

I 1 14 Wielozawodowa (kucharz, fryzjer, monter instalacji  
i urządzeń sanitarnych) 

II 3 28 Wielozawodowa (kucharz, fryzjer) 

Szkoła 
Podstawowa 

VI 1 3  

VII 1 10 

VIII 1 13 

Razem 7 68  

Specjalny 
Ośrodek 
Szkolno-
Wychowawczy  
w Puławach 

Branżowa 
Szkoła  
I Stopnia 

I 2 22 Pracownik pomocniczy gastronomii, pracownik 
pomocniczy obsługi hotelowej 

II 1 13 Kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

III 1 13 

Szkoła 
Podstawowa 

I 4 6  

II 3 5 

III 4 14 

IV 3 11 

V 3 7 

VI 3 10 

VII 4 11 

VIII 5 18 

Razem 33 130  

Specjalny 
Ośrodek 
Szkolno-
Wychowawczy  
w Kęble 

Szkoła 
przysposabiająca 
do pracy 

I 1 4  

II 3 16 

III 2 10 

Razem 6 30 

Młodzieżowy 
Ośrodek 
Wychowawczy  
w Puławach 

Branżowa Szkoła  
I Stopnia 

I 2 18 Ślusarz 

II 2 13 

Szkoła 
Podstawowa 

VII 1 3  

Razem 5 34  
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Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego w szkołach / placówkach 

wg stanu z SIO na dzień 30 września 2020r. ¹ 

 

 

Lp. Nazwa szkoły/placówki  Stażysta Kontraktowy Mianowany  
Dyplomowa
ny 

Ogółem 

1. I Liceum Ogólnokształcące w Puławach 1,87 3,05 15,45 49,74 70,11 

2.  Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie 2,18 4,90 10,61 22,72 40,41 

3. Zespół Szkół Nr 1 w Puławach - 3,02 9,08 37,85 49,95 

4. Zespół Szkół Nr 2 w Puławach - 4,43 8,26 30,12 42,81 

5. Zespół Szkół Nr 3 w Puławach 4,15 1,00 6,71 23,56 35,42 

6. Zespół Szkół Technicznych w Puławach 2,00 5,91 18,92 38,95 65,78 

7. Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym 1,00 5,28 4,42 11,07 21,77 

8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Puławach 

- 2,00 12,00 20,85 34,85 

9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Puławach 

- 3,00 12,83 40,61 56,44 

10.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Kęble 

- 3,67 4,00 23,50 31,17 

11. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
w Puławach 

- 10,00 11,18 12,71 33,89 

12. Regionalne Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Puławach 

4,04 10,53 6,23 13,56 34,36 

13. Zespół Kształcenia Zawodowego 
w Puławach 

2,56 11,25 5,88 2,54 22,23 

14. Powiatowe Centrum Doskonalenia 
Zawodowego Nauczycieli w Puławach 

- - - 1,51 1,51 

15. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 
w Puławach 

- 1,00 7,00 13,00 21,00 

16. Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach - - 1 6,50 7,50 

17. Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Puławach 

- - 1 1 2 

  

 

¹ wykaz etatów nauczycieli objętych subwencją oświatową zawierający dane o łącznej liczbie etatów nauczycieli zatrudnionych 

na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Kata Nauczyciela z wyłączeniem liczby etatów nauczycieli przebywających na 

urlopach bezpłatnych, wychowawczych oraz macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, urlop na warunkach urlopu 

macierzyńskiego 
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Projekty realizowane przez szkoły/placówki w roku 2020 

Lp Tytuł projektu Nazwa szkoły/placówki Do kogo skierowany jest projekt? 
Czego dotyczy- działania? 

1 Staż zagraniczny drogą do 
sukcesu zawodowego 

Zespól Szkół Nr 1 
w Puławach 

Okres realizacji: 31.12.2020 r. – 30.12.2022 r. Projekt z Erasmus. Skierowany do uczniów 
klas II i III kształcących się w zawodzie technik spedytor i technik żywienia i usług 
gastronomicznych, którzy w czasie realizacji stażu będą uczniami Mobilność uczniów 
obejmuje 14 ni, w tym 10 dni zajęć praktycznych odbywania stażu. 
Celem  projektu jest zwiększenie mobilności absolwentów na europejskim rynku pracy, 
podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli i uczniów, umożliwienie uczniom 
rozwoju zawodowego oraz umiejętności komunikacji interpersonalnej w języku 
niemieckim na poziomie podstawowym, wzrost atrakcyjności kształcenia zawodowego, 
podniesienie kompetencji językowych uczniów w zakresie znajomości języka 
branżowego, bliższe poznanie tradycji i kultury kraju goszczącego 
Wartość dofinansowania: 473 333,16 zł.; Wartość projektu: 591 971,04 zł.   

2 Technik przyszłości 
 

Zespół Szkół 
Technicznych w Puławach 

Okres realizacji: 1.10.2018 r. – 30.09. 2020 r. Projekt z RPO WL na lata 2014-2020.  
Celem głównym projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia 200 
uczniów/uczennic na kierunkach technik elektryk, technik informatyk oraz technik 
teleinformatyk. Realizacja szkoleń specjalistycznych i kursów dla uczniów z zakresu 
-  elektroniki: zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz 
z komponentami dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej 
(zwane IPC), pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym 
również zastosowania SPACE (BGA), elektryczność statyczna a urządzenia elektron. (ESD)  
- informatyki: Linux 
Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli: 
-zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z 
komponentami dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej 
(zwane IPC), pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym 
również zastosowania SPACE (BGA), elektryczność statyczna a urządzenia elektron. (ESD). 
Organizacja płatnych staży zawodowych dla najlepszych 120 uczestników projektu (60 
osób w roku szkolnym 2019/2020). 
Doposażenie bazy szkoły w sprzęt do pracowni zawodowej komputerowej i hybrydowej. 
Wartość dofinansowania: 1 799 711,14  zł.;  Wartość projektu: 1 999 679,04  zł.   
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3 Zagraniczne Staże 
Zawodowe 

Zespół Kształcenia 
Zawodowego w Puławach 

Okres realizacji: 01.09.2018 r. – 30.04.2020 r. Projekt z Projekt z Erasmus. Projekt 
skierowany do uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia 
Celem głównym projektu było wyposażeniem absolwentów w wiedzę i umiejętności 
zawodowe. Ułatwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych i językowych, a także 
kompetencji osobistych. Na kurs złożyły się zajęcia przygotowania pedagogicznego, 
językowego  (20 godzinny kurs języka włoskiego) i kulturowego. Po ich zakończeniu 
uczestnicy wyjechali do Włoch w lutym 2020 roku. 
Wartość dofinansowania: 38 925,00 zł.  Wartość projektu: 38 925,00 zł.   

4 Edukacja przyszłości w 
Nałęczowie 

Zespół Szkół Nr 2 
w Nałęczowie 

Okres realizacji: 01.08.2018 r. – 31.08.2021 r .    Projekt z RPO WL na lata 2014-2020.  
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, 
wzrost kompetencji oraz poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez zajęcia 
specjalistyczne i kursy kwalifikacyjne dla uczniów i nauczycieli oraz doposażenie bazy 
dydaktycznej szkoły 
Wartość dofinansowania: 572 840,00 zł.;  Wartość projektu: 692 987,50 zł.   

5 Oby Młodzież Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy 
w Puławach 

Okres realizacji: 2020 r. – 2021 r.  Projekt  Centrum Edukacji Obywatelskiej  
Projekt skierowany jest do wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, 
którego celem jest motywowanie młodych ludzi do aktywności obywatelskiej. Program 
dzięki któremu młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać 
umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. 
Wartość dofinansowania: 1 000,00 zł.;  Wartość projektu: 1 000,00zł.   

6 Projekt edukacyjny 
„Przystań  
w sieci” 

Okres realizacji: 2020 r. – 2021 r. Projekt  powstał z inicjatywy Fecebooka, NASK PIB, 
UNICEF 
Program skierowany do nauczycieli i uczniów, jego celem jest zapoznanie z formami 
bezpiecznego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci. 

7 Aktywni Młodzi Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii  
w Puławach (MOS) 

Okres realizacji:   01.10.2019 r. – 31.07.2020 r. Projekt realizowany przez Komendę OHP 
Puławy.  
Celem projektu był wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 
240 osób młodych w wieku 15 – 24 zagrożonych wykluczeniem, poprzez realizację 
programu reintegracji społecznej i zawodowej, zakładającego indywidualną ścieżkę 
wsparcia dla każdego uczestnika projektu, która pozwoliła zdobyć umiejętności 
społeczno – zawodowe, służące odnalezieniu się na rynku pracy Województwa 
Lubelskiego.  W ramach projektu objęto 4 wychowanków MOS , którzy ukończyli 18 r.ż: 
indywidualny plan działania, konsultacje psychologiczne, grupowe i indywidualne 
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poradnictwo zawodowe, kurs pierwszej pomocy, szkolenie zawodowe w zawodzie 
pokrewnym do nauczanego (cukiernik), pośrednictwo pracy 
Wartość dofinansowania i wartość projektu: 1 693 404, 00 zł. (dla województwa 
lubelskiego ) 

8 Nowoczesna edukacja 
zawodowa szansą na rynku 
pracy 
 

Zespół Szkół w Kazimierzu 
Dolnym 

Okres realizacji: 01.08.2018 r. – 31.08.2020 r. Projekt realizowany w partnerstwie 
z Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy w Lublinie w ramach  RPO WL na lata 2014-2020.  
Projekt skierowany jest do 75 uczniów oraz 5 nauczycieli zawodu / instruktorów 
praktycznej nauki zawodu. Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie 
uczniów, wzrost kompetencji miękkich nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia m. in. 
poprzez zajęcia specjalistyczne i kursy kwalifikacyjne dla uczestników szkolenia dla 
nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły. 
Wartość dofinansowania: 53 920,00 zł.;  Wartość projektu: 713 374,19  zł.    

9 Za życiem Okres realizacji: 2017 r. – 2021 r.  Projekt z Budżet państwa.  
Przygotowanie i utrzymanie miejsca bursach i internatach dla uczennic w ciąży, w formie 
odrębnego – jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie 
komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (zadanie 1.5, 
Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin). 
Wartość dofinansowania i Wartość projektu:  12 400,00 zł.   

10 Rehabilitacja 25 plus Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 
(SOSW) im. Św. 
Franciszka z Asyżu 
w Kęble 

Okres realizacji: 01.09.2020 r. – 30.06.2021 r. Projekt z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych skierowany jest do absolwentów  Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy w Kęble, którzy nie są objęci rehabilitacją społeczną 
w placówkach dziennej aktywności. Dla każdego z uczestników przeznaczone jest 
wsparcie obejmującego aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej, 
zawodowej oraz pomoc psychologiczna. Wsparcie udzielane jest przez 100 godzin 
w miesiącu. 
Wartość dofinansowania i Wartość projektu: 100 000,00zł.   

11 Za życiem Specjalny Ośrodek 
Szkolno- Wychowawczy 
w Puławach 

Okres realizacji: 2017 r. – 2021 r.              Projekt z Budżet państwa.  
Celem projektu jest organizacja zajęć  wczesne wspomagania rozwoju dziecka na 
warunkach i w formach określonych w przepisach,  w wymiarze do 5 godzin tygodniowo 
dla danego dziecka oraz  -  w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług 
terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych 
specjalistów. W 2020 roku dodatkowymi zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju 
zostało objętych - 64 dzieci. Przydział godzin wynikał z Rozporządzenia, które mówi 
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o szczególnym uwzględnieniu w projekcie dzieci młodszych. Łącznie w roku 2020 
zrealizowano 3209 godzin zajęć. W zależności od potrzeb dziecka prowadzone były 
zajęcia specjalistyczne z fizjoterapeutą, psychologiem, logopedą, oligofrenopedagogiem, 
surdopedagogiem i inne.  
Wartość dofinansowania:  201 300,86 zł (wykorzystanie  dotacji w 2020 r.);  Wartość 
projektu w 2020 r. :214 060,00 zł  

12 Narzędzia ICT  
w nauczaniu tradycyjnym  
i na odległość -  

I Liceum 
Ogólnokształcące im. Ks. 
A. J. Czartoryskiego  
w Puławach 

Okres realizacji: 01.09.2018r. –  28.02.2021 r. Projekt Erasmus+.  
Projekt skierowany do uczniów oraz kadry pedagogicznej szkoły. Służy zwiększeniu 
wiedzy, umiejętności i kompetencji informatycznych z zakresu technologii informacyjnej 
i komunikacyjnej, która zostanie wykorzystana na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
Udział w projekcie pozwoli młodzieży oraz kadrze doskonalić umiejętności językowe 
a także zwiększy wiedzę na temat kultury, tradycji, historii i zwyczajów innych krajów. 
Działania w ramach projektu obejmują trzy spotkania szkoleniowe dla pracowników oraz 
sześć krótkoterminowych wymian grup uczniów.  Ze względu na panujące w Europie 
obostrzenia, związane z pandemią, część spotkań odbyła się w formie zdalnej. Po 
zakończonym projekcie zostanie dokonana ewaluacja działań projektowych 
i wyznaczenie celów na przyszłość oraz analiza efektów projektu.    
Wartość dofinansowania: 165 202,00 zł.; Wartość projektu: 165 202,00 zł.    

13 Podpatrując innych – 
doskonalimy się 

Zespól Szkół Nr 3 
w Puławach 

Okres realizacji: 01.09.2020 r.– 31.12.2021 r. Projekt Erasmus+  
Skierowany jest 20 uczniów klas II- IV kierunek technik weterynarii  oraz technik 
fotografii i multimediów. 
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych 
w zakresie konkretnej kompetencji w zawodach: technik weterynarii i technik fotografii 
i multimediów, udział w dwutygodniowych stażach pozwoli na kształcenie umiejętności 
zawodowych zgodnych z wymaganiami pracodawców krajowych i innych państw 
europejskich, uczniowie nabędą dodatkowe umiejętności praktyczne potrzebne do 
wykonywania czynności zawodowych na stanowisku pracy, będą przygotowani do 
poruszania się po europejskim rynku pracy. 
Wartość dofinansowania: 174 965,28 zł. (w 2020 r. 2 630,00); Wartość projektu:  
174 965,28 zł.    

14 Twój głos przyszłością 
Europy 

Okres realizacji: 01.09.2020 r. – 31.08.2022 r. Projekt  Erasmus+  
Celem projektu jest kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów w szczególności 
w zakresie Technologii Informacyjno- Komputerowej i języków obcych, świadomości 
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obywatelskiej oraz wzmocnienie profilu zawodowego nauczyciela. 
Wartość dofinansowania: 136 538,75 zł. (w 2020 r. 5 057,04); Wartość projektu: 
136 538,75 zł.    

15 Ocalać od zapomnienia Okres realizacji: 01.10.2020 r.– 31.08.2022 r. Projekt z RPO WL na lata 2014-2020.  
Skierowany jest dla uczniów klas w zawodzie technik fotografii i multimediów oraz 
nauczycieli. Polega na organizacji: zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i 
uniwersalne dla uczniów (klub fotograficzny, podstawy obróbki zdjęciowej, język 
angielski zawodowy, matematyka, coaching), kursów specjalistycznych dla uczniów (kurs 
fotografii kulinarnej i montażu), kursów specjalistycznych dla nauczycieli (kurs montażu), 
staży u pracodawców dla uczniów. Zakupiono  wyposażenia pracowni przedmiotów 
zawodowych dla zawodu technik fotografii i multimediów. 
Wartość dofinansowania: 485 431,40 zł. (w 2020 r. 7 706,21); Wartość projektu: 
542 231,40 zł.    

16  Spacer po zasobach 
ziemskich 

Okres realizacji: 01.09.2019 r.– 31.08.2022 r..  Projekt z Erasmus +  
Celem projektu jest wzajemne poznanie historii i kultury  poszczególnych krajów 
partnerskich oraz rozbudzenie postaw proekologicznych poprzez działania mające na 
celu naukę gospodarowania zasobami środowiska naturalnego. 
Wartość dofinansowania: 124 882,34 zł. (w 2020 r. 31 864,00); Wartość projektu: 
124 882,34 zł.    

17 Nie bój się być mądrym 
 

Okres realizacji: 01.09.2019 r. – 31.12.2021 r.    Projekt z POWER  
Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności praktycznych uczniów oraz  
podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez możliwość wymiany doświadczeń dla 
nauczycieli. 
Projekt przewiduje 2 – tygodniowe staże: w lecznicach weterynaryjnych dla 14 uczniów - 
technik weterynarii oraz w firmach fotograficznych, agencjach reklamy dla 9 uczniów 
klasy II fototechnik. Organizacja job shadowing ( obserwacji zajęć) dla 2 nauczycieli 
zawodu - 1 tydzień. 
Wartość dofinansowania:  188 473,22 zł.; Wartość projektu: 188 473,22 zł.    

18 Skuteczny e-nauczyciel Okres realizacji: 01.09.2019 r.– 31.08.2021 r. Projekt z POWER 
Polega na organizacji szkoleń dla nauczycieli z zakresu e-learningu oraz zapobiegania 
przedwczesnemu kończeniu przez młodzież nauki. 
Wartość dofinansowania: 127 053,63 zł.(w 2020 r. 7 374,37); Wartość projektu: 
127 053,63 zł.       
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19 Certyfikowane  Wojskowe 
Klasy Mundurowe 

Okres realizacji: 2020 r. Program Ministerstwa Obrony Narodowej  
W ramach projektu zakupiono 32 indywidualne pakiety umundurowania dla uczniów 
klasy mundurowej  
Wartość dofinansowania: 33 792,00zł.;  Wartość projektu: 42 240,00  zł.    

20 Moje 5 minut z Erasmusem Zespół Szkół Nr 2 w 
Puławach 

Okres realizacji: 01.10.2020 r. – 31.03.2022 r. Projekt z POWER  
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez 
organizację staży zagranicznych oraz wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli 
zawodu przez obserwację pracy w danym przedsiębiorstwie. 
Wartość dofinansowania: 305 342,00 zł.;  Wartość projektu: 305 342,00 zł.    

 

Projekty realizowane przez Powiat Puławski w roku 2020  (źródło finansowania – Budżet państwa) 

 

Lp. Tytuł projektu Nazwa szkoły/placówki dla 
której projekt jest 
realizowany 
 

Wartość 
dofinanso
wania 

Wartość 
wkładu 
własnego 
 w złotych 

Do kogo skierowany jest projekt? 
Czego dotyczy- działania? 

1. Aktywna tablica - ZS Nr 2 w Nałęczowie,  
- ZS Nr 1 w Puławach, 
- ZS Nr 3 w Puławach,  
- ZST w Puławach,  
- ZS Nr 2 w Puławach 

(BSIS Nr 2), 
- MOW w Puławach , 
- SOSW w Puławach.  

140 000,00  175 000,00  Celem programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024. 
W ramach programu zakupiono 48 laptopów, 3 projektory oraz 
6 monitorów interaktywnych dotykowych. Wyposażonych zostało 40 
sal dydaktycznych w szkołach. 
Dzięki zakupionym pomocom znacznie podniesie się jakość 
prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach oraz komfort pracy.  

2. Wyposażenie 
szkół 
w podręczniki, 
materiały 
edukacyjne 
i materiały 
ćwiczeniowe  

SP Specjalna w:  
- SOSW w Puławach 
- MOS w Puławach,  
- MOW w Puławach, 
- MOS w Albrechtówce 

28 120,25  28 120,25  Dotacja została przyznana na zakup podręczników, materiałów 
edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów  szkół podstawowych. 
Dzięki zakupionym pozycjom uczniowie mają możliwość korzystania z 
darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. 
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3. Narodowy 
Program 
Rozwoju 
Czytelnictwa 

BSIS w: 
- MOS w Puławach,  
- MOW w Puławach,  
- ZS Nr 1 w Puławach 

8 960,00  11 200,00  Zakup nowości wydawniczych  (książek niebędących podręcznikami) 
do bibliotek szkolnych ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów 
przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. 

4. Rezerwa części 
oświatowej 
subwencji 

Specjalnym Ośrodku 
Szkolno- Wychowawczym 
w Puławach 

35 410,00  35 410,00  W ramach dofinansowania zakupiono wyposażenie pracowni do nauki 
zawodu pracownik pomocniczy gastronomii (szkoła rozpoczęła 
kształcenie w zawodzie, w którym dotychczas nie prowadziła 
kształcenia). 
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Wykaz projektów realizowanych w 2020 roku: 

 Projekt „Nowoczesne Centra Edukacji Zawodowej w Powiecie Puławskim” – projekt 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 13: Infrastruktura 

Społeczna. 

 Projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim” w 

ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 

Kształcenie zawodowe. 

 Projekt pn. „Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa materialnego  

i niematerialnego dotyczącego obserwatorium astronomicznego w Puławach”, w ramach 

7 Osi priorytetowej  Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 

Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 Projekt pn. Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywizację 

społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek publicznych 

Powiatu Puławskiego II i III -  projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, 

działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 Projekt pn. ,,Wygodniej, szybciej, bezpieczniej’’ poprawa spójności komunikacyjnej 

województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych 

usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów 

rozwoju. Wydział Rozwoju i Inwestycji bierze udział w nadzorze nad realizacją projektu. 

 Projekt pn. „Zdalna Szkoła” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Projekt to odpowiedź na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami 

koronawirusem. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” 

działanie 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projekt grantowy pn.: 

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego. 

 Projekt pn. Budowa dźwigu osobowego obsługującego budynek Zespołu Szkół nr 2  

w Puławach w celu zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym do wszystkich 

kondygnacji budynku w ramach zadania „Rozbudowa pracowni i sal dydaktycznych w 

ZS Nr 2 w Puławach”  dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” w ramach obszaru B. 
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 Projekt pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu dla Specjalnego 

Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kęble” dofinansowanie ze środków PFRON w 

ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach obszaru D. 

 Projekt pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubelskim” 

współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-

2020 – Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; 

Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” (uczestnik projektu). 

 

 

2. Promocja i ochrona zdrowia 

 

Zadania powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia realizuje Wydział Zdrowia Spraw 

Społecznych i Obywatelskich, głównie we współpracy z Samodzielnym Publicznym 

Zakładem Opieki Zdrowotnej w Puławach (SPZOZ) dla którego Powiat Puławski jest 

podmiotem tworzącym. 

Zadania Wydziału Zdrowia w tym obszarze to: 

- monitorowanie działalności ekonomiczno-finansowej SPZOZ, 

- realizacja spraw z zakresu nadzoru organu tworzącego nad SPZOZ wynikających  

z ustawy o działalności leczniczej, 

- gromadzenie materiałów i przygotowywanie dla Zarządu i Rady Powiatu ocen i analiz 

dotyczących organizacji, finansów, gospodarowania mieniem SPZOZ, 

- realizacja zadań Powiatu w zakresie organizacji pracy aptek, 

- prowadzenie spraw z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji i ochrony zdrowia oraz 

realizacji programów zdrowotnych i profilaktyczno-zdrowotnych na terenie Powiatu. 

 

REALIZACJA POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA 

LATA 2017 - 2022 

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego obejmujący lata 2017 – 2022 

został uchwalony przez Radę Powiatu Puławskiego uchwałą Nr V/33/2019 z dnia 20 marca 

2019 r. i przyjęto w nim do realizacji następujące cele: 

 

Cel główny 1:  

Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej 

do ich potrzeb. 

 

Cel szczegółowy 1.1.:  

Upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 

 

Zadanie: Zwiększanie dostępności i zmniejszanie nierówności w dostępie do różnych form 

środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym opieki dla dzieci i młodzieży. 

Termin realizacji: ciągły. 
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1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach (zwany dalej SP ZOZ) 

rozpowszechnia wiedzę na temat higieny zdrowia psychicznego, grup wsparcia, instytucji 

udzielających fachową pomoc. SP ZOZ zapewnia osobom z zaburzeniami psychicznymi 

wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki  i pomocy niezbędnych do życia w środowisku 

rodzinnym i społecznym. 

W ramach Poradni Specjalistycznych i POZ-ów udzielane są porady lekarskie 

pacjentom zgłaszającym się z problemami dotyczącymi trudności w radzeniu sobie  

w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu lub zaburzeniami psychicznymi.  

U osób ze zdefiniowanymi zaburzeniami psychicznymi jest wdrażana lub kontynuowana 

terapia farmakologiczna. Pacjenci wymagający pomocy specjalistycznej kierowani  

są do poradni zdrowia psychicznego, poradni psychologicznych oraz na leczenie szpitalne  

w tym do oddziałów lecznictwa odwykowego.  

W strukturze SP ZOZ w Puławach w Przychodni Specjalistycznej w Puławach przy  

ul. Centralnej 16 funkcjonuje komórka organizacyjna udzielająca świadczeń w zakresie 

świadczenia ambulatoryjnego - Poradnia Psychologiczna dla Dzieci. 

 

2. Centrum Medyczne ”Internus” Sp. z o.o. w 2020 realizowało Powiatowy Program Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. W ramach Poradni Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej udzielano porad lekarskich pacjentom zgłaszającym się z problemami 

dotyczącymi trudności w radzeniu sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu 

lub zaburzeniami psychicznymi. U osób ze zdefiniowanymi zaburzeniami psychicznymi 

wdrażano lub kontynuowano terapię farmakologiczną. Pacjenci wymagający pomocy 

specjalistycznej kierowani byli do poradni zdrowia psychicznego, poradni psychologicznej, na 

leczenie szpitalne w tym do oddziałów lecznictwa odwykowego. 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej pielęgniarka środowiskowa podczas wizyt 

domowych rozpoznaje problemy pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, współpracuje 

 z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz udziela informacji na temat możliwości 

skorzystania pomocy ośrodków udzielających wsparcia. 

W ramach realizacji celu głównego w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego 

udzielano specjalistycznych bezpłatnych (kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia) porad 

lekarskich i psychologicznych (diagnostycznych, terapeutycznych i kontrolnych) oraz 

prowadzono psychoterapię indywidualną. 
 

Lp. Konsultacje psychologiczne rok 2020 Ilość porad 

1. Poradnia psychologiczna diagnostyczna  228 

2. Sesja psychoterapii indywidualnej 277 

3. Wizyta, porada domowa lub środowiskowa 8 

4. Porada psychologiczna 459 

5. Teleporady z liczby porad 556 

Łącznie   972 

Lp. Konsultacje psychiatryczne rok 2020 Ilość porad 

1. Porada lekarska diagnostyczna 201 

2. Porada lekarska terapeutyczna  1498 

3. Porada kontrolna 66 

4. Teleporady  110 

Łącznie  1765 
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W 2020 roku z uwagi na epidemię Covid, ilość świadczeń udzielonych w ramach Poradni 

Zdrowia Psychicznego udzielonych przez lekarzy psychiatrów jak, również przez 

psychologów uległa zmniejszeniu. By zapewnić ciągłość udzielania świadczeń lekarze  

i psycholodzy udzielali świadczeń w formie teleporad. 

 

Zadanie: Profesjonalne sprawowanie opieki nad osobami z deficytami psychicznymi. 

Termin realizacji: ciągły.  

 

1. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Celejowie, dalej 

zwany SP PZOL w Celejowie jest zakładem, którego zadaniem jest udzielanie osobom 

dorosłym, z zaburzeniami psychicznymi, niewymagającym hospitalizacji, całodobowych, 

stacjonarnych świadczeń zdrowotnych (pielęgnacja i rehabilitacja) w zakresie opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Pacjentom SP PZOL w Celejowie jest zapewniany 

pełen zakres świadczeń zdrowotnych (diagnostyczno-terapeutyczno-leczniczych), produkty 

lecznicze, wyroby medyczne, pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. 

Zakład prowadzi edukację zdrowotną pacjentów i ich rodzin, przygotowuje chorych do 

samoopieki i samo pielęgnacji w warunkach domowych. W celu zapewnienia pacjentom 

najwyższej jakości świadczeń SP PZOL w Celejowie współpracuje z innymi zakładami opieki 

zdrowotnej. Opieka nad chorymi ma charakter zindywidualizowanej pomocy i pielęgnacji, 

wynikającej z potrzeb i problemów poszczególnych osób. Pacjentom jest oferowana 

możliwość uczestnictwa w różnorodnych formach terapii i aktywizacji zajęciowej (między 

innymi zajęcia plastyczne, krawieckie, teatralne, trening finansowy, uprawa ogródka) i zajęć 

psychoedukacyjnych. Szczególną uwagę przykłada się do usprawnienia i aktywizacji 

ruchowej pacjentów. Możliwość obcowania z naturą w niezwykle malowniczym miejscu 

korzystnie wpływa na poprawę ogólnej sprawności i rozwój zainteresowań chorych. Zakład 

jest rozlokowany w pięciu oddziałach i zatrudnia lekarzy, psychologów, pielęgniarki, 

terapeutów zajęciowych, rehabilitantów, salowych, pracowników administracji i obsługi 

techniczno-gospodarczej. Głównym źródłem finansowania są przychody z tytułu świadczeń 

zdrowotnych (osobodni) sprzedanych Lubelskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Lublinie oraz dopłata za wyżywienie i zakwaterowanie w wysokości 

70% dochodu pacjentów. 

Ze względu na stan epidemii koronawirusem SARS-CoV-2, a co za tym idzie 

dynamicznie zmieniająca się sytuację w SP PZOL w Celejowie i w regionie, realizacja celów 

szczegółowych Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, 

w roku 2020 była znacznie utrudniona, a okresowo niemożliwa do realizacji. 

Pomimo obostrzeń mających na celu ograniczenie ryzyka zakażenia Covid-19  

w 2020 roku SP PZOL w Celejowie zorganizował:  

- spotkanie integracyjne połączone  z prezentacją przedstawienia z okazji „Jasełek” 

oraz wspólne kolędowanie z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej  

w Karmanowicach i Rzeczycy – występ artystyczny połączony z poczęstunkiem; 

- wyjazd na Mszę Świętą z okazji Dnia Chorego – wspólne nabożeństwo  

ze społecznością Wąwolnicy i Nałęczowa; 

- wycieczka krajoznawcza do Studzianki i Ortela Królewskiego; 

- wyjazd do hipermarketów – integracja osób z zaburzeniami psychicznymi z populacją 

osób zdrowych. 
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2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach sprawuje profesjonalną 

opiekę w zakresie zdrowia psychicznego poprzez funkcjonowanie: 

Poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu zlokalizowanej  

w Przychodni Specjalistycznej ul. Centralna 16 w Puławach. Zakres świadczeń w Poradni 

obejmuje: konsultacje diagnostyczne i terapeutyczne; psychoterapię indywidualną; 

psychoterapię grupową; dostęp do konsultacji psychiatrycznych. Rejestracja do poradni 

odbywa się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej w poniedziałek – 

piątek w godz. od 08.00 – 17.00. Konsultacje indywidualne odbywają się w godz.  

8.00 – 16.00, w godz. 17.00 – 19.00 odbywa się terapia grupowa. Dla pacjentów Poradni 

realizowane są również weekendowe zajęcia tematyczne. Oferta poradni skierowana jest do 

osób uzależnionych od alkoholu; osób uzależnionych od hazardu; osób współuzależnionych 

(w tym ofiar przemocy domowej); dorosłych dzieci alkoholików. 

Poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych zlokalizowanej w Przychodni 

Specjalistycznej ul. Centralna 16 w Puławach. W ramach Poradni lekarze realizują się 

diagnostyką; leczeniem; wczesną rehabilitacją; diagnostyką psychologiczną; poradnictwem 

psychologicznym; psychoedukacją; działaniami profilaktycznymi. W ramach Poradni lekarze 

realizują się diagnostyką; leczeniem; wczesną rehabilitacją; diagnostyką psychologiczną; 

poradnictwem psychologicznym; psychoedukacją; działaniami profilaktycznymi. 

Rejestracja do poradni odbywa się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby 

trzeciej w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. od 07.15 – 15.00 środa w godz.  

od 10.30 – 18.00 

Poradni Psychologicznej dla dzieci zlokalizowanej w Przychodni Specjalistycznej 

ul. Centralna 16 w Puławach. W strukturze SPZOZ w Puławach w Przychodni 

Specjalistycznej w Puławach przy ul. Centralnej 16 utworzono komórkę organizacyjną  

w zakresie świadczenia ambulatoryjnego - Poradnię Psychologiczną dla Dzieci. 

W 2020 roku z uwagi na pandemię Covid-19, aby zapewnić ciągłość udzielenia świadczeń 

lekarze i psycholodzy udzielali świadczeń w formie teleporad w większości dotyczących 

wystawiania e-recept. 

 Poniższe tabele przedstawiają zestawienie udzielonych świadczeń specjalistycznych 

udzielonych przez Poradnię zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz przez Poradnię terapii 

uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu przy SP ZOZ w Puławach w 2020 roku. 

 

Świadczenia udzielone przez Poradnię zdrowia psychicznego dla dorosłych 

przy SP ZOZ w Puławach w 2020 roku 
 

Lp. Nazwa świadczenia Liczba udzielonych świadczeń 

1. Psychiatryczna porada lekarska 

diagnostyczna 

310 

2. Psychiatryczna porada lekarska 

terapeutyczna 

2020 

3. Psychiatryczna porada lekarska kontrolna 123 

4. Psychiatryczna porada/wizyta domowa 10 

5. Konsultacja psychiatryczna 2 

6. Porada psychologiczna diagnostyczna 168 

7. Porada psychologiczna 228 
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Świadczenia udzielone przez Poradnię terapii uzależnienia i współuzależnienia  

od alkoholu przy SP ZOZ w Puławach w 2020 roku 

 

Lp. Nazwa świadczenia Liczba udzielonych świadczeń 

1. Porada lub wizyta diagnostyczna 368 

2. Porada lub wizyta lekarska 16 

3. Porada lub wizyta terapeutyczna 2185 

4. Sesja terapii grupowej 577 

5. Sesja terapii indywidualnej 1444 

6. Sesja terapii rodzinnej 1 

 

 

Zespół udzielający świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego w SP ZOZ w Puławach 

składa się z następujących specjalistów: 4 lekarzy psychiatrów, 4 psychologów oraz  

2 psychoterapeutów. 

Wartość udzielonych świadczeń w ramach opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 

finansowanych ze środków publicznych poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2020 roku 

wynosiła 549 443,73 zł. 

Ponadto w 2020 roku w ramach leczenia szpitalnego psycholog szpitalny udzielił wsparcia 

377 pacjentom hospitalizowanym w SP ZOZ w Puławach między innymi pacjentom 

zakażonym wirusem SARS-CoV-2. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach realizował  

w 2020 niżej wymienione zadania w oparciu o ustawę oświadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych: 

- Krajowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadanie było 

realizowane przez Poradnie uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu 

zlokalizowaną przy ulicy Centralnej 16 w Puławach. Zadanie było skierowane  

do osób dorosłych w wieku 19-64 lata z terenu powiatu puławskiego. 

- Wspieranie zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 

Zadanie było realizowane przez Poradnie Zdrowia Psychicznego zlokalizowaną przy 

ulicy Centralnej 16 w Puławach. Zadanie było skierowane do osób dorosłych w wieku 

19-64 lata z terenu powiatu puławskiego. 

 

Zadanie: Integrowanie działalności placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej poprzez 

tworzenie lokalnego centrum zdrowia psychicznego.  

Termin realizacji: ciągły. 

W latach 2019 - 2020 nie podjęto działań mających na celu stworzenie warunków  

do utworzenia powiatowego centrum zdrowia psychicznego zapewniającego mieszkańcom 

powiatu kompleksową, środowiskową opiekę w zakresie zdrowia psychicznego, z uwagi  

na brak środków finansowych na ten cel oraz ze względu na epidemię koronawirusa  

SARS-CoV-2. 
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Cel szczegółowy 1.2.:  

Upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego. 

Zadanie: Realizacja działań poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia 

społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej, 

mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej. 

Termin realizacji: ciągła. 

 

1. W Powiecie Puławskim funkcjonują trzy warsztaty terapii zajęciowej zwane dalej WTZ.  

W powiecie puławskim działają 3 warsztaty terapii zajęciowej, które prowadzą 

rehabilitację społeczną i zawodową dla 95 uczestników, w tym: 

- dla 35 uczestników w Nałęczowie, ul. Spółdzielcza 17a; warsztat prowadzi 

Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne, 

- dla 30 uczestników w Puławach, ul. 6-go Sierpnia 20; warsztat prowadzi Puławskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, 

- dla 30 uczestników w Puławach, ul. Wróblewskiego 21; warsztat prowadzi Puławskie 

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

Koszty działalności warsztatów są współfinansowane ze środków PFRON i ze środków 

Powiatu.  

Obowiązek współfinansowania bieżących kosztów działalności warsztatów został 

nałożony na powiaty z dniem 1.01.2007 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). 

Nadzór nad prawidłowością wydatków oraz analiza kwartalnych i rocznych 

sprawozdań wykorzystania środków oraz działalności rehabilitacyjnej WTZ sprawuje 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.  

 

2. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej zwany dalej PŚDS 

został utworzony uchwałą Nr XXXIV/279/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia  

25 października 2017r. PŚDS jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, którego działalność statutowa rozpoczęła się z dniem  

1 grudnia 2017r. Działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze 

Puławskiej jest prowadzona w budynkach znajdujących się przy ulicy Kościelnej 9 w Górze 

Puławskiej. PŚDS jako ośrodek wsparcia typu A, B i C przeznaczony jest dla trzech kategorii 

osób pełnoletnich z zaburzeniami psychicznymi: typ A – dla osób przewlekle psychicznie 

chorych; typ B – dla osób upośledzonych umysłowo; typ C – dla osób wykazujących inne 

przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Powiatowy Środowiskowy Dom 

Samopomocy posiada 35 miejsc statutowych. Swoim działaniem obejmuje mieszkańców 

Powiatu Puławskiego, a w przypadku wolnych miejsc może przyjmować mieszkańców innych 

powiatów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu,  

a odpowiednim organem jednostki samorządu terytorialnego, właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do PŚDS w Górze Puławskiej. 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy pracuje co najmniej 5 dni w tygodniu, w dni 

powszednie tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00, w tym co najmniej 

przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami, a pozostałe 2 godziny 

przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie 

prowadzonej dokumentacji, a także  zapewnianie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia  



Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2020 rok 
 

49 
 

na zajęcia lub odwożenia po zajęciach. 

W 2020 roku Wojewoda Lubelski udzielił Powiatowi Puławskiemu dotacji w wysokości 

29 900 zł na dalszy rozwój ŚDS w Górze Puławskiej. Dotacja została wykorzystana  

na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego zakupu inwestycyjnego 

pod nazwą Zakup atestowanych mocowań do samochodu dla dwóch wózków inwalidzkich 

wraz z innymi elementami wyposażenia na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Górze Puławskiej. 

Liczba uczestników wg stanu na 31.12.2020 r. wynosiła 35. W 2020 r. do PCPR  

w Puławach wpłynęło 77 wniosków (o skierowanie, o przedłużenie pobytu, o zmianę 

odpłatności lub zwolnienie z odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia) wraz z kompletem 

dokumentów, przekazanych przez ośrodki pomocy społecznej funkcjonujące na terenie 

powiatu puławskiego, w tym z:  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach – 53 wnioski,  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu – 12 wniosków,  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach – 8 wniosków,  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie – 4 wnioski.  

 

3. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie W Puławach w zakresie realizacji zadań 

zawartych w Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2022 

przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Puławskiego Nr XVIII/130/2016 z dnia 30 marca 2016 r. 

działa Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych.  

Punkt działa w siedzibie i w oparciu o zasoby kadrowe PCPR. Celem działalności 

Punktu jest dostarczenie osobom niepełnosprawnym oraz podmiotom prowadzącym 

działalność na ich rzecz aktualnie obowiązujących i rzetelnych informacji niezbędnych  

do uzyskania adekwatnej do ich potrzeb pomocy i wsparcia. Pracownicy Punktu udzielają 

informacji służących wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz 

porad prawnych. W roku 2020 udzielono 720 porad, m.in. nt. programu Aktywny Samorząd, 

obowiązujących procedur i możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON. 

Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych udziela Informacji służących 

wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w szczególności o : 

- prawach osób niepełnosprawnych, w tym wynikających z kodeksu pracy, 

- możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych 

wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

- instytucjach wsparcia najbliższych miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej, 

- organizacjach zrzeszających i działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 

oferowanych przez nie formach pomocy, 

- programach Unii Europejskiej, rządowych, pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych, PFRON, samorządowych oraz organizacji pozarządowych,  

w których beneficjentami są osoby niepełnosprawne. 

Punkt Informacyjny funkcjonuje w poniedziałki w godzinach 12.00 – 16.00 oraz w czwartki  

w godzinach 12.00 – 15.00. Ponadto radca prawny pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 

15.00 – 17.00. Zapisy odbywają się pod numerem telefonu 81 888 04 92. 
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Zadanie: Zwiększenie udziału zagadnień pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi  

w działalności powiatowych centrów pomocy rodzinie.  

Termin realizacji: ciągły.  

 

1. W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach udzielało pomocy 

psychologicznej i prawnej osobom z zaburzeniami psychicznymi w ramach działań Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej (zwanego dalej OIK) oraz Poradni Rodzinnej. 

Zadania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim realizowane są w PCPR poprzez działania 

podejmowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej będący w strukturze PCPR, który 

świadczy poradnictwo specjalistyczne psychologiczne i prawne osobom uwikłanym  

w przemoc i w kryzysie oraz spotkania indywidualne z osobami stosującymi przemoc. 

Pracownicy OIK realizują Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 

2005 r. oraz Rozporządzenie w sprawie procedury Niebieskiej Karty. W 2019 r. w OIK nie 

założono żadnej Niebieskiej Karty, natomiast w roku 2020 założono jedną Niebieską Kartę.  

Osoby zgłaszające się do OIK były objęte już procedurą NK lub w przypadku braku 

gotowości do złożenia NK otrzymały informację o instytucjach, w których mogą w przyszłości 

rozpocząć procedurę. Na zaproszenie Zespołów Interdyscyplinarnych pracownicy OIK 

uczestniczyli w grupach roboczych w gminach na terenie powiatu puławskiego. W roku 2020 

psycholodzy współpracowali, również z policją i prokuraturą biorąc udział w interwencjach  

i sytuacjach kryzysowych na prośbę ww. służb.  

 Z myślą o potencjalnych klientach dla ułatwienia kontaktu z OIK działa infolinia 

dostępna w godzinach pracy OIK pod bezpłatnym numerem telefonu 800 110 001. 

  

Poradnictwo specjalistyczne jest realizowane przez Poradnię Rodzinną usytuowaną 

w strukturze organizacyjnej PCPR w Puławach. Poradnia Rodzinna swoim zakresem 

działania obejmuje szeroko rozumiane poradnictwo specjalistyczne, w szczególności 

psychologiczne (indywidualne, grupowe, małżeńskie oraz rodzinne) i prawne. W 2020 roku, 

tak jak w latach ubiegłych, miała ona formę konsultacji i porad psychologicznych, 

pedagogicznych oraz prawnych. Klienci uczestniczyli również w terapii indywidualnej, 

małżeńskiej oraz rodzinnej. 

Oferta Poradni Rodzinnej skierowana jest do całej rodziny i obejmuje proces 

diagnozowania problemu, konsultacji, wsparcia, edukacji oraz terapii. W 2020 roku z pomocy 

specjalistycznej w PR skorzystało 234 osoby. 

Psychologowie Poradni Rodzinnej stale i systematycznie współpracują z Zespołem 

ds. pieczy zastępczej. W roku 2020 psychologowie PR wykonali 30 diagnoz 

psychofizycznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z terenu powiatu puławskiego. 

Przeprowadzili, również 10 badań psychologicznych funkcjonujących rodzin zastępczych w 

celu zweryfikowania posiadanych przez nie predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej oraz sporządzili 17 opinii psychologicznych osobom, które wyrażają 

gotowość pozostania rodziną zastępczą. Psychologowie PR i OIK uczestniczą również w 

planowanych kontrolach rodzin zastępczych oraz posiedzeniach dotyczących oceny sytuacji 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

 W marcu 2020 roku, w związku z ogłoszonym stanem pandemii osobisty kontakt  

z osobami potrzebującymi pomocy psychologicznej był utrudniony. Wprowadzono możliwość 

kontaktu telefonicznego, jednak wiązało się to z trudnościami w nawiązywaniu relacji  
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z nowym klientem. Niektóre osoby korzystają jednak z takiej formy kontaktu z psychologiem. 

Zmieniono też formę prowadzenia grupowego treningu psychologicznego dla osób 

doświadczających przemocy z formy stacjonarne na spotkania on-line. 

 

Zadanie: Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i 

nauczycielom w ramach działalności  poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Termin realizacji: ciągły. 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Puławach prowadzi działalność 

diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, wychowawczą, doradczą i edukacyjną. 

Poradnia proponuje pomoc dzieciom i młodzieży, a także rodzicom i nauczycielom w ich 

działaniach wychowawczych i dydaktycznych. 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puławach w zakresie promocji zdrowia 

psychicznego w środowisku prowadziła działalność szkoleniową dla pracowników 

poradni w formie wykładów, warsztatów dla rodziców, pedagogów szkolnych, 

wychowawców i nauczycieli w tematach: 

 „ Szczęśliwy nauczyciel”- 12 osób. 

  „Dostosowanie wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb ucznia z ADHD”  

- 8 osób. 

  „Dostosowanie metod pracy i kryteriów wymagań do potrzeb i możliwości ucznia”. 

  „Wpływ środowiska rodzinnego na funkcjonowanie szkolne dziecka”  

 „Praca z dzieckiem dyslektycznym” – opracowanie i przekazywanie dla rodziców  

i nauczycieli propozycji w formie ćwiczeń. 

 „Uczeń z zespołem Aspergera” – SP nr 11 Puławy oraz ZST NR 1 Puławy 

  Opracowywanie nowych metod dotyczących technik efektywnego uczenia się.  

Pilotażowe wdrożenie innowacyjnych technik uczenia się w pracy z pojedynczym 

uczniem, jak też z zespołem klasowym. 

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puławach w zakresie promocji zdrowia 

psychicznego prowadziła, również działalność szkoleniową w formie wykładów, 

warsztatów dla rodziców w tematach: 

 Warsztaty dla rodziców „Rozwiązywanie konfliktów. Budowanie poczucia własnej 

wartości u dziecka – 4 spotkania, 6 osób. 

 „Prawidłowy rozwój społeczny, emocjonalny i sensoryczno - motoryczny dziecka – 

podstawą sukcesu w szkole”.; 

 „Problem gotowości szkolnej w świetle nowej podstawy programowej”. 

 ,,Warsztaty dla Rodziców” – 15 osób. 

 Trening Umiejętności społecznych we współpracy z psychologiem  

 Prowadzenie spotkania w formie wideokonferencji na Platformie ZOOM dla Rodziców 

„Jak oswoić emocje swoje i dziecka w sytuacji pandemii” – 9 osób. 

 Prowadzenie Szkoły Dla Rodziców i Wychowawców – 15 osób. 

 Praca z dzieckiem dyslektycznym – opracowanie i przekazywanie dla rodziców 

propozycji w formie ćwiczeń – 12 osób. 

  „Rozwiązywanie konfliktów w szkole i w domu„  - warsztaty dla rodziców. 

 Punkty konsultacyjne dla rodziców w przedszkolach   

 Prowadzenie Warsztatów dla rodziców dzieci z ADHD i niepożądanymi 

zrachowaniami – 14 osób. 
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 Organizacja oraz prowadzenie w systemie pracy online 2 grup wsparcia  dla matek 

pn.; „Mama w nowych czasach”, - 15 spotkań po 2 godziny zegarowe,  

18 uczestniczek.  

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Puławach podejmuje, również działania i 

organizuje pomoc psychologiczną z upowszechnianiem wiedzy na temat zdrowia 

psychicznego w następujących zakresach: 

 Psychologiczna interwencja kryzysowa. Pomoc psychologiczna dla osób po silnych 

przeżyciach traumatycznych (m.in. śmierć bliskich, ofiary wypadków, przemoc). 

Pomoc osobom w sytuacjach kryzysu psychicznego. Pomoc osobom w stanach 

obniżonego nastroju, depresjach.  

 Diagnostyka oraz edukacja w zakresie radzenia sobie ze stresem, pomoc osobom                 

z wysokim poziomem lęku. 

 Psychologiczna terapia poznawcza, doradztwo zawodowe i poradnictwo  

psychologiczne jako forma aktywizacji zawodowej. 

 Zwiększanie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez 

współpracę oraz koordynację działań na terenie szkół i placówek oświatowych. 

 Monitorowanie funkcjonowania w szkole osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 Pomoc osobom przewlekle chorym, w stanach terminalnych. 

4. Poradnia prowadzi punkty konsultacyjne dla rodziców i nauczycieli na terenie placówek 

oświatowych. W 2020 roku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Puławach 

utworzyła i prowadziła punkt konsultacyjny dla nauczycieli i rodziców w SP nr 2  

w Puławach. W 2020 roku z uwagi na pandemię Covid-19, aby zapewnić ciągłość 

udzielenia porad psychologicznych odbyły się: 

 Spotkanie w Gminnym Przedszkolu w Żyrzynie z rodzicami dot. rozwijania 

kompetencji wychowawczych w formie prezentacji multimedialnej i rozmów na forum 

– jedno spotkanie – 17 osób. 

 Prowadzenie spotkania w formie wideokonferencji na Platformie ZOOM dla Rodziców 

„ Jak oswoić emocje swoje i dziecka w sytuacji pandemii” – 10 osób. 

5. Poradnia obejmuje swoim działaniem teren Powiatu Puławskiego oraz Miasto Puławy. 

Wspiera placówki oświatowe mieszczące się na terenie Miasta Puławy oraz gmin: 

Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, 

Puławy, Wąwolnica, Żyrzyn. Współpracuje, również instytucjami z terenu powiatu 

puławskiego w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie. Organizuje 

system wsparcia w formie współpracy z osobami i instytucjami min. Poradnia zdrowia 

psychicznego, PCPR, MOPS.  

6. W marcu 2020 roku, w związku z ogłoszonym stanem pandemii osobisty kontakt  

z osobami potrzebującymi wsparcia psychologicznego był utrudniony. Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna w Puławach założyła i administrowała dwie grupy 

społecznościowe FB oraz dyskusyjne MSg  

 

Cel szczegółowy 1.3.:  

Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Zadania: 1) Zwiększenie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa 

zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami 

psychicznymi.  
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2) Prowadzenie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców 

promującej zatrudnianie osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi. 

3) Zwiększenie udziału zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi w działalności 

powiatowych urzędów pracy. 

Termin realizacji zadań: ciągły. 

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Puławach realizuje różnorodne działania na rzecz 

wszystkich bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym osób z orzeczoną 

niepełnosprawności, w celu wzrostu aktywności zawodowej wszystkich osób pozostających 

w ewidencji urzędu. W Centrum Aktywizacji Zawodowej świadczone są usługi poradnictwa 

zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych, aktywnego poszukiwania pracy 

oraz innych form wsparcia takich jak staże czy środki na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej dla wszystkich osób niepełnosprawnych, niezależnie od rodzaju i stopnia ich 

niepełnosprawności w zakresie: 

- pomocy w podjęciu decyzji zawodowej, pomocy w planowaniu drogi zawodowej i 

wyborze odpowiedniej formy aktywizacji, 

- możliwości szkolenia i kształcenia zawodowego z uwzględnieniem rodzaju i stopnia 

dysfunkcji organizmu, 

- pomocy w uzyskaniu zatrudnienia w danym zawodzie, w trudnej sytuacji na lokalnym 

rynku pracy. 

 W roku 2020 roku w Powiatowym Urzędzie pracy zarejestrowanych było 38 osób 

posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z rodzajem niepełnosprawności  

– choroby psychiczne. Wszystkie zarejestrowane osoby zostały poinformowane przez 

pośredników pracy o możliwości korzystania z pośrednictwa zawodowego oraz o możliwości 

skorzystania ze szkoleń indywidualnych w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych. 

Ponadto doradcy klienta informowali pracodawców o korzyściach wynikających  

z zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi, między innymi: 

- zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,  

- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,  

- zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi 

niepełnosprawnemu w pracy,  

- zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego.  

- Zatrudniając osobę niepełnosprawną można uzyskać z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:  

- miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia takiej osoby  

- zwolnienie z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

W roku 2020 w związku z rozprzestrzenianiem się koronawiusa SARS-CoV-2 żadna 

osoba z zaburzeniami psychicznymi nie została skierowana na staż oraz na ofertę pracy. 

 

Cel szczegółowy 1.4.:  

Skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy. 

Zadanie: Powołanie lokalnego zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Puławskim. 

Termin realizacji: 2017r. 

Zarząd Powiatu Puławskiego Uchwałą Nr 573/2017 z dnia 16 października 2017 r. 

powołał Powiatowy Zespół Koordynujący realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
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Psychicznego na lata 2017 - 2022 w powiecie puławskim. Skład osobowy powołany 

powyższa uchwałą został zmieniony Uchwałą Nr 7/2018 Zarządu Powiatu Puławskiego  

z dnia 3 grudnia 2018 r. W związku z koniecznością zmiany składu osobowego Powiatowego 

Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

na lata 2017 – 2022, Uchwałą Nr 589/2021 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 23 lutego 

2021 r. został powołany nowy skład Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację 

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022, który 

przedstawia się następująco: 

1. Danuta Smaga – Starosta Puławski – Przewodnicząca Zespołu, 

2. Ireneusz Rzepkowski – członek Zarządu Powiatu Puławskiego – zastępca 

Przewodniczącego Zespołu, 

3. Marcin Rojczyk – Kierownik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich 

Starostwa Powiatowego w Puławach - 

4. Małgorzata Suszek-Zawadzka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Puławach, 

5. Krzysztof Gumieniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach, 

6. Piotr Rybak – Dyrektor Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Puławach, 

7. Krzysztof Siejko – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego w Celejowie, 

8. Jolanta Flasińska – Członek Zarządu Centrum Medycznego „Internus” Sp. z o.o.  

w Puławach, 

9. Dariusz Perszko – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puławach, 

10. Maria Chmiel –Prezes Zarządu Puławskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia 

Psychicznego w Puławach. 

 

Zadanie: Opracowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego. 

Termin realizacji: 2018-2019r. 

Zespół Koordynujący powołany uchwałą Nr 573/2017 z dnia 16 października 2017 r. 

zmieniony uchwałą  Nr 7/2018 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 3 grudnia 2018 r., 

zmieniony Uchwałą Nr 589/2021 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 23 lutego 2021 r. 

opracował Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Program 

został przyjęty przez Radę Powiatu Puławskiego uchwałą Nr V/33/2019 z dnia 20 marca 

2019 r. 

Program ściśle koresponduje z koncepcjami zawartymi w Narodowym Programie 

Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Wpisuje się również w cele Powiatowej 

Strategii Rozwiązywania Problemów. Głównym celem Programu jest zapewnienie osobom  

z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb, w tym 

upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, 

upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego, aktywizacja 

zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi, skoordynowanie dostępnych form opieki 

i pomocy.  

 

Zadanie: Realizacja, koordynowanie i monitorowanie lokalnego programu ochrony zdrowia 

psychicznego. 

Termin realizacji: ciągła.  
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Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 jest 

realizowany, koordynowany i monitowany. Realizatorzy Programu przesyłali do Wydziału 

Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego sprawozdania  

z zakresu zrealizowanych zadań Programu za rok 2019 oraz 2020r. Ze względu na zaistniałą 

sytuację epidemiczną i związane z nią obostrzenia sprawozdania z zakresu zrealizowanych 

zadań Programu wpłynęły od następujących koordynatorów: 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, 

- Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, 

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, 

- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie, 

- Centrum medyczne „Internus” Sp.z.o.o w Puławach, 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puławach, 

- Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Puławach. 

Na tej podstawie sporządzono sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 za rok 2019 i rok 2020. 

 

Zadanie: Przygotowanie i udostepnienie mieszkańcom oraz samorządowi województwa 

aktualizowanego corocznie przewodnika informującego o lokalnie dostępnych formach opieki 

zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (w wersji papierowej lub elektronicznej).  

Termin realizacji: 2018-2022r. 

 W roku 2020 Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego  

w Puławach dokonał aktualizacji i weryfikacji przewodnika o dostępnych formach opieki 

zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Uaktualniono dane zawarte w przewodniku w części „Pomoc medyczna, 

psychologiczna” oraz w części „Organizacje pozarządowe świadczące pomoc osobom  

z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu/miasta poprzez dodanie nowych 

podmiotów. Przewodnik dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  

w Puławach. 

 

 

Informacja dotycząca zadań realizowanych przez SPZOZ w Puławach  

w zakresie realizacji polityk, programów i strategii. 

 

 Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku zostały 

zrealizowane w kwocie 2 242 395 zł. 

1. Uchwała Nr XV/132/2020 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Dotacja 

celowa w kwocie 392 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego w 

Projekt: Modernizacja oddziałów szpitalnych i zakup sprzętu medycznego przez SP ZOZ 

w Puławach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 

13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Dotacja została przeznaczona na częściowe 

zabezpieczenie wkładu własnego, która stanowi 33,34% wydatków kwalifikowalnych, 

odnoszącego się do zakupu sprzętu medycznego (część I) w ramach postępowania  
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o numerze ZM 49/230/2019 - Doposażenie w sprzęt medyczny dla Oddziału: Neurologii, 

Pulmonologii, Kardiologii, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Położniczo -

Ginekologicznego, Rehabilitacji Neurologicznej. 

2. Uchwała Nr XV/133/2020 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Dotacja 

celowa w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego w 

Projekt: Modernizacja oddziałów szpitalnych i zakup sprzętu medycznego przez SP ZOZ 

w Puławach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 

13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Dotacja przeznaczona na częściowe zabezpieczenie 

wkładu własnego, która stanowi 33,34% wydatków kwalifikowalnych, odnoszącego się do 

zakupu sprzętu medycznego (część II) w ramach postępowania o numerze ZM 

53/230/2019 - Doposażenie w sprzęt medyczny Oddziału: Neurologii, Kardiologii. 

3. Dotacja celowa z budżetu państwa w 2020 roku w kwocie 217 635 zł z przeznaczeniem 

na zakup środków ochrony osobistej oraz materiałów do dezynfekcji dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach działającego w celu zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19. 

4. Dotacja celowa z budżetu państwa w 2020 r. w wysokości 832 760 zł na realizację 

zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 dla SP ZOZ w Puławach z przeznaczeniem 

na: wydatki majątkowe w wysokości 430 748,47 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 

402 011,53 zł. 

5. Uchwała Nr XXI/183/2020 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 25 listopada 2020r. Dotacja 

celowa w kwocie 650 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego w 

Projekt: Modernizacja oddziałów szpitalnych i zakup sprzętu medycznego przez SP ZOZ 

w Puławach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 

13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Dotacja przeznaczona na częściowe zabezpieczenie 

wkładu własnego, która stanowi 33,34% wydatków kwalifikowalnych, odnoszącego się do 

zakupu sprzętu medycznego (część III) w ramach postępowania o numerze ZM 

28/230/2020 -Doposażenie w sprzęt medyczny: Zakład Diagnostyki obrazowej, Oddział 

Chirurgii Ogólnej, Blok operacyjny Paw „A". 

 

Realizacja programów unijnych i krajowych 

 

1. Modernizacja oddziałów szpitalnych i zakup sprzętu medycznego przez SP ZOZ  

w Puławach. 

Projekt zrealizowany w ramach programu Operacyjnego: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 13.1 Infrastruktura 

Ochrony Zdrowia. 

Założenia projektu: 

Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń 

zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Puławskiego. Realizacja celu pozwoli na poszerzenie 

zakresu i polepszenie jakości świadczonych usług medycznych. W dalszej perspektywie 

realizacja projektu wpłynie także na podniesienie jakości życia mieszkańców. Inwestycja 

pozwoli SPZOZ w Puławach lepiej realizować swoje zadania, a ostatecznie umożliwi również 
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obniżenie kosztów ponoszonych na utrzymanie infrastruktury. Efektem realizacji celu 

głównego będzie wzrost konkurencyjności w obszarze usług zdrowotnych poprzez skuteczne 

leczenie i zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej. 

Inwestycja polega na modernizacji pomieszczeń oddziałów: zakaźnego, pulmonologii, 

neurologii, rehabilitacji, ginekologii i położnictwa oraz zakupu sprzętu medycznego. 

Projekt przyczyni się do koncentracji zabiegów kompleksowych. Realizacja inwestycji 

umożliwi optymalizację wykorzystania zasobów Szpitala, spowoduje wzrost udziału 

specjalistycznych i kompleksowych świadczeń zabiegowych. W szczególności dotyczy to 

pacjentów z chorobami układu pokarmowego, krążenia, kostno-stawowego, 

neurologicznego. W wyniku realizacji projektu oferowana będzie kompleksowa opieka 

onkologiczna, dzięki doposażeniu placówki w specjalistyczny sprzęt medyczny, najpóźniej  

w kolejnym okresie kontaktowania świadczeń po zakończeniu projektu. W wyniku inwestycji 

możliwe będzie świadczenie kompleksowej opieki kardiologicznej obejmującej 

dotychczasowy zakres usług oraz dodatkowo procedury z zakresu wszczepiania urządzeń 

wspomagających pracę serca. Projekt obejmuje także utworzenie rehabilitacji kardiologicznej 

wraz z zakupem sprzętu medycznego stwarzając możliwość kompleksowości i ciągłości 

usług oraz zwiększenie dostępności w zakresie kardiologii. 

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 20.11.2018 r. 

Zakończenie realizacji: 31.12.2020 r. 

Całkowita wartość projektu: 15 416 881,74 zł 

Dofinansowanie EFRR w ramach RPO WL 2014 – 2020: 8 273 551,20 zł., dotacja z budżetu 

państwa 800 000 zł. 

Wkład własny: 3 338 016, 79 zł, wydatki kwalifikowane 12 411 567,99 zł. 

 

2. Kompleksowa termomodernizacja budynków samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej w Puławach. 

Projekt realizowany w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej Program priorytetowy nr 3.1.2. „Poprawa jakości powietrza. Część 2) 

Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. 

Cel programu:  

Zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z 

działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii w budynkach. 

Wniosek złożono w dniu 31.03.2017 r. Podpisano umowę o dofinansowanie w formie 

dotacji i pożyczki w dniu 17.09.2019 r. wraz z aneksem. 

Zakres prac obejmuje: termomodernizację Pawilonu: „A”, „B”, „D”, termomodernizację 

łącznika, termomodernizację pawilonu administracyjnego, wykonanie aktualizacji 

dokumentacji technicznej, audyty energetyczne, nadzór. 

Koszty całkowite przedsięwzięcia: 15 046 151 zł., koszty kwalifikowalne przedsięwzięcia: 

12 751 842 zł., koszty niekwalifikowalne (wkład własny): 2 294 309 zł. Dofinansowanie 

w formie dotacji (90%) 11 452 721 zł., pożyczka NFOŚi GW (10%) 1 299 121 zł. (jako wkład 

własny). 

Termomodernizacja obejmuje prace między innymi: modernizacja instalacji c.o., 

oświetlenia, c.w.u., dach, drzwi, okna, ściany zewnętrzne poniżej terenu, stropodach, ściany 

nadbudówek, ściany zewnętrzne powyżej terenu, instalacja paneli fotowoltaicznych (PV). 

Zakończenie realizacji projektu 30.04.2022 r.  
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Informacja o strukturze zatrudnienia 

UMOWY O PRACĘ 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. 

Wyszczególnienie Ogółem Kobiety Mężczyźni 

Pracownicy ogółem, w tym: 817 592 225 

Lekarze 104 50 54 

Farmaceuci 3 3 0 

Inny z wyższym 49 44 5 

Pielęgniarki 275 269 6 

Położne 31 31 0 

Technicy RTG 15 14 1 

Pozostały personel medyczny 206 95 111 

Personel administracji, ekonomiczny i techniczny 64 29 35 

Pracownicy gospodarczy i obsługi 69 57 12 

Kierowcy 1 0 1 

        

UMOWY CYWILNOPRAWNE 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. 

Wyszczególnienie Ogółem 

Umowy 

zlecenia 

Umowy 

kontraktowe 

Pracownicy ogółem, w tym: 245 45 200 

Lekarze 139 0 139 

Pielęgniarki i położne 52 35 17 

Ratownicy medyczni 42 2 40 

Pozostali 15 8 7 

 

 

 

Działalność z zakresu edukacji i promocji zdrowia w SP ZOZ w Puławach 

 

Jednym z istotnych  kierunków promocji i edukacji zdrowotnej w Podstawowej Opiece 

Zdrowotnej  a jednocześnie istotnym  w opiece nad społeczeństwem jest  dostosowanie 

opieki zdrowotnej do potrzeb osób starszych oraz  działania w zakresie wspierania zdrowia 

psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym. 

W ramach partnerstwa społecznego oraz statutowych działań SP ZOZ w Puławach 

stara się aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym Powiatu Puławskiego. Dlatego też 

realizuje działania z zakresu pomiaru cukru i pomiaru ciśnienia tętniczego podczas różnych 

imprez okolicznościowych dla mieszkańców naszego powiatu. 

 W Przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Puławach w 2020 r. 

kontynuowane są programy profilaktyczne które prowadzone były w POZ Nr 1  

ul. Partyzantów 17,  POZ Nr 2 ul. Skłodowskiej 10, Przychodnia POZ Nr 3 w Puławach,  

ul. Kilińskiego 22, Przychodnia POZ Nr 4 ul. Kołłątaja 51: 
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1. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie reumatologicznego zapalenia stawów (RZS)” - 

program finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny i obejmuje badania 

przesiewowe pacjentów do 65 roku życia, konsultację reumatologiczną oraz szkolenia                    

i warsztaty dla  pielęgniarek i lekarzy. Program realizowany w oparciu o współpracę                            

z SPSK Nr 4 oraz Lubelskim Związkiem Lekarzy Rodzinnych. Jednym z głównych założeń 

efektu niniejszego projektu jest zwiększenie wykrywalności wczesnego RZS wśród osób 

aktywnych zawodowo oraz uzyskanie remisji choroby poprzez wczesne wdrożenie 

leczenia i skrócenie opóźnień diagnostycznych.  

2. „Program profilaktyczny chorób układu krążenia(CHUK)” - jest kolejnym programem 

realizowanym w placówkach  POZ SP ZOZ w Puławach kierowanym do osób które  

w danym roku kalendarzowym mają 35,45,50 i 55 lat i są obciążeni czynnikami ryzyka  

u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia.  Program 

profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia realizowany jest w ramach 

świadczeń profilaktycznych Narodowego Funduszu Zdrowia na terenie całej 

Polski  stanowi przykład nowoczesnego, uzasadnionego względami zdrowotnymi, 

społecznymi i ekonomicznymi programu polityki zdrowotnej o dużej potencjalnie 

możliwości ograniczenia chorobowości i umieralności z powodu chorób układu krążenia, 

które są główną przyczyną zgonów  w Polsce. 

 

 W placówkach nauczania i wychowania realizowany jest „Narodowy Program Zdrowia 

na lata 2016 – 2020”. Objęci edukacją są wszyscy uczniowie. Celem strategicznym 

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, jest wydłużenie życia w zdrowiu, 

poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności 

społecznych w zdrowiu 

 

Zadania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. 

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, jako szpital 

posiadający w swoich strukturach oddział obserwacyjno – zakaźny dla dorosłych oraz 

oddział obserwacyjno – zakaźny dla dzieci, decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 28 lutego 

2020 r. został postawiony w stan podwyższonej gotowości ze względu na potencjalną 

konieczność hospitalizacji i leczenia pacjentów podejrzanych o zakażenie i zakażonych 

koronawirusem. Z dniem 16 marca 2020 r. SP ZOZ w Puławach zmienił profil działalności na 

jednoprofilowy szpital zakaźny, dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych 

koronawirusem SARS-CoV-2 w województwie lubelskim. 

 

 W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19 wykonano 

śluzy filtrowane z wentylacją podciśnienia i nadciśnienia w Pawilonach „A”, „C”, „D”. Prace 

remontowe polegały na: wykonaniu instalacji wentylacji podciśnienia i nadciśnienia z rur 

stalowych z filtrami i centralami wentylacyjnymi, postawieniu ścian działowych, montażu 

drzwi aluminiowych szczelnych z uszczelkami podwójnymi, wykonaniu instalacji 

elektrycznych do zamków elektromagnetycznych, instalacji sanitarnych na poszczególnych 

oddziałach oraz wykonaniu podejść do instalacji gazów medycznych, w tym: 

1) wykonanie śluz filtrowanych wraz z wentylacją podciśnienia i nadciśnienia, roboty 

budowlane Etap I - prace adaptacyjne wykonanie śluz – wydatek przeznaczony 

bezpośrednio na cel związany ze zwalczaniem COVID – 19. Środki własne SP ZOZ w 
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Puławach kwota 687 300 zł. będzie stanowiła wkład własny do projektu „Modernizacja 

oddziałów szpitalnych i zakup sprzętu przez SP ZOZ Puławy”, przez co wzrośnie 

dofinansowanie EFRR o 6,33% (800 000 zł. dotacji z budżetu Państwa na uruchomienie 

wkładu własnego), 

2) roboty budowlane Etap II – prace adaptacyjne wykonanie śluz – wydatek przeznaczony 

bezpośrednio na cel związany ze zwalczaniem COVID – 19. Środki własne SP ZOZ 

Puławy kwota 496 650 zł., wkład własny w wysokości 50 700 zł do projektu 

„Modernizacja oddziałów szpitalnych i zakup sprzętu przez SP ZOZ Puławy” przez co 

wzrośnie dofinansowanie EFRR o 6,33% (800 000 zł. dotacji z budżetu Państwa na 

uruchomienie wkładu własnego), 

3) roboty budowlane Etap III – prace adaptacyjne – oddział Obserwacyjno - Zakaźny dla 

Dzieci, oddział Kardiologii, Zakład Diagnostyki Obrazowej – wydatek przeznaczony 

bezpośrednio na cel związany ze zwalczaniem COVID – 19. Środki własne SP ZOZ  

w Puławach kwota 450 000 zł. 

4)  roboty budowlane etap IV - Środki własne SP ZOZ w Puławach kwota 574 410 zł. 

 

Dotacja celowa z budżetu państwa w 2020 r. (Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie) na 

realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 w wysokości 832 760 zł, z przeznaczeniem na 

zakup materiałów i wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej 

w Puławach została przeznaczona na: 

1) wydatki majątkowe w wysokości 430 748,47 zł, 

2) wydatki bieżące w wysokości 402 011,53 zł, w tym wyposażenie 6 942,24 zł. 

 

 

DANE STATYSTYCZNE: 

 2020 2019 2018 2020 - 
2019 

2019 - 
2018 

2020 - 
2018 

2020 – 
2019 
(w%) 

2019 – 
2018 
(w%) 

2020 – 
2018 
(w%) 

Ilość leczonych 
pacjentów z ruchem 
(oddziały 
zabiegowe) 

5674 9169 9 441 -3 495 -272 -3 767 -38,1 -2,9 -39,9 

Ilość leczonych 
pacjentów z ruchem 
(oddziały 
niezabiegowe) 

5460 9513 9 741 -4 053 -228 -4 281 -42,6 -2,3 -43,9 

Ilość leczonych 
pacjentów z ruchem 
(wszystkie oddziały) 

11 534 19 317 
 

19 
789 

-7 783 -427 -8 255 -40,3 -2,4 -41,7 

Średni czas pobytu 
pacjenta w dniach 
(oddziały 
zabiegowe) 

3,6 
 

3,8 
 

4,1 -0,2 -0,3 -0,5 -5,3 -7,3 -12,2 

Średni czas pobytu 
pacjenta w dniach 
(oddziały 
niezabiegowe) 

5,9 5,5 5,7 0,4 -0,2 0,2 7,3 -3,5 3,5 

Średni czas pobytu 
pacjenta w dniach 
(wszystkie oddziały) 

5,1 5,3 5,6 -0,2 -0,3 -0,5 -3,8 -5,4 -8,9 

Ilość zabiegów 
operacyjnych 

3 420 5 805 5 858 -2 385 -53 -2 438 -41,1 -0,9 -41,6 
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Ilość łóżek szpitalnych według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 379 sztuk,  
w tym SOR – 14 łóżek (łączna liczba łóżek przewidziana dla osób podejrzanych o zakażenie 
SARS-COv-2 oraz dla pacjentów z COVID-19 wynosiła od dnia 14 grudnia 2020 r. do czasu 
odwołania przez Wojewodę Lubelskiego – 158 łóżek, w tym 17 łóżek respiratorowych. 
Średnie wykorzystanie łóżek w 2020 r. wyniosło 43,6%. 
 

 

3. Pomoc społeczna 

 

Jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań pomocy społecznej jest 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Jednostka pracuje w oparciu  

o regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach 

zatwierdzony Uchwałą Nr 279/2012 Zarządu Powiatu w Puławach z dnia14 września 2012 r. 

 

1. Realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

 

Uchwałą nr XVIII/128/2016 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 marca 2016 roku 

została przyjęta Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Puławskim na lata 2016 - 2022 opracowana przez Zespół powołany uchwałą  

Nr 142/2015 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 7 lipca 2015 r. 

Zawarte w Strategii programy adresowane są do najsłabszych grup społecznych  

(w oparciu o diagnozę sytuacji w powiecie), a różnorodność instytucji i środowisk 

wymienionych wśród realizatorów poszczególnych zadań ma sprzyjać efektywności 

przedsięwzięć. Uchwalenie Strategii w tym kształcie umożliwia ubieganie się o środki 

zewnętrzne, m. in. z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014 - 2020. 

Wizja PSRPS to: „Pomoc społeczna spójnym i efektywnym elementem polityki społecznej 

Powiatu Puławskiego”, natomiast misja: „Kształtowanie i promowanie potencjału 

społeczności lokalnej w celu kreowania i sprawnego realizowania inicjatyw służących 

profilaktyce i rozwiązywaniu problemów społecznych”. 

Cel główny Strategii, „Podniesienie jakości i efektywności usług społecznych w powiecie 

puławskim do 2022 roku”, był realizowany w roku 2020 poprzez realizację celów 

strategicznych, tj.: 

1. Zapewnienie mieszkańcom powiatu puławskiego pełnego i stabilnego systemu 

pomocy społecznej w wymiarze infrastrukturalnym, instytucjonalnym i kadrowym. 

2. Objęcie osób i rodzin wymagających wsparcia komplementarną, profesjonalną 

i efektywną pomocą. 

3. Zwiększenie dostępności do aktywizacji społecznej i zawodowej, w tym osób 

z niepełnosprawnością. 

4. Wzmocnienie współpracy i koordynacja działań pomocowych samorządów lokalnych 

i organizacji pozarządowych. 

Odnośnie do pkt. 3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach od 1 marca 2019r. 

realizuje projekt pod tytułem „Aktywni zawodowo i społecznie” współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne 

Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Celem głównym projektu są zwiększone szanse na równy 
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dostęp do aktywnego udziału osób niepełnosprawnych oraz osób doświadczających 

przemocy domowej lub będących jej świadkami z terenu powiatu puławskiego w życiu 

społecznym oraz na rynku pracy poprzez realizację usług aktywnej integracji społecznej, 

zawodowej i zdrowotnej w okresie od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.  

Projekt ma służyć złagodzeniu problemu wykluczenia społecznego lub zagrożenia 

wykluczeniem społecznym 80 osób z niepełnosprawnością oraz 30 kobiet doświadczających 

przemocy domowej lub będących jej świadkami na terenie powiatu puławskiego. Realizacja 

projektu ma zapobiec lub zniwelować zdiagnozowane problemy uczestników z integracją 

społeczną ( instrumenty aktywizacji społecznej) oraz bariery zdrowotne (instrumenty o 

charakterze zdrowotnym), w tym pomóc we wzroście aktywności w poszukiwaniu 

zatrudnienia.  

Całkowita wartość projektu wynosi 1 381 377,86 zł, w tym wkład Unii Europejskiej 

to 1 174 171,17 zł. 

W 2020 r. przeprowadzono monitoring PSRPS za rok 2019; raport z monitoringu 

został przedłożony Zarządowi Powiatu Puławskiego. Zgodnie z zapisami zawartymi  

w dokumencie, raport z monitoringu działań strategicznych za rok 2020 będzie przedłożony 

Zarządowi Powiatu Puławskiego odrębnie. 

 

2. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej 

W ramach zadań pomocy społecznej Powiat Puławski powołał do życia Powiatowy 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej.  

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej jest jednostką 

organizacyjną Powiatu Puławskiego, działającej w formie jednostki budżetowej. Dom jako 

Ośrodek Wsparcia typu A, B i C przeznaczony jest dla trzech kategorii osób 

niepełnosprawnych: 

a) Typ A - dla osób przewlekle psychicznie chorych; 

b) Typ B - dla osób upośledzonych umysłowo; 

c) Typ C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 

psychicznych. 

Pobyt w Domu jest częściowo odpłatny, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy 

społecznej. Terenem działania Domu jest Powiat Puławski. Dom dysponuje miejscami na 

pobyt dzienny. Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Do Domu mogą być przyjmowane 

osoby spoza terenu Powiatu na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy właściwym 

organem Powiatu Puławskiego a odpowiednim organem jednostki samorządu terytorialnego, 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.  

Działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze Puławskiej 

skupia się na wspieraniu osób z zaburzeniami psychicznymi /typ A,B,C/ i ich rodzin oraz 

kompensowaniu skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego poprzez: 

 stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania czynności życia 

codziennego, doskonalenia czynności nabytych oraz realizacji zadań życiowych; 

 kształtowanie samodzielności i zasad współżycia w środowisku lokalnym poprzez 

swobodne kontakty; 

 rozwój indywidualnych uzdolnień i własnych zainteresowań; 

 prowadzenie rehabilitacji i terapii zajęciowej w miarę posiadanych środków 

finansowych; 
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 zapewnienie miejsca pobytu i jednego ciepłego posiłku dziennie; 

 dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pracy; 

 dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych, uczestnictwo 

w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym w środowisku lokalnym; 

 poradnictwo psychologiczne; 

 utrzymywanie kontaktów z rodzinami uczestników. 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

W wykonywaniu swoich zadań Dom współpracuje na zasadzie partnerstwa z 

administracją publiczną, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, 

innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

Podmioty, z którymi Dom współpracował w danym roku sprawozdawczym: 

1. Starostwo Powiatowe w Puławach;  

2. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie; 

3. Rodziny, opiekunowie i inne osoby bliskie np. bratowa, brat itp.; 

4. Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS Puławy, GOPS w Janowcu, Puławach, Kurowie, 

itp.) oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach; 

5. Poradnia zdrowia psychicznego w Puławach, szpital psychiatryczny w Lublinie i inne 

zakłady opieki zdrowotnej; 

6. Organizacje pozarządowe: np. Polski Związek Emerytów, Inwalidów i Rencistów 

oddział Puławy i koła z powiatu puławskiego, Lubelskie Forum Organizacji Osób 

Niepełnosprawnych, Charytatywne Stowarzyszenie w Nałęczowie, Ochotnicza Straż 

Pożarna w Górze Puławskiej, Fundacja ,,Pogodna Przyszłość”, Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie Sympatyków i Pracowników  ŚDS –ów i inne; 

7. Kościoły i związki wyznaniowe: Parafia p.w. Św. Wojciecha w Górze Puławskiej, 

Parafia p.w. Św. Floriana i Św. Katarzyny w Gołębiu, Diecezja Radomską, Diecezja 

Lubelska i inne; 

8. Ośrodki kultury i organizacje kulturalno-rozrywkowe: Puławski Ośrodek Kultury ,,Dom 

Chemika”, Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu , w Janowcu oraz Baranowie; 

9. Placówki oświatowe, inne jednostki świadczące usługi dla niepełnosprawnych: 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach i Kęble, WTZ Nałęczów, WTZ Puławy  

ul. Wróblewskiego, WTZ ul. 6 Sierpnia, WTZ Poniatowa, ZAZ Puławy, ŚDS  

w Puławach, ŚDS w Końskowoli, ŚDS ,,Absolwent” w Lublinie, ŚDS Łęczna, ŚDS 

Radzyń Podlaski, ŚDS Anielin koło Krzywdy, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny  

w Puławach,  oraz inne ŚDS-y; 

10. Lubelskie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy; 

11. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - pomoc w 

przygotowaniu dokumentów w sprawie ustalania stopnia niepełnosprawności, 

pobieranie druków, pomoc w wypełnianiu druków i składaniu dokumentów; 

12. Szkoły podstawowe : w Górze Puławskiej, Zarzeczu oraz Szkoła Podstawowa Nr 11 w 

Puławach; 

13. Powiatowa Komenda Policji w Puławach: dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w 

Puławach np. dzielnicowy Góra Puławska, Gołąb, Janowiec i inne; 

14. Kuratorzy Sądowi w Puławach; 

15. Powiatowy Urząd Pracy w Puławach. 
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4. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 

1. Zadania realizowane przez Zespół ds. pieczy zastępczej PCPR w Puławach 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

nakłada na powiat między innymi zadania dotyczące organizowania pieczy zastępczej w celu 

zapewnienia czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności 

prawidłowego wypełniania funkcji rodzicielskich w rodzinie naturalnej. 

 Zarządzeniem Nr 104/2011 Starosty Puławskiego z dnia 7 grudnia 2011 r. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach zostało wyznaczone organizatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej w powiecie puławskim. W związku z powyższym Uchwałą Nr 279/2012 Zarządu 

Powiatu w Puławach z dnia 14 września 2012 r. utworzono w strukturach PCPR w Puławach 

Zespół ds. pieczy zastępczej. 

 Efektywność podejmowanych działań w zakresie pieczy zastępczej zapewniała 

realizacja 3-letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Puławskim  na lata 2018 - 2020 r. Program ten został opracowany przez organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej i przyjęty do realizacji Uchwałą nr XXXVII/321/2018 Rady 

Powiatu Puławskiego z dnia 14 lutego 2018 r.  

 

W roku 2020 PCPR realizowało Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej 

w Powiecie Puławskim poprzez: 

1) zapewnienie dzieciom opieki w rodzinnych formach pieczy zastępczej – w 2020r. 

w rodzinach zastępczych umieszczono łącznie 30 dzieci, w tym:  

- 15 dzieci do rodzin zastępczych spokrewnionych,  

- 5 dzieci do rodzin zastępczych niezawodowych,  

- 10 dzieci do rodzin zastępczych zawodowych, w tym 8 dzieci do rodzin 

zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego; 

2) prowadzenie działalności diagnostyczno - konsultacyjnej kandydatów na rodziny 

zastępcze, w tym analizy dotyczącej sytuacji rodzinnej, osobistej, majątkowej 

kandydatów. W 2020 r. dokonano analizy i oceny sytuacji łącznie 24 osób (14 rodzin), 

w tym: 11 rodzin - kandydatów na spokrewnione rodziny zastępcze, 6 osób, tj. 3 

rodziny kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze. W związku z sytuacją 

epidemii koronowirusa i wprowadzonymi obostrzeniami nie było możliwości 

przeprowadzenia szkolenia na zawodową rodzinę zastępczą; 

3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych 

zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia. W 2020 r w związku sytuacją 

epidemii COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami nie zorganizowano 

zaplanowanego szkolenia programem PRIDE dla dwójki kandydatów na zawodową 

rodzinę zastępczą. Do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej 

przeprowadzono szkolenie z 18 kandydatami, tj. 11 rodzinami; 

4) zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 

w tym w osobie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Od 1 stycznia 2020 r. do 

31 grudnia 2020 r. wsparciem dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

objętych było łącznie 47 rodzin zastępczych, w których przebywało 95 wychowanków, 
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przy czym liczba rodzin zastępczych objętych pomocą koordynatora jednocześnie  

w miesiącu kalendarzowym nie przekraczała 15; 

5) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka. W 2020 r. na posiedzeniach z udziałem 

zaproszonych przedstawicieli współpracujących instytucji dokonano oceny 165 dzieci, 

czyli w ciągu roku dokonano ok. 366 ocen; 

6) dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod 

względem predyspozycji do pełnienia powierzonej mu funkcji oraz jakości 

wykonywanej pracy. W 2020 r. dokonano 38 ocen rodzin zastępczych, w tym 3 rodzin 

zastępczych zawodowych i 1 rodzinnego domu dziecka; 

7) szkolenia rodzin zastępczych – w 2020 r. odbyło się 1 szkolenie w formie webinarium 

pn.: „Dziecięca agresja – jak ją rozumieć i wspierać dziecko przeżywające trudne 

emocje”, w którym udział wzięło 47 osób; 

8) promocję idei rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzenie naboru kandydatów 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnego 

domu dziecka; 

9) finansowanie świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu 

dziecka zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159). W 2020 r. rodzinom 

zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka wypłacono 2938 świadczeń  

na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci na łączną kwotę  

2 358 451,90 zł. Ponadto udzielono 9 świadczeń dla zawodowych i niezawodowych 

rodzin zastępczych na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 

przyjmowanych do rodziny dzieci w łącznej kwocie 4 500,00 zł. Rodzinom 

zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka przyznano 34 świadczenia na 

utrzymanie domów jednorodzinnych, w których prowadzone są zawodowe rodziny 

zastępcze lub rodzinne domy dziecka w łącznej kwocie 72 227,13 zł. Dodatkowo w 

2020 r. wypłacono rodzinnym oraz instytucjonalnym formom pieczy zastępczej 

dodatek wychowawczy i dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w 

łącznej kwocie 1 127 077,48 zł (2327 świadczeń), a także świadczenie „Dobry start” 

w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej oraz dla osób 

usamodzielnionych w łącznej kwocie 55 800 zł (186 świadczeń);  

10) zapewnienie wsparcia dla osób usamodzielnianych. W roku 2020 PCPR w Puławach 

realizowało proces usamodzielnienia z 32 wychowankami z rodzin zastępczych i 

wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzącymi z terenu 

powiatu puławskiego lub osiedlającymi się na terenie naszego powiatu, a 

pochodzącymi z terenu innych powiatów. Ogółem osobom usamodzielnionym 

wypłacono 236 świadczeń na łączną kwotę 149 195,23 zł. Ponadto z funkcjonujących 

w 2020 r. na terenie powiatu puławskiego dwu mieszkań chronionych skorzystał 1 

wychowanek z rodzinnej pieczy zastępczej;  

11) ustalenie odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej: 

w 2020 r. wydano 69 decyzji administracyjnych w toku postępowań administracyjnych 

dotyczących ustalenia lub odstąpienia od ustalenia odpłatności rodziców 

biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej;  
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12) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w 2020 r. spełniała standardy, o których mowa 

w obowiązujących przepisach prawa. Zgodnie z zarządzeniem Starosty Puławskiego, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach sprawuje funkcję związaną  

z oceną prawidłowości realizacji przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą im. 

Marii Konopnickiej w Puławach pieczy zastępczej.  

13) realizacja programu dofinansowanego z funduszy europejskich pt. „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – działanie 2.8 

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie 

dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym;  

Rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w ramach ww. 

programu użyczono w celu realizowania zadań w trybie nauki zdalnej:  

- 103 laptopy o łącznej wartości 304 562,76 zł,  

- 10 urządzeń wielofunkcyjnych o łącznej wartości 12 164,70 zł,  

- 2 tablice multimedialne o łącznej wartości 5535,00 zł.  

 

Jednocześnie 415 osób tj rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy 

dziecka i dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej zostało zaopatrzonych w środki 

ochrony osobistej tj. maseczki jednorazowe, płyny dezynfekcyjne i jednorazowe rękawiczki 

ochronne. Łącznie dokonano zakupu i rozdano 24900 sztuk rękawiczek 

jednorazowych,14940 sztuk maseczek jednorazowych oraz 415 litrów płynu 

dezynfekcyjnego. Zakupów dokonano na łączną kwotę 22522, 05 zł.  

Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Puławach, w celu realizowania zadań w trybie 

nauki zdalnej użyczono:  

- 20 laptopów o łącznej wartości 59138,40 zł.,  

- 10 komputerów stacjonarnych o łącznej wartości 28991,10 zł.,  

- 3 urządzenia wielofunkcyjnych o łącznej wartości 3649,41 zł. 

Ponadto w ramach programu 50 osób, tj. 30 wychowanków placówki oraz 20 

pracowników zaopatrzono w środki ochrony osobistej, tj. maseczki jednorazowe, płyny 

dezynfekcyjne i jednorazowe rękawiczki ochronne. Łącznie w tym celu dokonano zakupu  

i rozdano 3000 sztuk rękawiczek jednorazowych, 1800 sztuk maseczek jednorazowych oraz 

50 litrów płynu dezynfekcyjnego. Zakupów dokonano na łączną kwotę 2713,50 zł.  

Na realizację programu łącznie wydatkowano 439 276,92 zł. 

 

W zakresie przyjętych na kolejne lata limitów założono na rok 2020 utworzenie jednej 

rodziny zastępczej zawodowej. Limit ten nie został zrealizowany w związku z brakiem 

kandydatów chętnych na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej. 

Na terenie powiatu puławskiego w 2020 r. opieką i wychowaniem w rodzinnej pieczy 

zastępczej zostało objętych 220 wychowanków, w tym:  

 w 80 spokrewnionych rodzinach zastępczych 106 wychowanków, w tym 73 

małoletnich i 33 pełnoletnich;  

 w 32 niezawodowych rodzinach zastępczych 45 wychowanków, tj. 33 małoletnich i 12 

pełnoletnich;  
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 w 12 zawodowych rodzinach zastępczych, w tym w 1 rodzinie specjalistycznej oraz w 

2 zawodowych rodzinach zastępczych pełniących jednocześnie funkcję pogotowia 

rodzinnego 54 wychowanków, w tym 46 małoletnich i 8 pełnoletnich. W pogotowiach 

rodzinnych łącznie w ciągu roku przebywało 12 dzieci, w tym dzieci umieszczane 

interwencyjnie na okres od kilku dni do 3 miesięcy; 

  w 2 rodzinnych domach dziecka 13 dzieci i 2 pełnoletnich wychowanków.  

 

2. Działania realizowane na rzecz rozwoju pieczy zastępczej 

 

1) Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinnych formach pieczy zastępczej; 

2) Promocja idei pieczy zastępczej typu rodzinnego oraz prowadzenie naboru kandydatów 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnego domu 

dziecka.  

Szerzenie idei rodzinnej pieczy zastępczej oraz nabór kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka prowadzone były poprzez:  

 promocję idei rodzicielstwa zastępczego poprzez koordynowanie działań związanych 

z przygotowaniem kalendarzy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach 

na rok 2021, 

 poszukiwanie kandydatów na rodziny zastępcze poprzez sporządzanie informacji na 

strony internetowe,  

 opracowanie i przekazanie materiałów do kwartalnika Powiatu Puławskiego „Tu jest 

moje miejsce” dot. działań promocyjnych i integracyjnych Centrum w zakresie pieczy 

zastępczej,  

Kontynuowano współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, sądem oraz placówkami 

oświatowymi. Ponadto rodzinna piecza zastępcza w 2020 r. promowana była poprzez 

organizację zimowej imprezy integracyjnej dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów 

dziecka w formie wyjścia do kina na projekcję filmu animowanego i ciepłego poczęstunku w 

pizzerii po seansie filmowym.  

W związku z wprowadzeniem stanu pandemii koronawirusa, z okazji Dnia Rodzicielstwa 

Zastępczego rodzice zastępczy otrzymali życzenia drogą elektroniczną;  

3) Prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka, w tym 

przeprowadzenie badań pedagogicznych, psychologicznych i analizy dotyczącej sytuacji 

rodzinnej, osobistej, majątkowej kandydatów oraz organizowanie szkoleń dla 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka, kwalifikowanie ich na takie szkolenie, wydawanie zaświadczeń.  

4) Przygotowanie rodzin zastępczych na przyjęcie dziecka zgodnie z art. 47 ustawy, 

między innymi poprzez:  

 udzielenie szczegółowych informacji o dziecku i jego sytuacji prawnej (w tym 

umożliwiającej przysposobienie dziecka), rodzinnej, zdrowotnej, szkolnej, co wymaga 

zgromadzenia stosownej dokumentacji oraz nawiązania współpracy z sądami, 

placówkami służby zdrowia, ośrodkami pomocy społecznej i asystentami rodzin 

biologicznych;  

 dokonanie diagnozy psychofizycznej dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi 

potrzebami.  
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5) Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą:  

 rodzinom zastępczym wychowującym dzieci o nieprawidłowym rozwoju zapewniany 

jest dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, 

reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;  

 indywidualnie dla każdego dziecka trafiającego do rodzinnej pieczy zastępczej 

przygotowywany jest plan pomocy dziecku; opracowano 28 planów pomocy dziecku;  

 organizator rodzinnej pieczy zastępczej pomaga rodzinom zastępczym w nawiązaniu 

wzajemnego kontaktu - impreza integracyjna, grupy wsparcia;  

 zapewniona jest bezpłatna pomoc prawna, zwłaszcza w zakresie prawa rodzinnego;  

 prowadzone jest psychologiczne i pedagogiczne poradnictwo dla osób sprawujących 

rodzinną pieczę zastępczą;  

 rodzinom zastępczym niezawodowym i zawodowym zapewnione jest poradnictwo, 

które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie 

zjawisku wypalenia zawodowego;  

 raz w miesiącu prowadzona jest 1 grupa wsparcia dla zawodowych i niezawodowych 

rodzin zastępczych. W 2020 r. odbyły się 3 spotkania grupy wsparcia, tj. w styczniu, 

lutym i marcu. Od kwietnia 2020 r. w związku z sytuacją epidemii spotkania zostały 

zawieszone. W razie potrzeby rodziny zastępcze oraz dzieci mają możliwość 

skorzystania z pomocy Poradni Rodzinnej działającej w strukturze Centrum w celu 

objęcia specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną.  

6) Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka. W przypadku dzieci poniżej 3. r. ż. ocena ta 

dokonywana jest nie rzadziej niż co 3 miesiące, natomiast odnośnie do starszych dzieci 

nie rzadziej niż co 6 miesięcy. W związku z sytuacją epidemii COVID-19 od kwietnia 

2020 r. oceny dokonywane były zdalnie na podstawie rozmów telefonicznych i informacji 

pisemnych. W 2020 r. dokonano oceny 165 dzieci, czyli   w ciągu roku dokonano ok. 366 

ocen. 

7) Dokonywanie oceny rodzin zastępczych lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod 

względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej 

pracy.  

8) Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających oraz monitorowanie 

procedur adopcyjnych. 

W 2020 r. do Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie zgłoszono łącznie 4 dzieci z uregulowaną 

sytuacją prawną.  W 2020 r. 2 dzieci z rodziny zastępczej zawodowej zostało 

przekazanych do rodziny preadopcyjnej. W celu monitorowania procedur adopcyjnych 

dzieci przebywających w pieczy zastępczej z uregulowaną sytuacją prawną, na 

posiedzenia do spraw oceny sytuacji dziecka zapraszani są przedstawiciele ośrodka 

adopcyjnego.  

9) Współpraca z pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych.  

Pełnoletni wychowankowie opuszczający rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka 

byli objęci przez PCPR w Puławach pomocą mającą na celu ich życiowe 

usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Łącznie w 2020 r. w rodzinach 

zastępczych przebywało 55 dorosłych wychowanków. Z tego w okresie 

sprawozdawczym 11 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej po ukończeniu 18. r. ż. 
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zdecydowało o pozostaniu w pieczy, 7 wychowanków opuściło rodzinę zastępczą. 

Warunkiem otrzymania ww. pomocy jest wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia u 

wychowanków, którzy ukończyli 17. r. ż. oraz zobowiązanie się wychowanka do 

realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, który opracowuje wspólnie z 

opiekunem usamodzielnienia na co najmniej 1 miesiąc przed osiągnięciem 

pełnoletności. W 2020 r. wyznaczono 11 opiekunów usamodzielnienia oraz sporządzono 

13 planów usamodzielnienia z wychowankami rodzinnych form pieczy zastępczej, którzy 

kończyli 18. rok życia. 

10) Współpraca z sądami i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny:  

 przekazywanie informacji (w zależności od wieku dziecka co najmniej raz na 3 lub 6 

miesięcy) o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinnej 

pieczy zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, sporządzanie opinii dotyczącej 

zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej – w 2020 r. przesłano ok. 

366 informacji wraz z opiniami o zasadności dalszego pobytu w pieczy zastępczej; 

zawiadamianie sądu w przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia 

dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – w 2020 r. wysłano 3 zawiadomienia; 

wnioskowanie do sądu o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń 

celem uregulowania sytuacji prawnej dziecka po 18 miesiącach pobytu w pieczy 

zastępczej – w 2020 r. złożono 7 wniosków (dotyczących 13 dzieci); informowanie 

sądu o rodzinach zastępczych, w których można umieścić dziecko – w 2020 r. 

dokonano 6 wskazań, 13 dzieci zostało umieszczonych w zawodowych 

i niezawodowych rodzinach zastępczych w trybie interwencyjnym; monitorowanie 

spraw dotyczących adopcji; przekazywanie do sądu danych o osobach 

zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej 

oraz o pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej, bieżący 

kontakt z zespołem kuratorskiej służby sądowej ds. wykonywania orzeczeń  

w sprawach rodzinnych i nieletnich;  

 współpraca z ośrodkami pomocy społecznej obejmuje: opracowywanie we 

współpracy z asystentem rodziny planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany  

z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, współpracę 

dotyczącą ustalenia kontaktów rodziców biologicznych z dzieckiem przebywającym w 

rodzinnej pieczy zastępczej, ocenę możliwości powrotu dziecka do rodziny 

biologicznej, podjęcie działań mających na celu przysposobienie dziecka, udział 

asystenta rodziny lub pracownika socjalnego w posiedzeniach dotyczących oceny 

sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej; Ponadto koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej zorganizował szkolenie dla pracowników instytucji pomocy 

społecznej z terenu powiatu puławskiego pt. „Współpraca asystenta rodziny, 

pracownika socjalnego oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”, które odbyło 

się w formie online 15.12.2020 r. W szkoleniu udział wzięło 25 pracowników ops.  

 współpraca z placówkami oświatowymi, w szczególności ze szkołami, do których 

uczęszczają dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej obejmuje m.in. udział 

pedagoga i psychologa szkolnego w posiedzeniach dotyczących oceny sytuacji 

dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz kontakt ze szkołą 

w sytuacjach niepowodzeń szkolnych bądź trudności wychowawczych dotyczących 

dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej;  
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 współpraca z placówkami służby zdrowia, zwłaszcza w zakresie gromadzenia 

niezbędnej dokumentacji medycznej dotyczącej dziecka, poradniami 

specjalistycznymi, z ośrodkami MONAR w przypadku zagrożenia uzależnieniami 

wychowanków rodzin zastępczych oraz współpraca z policją w przypadku 

demoralizacji i konfliktu z prawem wychowanków oraz ewentualnej przemocy  

w rodzinie.  

 współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Puławach zwłaszcza, 

w zakresie wykonywania testów na COVID-19 dla dzieci umieszczanych w pieczy 

zastępczej, przekazywania rekomendacji i zaleceń w zakresie przestrzegania zasad 

higieny i dystansu społecznego w zapobieganiu transmisji koronawirusa.  

 

3. Zadania realizowane przez Zespół ds. świadczeń PCPR w Puławach 

3.1. Świadczenia dla rodzin zastępczych 

 

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka 

na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego 

utrzymania, nie niższe niż kwota 694,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego 

w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz kwota 1052,00 zł miesięcznie w przypadku 

dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej 

niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. Ponadto w przypadku umieszczenia w rodzinie 

zastępczej dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje 

dodatek nie niższy niż kwota 211,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów jego 

utrzymania.  

Zgodnie z ustawą, świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu 

dziecka przyznawane są w drodze decyzji po przeprowadzeniu postępowania 

administracyjnego. W 2020 r. wydane zostały 134 decyzje administracyjne w sprawie 

udzielenia pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy 

dziecka, bądź w sprawie zmiany wysokości świadczenia lub też wygaszających decyzje 

przyznające pomoc.  

W 2020 r. rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka wypłacono 

2981 świadczeń na łączną kwotę 2 435 179,03 zł, z tego:  

1. Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 

i rodzinnych domach dziecka 2938 świadczeń na łączną kwotę 2 358 451,90 zł. 

 w tym:  

- rodzinom spokrewnionym 1378 świadczeń wraz z dodatkiem z tytułu 

niepełnosprawności dziecka na kwotę 923 441,35 zł;  

- rodzinom zastępczym niezawodowym 597 świadczeń wraz z dodatkiem z tytułu 

niepełnosprawności dziecka na kwotę 558 283,85 zł;  

- rodzinom zastępczym zawodowym 763 świadczenia wraz z dodatkiem z tytułu 

niepełnosprawności dziecka na kwotę 678 522,70 zł; 

- prowadzącym rodzinne domy dziecka 200 świadczeń na łączną kwotę 198 204 zł;  

2. Środki na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny 

dom dziecka – 6 świadczeń w łącznej kwocie 18 551,86 zł.  



Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2020 rok 
 

71 
 

3. Na utrzymanie domów jednorodzinnych rodzinom zastępczym zawodowym – 28 

świadczeń w łącznej kwocie 53 675,27 zł; 

4. Na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do 

rodziny dziecka – 9 świadczeń na łączną kwotę 4500,00 zł, w tym:  

 rodzinom zastępczym zawodowym – 2 świadczenia w łącznej kwocie 1000,00 zł;  

 rodzinom zastępczym niezawodowym – 6 świadczeń w łącznej kwocie 3000,00 zł;  

 rodzinie zastępczej spokrewnionej – 1 świadczenie w kwocie 500,00 zł.  

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w 2020 r. od rodzin 

zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka wpłynęła łącznie kwota 3974,94 zł.  

Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy, rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu 

rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000,00 zł. 

miesięcznie, natomiast rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia 

rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2600,00 zł miesięcznie. W 2020 

r. wynagrodzenia dla rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka wypłacane były na 

poziomie 2756,00 – 3816,00 zł brutto miesięcznie. Łącznie koszt wynagrodzeń rodzin 

zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka w 2020 r. wyniósł 641 823,74 zł. Ponadto 

w 2020 r. w rodzinnych domach dziecka oraz w zawodowej rodzinie zastępczej zatrudnione 

były trzy osoby do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarczych. Miesięczne 

wynagrodzenie tych osób wynosiło od 680,00 zł do 952,00 zł. 

 

3.1.1. Program „Rodzina 500+” – dodatek wychowawczy i dodatek w wysokości 

świadczenia wychowawczego. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach od stycznia 2020 r. realizowało 

Program „Rodzina 500+” zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej oraz ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407); w ramach programu rodzinnym formom 

pieczy zastępczej w 2020 r. wypłacano pomoc finansową – dodatek wychowawczy i dodatek 

w wysokości świadczenia wychowawczego. Środki finansowe na realizację programu 

pochodzą z budżetu państwa.  

W 2020 r. do tut. Centrum wpłynęło łącznie 40 wniosków o przyznanie tego typu 

świadczeń, a liczba wszystkich wydanych decyzji administracyjnych wyniosła 233. Kwota 

przeznaczona na wypłatę dodatków wychowawczych i dodatków w wysokości świadczenia 

wychowawczego dla dzieci umieszczonych:  

- w spokrewnionych rodzinach zastępczych wynosiła 428 970,48 zł; 

- w rodzinnych domach dziecka wynosiła 85 955,91 zł; 

- w rodzinach zastępczych zawodowych wynosiła 278 673,65 zł; 

- w rodzinach zastępczych niezawodowych wynosiła 181 765,60 zł; 

- w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosiła 151 711,84 zł.  

 

Łączna kwota przekazana za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. dla rodzinnych 

oraz instytucjonalnych form pieczy zastępczej wynosiła 1 127 077,48 zł, a z tytułu zwrotu 

nienależnie pobranych świadczeń uzyskano 1432,80 zł, z czego kwota 916,66 zł podlegała 

zwrotowi do budżetu państwa.  
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Wysokość dotacji otrzymanej w 2020 r. na obsługę programu wyniosła 11 397,00 zł., 

w tym na dodatek specjalny dla 5 pracowników zajmujących się postępowaniami w tym 

przedmiocie przeznaczono 9285,50 zł. 

 

3.1.2. Rządowy Program „Dobry start” 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach kontynuowało w 2020 r. program 

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.1061), 

zmienionym rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1343) 

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start”. 

Świadczenie to przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez 

dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia, a w przypadku dzieci lub osób 

legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24. roku życia. Świadczenie 

„Dobry start” przysługuje w wysokości 300,00 zł. Przyznanie świadczenia nie wymaga 

wydania decyzji.  

W 2020 r. do Centrum wpłynęły 102 wnioski i przyznano 184 świadczenia. Łącznie  

w 2020 r. wypłacono 186 świadczeń na kwotę 55 800 zł (3 z wniosków złożonych w 2019 r. 

oraz 183 z wniosków złożonych w 2020 r.), z czego:  

- w spokrewnionych rodzinach zastępczych wypłacono 76 świadczeń na kwotę 22 800 zł; 

- w niezawodowych rodzinach zastępczych wypłacono 33 świadczenia na kwotę 9900 zł;  

- w zawodowych rodzinach zastępczych wypłacono 32 świadczenia na kwotę 9600 zł;  

- w rodzinnych domach dziecka wypłacono 14 świadczeń na kwotę 4200 zł; 

- w placówce opiekuńczo-wychowawczej wypłacono 27 świadczeń na kwotę 8100 zł. 

- na osoby usamodzielnione wypłacono 4 świadczenia na kwotę 1200 zł.  

 

3.1.3. Kontrole w rodzinach zastępczych 

 

Na podstawie uchwały nr 8/2014 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. 

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach 

upoważnienia do sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu Puławskiego kontroli nad 

rodzinami zastępczymi, pracownicy Centrum przeprowadzili w 2020 r. 12 kontroli 

w rodzinnych formach pieczy zastępczej, w tym:  

- 5 w rodzinach zastępczych niezawodowych;  

- 6 w rodzinach zastępczych spokrewnionych;  

- 1 w rodzinie zastępczej zawodowej.  

Na podstawie wniosków pokontrolnych stwierdzono, że wszystkie kontrolowane rodziny 

zastępcze wywiązują się z zadań przewidzianych dla rodzin zastępczych określonych  

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

3.2. Porozumienia 

 

Zgodnie z art. 191 ust. 1 i ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę 

i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz średnie miesięczne 
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wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na 

podstawie zawartych porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i 

wysokości wydatków.  

W 2020 r. na terenie innych powiatów w rodzinnych formach pieczy zastępczej 

umieszczonych było 15 małoletnich pochodzących z terenu powiatu puławskiego, a łączna 

kwota wydatków na opiekę i wychowanie ww. małoletnich poniesiona w 2020 r. przez Powiat 

Puławski wyniosła 179 651,21 zł.  

Natomiast w ww. okresie na terenie naszego powiatu w rodzinach zastępczych 

przebywało 34 dzieci, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem po raz pierwszy 

w pieczy zastępczej były inne powiaty. Z tego tytułu na podstawie zawartych porozumień 

Powiat Puławski otrzymał łącznie tytułem zwrotu poniesionych wydatków kwotę 441 563,73 

zł.  

W 2020 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych 

powiatów przebywało 7 dzieci pochodzących z terenu powiatu puławskiego i z tego tytułu 

Powiat Puławski poniósł wydatki w łącznej wysokości 193 330,61 zł. Z kolei w Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Konopnickiej w Puławach nie przebywały w ww. okresie 

dzieci z terenu innego powiatu. 

 

3.3. Odpłatność gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 

 

Na podstawie art. 191 ust. 9 i ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę  

i wychowanie dziecka – umieszczonego po wejściu w życie ww. ustawy w rodzinie 

zastępczej – oraz średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka  

w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości:  

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu w pieczy zastępczej.  

 

W 2020 r. obciążono 11 gmin notami księgowymi za pobyt w ciągu roku 173 dzieci  

w pieczy zastępczej, tj. zarówno w rodzinach zastępczych, w rodzinnym domu dziecka, jak 

i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę 1 270 995 85 zł, tj.  

- Gmina Baranów – 29 161,76 zł (10 dzieci),  

- Gmina Janowiec – 36 164,44 zł (7 dzieci),  

- Gmina Kazimierz Dolny – 100 524,80 zł (8 dzieci),  

- Gmina Końskowola – 88 738,04 zł (8 dzieci),  

- Gmina Kurów – 5 607,42 zł (4 dzieci),  

- Gmina Markuszów – 81 819,00 zł (3 dzieci),  

- Gmina Nałęczów – 56 217,40 zł (11 dzieci),  

- Gmina Puławy – 35 859,93 zł (5 dzieci),  

- Miasto Puławy – 713 324,96 zł (101 dzieci),  

- Gmina Wąwolnica – 62 316,00 zł (6 dzieci),  

- Gmina Żyrzyn – 61 262,10 zł (10 dzieci). 
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3.4. Usamodzielnianie pełnoletnich wychowanków 

 

Pełnoletni wychowankowie opuszczający rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy 

ośrodek socjoterapii byli objęci przez PCPR w Puławach pomocą mającą na celu ich życiowe 

usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem, a także pomocą:  

- pieniężną na usamodzielnienie w wysokości od 1722,00 zł do 6939,00 zł., 

w zależności od czasu pobytu wychowanków w rodzinie zastępczej i formy pieczy 

zastępczej, w której przebywali;  

- pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości od 516,60 zł do 526,00 zł. 

miesięcznie (w zależności od formy pieczy zastępczej lub placówki, którą opuścili);  

- w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 

chronionym;  

- w uzyskaniu zatrudnienia;  

- na zagospodarowanie, w wysokości od 1577,00 zł do 5166,00 zł z przeznaczeniem 

np. na wyposażenie mieszkania w niezbędne urządzenia domowe, meble, remont 

mieszkań.  

Warunkiem otrzymania pomocy na usamodzielnienie jest zobowiązanie się wychowanka 

do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, który opracowuje wspólnie 

z opiekunem usamodzielnienia.  

W 2020 r. w PCPR w Puławach realizowano proces usamodzielnienia z 32 

wychowankami z rodzin zastępczych i wychowankami z placówek opiekuńczo-

wychowawczych pochodzącymi z terenu powiatu puławskiego lub osiedlającymi się na 

terenie naszego powiatu, a pochodzącymi z terenu innych powiatów.  

Ponadto ściśle współpracowaliśmy z jednym innym powiatem w zakresie realizacji 

programów usamodzielnienia jednej wychowanki młodzieżowego ośrodka wychowawczego 

pochodzącej z innego powiatu, a zamieszkałej obecnie na terenie powiatu puławskiego.  

Dwudziestu dwóm wychowankom z rodzin zastępczych przyznano decyzją administracyjną  

i wypłacono 167 miesięczne świadczenia na kontynuowanie nauki w łącznej kwocie 87 

723,23 zł, 3 świadczenia na zagospodarowanie w kwocie 4731,00 zł, 3 świadczenia pomocy 

pieniężnej na usamodzielnienie w łącznej kwocie 8657,00 zł. Ogółem osobom 

usamodzielnionym wypłacono 168 świadczeń na łączną kwotę 101 129,23 zł.  

Dziewięciu pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowego ośrodka socjoterapii 

pochodzącym z terenu powiatu puławskiego lub osiedlającym się na naszym terenie 

przyznano decyzją administracyjną i wypłacono: 59 miesięcznych świadczeń na 

kontynuowanie nauki w kwocie 31 034,00 zł, 2 świadczenia na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej w kwocie 3154,00 zł, 2 świadczenia pomocy pieniężnej na usamodzielnienie  

w łącznej kwocie 13 878,00 zł.  

Ogółem wypłacono 63 świadczenia na kwotę 48 066,00 zł, w tym dla:  

 7 wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Marii Konopnickiej  

w Puławach; 

 1 wychowanki Domu Dziecka w Lublinie.  
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3.5. Mieszkania chronione. 

 

Na terenie powiatu puławskiego w 2020 r. funkcjonowały dwa mieszkania chronione. 

Mieszkanie chronione znajdujące się w budynku Młodzieżowego Schroniska w Puławach 

przy ul. Włostowickiej przeznaczone jest dla 3 usamodzielnianych wychowanków 

opuszczających rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą.  

Drugie mieszkanie chronione usytuowane jest przy ul. Kaniowczyków w Puławach i jest 

przeznaczone dla 3 wychowanków. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej 

zapewniającą warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i przygotowującą do 

prowadzenia samodzielnego życia. 

W 2020 r. w mieszkaniu chronionym przy ul. Włostowickiej przebywał 1 były 

wychowanek rodziny zastępczej. W mieszkaniu chronionym przy ul. Kaniowczyków  

w Puławach w 2020 r. nie przebywał żaden usamodzielniony wychowanek rodziny 

zastępczej. Osoby usamodzielnione zajmujące te mieszkania ponoszą odpłatność zgodnie z 

uchwałą Nr XXXIX/336/2018 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30.05.2019 r. zmieniającą 

uchwałę Nr XL/401/2006 Rady Powiatu w Puławach w sprawie ustalenia organizacji 

mieszkań chronionych utworzonych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej  

i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach. W 2020 r. nie 

ustalono odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.  

Wysokość opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalana jest decyzją 

administracyjną i uzależniona jest od sytuacji osobistej i dochodowej osoby 

usamodzielnianej. 

 

3.6. Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 

 

Rodzice dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub w całodobowych 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych zobowiązani są do ponoszenia opłat za pobyt 

dzieci do wysokości miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub  

w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

Decyzją administracyjną odstępuje się od ustalenia opłaty, ustala bądź zwalnia 

rodziców biologicznych z ponoszenia opłat za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych  

i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, biorąc pod uwagę zasady określone  

w uchwale nr XVII/152/2012 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, 

odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za 

pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz. U. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 2104).  

W 2020 r. wydano 69 decyzji dotyczących odstąpienia od ustalenia odpłatności od 

rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy 

zastępczej.  

Sytuacja rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych jest 

ustalana w oparciu o zebrane materiały dowodowe w drodze postępowania 

administracyjnego. W większości przypadków rodzice biologiczni dziecka są, oprócz 

niewydolności wychowawczej, w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej (bezrobocie, 

niepełnosprawność, uzależnienia, długotrwała choroba, trudne warunki mieszkaniowe, inne 

sytuacje kryzysowe w rodzinie) i objęci są pomocą, w tym finansową, przez właściwe ośrodki 

pomocy społecznej.  
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Zdarzają się również przypadki, gdy nieznane jest miejsce pobytu rodzica 

biologicznego (brak meldunku, nieprzebywanie pod adresem zameldowania. 

 

3.7. Alimenty 

 

Na podstawie art. 38 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:  

 kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu obowiązanego do 

finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej, po zasięgnięciu opinii asystenta 

rodziny, a w przypadku, gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny, 

po zasięgnięciu opinii podmiotu organizującego pracę z rodziną, może dochodzić na 

rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej świadczeń alimentacyjnych; 

 kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu obowiązanego do 

finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej jest obowiązany dochodzić 

świadczeń alimentacyjnych, w przypadku, gdy od umieszczenia dziecka w pieczy 

zastępczej upłynął rok (ust. 2 ww. przepisu).  

Cześć rodziców biologicznych płaci na rzecz dzieci przebywających w rodzinach 

zastępczych dobrowolne alimenty, które zgodnie z wejściem nowelizacji ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 19 września 2014 r. nie są odliczane od 

dochodu dziecka – w przypadku rodzin zastępczych, które mają przyznane świadczenia na 

podstawie tej ustawy. Z kolei świadczenia wypłacane rodzinom na podstawie ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są pomniejszane o dochód dziecka, który to 

stanowiły m.in. otrzymywane alimenty.  

Tut. Centrum w 2020 r. wystąpiło do Sądu Rejonowego w Puławach z 5 pozwami 

o alimenty na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej. 

 

3.8. Kierowanie i nadzór nad placówką opiekuńczo – wychowawczą 

 

W 2020 r. placówka realizowała funkcję socjalizacyjną dla 22 wychowanków i funkcję 

specjalistyczno-terapeutyczną dla 8 wychowanków. Do placówki opiekuńczo-wychowawczej 

opieki całodobowej dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na jego miejsce 

zamieszkania. Dziecko umieszczane jest w placówce opiekuńczo-wychowawczej  

w wykonaniu postanowienia sądu.  

W 2020 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie powiatu 

puławskiego umieszczono 6 dzieci, a 3 z naszego terenu zostało umieszczonych poza 

naszym powiatem. W ubiegłym roku w placówce przebywało łącznie 39 dzieci. Miesięczny 

koszt pobytu w 2020 r. jednego wychowanka w ww. placówce zarządzeniem Starosty 

Puławskiego ustalony został na kwotę 4522,00 zł.  

W przypadku umieszczenia dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej 

na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, 

przed skierowaniem do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej ponosi wydatki na 

jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej 

placówce. Wysokość wydatków oraz inne kwestie związane z umieszczeniem dzieci 

uregulowane są w zawartych pomiędzy powiatami porozumieniach.  

Mając na uwadze znaczny wzrost zagrożenia epidemicznego w związku  

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Puławach zwróciło się do Starosty Puławskiego z wnioskiem o przełożenie 
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planowanej na październik 2020 r. okresowej kontroli w Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej im. Marii Konopnickiej, mającej na celu zbadanie prawidłowości organizacji  

i funkcjonowania Placówki w zakresie przestrzegania standardów świadczonych usług, 

określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159), rozporządzeniu Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

(Dz.U. z 2011 r. nr 292, poz.1720) oraz statucie i regulaminach. Starostwo Powiatowe 

w Puławach wyraziło zgodę na przeniesie ww. kontroli na I kwartał 2021 r. 

 

 

5. Polityka prorodzinna 

 

1. Zadania realizowane przez Poradnię Rodzinną i Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

PCPR w Puławach. 

 Zadania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim realizowane są w PCPR poprzez 

działania podejmowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej będący w strukturze PCPR, 

który świadczy poradnictwo specjalistyczne psychologiczne i prawne osobom uwikłanym 

w przemoc i w kryzysie oraz spotkania indywidualne z osobami stosującymi przemoc. 

Pracownicy OIK realizują Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 

2005 r. oraz Rozporządzenie w sprawie procedury Niebieskiej Karty. W 2020 r. w OIK 

założono jedną Niebieską Kartę. Osoby zgłaszające się do OIK często były już objęte 

procedurą Niebieskie Karty lub w przypadku braku gotowości do założenia Niebieskiej Karty 

otrzymały informację o instytucjach, w których mogą w przyszłości rozpocząć procedurę 

Niebieskie Karty. Na zaproszenie zespołów Interdyscyplinarnych pracownicy OIK 

uczestniczyli w grupach roboczych w gminach na terenie powiatu puławskiego. 

 Z myślą o potencjalnych klientach dla ułatwienia kontaktu z OIK działa infolinia 

dostępna w godzinach pracy OIK pod bezpłatnym numerem telefonu 800 110 001. 

 Informacja o możliwości skorzystania z pomocy OIK została rozpropagowana poprzez 

lokalne media, ulotki, plakaty, pisma do instytucji zajmujących się osobami potrzebującymi 

pomocy. 

W 2020 r. szeroko rozumianą pomocą Ośrodka Interwencji Kryzysowej objęto 104 

osoby. Pomoc psychologiczna osobom doświadczającym przemocy była udzielana w formie 

spotkań indywidualnych. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej podejmuje kompleksowe działania interdyscyplinarne 

na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, w szczególności spowodowanego 

przemocą domową. Celem pomocy psychologicznej jest przywrócenie równowagi 

psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami osobom uwikłanym 

w przemoc, a dzięki temu zapobieżenie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej 

niewydolności psychospołecznej. 

W celu pełnego wsparcia osób doświadczających przemocy oraz zapewnienia im 

schronienia, od 2007 r. funkcjonuje hostel dla ofiar przemocy. Od stycznia 2014 r. ośrodek 

dysponuje trzema pokojami z kuchnią i łazienką. Były to niezależne pomieszczenia 

przeznaczone dla 8 osób. Od maja 2019 r. w odniesieniu do potrzeb liczba miejsc została 
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zmniejszona do czterech. W 2020 r. ze schronienia w hostelu skorzystało 5 osób 

doświadczających przemocy (2 osoby dorosłe i 3 dzieci). Osoby umieszczane w hostelu są 

objęte pomocą psychologiczną i prawną przez pracowników OIK w trakcie pobytu oraz przez 

okres 6 miesięcy po opuszczeniu hostelu. Lokal użytkowany jest na podstawie porozumienia 

z MOS. Bieżące koszty utrzymania hostelu ponosi PCPR. 

Ponadto w okresie od marca do grudnia 2020 r. realizowano projekt pt. „Aktywni 

zawodowo i społecznie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczkami projektu było 10 kobiet 

doświadczających przemocy domowej lub będących jej świadkami z terenu powiatu 

puławskiego. W ramach projektu zrealizowano:  

- grupowy trening psychologiczny,  

- indywidualny trening psychologiczny, 

- warsztaty z zakresu edukacji żywieniowej, 

- wyjazd szkoleniowy z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych oraz kursem 

pierwszej pomocy przedmedycznej.  

Oprócz pomocy ofiarom przemocy pracownicy OIK pracują indywidualnie z osobami 

stosującym przemoc w rodzinie. W 2020 r. do OIK zgłosiło się lub zostało skierowanych 

przez kuratorów 27 osób (26 mężczyzn i 1 kobieta), które zostały zdiagnozowane jako osoby 

stosujące przemoc.  

Z indywidualnych oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych skorzystało 17 osób, 

natomiast pozostałe osoby nie podjęły dłuższej współpracy. 

Prowadzono również nabór do udziału w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla 

osób stosujących przemoc. Jednak z uwagi na małą liczbę chętnych osób oraz zaistniałą 

sytuację epidemiczną i związane z tym obostrzenia w 2020 r. nie został on zrealizowany. 

Realizację zadań PR i OIK w 2020 r. zabezpieczało czterech psychologów (3 i ¾ 

etatu) i radca prawny. 

W związku z ogłoszonym w marcu 2020 r. stanem pandemii osobisty kontakt z 

osobami potrzebującymi pomocy psychologicznej był utrudniony. Wprowadzono możliwość 

kontaktu telefonicznego, jednak wiązało się to z trudnościami w nawiązaniu relacji z nowym 

klientem. Niektóre osoby korzystają jednak z takiej formy kontaktu z psychologiem. 

Zmieniono również formę prowadzenia grupowego treningu psychologicznego dla osób 

doświadczających przemocy z formy stacjonarnej na spotkania online.  

Pracownicy OIK i PR w celu rozszerzenia oferty pozyskują środki zewnętrzne na 

realizację swoich zadań. 

 

2. Poradnictwo specjalistyczne 

Poradnictwo specjalistyczne jest realizowane przez Poradnię Rodzinną usytuowaną  

w strukturze organizacyjnej PCPR w Puławach. Poradnia Rodzinna swoim zakresem 

działania obejmuje szeroko rozumiane poradnictwo specjalistyczne, w szczególności 

psychologiczne (indywidualne, grupowe, małżeńskie oraz rodzinne) i prawne. Poradnictwo 

specjalistyczne jest realizowane przez Poradnię Rodzinną usytuowaną w strukturze 

organizacyjnej PCPR w Puławach.  

W 2020 r. klienci mogli korzystać z pomocy czterech psychologów (3 i ¾ etatu) i radcy 

prawnego. Klientom zgłaszającym się do Poradni Rodzinnej proponowana jest fachowa 

anonimowa i bezpłatna pomoc. W 2020 r., tak jak w latach ubiegłych, miała ona formę 
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konsultacji i porad psychologicznych oraz prawnych. Klienci uczestniczyli również w terapii 

indywidualnej, małżeńskiej oraz rodzinnej.  

Klientami Poradni Rodzinnej mogą być mieszkańcy powiatu puławskiego bez względu na 

wiek i sytuację materialną. Osoby te zgłaszały się po pomoc w rozwiązywaniu problemów 

rodzinnych i wychowawczych. Najczęściej kontaktowały się one z własnej inicjatywy, ale były 

także kierowane przez kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych 

oraz inne instytucje pracujące na rzecz dziecka i rodziny. 

 Oferta Poradni Rodzinnej skierowana jest do całej rodziny i obejmuje proces 

diagnozowania problemu, konsultacji, wsparcia, edukacji oraz terapii. 

 Łącznie w 2020 r. z pomocy specjalistycznej w Poradni Rodzinnej skorzystały 234 

osoby. 

Psychologowie Poradni Rodzinnej w 2020 r. wykonali 30 diagnoz psychofizycznych dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej z terenu powiatu puławskiego. Przeprowadzili również 

10 badań psychologicznych funkcjonujących rodzin zastępczych w celu zweryfikowania 

posiadanych przez nie predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz 

sporządzili 17 opinii psychologicznych osobom, które wyrażają gotowość zostania rodziną 

zastępczą. Psychologowie PR i OIK uczestniczą również w planowanych kontrolach rodzin 

zastępczych oraz posiedzeniach dotyczących oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej. 

 Porady prawne były świadczone rodzinom i osobom z terenu powiatu puławskiego, 

które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów 

życiowych, bez względu na posiadany dochód. Klientom udzielono poradnictwa głównie                 

w sprawach:  

- alimentacyjnych (w tym egzekucji),  

- rozwodowych (ew. separacji), 

- dotyczących władzy rodzicielskiej, 

- uprawnień i obowiązków rodziny zastępczej i opieki prawnej, 

- ustalenia kontaktów z dzieckiem (zarówno rodziców, jak i dziadków).  

W 2020 r. z pomocy prawnej skorzystało 28 osób, którym udzielono 32 konsultacji 

prawnych. 

 

 

6. Wspieranie osób niepełnosprawnych 

 

1. Zadania realizowane przez Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych PCPR w Puławach. 

Do podstawowych form rehabilitacji społecznej dofinansowanej ze środków PFRON należą: 

1. turnusy rehabilitacyjne, 

2. sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych, 

3. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, 

4. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

5. likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 

6. warsztaty terapii zajęciowej. 

 



Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2020 rok 
 

80 
 

1.1. Wykorzystanie środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 

na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie puławskim w 2020 r. 

 
 

Lp. Rodzaj zadania 

Otrzymane 

środki 

PFRON 

na zadania w 

roku 2020  

w zł 

Wykorzystane 

środki PFRON 

za 2020 r. 

w zł 

Liczba złożonych 

wniosków 

Liczba 

zrealizowanych 

wniosków 

1. 

Dofinansowanie uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, w tym: 

143 276 143 276 

223 

69 

a) dla dzieci do 16. r. ż.  

i młodzieży do 24. r. ż. uczącej 

się i nie pracującej 

81 655 81 655 
46 

32 

b) dla dorosłych osób 

niepełnosprawnych 
61 621 61 621 

177 

37 

2. 

Dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych w związku  

z indywidualnymi potrzebami 

osób niepełnosprawnych 

152 454 152 454 

59 

31 

3. 

Dofinansowanie likwidacji barier  

w komunikowaniu się i 

technicznych w związku z 

indywidualnymi potrzebami 

osób niepełnosprawnych 

60 826 60 821 

42 

30 

4. 

Dofinansowanie zaopatrzenia 

w przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze 

908 896 908 855 

2071 

2038 

5. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w 

sprzęt rehabilitacyjny dla 

indywidualnych osób 

niepełnosprawnych 

84 876 84 875 

55 

53 

6. 

Dofinansowanie sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych 

11 805 11 805 

21 

8 

III 

Środki finansowe dla powiatu 

ogółem w zł, w tym: 

- na zadania PCPR 

- na zadania PUP 

 

3 352 753 

3 309 253 

43 500 

 

3 350 796 

3 307 302 

43 494 

zrealizowano  

99,94 % 

 
1.1.1. Turnusy rehabilitacyjne 

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną aktywną formę rehabilitacji, połączoną 

z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności 



Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2020 rok 
 

81 
 

oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i 

rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział 

w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.  

Tryb rozpatrywania wniosków i przyznawania wysokości dofinansowań do turnusów 

określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 roku 

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694). 

W 2020 r. do PCPR w ww. zakresie wpłynęły 223 wnioski, z czego 46 dotyczyło 

przyznania dofinansowania dla dzieci i młodzieży, a 177 dla osób dorosłych.  

W 2020 r. wypłacono 143 276,00 zł dla 109 osób, w tym dla 69 osób niepełnosprawnych (32 

dzieci i 37 dorosłych) oraz dla ich 40 opiekunów.  

W latach 2016-2020 liczba osób ubiegających się o dofinansowanie do turnusów 

rehabilitacyjnych przedstawia się następująco:  

- w roku 2016 – 202 osoby (134 wnioskodawców i 68 opiekunów),  

- w roku 2017 – 410 osób (286 wnioskodawców i 124 opiekunów),  

- w roku 2018 – 382 osoby (265 wnioskodawców i 117 opiekunów),  

- w roku 2019 – 302 osoby (205 wnioskodawców i 97 opiekunów),  

- w roku 2020 – 316 osób (223 wnioskodawców i 93 opiekunów).  

 

1.1.2. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej 

Do PCPR w Puławach wpłynęło 21 wniosków od 11 organizacji na dofinansowanie 

różnego rodzaju imprez integracyjnych, takich jak wycieczki krajoznawczo-turystyczne, 

wyjazdy do teatru, spotkania okolicznościowe (Dzień Seniora, Dzień Białej Laski) na łączną 

kwotę dofinansowania 59 274,71 zł.  

W 2020 r. pozytywnie rozpatrzono i przyznano dofinansowanie 11 organizacjom, tj. 

21 wniosków skierowano do realizacji na łączną kwotę 39 493,00 zł, natomiast w związku z 

pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i rezygnacjami organizacji pozarządowych 

z dofinansowań ostatecznie zrealizowano 8 wniosków na kwotę 11 805,00 zł. 

 

1.1.3 Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. 

 

O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się:  

- na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w 

poruszaniu się,  

- na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli 

jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności pod warunkiem, że 

likwidacja barier umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi tym osobom wykonywanie 

podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.  

 

Zrealizowane wnioski dotyczyły głównie:  

- bariery architektoniczne: adaptacji istniejących łazienek do potrzeb osób 

niepełnosprawnych poprzez poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie stanowiska 

prysznicowego w miejsce wanny, montażu uchwytów łazienkowych, montażu siedziska 
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prysznicowego, wymiany posadzki na antypoślizgową, wyrównania dojścia do 

mieszkania poprzez ułożenie chodnika z kostki brukowej;  

- bariery w komunikowaniu się: dofinansowania do zakupu komputerów 

z oprzyrządowaniem dla dzieci i młodzieży uczącej się (m.in. z niedowładem kończyn 

górnych, w tym z nauczaniem indywidualnym, głuchych lub biorących udział w terapii 

logopedycznej) oraz osób dorosłych (m.in. z niedowładem kończyn górnych, 

z dysfunkcją aparatu mowy, poruszających się na wózkach inwalidzkich), telefonów 

komórkowych; zrealizowano w sumie 16 wniosków;  

- bariery techniczne: dofinansowanie do zakupu krzeseł sanitarnych, ławek nawannowych 

i uchwytów (3 wnioski), podnośników transportowo-kąpielowych (6 wniosków), 

schodołazu (1 wniosek), przystawki rowerowej (1 wniosek) zrealizowano w sumie 14 

wniosków.  

 

Realizacja wniosków na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych złożonych w roku 2020 r. (dane w zł): 

 

Treść 

Wnioski złożone 

do realizacji 

Zawarte umowy 

z wnioskodawcami 

Zrealizowane 

umowy 

liczba wartość liczba wartość liczba wartość 

Wnioski ogółem 101 1 097 796 68 250 098 61 213 275 

 

bariery architektoniczne 

bariery w komunikowaniu się  

bariery techniczne 

 

59 

24 

18 

 

894 183 

71 545 

132 068 

 

37 

16 

15 

 

186 603 

23 987 

39 508 

 

31 

15 

15 

 

152 454 

22 006 

38 815 

 

1.1.4 Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

Realizacja zadania w 2020 r. 

 

Treść 
Zrealizowane wnioski  

liczba - wartość 

Liczba wniosków ogółem, w tym: 

- osoby dorosłe 

- dzieci młodzież 

2038 – 908 855 

1936 – 788 657 

  102 – 120 198 

 
W 2020 roku wpłynęło 2 071 wniosków na łączną kwotę wnioskowaną 2 075 234 zł., 

z czego zrealizowano 2 038 tj. ok. 98,4 % na kwotę 908 855 zł.  

Kwota zabezpieczonych w budżecie środków na to zadanie wyniosła 908 896 zł., co 

stanowi ok. 67% ogólnej kwoty środków PFRON przeznaczonych na bieżące zadania  

z zakresu rehabilitacji społecznej, mimo to środki były niewystarczające.  

Zrealizowane wnioski dotyczyły m. in. aparatów słuchowych dla dzieci (14 szt.) i osób 

dorosłych (500 szt.), indywidualnych przedmiotów pionizujących (6 szt.), wózków 

inwalidzkich (33 szt., w tym specjalnych 24 szt.), aparatów do leczenia bezdechu (7 szt.), 

protez kończyn dolnych i kończyn górnych (15 szt.), ortez (34 szt.), gorsetów ortopedycznych 

(6 szt.), zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych (20 szt.), protez piersi (2 szt.), peruk   
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(4 szt.), butów ortopedycznych, balkoników, materaców i poduszek przeciwodleżynowych 

oraz środków higienicznych, takich jak cewniki i pieluchomajtki. 

 

1.1.5 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. 

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, 

mający na celu osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie 

najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.  

 

Realizacja wniosków złożonych przez indywidualne osoby niepełnosprawne w 2020 r. 

na sprzęt rehabilitacyjny (dane w zł): 

Liczba i wartość 

złożonych wniosków 

Liczba i wartość 

zawartych umów 

Liczba i wartość 

zrealizowanych umów 

55 124 919 53 87 248 

53                               84 875 

w tym dzieci: 

8                                   16 782 

 
Przyznane dofinansowania dotyczyły głównie: łóżek rehabilitacyjnych (32 wnioski), 

stacjonarnych rowerów rehabilitacyjnych (7 wniosków), trójkołowych rowerów 

rehabilitacyjnych (7 wniosków), orbitreków (2 wnioski), bieżni (2 wnioski). 

 

Podsumowanie  

W roku 2020 do PCPR w Puławach wpłynęło 2 471 wniosków na dofinansowanie zadań 

realizowanych w zakresie rehabilitacji społecznej, z czego zrealizowano 2 229, tj. 90% 

złożonych wniosków, stosując znacznie zmniejszone dofinansowania na realizowane 

zadania, tj.:  

- obniżanie od 15% do 35% przyznawanego dofinansowania do realizacji wniosków  

w sprawie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, 

technicznych i w komunikowaniu się – po uprzedniej szczegółowej weryfikacji 

wniosków pod względem zakresu i kosztu zadania oraz w zależności od wysokości 

dochodu i indywidualnej sytuacji życiowej wnioskodawców;  

- dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych, w tym m.in. do aparatów 

słuchowych dla osób dorosłych zostało ograniczone do kwoty 600,00 zł, do wózków 

inwalidzkich do 120% limitu, do wszystkich rodzajów protez do 120% przyznanego 

limitu NFZ, do pieluchomajtek do 50% przyznanego limitu NFZ.  

 

1.1.6. Warsztaty terapii zajęciowej 

Warsztat terapii zajęciowej to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka, 

która stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy zawodowej 

możliwość udziału w rehabilitacji zawodowej i społecznej poprzez terapię zajęciową 

zmierzającą do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędną do 

samodzielnego i aktywnego życia w środowisku na miarę jego potrzeb i możliwości.  

Warsztaty mogą być organizowane i prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia lub przez 

inne podmioty.  

W powiecie puławskim działają 3 warsztaty terapii zajęciowej, które prowadzą 

rehabilitację społeczną i zawodową dla 95 uczestników, w tym:  
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- dla 35 uczestników w Nałęczowie, ul. Spółdzielcza 17a; warsztat prowadzi 

Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne,  

- dla 30 uczestników w Puławach, ul. 6-go Sierpnia 20; warsztat prowadzi Puławskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,  

- dla 30 uczestników w Puławach, ul. Wróblewskiego 21; warsztat prowadzi Puławskie 

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego.  

Koszty działalności warsztatów są współfinansowane ze środków PFRON i ze środków 

Powiatu. W 2020 r. koszty działalności tych placówek wyniosły ogółem 2 161 358,00 zł.,  

z czego 90%, tj. 1 945 216,00 zł stanowią środki PFRON, a pozostałe 10%, tj. 216 142,00 zł. 

środki Powiatu. Obowiązek współfinansowania bieżących kosztów działalności warsztatów 

został nałożony na powiaty z dniem 1.01.2007 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych.  

Koszty utrzymania i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej obejmują wydatki na: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry warsztatu, ubezpieczenia uczestników  

i kadry, materiały do terapii zajęciowej, doposażenie warsztatu w sprzęt, eksploatację 

samochodu, energię, koszty usług materialnych i niematerialnych, szkolenia kadry oraz 

środki wykorzystywane do treningu ekonomicznego uczestników.  

Do obowiązków Centrum, oprócz finansowania bieżących kosztów działalności 

warsztatów, należy również sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wydatków oraz 

analiza kwartalnych i rocznych sprawozdań wykorzystania środków oraz działalności 

rehabilitacyjnej. W tym zakresie w roku 2020 PCPR w Puławach przeprowadziło kontrolę we 

wszystkich warsztatach terapii zajęciowej. 

 

2. Realizacja pilotażowego programu Aktywny samorząd 

 

Na podstawie umowy nr AS3/000043/03/D z dnia 23.04.2018 r. zawartej pomiędzy 

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Puławskim, 

PCPR w Puławach po raz kolejny w 2020 r. realizowało pilotażowy program pn. Aktywny 

samorząd.  

Program był realizowany w oparciu o zasady dotyczące wyboru, dofinansowania 

i rozliczania wniosków zatwierdzonych przez Zarząd PFRON w Warszawie, na podstawie 

których PCPR opracowało własne szczegółowe zasady przyjmowania, realizacji i rozliczania 

wniosków w 2020 r.  

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 

uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do 

edukacji.  

Program składa się z dwóch głównych części: z Modułu I i Modułu II.  

 Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, osób 

niepełnosprawnych w następujących obszarach:  

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:  

 

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku 
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życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  

z dysfunkcją narządu ruchu,  

- Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym 

albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,  

- Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym 

albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,  

w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,  

- Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,  

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informacyjnym:  

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 

roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 

narządu wzroku lub obu kończyn górnych,  

- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 

programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,  

- Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,  

- Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 

roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,  

- Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu 

elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób  

z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności,  

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:  

- Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób 

z I grupą z dysfunkcją narządu ruchu,  

- Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – dla osób z I grupą z dysfunkcją narządu 

ruchu,  

- Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości – osoby 

z dysfunkcją narządu ruchu, aktywne zawodowo,  

- Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny 

(co najmniej na III poziomie jakości) - osoby z dysfunkcją narządu ruchu, aktywne 

zawodowo,  

- Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób  

z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy  
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w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na 

użytkowanie przedmiotu dofinansowania,  

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej – osoby z I i II grupą, aktywne zawodowo, jeśli są opiekunem 

prawnym dziecka.  

 Moduł II - skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które:  

a) kontynuują naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej, lub w kolegium, lub mają 

otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi,  

b) posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.  

 

W ramach modułu II wnioskodawca w każdym semestrze może ubiegać się  

o dofinansowanie do 100% kosztów czesnego oraz dodatku na pokrycie kosztów nauki  

w maksymalnej wysokości 1 000,00 zł (dla wnioskodawców pobierających naukę  

w szkole policealnej lub kolegium) lub 1 500,00 zł (dla pozostałych wnioskodawców), 

które może być zwiększone nie więcej niż o:  

1) 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany 

na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej  

w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych 

wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie 

jest jednorazowe),  

2) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki 

poza miejscem zamieszkania,  

3) 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej 

Rodziny, 

4) 300 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na 

dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,  

5) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,  

6) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub  

w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,  

7) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka 

migowego.  

 

Ogółem do PCPR wpłynęło 128 wniosków, w tym na:  

- moduł I – 56 wniosków,  

- moduł II – 72 wnioski.  

Środki PFRON przekazane na realizację programu wyniosły 628 024,56 zł, w tym:  

- na Moduł I – 409 695,00 zł,  

- na Moduł II – 180 000,00 zł.  

3. Realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 

2020 

Na podstawie umowy nr 576 w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków 

Funduszu Solidarnościowego na finansowanie zadania w ramach resortowego Programu 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 

edycja 2019-2020, zawartej pomiędzy Powiatem Puławskim a Wojewodą Lubelskim, PCPR 
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w Puławach w 2020 roku przystąpiło do realizacji i realizowało ww. program. 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” zapewnia usługę asystenta 

w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, 

dedykowaną osobom niepełnosprawnym. 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: 

a) poprawy jakości życia dorosłych osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez 

umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia; 

b) zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do 

potrzeb; 

c) umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia 

społeczne/kulturalne/rozrywkowe/sportowe itp.;  

d) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań 

mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. 

Program zapewnia osobom niepełnosprawnym wsparcie w wykonywaniu codziennych 

czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym. Usługi asystenta wpisują się w główny 

cel funkcjonowania Funduszu Solidarnościowego, którego ideą jest m. in. wsparcie 

społeczne osób niepełnosprawnych. Należy podkreślić, że dostępność usług asystenta 

powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej 

aktywnego i samodzielnego życia. Uwzględniając powyższe, nadrzędnym celem usług 

asystenta powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. 

Program ma na celu: 

1) wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla 

pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do 

wyżej wymienionych; 

2) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy 

wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym; 

3) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby 

niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do 

niezależnego życia; 

4) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym 

uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności, np. poprzez udział w wydarzeniach 

społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych. 

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają 

usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu 

społecznym. 
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Realizację programu w 2020 r. przedstawia poniższa tabela: 

 

Liczba osób 

niepełnosprawnych 

objętych 

programem 

Liczba wykonanych 

godzin usług 

asystenckich dla 

osób 

niepełnosprawnych 

Kwota środków przekazana 

przez Wojewodę z Funduszu 

Solidarnościowego na 

realizację programu 

Kwota środków 

z Funduszu 

Solidarnościowego 

wykorzystana na realizację 

programu 

6 1352 56 028,75 zł 45 897,33 zł 

 
 

4. Realizacja programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym  

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych” – Moduł III 

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych a Powiatem Puławskim, w 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Puławach przystąpiło do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych” – Moduł III. 

Celem programu było zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 

na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych 

chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Adresatami programu są poszkodowane na skutek sytuacji kryzysowej: 

 osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), 

 dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie  

o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia. 

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana była osobom niepełnosprawnym, które 

na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, 

w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania 

(przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki 

świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych 

z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Wysokość świadczenia wypłaconego 

w ramach ww. programu wyniosła 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, 

maksymalny okres, na jaki mogło zostać przyznane świadczenie nie mógł być dłuższy niż 5 

miesięcy (marzec, kwiecień, maj oraz październik, listopad). 

Z pomocy w ramach programu skorzystały osoby niepełnosprawne z terenu powiatu 

puławskiego będące podopiecznymi: Powiatowego  Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Górze Puławskiej, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mickiewicza 2A  

w Puławach, Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli, Środowiskowego 

Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. 6 Sierpnia 

20 w Puławach, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Wróblewskiego 21 w Puławach, 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nałęczowie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach, 

Warsztatów Terapii Zajęciowej „Teatroterapia Lubelska” przy ul. Jastrzębiej 3 w Lublinie, 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Jaworowej 3 w Puławach, 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kęble, Specjalnego Ośrodka  Szkolno-
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Wychowawczego przy ul. Wyścigowej 31 w Lublinie, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego 

przy ul. Kowalskiego 3 w Puławach, programu Rehabilitacja 25+, Ośrodka Rewalidacyjno-

Wychowawczego przy ul. Kowalskiego 3 w Puławach, Niepublicznej Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy w Zawodzie przy ul. Kowalskiego 3 w Puławach, Zespołu 

Dziennych Domów Pomocy Społecznej przy ul. 6 Sierpnia 20 w Puławach, Dziennego Domu 

Pomocy dla Osób Starszych przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach.  

Informacje o zakresie i sposobie wykorzystania środków finansowych PFRON 

otrzymanych przez Powiat Puławski na realizację Modułu III programu „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych” 

przedstawiają poniższe tabele: 

 

Liczba złożonych wniosków 706 

Liczba zrealizowanych wniosków 674 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielona została 

pomoc w ramach programu 
346 

 

Dane finansowe 
Wysokość środków  

(w zł) 

Środki finansowe otrzymane na realizację programu „Pomoc 

osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych” Moduł III  

844 087,50 

Środki finansowe wydatkowane na realizację programu 

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym  

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych” Moduł III   

834 087,50 

 

Program w całości sfinansowany został ze środków pochodzących z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

5. Działalność Punktu Informacyjnego dla osób niepełnosprawnych. 

Punkt jest prowadzony przez pracowników PCPR i udziela informacji służących 

wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w szczególności o: 

 prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych, 

 możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego wynikającego z ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

 instytucjach wsparcia działających w rejonie zamieszkania osoby niepełnosprawnej, 

 organizacjach zrzeszających i działających na rzecz środowiska niepełnosprawnych. 

W roku 2020 osobom potrzebującym zostało udzielonych 720 różnych porad i informacji, 

m.in. nt. programu Aktywny samorząd, obowiązujących procedur i możliwości uzyskania 

dofinansowania ze środków PFRON. 
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Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych realizuje również Powiatowy Zespół ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności w Puławach, który wykonuje zadania dotyczące: 

- orzekania o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16-tego roku życia, 

- orzekania o niepełnosprawności dzieci do lat 16-tu,  

- wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, 

- wydawania kart parkingowych.  

Zespół obejmuje swoją działalnością powiat puławski i powiat rycki. W 2020 roku wydano 

3 250 orzeczeń, w tym 2 267 orzeczeń dla mieszkańców powiatu puławskiego. Dla osób do   

16-go roku życia wydano 403 orzeczeń,  dla osób powyżej 16-go roku życia 2 847 orzeczeń. 

Wydano 521 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz 1280 kart parkingowych. 

W  Zespole zatrudnionych jest 5 pracowników oraz 15 członków składów orzekających. 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego od 8 marca 2020 r. składy 

orzekające Powiatowego Zespołu odbywają się bez obecności wnioskodawcy, orzeczenie 

wydawane jest na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej. Wnioski o wydanie karty 

parkingowej i legitymacji osoby niepełnosprawnej przyjmowane są bez wymogu osobistego 

stawiennictwa, karty parkingowe i legitymacje wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru.  

 

 

7. Transport zbiorowy i drogi publiczne 

 

W analizowanym obszarze opracowany został „Plan zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Puławskiego” zatwierdzony uchwałą  

Nr XVIII/127/2016 r. Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 marca 2016 r. 

Uchwała została podjęta w trybie i na zasadach ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.), 

rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie drogowego transportu pasażerskiego oraz 

uchylająca rozporządzenie Rady (EWG) NR 1191/69 i (EWG) NR 1107/10. 

Na dzień dzisiejszy ciągle jeszcze trwają prace legislacyjne nad zmianą ustawy 

o publicznym transporcie drogowym, które  przewidują wprowadzenie daleko idących zmian 

systemowych określających między innymi: minimalny zakres połączeń komunikacyjnych, 

formę umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

finansowania rekompensaty z tytułu stosowania ulg ustawowych, czy procedurę wyboru tzw. 

Operatora. Ma to na celu umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego organizację 

transportu publicznego na swoim obszarze w sposób pozwalający na zaspokojenie potrzeb 

pasażerów i wprowadzających czytelny sposób dystrybucji środków z budżetu państwa na 

finansowanie ustawowych ulg. W dniu 19 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2400) ukazała się 

ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. 

Zmieniono w niej brzmienie m.in. art. 78 oraz 90 ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym. Oznacza to w szczególności, że zezwolenia na wykonywanie regularnych 

przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływał w dniu 

31 grudnia 2020 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność 

do dnia 31 grudnia 2021 r. Ponadto w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. podmioty 

prowadzące działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób wciąż są 
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obowiązane uwzględniać uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym i kolejowym, zgodnie  

z dotychczasowymi przepisami. 

Zadania z zakresu transportu i dróg publicznych realizuje Wydział Komunikacji  

i Dróg Starostwa Powiatowego oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach. 

 

 Do zakresu działania Wydziału Komunikacji i Dróg należy w szczególności: 

- prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, 

- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów 

stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, 

- wykonywanie zadań związanych ze stacjami kontroli pojazdów, 

- wykonywanie zadań związanych z ośrodkami szkolenia kierowców, 

- wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem ruchem i bezpieczeństwem ruchu 

drogowego na drogach gminnych i powiatowych, 

- wydawanie i cofanie uprawnień z zakresu transportu drogowego, 

- wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, 

- wydawanie pozwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, 

- realizacja innych zadań z zakresu prawa o ruchu drogowym i prawa przewozowego. 

 
 W wydziale w 2020 r. zatrudnionych było 18 pracowników. Pomimo ogłaszanych w 

kraju kolejnych obostrzeń wydział pracował w bezpośrednim kontakcie z interesantami 

praktycznie przez cały rok.  

W analizowanym okresie realizując powyższe zadania: wydano 12 291– decyzji  

w sprawie rejestracji pojazdów, w tym 5 652 kart pojazdu, 5 312 decyzji w sprawie 

wyrejestrowania pojazdu, przyjęto 4 360 zawiadomień o zbyciu/ nabyciu pojazdu,  wydano 

2763 praw jazdy, 29 międzynarodowych praz jazdy, założono 2438 profili kandydata na 

kierowcę, 408 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, 174 skierowania na badania lekarskie, 48 

zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane, wydano łącznie 196 licencji, zaświadczeń, zezwoleń, 

wpisów  związanych wykonywaniem przewozów regularnych, 35 decyzji na wykorzystanie 

dróg  w sposób szczególny, 29 zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, 

przeprowadzono 29 kontroli ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów, 

zatwierdzono 345 projektów organizacji ruchu oraz dokonano 24 kontroli oznakowania dróg, 

przygotowano 43 umów i aneksów dotyczących dróg, wydano 32 decyzje o nadaniu cech 

identyfikacyjnych, zarchiwizowano i przekazano do archiwum zakładowego – 431 teczek. 

 

Do najważniejszych zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach zgodnie  

z ustawą o drogach publicznych należą:  

 opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych 

planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 

 opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu,  

utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, 

 pełnienie funkcji inwestora, 

 utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń 

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, 
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 realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, 

 przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych 

zadań na rzecz obronności kraju, 

 koordynacja robót w pasie drogowym, 

 wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat  

i kar pieniężnych, 

 prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie 

ich na żądanie uprawnionym organom, 

 sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu 

Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, 

 przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze 

szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub 

naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

 badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

 wykonanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, 

 przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 

 przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub 

powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, 

 wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla 

ruchu oraz wyznaczenie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie 

zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, 

 dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, 

 utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,  

 zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat za ich 

udostępnienie. 

 

W 2020 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach administrował 58 drogami 

powiatowymi na terenie 11 gmin powiatu puławskiego o łącznej długości 384,968 km. 

Wg stanu na dzień  31.12.2020 r. drogi utwardzone (bitumiczne, betonowe, brukowe  

i tłuczniowe) – liczyły łącznie  336,655 km, natomiast drogi gruntowe 48,313 km. Ze względu 

na położenie dróg - długość dróg poza granicami administracyjnymi miast – 357,416 km,  

w granicach administracyjnych miast 27,552 km. 

W ciągach dróg powiatowych usytuowanych jest 32 obiekty mostowe (w tym jedna 

kładka dla pieszych) o łącznej długości: 760,17 mb, z czego: 28 szt. o łącznej długości 

727,87 mb – obiekty mostowe poza granicami administracyjnymi miast oraz 4 szt. o łącznej 

długości 32,30 mb – obiekty mostowe w granicach administracyjnych miast. 

Najdłuższe obiekty to: w m. Niebrzegów w ciągu drogi nr 1437L o dł. 195,40 m;  

w miejscowości Baranów w ciągu drogi nr 1434L o dł. 182,00 m; w m. Chrząchówek w ciągu 

drogi nr 2510L  (dawnej drogi krajowej nr 17)  o dł. 47,46 m.  Liczba przepustów ogółem:  

406 szt. 

 

Gęstość dróg powiatowych na terenie powiatu puławskiego na dzień 31.12.2020 r. 

wynosiła 41,26 km/100 km2, natomiast gęstość dróg twardych 36,42 km/100 km2.  
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Wypadki drogowe na drogach powiatowych w 2019 r. - 12 szt. 

 w miastach poza miastami ogółem 

liczba ofiar śmiertelnych 0 0 0 

liczba ofiar rannych 1 15 16 

 

W ramach bieżącego utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynierskich  

zrealizowano następujące zadania: 

1. Opracowano projekty planów finansowania przebudowy, remontu i utrzymania  dróg, 

przygotowano wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg z Funduszu Dróg 

Samorządowych: 

 przygotowano i złożono wniosek aplikacyjny do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Lublinie na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L od km 2+820,00 do km 

3+448,31 oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2519L od km 7+960,00 do km 

11+950,00” (długość 4 618 mb) – wniosek oceniony pozytywnie, z uwagi na ograniczone 

środki ujęty na listę rezerwową, realizacja zadania zaplanowana została w 2021r. 

 przygotowano i złożono wniosek aplikacyjny do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Lublinie na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2235L w miejscowości 

Wąwolnica na odcinku od km 0+005,80 do km 0+689,00” (długość 683 mb) – wniosek 

oceniony pozytywnie, z uwagi na ograniczone środki ujęty na listę rezerwową, realizacja 

zadania zaplanowana została w 2021r.. 

 przygotowano i złożono wniosek aplikacyjny do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Lublinie na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2524L od km 0+016,75 do km 

1+362,07” (długość 1 345 mb) - nie uzyskano dofinansowania. Zadanie zaplanowane do  

realizacji w latach 2021-2022. 

 przygotowano i złożono wniosek aplikacyjny do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Lublinie na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2525L na odcinku od km 0+014,20 

do 0+561,00 w msc. Brześce” (długość 547 mb) - wniosek uzyskał dofinansowanie - 

zadanie zrealizowano i rozliczono w 2021 roku. 

2. Przygotowywano wzory umów z samorządami gminnymi powiatu puławskiego na 

realizację zadań finansowanych przez te podmioty. 

3. Pełniono funkcję inwestora na wszystkich realizowanych zadaniach na drogach Powiatu 

Puławskiego. 

4. W zakresie utrzymania nawierzchni dróg chodników, drogowych obiektów inżynierskich, 

urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą oraz 

wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających 

prowadzono prace takie jak, min.: 

 utrzymanie sprzętu, 

 remonty cząstkowe dróg oraz zakup materiałów do jego wykonania i bieżącego 

utrzymania stanu technicznego dróg,  

 zimowe utrzymanie dróg - zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg, zakup 

materiałów do ustawienia zasłon przeciwśnieżnych, zakup usług zewnętrznych zimowego 

utrzymania dróg, wynajem sprzętu do wykonania mieszanki piaskowo-solnej, 

oczyszczenie ulic po zimie, 

 bieżące utrzymanie dróg - sprzątanie pasa drogowego, zakup środków chwastobójczych 

do utrzymania pasa drogowego, wywóz nieczystości z pasa drogowego,  usuwanie 
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podłych zwierząt, zakup narzędzi, drobne naprawy odwodnienia dróg, odmulanie rowów 

przydrożnych, wymiana (naprawa) barier stalowych, remont kratek ulicznych, usuwanie 

wiatrołomów, naprawa stożków mostu, 

 profilowanie dróg gruntowych, 

zakup materiałów do pionowego oznakowania dróg i ustawienie tablic informacyjnych, 

 zakup materiałów do oznakowania poziomego dróg,  

 uzupełnianie brakujących znaków drogowych i ich wymiana na nowe, 

 utrzymanie zieleni min.: koszenie poboczy dróg powiatowych,  usunięcie połamanych 

gałęzi z drzew rosnących w pasie drogowym, wycinka drzew i krzaków z pasów 

drogowych, nasadzenie drzew, wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu 

rosnącego w ciągach dróg powiatowych Nr 2202L, Nr 2536L, Nr 2542L, wykonanie 

pomiaru drzew rosnących w pasie DP Nr 2549L z zaznaczeniem ich posadowienia. 

5. Przeprowadzono okresową kontrolę stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich. 

6. Opracowano dokumentację projektów stałej organizacji ruchu i wdrożono projekty stałej 

organizacji ruchu. 

7. Wydawano zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobierano opłaty    

z tego tytułu, wydawano zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym dróg powiatowych 

obiektów budowlanych, urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego.  Zostało wydanych 340 decyzji administracyjne, w tym 149 

zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i 191 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

 

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano w partnerstwie z samorządami 

gminnymi oraz przy udziale środków z budżetu państwa następujące zadania: 

 

1. Przebudowa DP Nr 2519L na odc. od DP Nr 2521L do DP Nr 2522L, 

2. Przebudowa DP Nr 2521L w m. Klikawa i m. Tomaszów, 

3. Przebudowa DP Nr 2523L od km 0+000,00 do km 3+587,34 - z  pomocą finansową 

Gminy Janowiec, 

4. Przebudowa DP Nr 2524L dr. pow. Nr 2522L - Janowice - gr. woj. (Baryczka) – z 

pomocą finansową Gminy Janowiec, 

5. Przebudowa DP Nr 2525L na odc. od km 0+014,20 do km 0+561,00 w m. Brześce – 

z pomocą finansową Gminy Janowiec, 

6. Przebudowa DP Nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa na odcinku od km 3+665,00 do km 

4+335,00 – z pomocą finansową Gminy Wąwolnica, 

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437L na odcinku Niebrzegów - dr. woj. 845 – z 

pomocą finansową Gminy Puławy, 

8. Przebudowa dróg powiatowych: Nr 2529L od km 8+500,00 do km 8+945,30, Nr 

2547L od km 2+784,00 do km 5+575,72 oraz drogi Nr 2546L od km 0+003,50 do km 

0+400,00  - z pomocą finansową Gminy Kazimierz Dolny, 

9. Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1516L, Nr 1519L i Nr 2515L 

poprawiających dostępność do drogi ekspresowej S17 – z pomocą finansową Gminy 

Baranów, Gminy Kurów, Gminy Żyrzyn, 

10. Budowa chodnika w ciągu DP Nr 2528L Kazimierz Dolny - Dobre - Wilków w m. 

Dąbrówka, 

11. Zakup koparko ładowarki dla Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach. 
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12. Rozbudowa DP Nr 1516L od DK 17 do DG Nr 107412L w ramach partnerskiego 

projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej 

województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych 

usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych 

centrów rozwoju. 

 

W wykazie wydatków niewygasających zostały ujęte zadania: 

1. Budowa DP Nr 2521L w m. Kochanów, 

2. Budowa chodnika w ciągu DP Nr 2509L w msc. Chrząchów, 

3. Budowa chodnika w ciągu DP Nr 2530L w msc. Skowieszyn i Stara Wieś, 

4. Budowa chodnika w ciągu DP Nr 2528L Kazimierz Dolny - Dobre - Wilków w m. 

Dąbrówka. 

 

W 2020 roku łącznie wykonano: 

- 23 536 m nowych nawierzchni bitumicznych (ponadto w roku 2020 rozpoczęta 

została przebudowa drogi powiatowej nr 2523L - 3 587 m oraz drogi powiatowej 

nr 2525L 547 m - prace zakończą się w roku 2021); 

- 1 965,85 m nowych nawierzchni chodników (w ramach przebudowy dr. pow. 

2523L wybudowane zostanie 458 m chodnika - zakończenie zadania rok 2021). 

 

Szczegółowa informacja o kwotach zawarta jest w sprawozdaniu opisowym z wykonania 

budżetu powiatu za 2020 r.  

 

W ramach zadania inwestycyjnego "Kompleksowa modernizacja systemu instalacji i 

urządzeń gospodarki wodnej w rejonie dróg Powiatu Puławskiego" wykonano opracowanie 

dokumentacji projektowej odwodnienia DP Nr 2547L w m. Jeziorszczyzna. Kwota 203 000, 

00 zł obejmująca wydatki na prace budowlane związane z tym zadaniem, została ujęta w 

wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach w 2020 roku przeprowadził 14 postępowań 

przetargowych,  podpisano 77 umów o udzielenie zamówień publicznych. 

 

W Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku 

w punkcie 8 Infrastruktura Techniczna podpunkt A Transport i Komunikacja wskazano iż, 

Powiat Puławski stale realizuje zadania związane z utrzymaniem, remontem i budową 

nowych odcinków dróg poprawiając tym samym dostępność komunikacyjną. W następnych 

latach wskazane tam były kolejne inwestycje mające na celu rozwój infrastruktury drogowej 

naszego powiatu. Zgodnie z „Planem rozwoju sieci dróg powiatowych w powiecie puławskim 

na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2030 roku)” przyjętym Uchwałą Nr 174/2015 Zarządu 

Powiatu Puławskiego z dnia 14 września 2015 r., zmienionym uchwałą Nr 211/2015 Zarządu   

Powiatu Puławskiego z dnia 24 listopada 2015r. w latach 2016 - 2020 zaplanowano 

zrealizowanie 19 inwestycji drogowych i 5 działań inwestycyjnych w branży mostowej.  

Wykaz inwestycji zrealizowanych w roku 2020 r. jest umieszczony w tabeli poniżej. 
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Treść Plan 
Wykonanie 
za 2020 r. 

Procent 
wykonania 

Uwagi 

600     Transport i łączność 15 390 883,00 14 681 951,34 95,39%   

  

60014   Drogi publiczne powiatowe 15 390 883,00 14 681 951,34 95,39%   

  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 911 059,00 14 212 308,31 95,31%   

  

Budowa chodnika w ciągu DP Nr 2509L w msc. Chrząchów  25 000,00 14 440,00 57,76% 
Kwotę 14 440 zł ujęto w 

planie wydatków 
niewygasających 

Budowa chodnika w ciągu DP Nr 2528L Kazimierz Dolny - Dobre - Wilków w m. Dąbrówka 290 000,00 251 107,37 86,59% 
Kwotę 248 607,37 zł ujęto w 

planie wydatków 
niewygasających 

Budowa chodnika w ciągu DP Nr 2530L w msc. Skowieszyn i Stara Wieś (opracowanie dokumentacji 
projektowej) 

60 000,00 24 440,00 40,73% 
Kwotę 24 440 zł ujęto w 

planie wydatków 
niewygasających 

Budowa DP Nr 2521L w m. Kochanów 18 081,00 18 081,00 100,00% 
Kwotę 18 081 zł ujęto w 

planie wydatków 
niewygasających 

Przebudowa DP Nr 2519L na odc. od DP Nr 2521L do DP Nr 2522L 53 026,00 53 025,30 100,00%   

Przebudowa DP Nr 2521L w m. Klikawa i m. Tomaszów 10 500,00 10 499,99 100,00%   
Przebudowa DP Nr 2522L na odcinku dr. woj. 743 - Kol. Góra Puławska - Janowiec do DP Nr 2525L 174 661,00 0,00 0,00%   
Przebudowa DP Nr 2523L od km 0+000,00 do km 3+587,34 1 170 328,00 1 170 327,73 100,00%   

Przebudowa DP Nr 2524L dr. pow. Nr 2522L - Janowice - gr. woj. (Baryczka) 20 788,00 20 787,00 100,00%   

Przebudowa DP Nr 2525L na odc. od km 0+014,20 do km 0+561,00 w m. Brześce 16 990,00 16 801,80 98,89%   
Przebudowa DP Nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa na odcinku od km 3+665,00 do km 4+335,00 333 948,00 308 120,50 92,27%   
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437L na odcinku Niebrzegów - dr. woj. 845 1 917 283,00 1 916 732,15 99,97%   
Przebudowa dróg powiatowych: Nr 2529L od km 8+500,00 do km 8+945,30, Nr 2547L od km 2+784,00 do km 
5+575,72 oraz drogi Nr 2546L od km 0+003,50 do km 0+400,00 

2 325 750,00 1 916 542,65 82,41%   

Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1516L, Nr 1519L i Nr 2515L poprawiających dostępność do drogi 
ekspresowej S17 

8 494 704,00 8 491 402,82 99,96%   

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 470 000,00 468 507,00 99,68%   

  Zakup koparko-ładowarki dla Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach 470 000,00 468 507,00 99,68%   

6620 
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

8 350,00 0,00 0,00%   

  
Rozbudowa DP Nr 1516L od DK 17 do DG Nr 107412L w ramach partnerskiego projektu „Wygodniej, szybciej, 
bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg 
powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju 

8 350,00 0,00 0,00%   

6629 
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

1 474,00 1 136,03 77,07%   

  
Rozbudowa DP Nr 1516L od DK 17 do DG Nr 107412L w ramach partnerskiego projektu „Wygodniej, szybciej, 
bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg 
powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju 

1 474,00 1 136,03 77,07%   
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8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 

 Zadania wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego cele 

operacyjne: II.6. Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości oferty kulturalnej oraz III.2. 

Animowanie współpracy ponadlokalnej. 

 Do zadań własnych Powiatu w zakresie kultury i sztuki należy dbałość i ochrona 

znajdujących się na jego terenie dóbr kultury oraz wspieranie i organizowanie działalności 

kulturalnej. Zadania te wykonywane są przez Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 

Starostwa Powiatowego w Puławach oraz podstawowe jednostki organizacyjne powiatu 

funkcjonujące w sferze kultury, którymi są: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach oraz 

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach. Przy realizacji projektów kulturalnych 

współpracowano z samorządami gminnymi, wojewódzkim, jednostkami rządowymi, szkołami 

i organizacjami pozarządowymi. Powiat Puławski w 2020 roku planował do realizacji szereg 

działań w zakresie wspierania i rozwijania kultury, jednakże wiele z nich nie zostało 

zrealizowanych ze względu na pandemię i wynikające z niej obostrzenia.  

 W dniach 25 – 26 kwietnia 2020 r. zaplanowano I Nadwiślańskie Spotkanie  

z Folklorem Ziemi Puławskiej. Ideą realizacji I Nadwiślańskich Spotkań z Folklorem Ziemi 

Puławskiej było podkreślenie znaczenia kultury ludowej, jej miejsca na kulturalnej mapie 

naszej Ojczyzny, a także przekazanie młodemu pokoleniu regionalnych wartości 

kulturowych. Pierwszego dnia planowano zorganizować przegląd zespołów ludowych  

w kategorii grup śpiewaczych, tanecznych i teatralnych. Natomiast drugiego dnia festiwalu 

miał odbyć się koncert laureatów oraz występy grup folklorystycznych z Ukrainy (Rejon 

Młynowski, Obwód Rówieński) i Mołdawii (Rejon Criuleni) – partnerów zagranicznych 

samorządu Powiatu Puławskiego.  Pokaz miał być jednocześnie miejscem eliminacji dla 

grup, które jak planowano miały wystąpić na tegorocznych Dożynkach Powiatowych  

w Baranowie. Ponadto na festiwalu miały mieć  miejsce konkursy twórczości ludowej, stoisk 

regionalnych, kulinarne oraz wystawa i kiermasz rękodzieła artystów ludowych. Aby 

podnieść rangę imprezy uzyskaliśmy nad nią Patronat Honorowy Prezydenta RP p. Andrzeja 

Dudy. Uzyskano także dofinansowanie imprezy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego. Jednakże ze względu na epidemię Covid 19 byliśmy zmuszeni do odwołania 

realizacji projektu. 

Kolejną odwołaną ze względu na epidemię imprezą kulturalną były Dożynki 

Powiatowe i Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP, zaplanowane w Baranowie. 

Święto organizowane jest przemiennie w miejscowościach poszczególnych gmin Powiatu 

Puławskiego.  

Powiat Puławski uczestniczył natomiast wraz ze swoją reprezentacją  

w organizowanych w trybie epidemicznym Dożynkach Wojewódzkich. Powiat Puławski był 

reprezentowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Zagrody. Gospodyniom towarzyszył 

wicestarosta Leszek Gorgol oraz kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki. 

Panie przygotowały dwa wspaniałe wieńce - tradycyjny i współczesny. Za wieniec tradycyjny 

KGW otrzymało od Marszałka Województwa Lubelskiego dyplom i nagrodę. Natomiast 

wieniec współczesny był ozdobą telewizyjnego studia, nadającego na żywo relację z 

dożynkowych uroczystości. 
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Delegacja powiatu ze starostą Danutą Smagą na czele uczestniczyła w Dożynkach 

Prezydenckich, przeprowadzonych w dniach 19-20 września br. Grupa reprezentująca 

województwo lubelskie - Koło Gospodyń Wiejskich Zagrody Razem z gminy Żyrzyn w 

naszym powiecie, zdobyła II miejsce w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o 

nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

17 września 2020 r., w 81. rocznicę agresji ZSRR na Polskę, w Puławach miała 

miejsce premiera filmu "Mroki Czarnego Lasu". Wyprodukowany przez Telewizję Niezależną 

w Ottawie film w reżyserii Wacława Kujbidy, to fabularyzowany dokument, ukazujący 

wstrząsającą historię hitlerowskiej zbrodni w Stanisławowie z sierpnia 1941 r. Aresztowania  

i egzekucje ok. 250 przedstawicieli polskiej inteligencji były częścią niemieckiego planu 

Intelligenzaktion, który zakładał całkowitą eliminację elity intelektualnej w Polsce. Zdjęcia do 

filmu realizowane były m.in. w Puławach, wokół budynku przy al. Królewskiej 3, 

mieszczącego instytucje powiatowej administracji.  

Następnym cyklicznym wydarzeniem był Powiatowy Dzień Kultury zaplanowany 

początkowo  na październik dla bezpieczeństwa w ogrodzie Młodzieżowego Domu Kultury w 

Puławach. Jednakże warunki pogodowe zmusiły nas do przeniesienia imprezy do Hali 

Sportowej ZST w Puławach. Na święcie kultury wręczono Nagrody Starosty Puławskiego za 

osiągnięcia w dziedzinie kultury, które trafiły do 39 osób i organizacji działających w sferze 

kultury i sztuki. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody finansowe oraz pamiątkowe dyplomy  

i róże. Zwieńczeniem wydarzenia był koncert Marioli Zagojskiej. 

Powiat współuczestniczył także w uroczystościach Obchodów Narodowych. Ponadto 

Powiat Puławski brał udział w Ogólnopolskiej Akcji „Narodowe Czytanie” pod patronatem 

Pary Prezydenckiej w ramach  której kierownicy jednostek organizacyjnych oraz działacze 

społeczni i dziennikarze popularyzowali wybitne dzieła polskiej literatury. W ubiegłym roku 

była to "Balladyna" Juliusz Slowackiego. Ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną, 

postanowiono przenieść "Balladynę" Juliusza Słowackiego do sieci. Co tydzień na łamach 

mediów społecznościowych będziecie odtwarzano wcześniej przygotowane nagrania 

poszczególnych scen dramatu. 

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach zorganizowała oraz przeprowadziła w 

ubiegłym roku wiele przedsięwzięć kulturalnych, w tym m.in.: 

1. Wystawy: 

 Tydzień z Internetem 

 Światowy Dzień Poezji – „Poezja w przyrodzie” 

 Światowy Dzień Książek i Praw Autorskich – „Rekordy Guinnessa w książkowym 

świecie” 

 Tydzień Bibliotek „Zasmakuj w powiecie puławskim” 

 Ogólnopolski Tydzień czytania dzieciom „Cała Polska czyta o zwierzętach” 

 Książka na wakacje 

 Książki wszechczasów – propozycje literackie na wrzesień 

 W świątecznym klimacie – propozycje literackie 

2. Spotkania Powiatowego Klubu Książki – aktywizacja osób w wieku 50+ poprzez literaturę: 

 28.01.2020 r. – spotkanie autorskie ze Zbigniewem Masternakiem „Literacka  

i filmowa podróż”  
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 25.02.2020 r. – spotkanie z regionalistką Danuta Mitosek-Sabbo „Puławskie 

reminiscencje” 

 24.03.2020 r. spotkanie z Krzysztofem Gryko „ Tak się wszystko zaczyna” 

(spotkanie odwołane z powodu pandemii). 

3. Konkursy powiatowe: 

 Powiatowy konkurs plastyczny – budowanie świadomości proekologicznej „Mój 

świat blisko natury – EKOlogicznie to ma sens!” 

 Powiatowy Konkurs Literacki „Kazimierski Konkurs Jednego Wiersza 2020” 

współorganizator wraz z Biblioteką Publiczną w Kazimierzu Dolnym  

 Powiatowy Konkurs Literacki „Życie w czasie zarazy” współorganizator wraz z 

Młodzieżowym Domem Kultury w Puławach 

4. Narodowe Czytanie 2020 „Balladyna” Juliusza Słowackiego (współorganizator Starostwo 

Powiatowe, MDK) 

 Biblioteki powiatu puławskiego dołączyły do Narodowego Czytania. Nagranie 

fragmentów “Balladyny” Juliusza Słowackiego on-line przy pomocy platformy ZOOM 

 Bookcrossing „Balladyny” z okolicznościową pieczęcią Narodowego Czytania, 

bezpłatne egzemplarze „Balladyny” Juliusza Słowackiego trafiły do powiatowych 

szkół 

5. Działania w okresie pandemii  

 15.04 – szkolenie powiatowe on-line na platformie ZOOM „Nowe wyzwania dla 

bibliotek powiatu puławskiego po wznowieniu działalności i wypożyczeń 

księgozbioru” 

 22.05 – szkolenie powiatowe on-line „Nowe komunikatory internetowe do szkoleń i 

webinariów on-line”  

 23.05 – happening on-line bibliotekarzy powiatu puławskiego „Zapraszamy do 

bibliotek powiatu puławskiego. Czytaj z nami i Ty!”  

 4.06 - happening on-line bibliotekarzy powiatu puławskiego, dołączenie do akcji 

„Cała Polska czyta dzieciom”, wspólne przeczytanie wiersza Zbigniewa Kozaka 

„Sen małej Kasi” 

 28.07 – on-line szkolenie fotograficzne w ramach programu „Kultura w sieci”   

 28.10 – szkolenie on-line „obecna sytuacja bibliotek w związku z ponowną falą 

epidemii COVID-19 

6. Promocja PBP 

 Wydanie książki historyczno-regionalnej „Lotnisko Borowina-Gołąb. Okruchy 

pamięci” autorstwa Małgorzaty Daniłko 

 Prezentacja „5 lat minęło” – podsumowanie działalności Powiatowego Klubu Książki 

(na stronie www i Facebook)  

 Biblioteka była także organizatorem stacjonarnych szkoleń dla bibliotekarzy powiatu 

puławskiego m.in.: 

 analiza pracy bibliotek powiatu puławskiego za 2020 r. ; kierunki działań w 2021 r., 

nowe - projekty kulturalno-edukacyjne 

 nowa forma współpracy bibliotek gminnych z PBP w Puławach po 10 latach 

funkcjonowania projektu „Stworzenie systemu informatycznego łączącego biblioteki 

publiczne z terenu powiatu puławskiego” 
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 „Biblioteka/rz z pomysłami” – warsztaty promujące nowe pomysły na biblio-

działania. Warsztaty poprowadziła Karolina Suska, dyrektor Gminnej Biblioteki i 

Domu Kultury w Łaziskach 

 szkolenie w dziedzinie BHP i PPOŻ, aktualizacja przepisów w tym ryzyko zawodowe 

 

Działalność kulturalna biblioteki w okresie pandemii została częściowo zawieszona. 

Realizowano zadania statutowe, w tym: zakup nowości książkowych, doskonalenie 

zawodowe organizowane przez WBP w Lublinie i BN w Warszawie, opracowywanie 

księgozbioru, spotkania z bibliotekarkami powiatu puławskiego on-line, kontakt poprzez sieć 

telefonów VOIP i e-maile, śledzenie aktualnych przepisów dotyczących COVID 19 i 

wytycznych Biblioteki Narodowej. 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach prowadzi działalność dydaktyczno – 

wychowawczo - opiekuńczą, obejmując swoim zakresem działań dzieci i młodzież z powiatu 

puławskiego i miasta Puławy. Celem działalności MDK jest kształtowanie i rozwijanie 

uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie i poszerzanie wiedzy poza programy szkolne, 

pomoc w zdobywaniu przez nich umiejętności oraz organizowanie spędzania czasu wolnego 

i rekreacji. Placówka realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, 

opiekuńcze, prozdrowotne i rekreacyjne w następujących, stałych formach zajęć: wokalno-

muzyczne, fotograficzne, teatralne, plastyczne, literackie, kluby młodzieżowe, ekologiczno- 

turystyczne, gry planszowe, inicjatywy kulturalne.  

Młodzieżowy Dom Kultury stwarza warunki do rozwoju intelektualnego młodzieży 

szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach sztuki. Kształtuje poczucie własnej 

tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur. Inspiruje 

amatorski ruch artystyczny, naukowy poprzez organizowanie festiwali, przeglądów, 

konkursów, spektakli teatralnych, wernisaży i wystaw dla wychowanków placówki i innej 

młodzieży szkolnej ( Galeria Piwnica”, Galeria na Płocie). Współpracuje  z placówkami 

oświatowymi, kulturalnymi i sportowymi na terenie miasta i powiatu puławskiego. 

MDK jest organizatorem imprez na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i miejskim   

o charakterze okolicznościowym oraz integracyjnym. W placówce co roku odbywają się m.in. 

imprezy: Wojewódzki Festiwal Współczesnych Form Tanecznych, Festiwal Przedszkolaka, 

Powiatowy Konkurs Ortograficzny, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie Puławskim, 

Dziecięce Spotkania Teatralne, Biesiada Literacka, Powiatowy konkurs literacki  „Mój świat ”, 

Konkurs Literacki „ Nie pisz do szuflady”, Festyn z okazji Dnia Ziemi, Festyn z okazji Dnia 

Dziecka, Przegląd recytatorski „Witaj wiosno”, Narodowe Czytanie pod Patronatem 

Prezydenta RP. Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką integrującą środowisko lokalne. 

Organizowane są dla dzieci i ich rodzin imprezy okolicznościowe z okazji Dnia Babci i 

Dziadka, Dnia Matki, Święta Rodziny. Tutaj kultywowane są tradycje poprzez 

przeprowadzanie spotkań na Święto Pieczonego Ziemniaka, Poszukiwanie Wielkanocnego 

Zająca, Pierwszy Dzień Wiosny oraz zabawy andrzejkowe i spotkanie z Mikołajem. 

Pracownicy MDK, rodzice i uczestnicy zajęć spotykają się także na wspólnym kolędowaniu. 

Wychowankowie MDK biorą udział w kolędowaniu na terenie miasta. 

Rok 2020, z uwagi na sytuację epidemiczną, wymusił na Młodzieżowym Domu Kultury 

rezygnację z większości imprez cyklicznych oraz dostosowanie organizacji oraz form pracy  

z młodzieżą do wprowadzonych obostrzeń. Nauczyciele MDK w Puławach w ramach pracy 

zdalnej, z wykorzystaniem strony internetowej, profilu na facebooku oraz innych 
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komunikatorów pozwalających porozumiewać się na odległość utrzymywali ze swoimi 

wychowankami stały kontakt poprzez: 

- umieszczanie na profilu MDK na facebooka propozycji zabaw ruchowych dla dzieci w 

domu ćwiczących koordynację wzrokowo – ruchową;  

- przypominanie zapomnianych gier  i zabaw np. statki, kółko i krzyżyk, państwa - miasta; 

- proponowanie wykonania prostych eksperymentów, które mogło przeprowadzić samo 

dziecko lub z pomocą rodziców;  

- umieszczanie propozycji  prac plastycznych, dających możliwość wykorzystania 

różnorodnych technik z użyciem materiałów dostępnych w domu;  

- zamieszczanie linków  do ciekawych spektakli teatralnych, które można było obejrzeć 

oraz propozycji ćwiczeń rozwijających aparat mowy. 

- przeprowadzenie VIII turnieju Małej Ligii Szachowej. W turnieju wzięło udział 23 

zawodników. Miał on zupełnie inną formę niż dotychczas, trwał 4 dni. Uczestnicy 

wymienili się numerami telefonów. Rodzice otrzymali skojarzenia rozgrywanych partii . 

Umawiali się na konkretną godzinę na rozegranie partii. Ruchy gracze podawali sobie za 

pomocą sms lub Messenger.  Wyniki przekazywane były sędziemu, w razie niejasności 

wysyłane były zdjęcia szachownicy. Sędziował p. Zdzisław Machniewski. 

- kontynuowanie edukacji ekologicznej we współpracy z Nadleśnictwem Puławy -

ogłoszono konkurs plastyczny „Świat owadów”. Zdjęcia prac wykonanych w dowolnej 

technice przesyłane były na adres mailowy MDK . Prace zostały  wyeksponowane na 

profilu na Facebooku. Ocena prac odbyła się poprzez laiki. Dla zwycięzców 

przewidziano nagrody.  Inspiracją do wykonania prac były filmy przyrodnicze o owadach 

zamieszczane na Facebooku.   

- przeprowadzenie konkursu  dla wszystkich chętnych dzieci pt.„ Tuwimowo”. Konkurs 

dotyczył tekstów Juliana Tuwima.  Na profilu MDK na Facebooku cyklicznie 

umieszczane były pytania konkursowe - około 40. Odpowiedzi udzielane były w 

komentarzach.  Na zakończenie konkursu wśród najbardziej aktywnych uczestników 

zostały rozlosowane nagrody.  Młodsi uczestnicy zajęć teatralnych nagrywali siebie 

podczas czytania tekstów Juliana Tuwima.  

- Nagranie słuchowiska pt. „ Kubuś Puchatek”. 

- Zorganizowanie wystawy prac Wojciecha Antosza „ Fotografia”. 

 

Pracując zdalnie nauczyciele kontaktowali się z uczestnikami zajęć, ich rodzicami –

telefonicznie, udzielali indywidualnych konsultacji mających na celu twórcze rozwijanie 

dzieci. Porozumiewali się również z nauczycielami placówek współpracujących z MDK 

ustalając wspólny kierunek pracy dotyczący poszczególnych form zajęć i grup. Opracowywali 

scenariusze zajęć, spektakli teatralnych, imprez, tworzyli propozycje autorskich programów 

na kolejny rok szkolny. 

W roku szkolnym 2020/2021 w różnych wydarzeniach organizowanych przez 

Młodzieżowy Dom Kultury wzięło udział ok. 6800 uczestników. 
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9. Kultura fizyczna i turystyka 

 

Zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej  i turystyki były realizowane w oparciu  

o ustalony przez Radę Powiatu budżet w tym zakresie. Plan finansowy przewidywał środki  

w wysokości 122 900,00 zł. w zakresie kultury fizycznej 15 tys. w turystyce. W ramach 

przewidzianego budżetu zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

 Nagrody Starosty Puławskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających 

najwyższe wyniki sportowe w roku 2020, 

 organizacja i podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół na szczeblu 

Powiatu Puławskiego w ramach: Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży i Licealiady. 

 dotacje udzielane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu 

puławskiego o charakterze pożytku publicznego, 

 

Natomiast zadania w zakresie turystyki realizowano w oparciu o współpracę  

z organizacjami pozarządowymi, w trybie zlecania zadań na podstawie otwartego konkursu 

ofert. Ponadto prowadzono aktywną współpracę z Lokalną Organizacją Turystyczną „Kraina 

Lessowych Wąwozów”, Lokalną Grupą Działania „Zielony Pierścień”, Punktami Informacji 

Turystycznej w Puławach i Kazimierzu Dolnym, lokalnymi przewodnikami turystycznymi oraz 

prowadzono zakładkę Turystyka w serwisie internetowym powiatu. Działania te wpisywały 

się w Plan Rozwoju Turystyki dla subregionu trójkąta turystycznego Kazimierz Dolny, 

Nałęczów - Puławy na lata 2012-2020, który został przyjęty uchwałą Nr XXXI/234/2013 Rady 

Powiatu Puławskiego z dnia 26.06.2013 r. Plan ten jest dokumentem wpisującym się  

w proces strategicznego myślenia o rozwoju. Jest komplementarny z innymi dokumentami 

dotyczącymi rozwoju turystyki i rozwoju społeczno - gospodarczego m.in. Strategią rozwoju 

turystyki w Polsce, strategiami rozwoju powiatu, 11 gmin, województwa lubelskiego jak 

również Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Zielony Pierścień”.  

Ze względu na pandemię wiele zaplanowanych zadań z zakresu sportu, a zwłaszcza 

turystyki nie mogło się odbyć. Aby zwrócić uwagę społeczeństwa na zdrowy tryb życia w 

połączeniu z aktywnym wypoczynkiem opracowano szereg artykułów wraz z propozycjami 

tras promujących turystykę i sport: 

 Półmaraton na Piskory 

 Kamieniołom w Nasiłowie. Będziesz pod wrażeniem! 

 Spacerem po Górze Puławskiej i okolicach z widokiem na gołębski kościół 

 Kazimierski półmaraton z pierwszym przymrozkiem w tle 

 Pomysł na weekend. Maraton po bezdrożach powiatu puławskiego 

 Rowerem na Górę Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym. Z naturą w tle 

 Rowerem po Końskowoli i okolicach 

 Rowerem do Rezerwatu Przyrody Piskory przez Gołąb i Niebrzegów 

 Tuż za Kazimierzem... 

 Aktywny wypoczynek zimowy w powiecie puławskim 

Artykuły emitowano na stronie internetowej Powiatu, mediach społecznościowych i lokalnych 

mediach.  
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10. Promocja powiatu 

 

W roku 2020 Powiat Puławski realizował szereg działań promocyjno – 

informacyjnych, których celem była budowa i utrzymanie wizerunku Powiatu Puławskiego 

jako regionu atrakcyjnego turystycznie, nowoczesnego i otwartego dla przedsiębiorców. 

Niestety w tym zakresie również wiele przedsięwzięć nie mogło się odbyć ze względu na 

pandemię. 

Większość działań skierowanych na promocję regionu nie byłaby możliwa bez 

współpracy z innymi instytucjami, podmiotami gospodarczymi czy osobami prywatnymi. 

Powiat Puławski współpracuje między innymi z urzędami gmin, Urzędem Marszałkowskim, 

Urzędem Wojewódzkim, prasą, telewizją,  portalami internetowymi, organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami celowymi. 

Strona internetowa www.pulawy.powiat.pl to główne narzędzie służące 

przekazywaniu informacji dotyczących regionu, przeznaczone nie tylko dla promocji Powiatu 

Puławskiego, ale również wspierające działania konsultacyjne. Na stronie zamieszczane są 

na bieżąco relacje z wydarzeń kulturalnych, sportowych, oświatowych organizowanych na 

terenie Powiatu Puławskiego, ogłoszenia, zapowiedzi wydarzeń i wszystkie inne niezbędne 

informacje dla mieszkańców, turystów czy przedsiębiorców.  

Innym źródłem wykorzystywanym do promocji Powiatu Puławskiego są portale 

społecznościowe takie jak powszechnie znany Facebook, Twitter, YouTube oraz Instagram. 

Korzystanie z mediów społecznościowych umożliwia szybsze dotarcie do mieszkańców oraz 

zapewnia objęcie zasięgiem bardzo dużej liczby odbiorców. 

Klasyczną formą promocji powiatu stały się wywiady, reportaże i krótkie informacje w 

audycjach radiowych „Co_w_regionie.pl” na antenie lokalnego „Radia Impuls” oraz rozgłośni 

regionalnej „Radia Lublin”. Również wydawany przez powiat Kwartalnik zawiera przegląd 

wszystkich wydarzeń z regionu.  

Większość ogłoszeń i reklam prasowych skierowanych do określonej grupy osób było 

zamieszczanych w mediach takich jak: Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni oraz Tygodnik 

Wspólnota. 

Kluczową sprawą dla Powiatu Puławskiego  jest realizacja zadań własnych, do 

których należy promocja regionu. Do  bazowych działań promocyjnych należy zaliczyć 

imprezy oraz uroczystości organizowane przez Powiat Puławski. Corocznie jest ich kilka. 

Niektóre z nich mają charakter cykliczny inne jednorazowy. Wydarzenia te organizowane 

były samodzielnie, w partnerstwie lub poprzez dofinansowanie albo wsparcie rzeczowe. 

Powiat Puławski wspierał organizację wielu imprez, których celem była promocja 

turystyki, tradycji, kultury i produktów regionalnych, a także ukazanie powiatu jako 

samorządu bliskiego swoim mieszkańcom, zaangażowanym w ich sprawy. Dofinansowanie 

lub upominki promocyjne przekazywane były na wnioski szkół, przedszkoli, stowarzyszeń 

oraz innych organizacji pozarządowych i związane były z organizacją konkursów szkolnych, 

zawodów sportowych, loterii fantowych, spotkań integracyjnych. 

Podobną formą promocji jest także obejmowanie Patronatem Honorowym przez 

Starostę Puławskiego niektórych z imprez.  

Promocja Powiatu to również promocja tradycji regionalnej, kultywowanie i ochrona 

dziedzictwa narodowego. 
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Poważnym działaniem o charakterze promocyjnym było zawiązanie partnerstwa na 

rzecz rozwoju obszaru „Powiśle”, które powstało z inicjatywy starosty Danuty Smagi 

pomiędzy powiatami: ryckim, kraśnickim, opolskim i puławskim oraz Puławskim Parkiem 

Naukowo-Technologicznym. W wyniku współpracy  do Marszałka Województwa Lubelskiego 

trafił raport, określający kluczowe kierunki rozwoju naszego regionu oraz te dziedziny życia 

społeczno-gospodarczego, które wymagają uwagi i wsparcia. Wspólnie postulujemy, aby 

wnioski i rekomendacje zawarte w raporcie, znalazły odzwierciedlenie w Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego do 2030 roku. 

Działania promocyjne podejmowane przez Powiat Puławski prowadzone były wg 

współcześnie obowiązujących standardów z wykorzystaniem różnorodnych metod, 

stosowanych w zależności od docelowej grupy odbiorców. 

 

 

11. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

 

W  2020 roku zakończył się termin obowiązywania Powiatowego Programu Opieki nad 

Zabytkami Powiatu Puławskiego na lata 2017 – 2020, konieczne jest więc przystąpienie do 

prac nad sporządzeniem nowego programu na kolejne lata.  

Obowiązek opracowania i wdrożenia programów opieki nad zabytkami wynika z art. 87 

ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Opracowanie i aktualizacja programu ma na celu budowanie podstaw wspólnej  polityki 

ochrony zabytków na terenie Powiatu Puławskiego. Nadrzędną intencją jest ochrona 

dziedzictwa kulturowego, jego renowacja i, w miarę możliwości, właściwie przeprowadzona 

adaptacja, która zapewni jego właściwe wykorzystanie i utrzymanie w dobrym stanie 

technicznym, a także rozwój lokalnej kultury. Celem jest również podjęcie większego 

współdziałania z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie ochrony dziedzictwa 

kulturowego , w tym m. im. wojewódzkiego konserwatora zabytków, powiatowego nadzoru 

budowlanego oraz wszystkich gmin powiatu puławskiego. Zabytki tworzą niepowtarzalny 

produkt turystyczny, który jest ogromnym atutem powiatu i który stanowi punkt wyjścia  

w jego rozwoju. Wobec powyższego ważnym zadaniem dla powiatu winno być połączenie 

promocji środowiska naturalnego z promocją zasobów dziedzictwa kulturowego. Program 

opieki nad zabytkami powiatu puławskiego stanowi punkt wyjścia do stworzenia możliwości 

współpracy w celu jak największej dbałości o nasze wspólne dziedzictwo kulturowe, a także 

wypromowanie go w kraju i za granicą jako atrakcyjny produkt turystyczny. 

W programie poruszone są również kwestie dotyczące edukacji społeczeństwa w materii 

dotyczącej ochrony zabytków oraz historii regionu.  

Sporządzone w 2019 roku Sprawozdanie z Powiatowego Programu Opieki nad 

Zabytkami na lata 2017 – 2020  zawiera wnioski wskazujące, iż problematyka opieki nad 

zabytkami i ochrony zabytków w powiecie puławskim w omawianych latach miała istotne 

znaczenie w podejmowanych działaniach. Powiat Puławski w sposób ciągły dąży do 

poprawy stanu zachowania zabytków i ich otoczenia poprzez działania mające na celu 

uzyskanie środków finansowych z różnych źródeł (własnych i zewnętrznych) co daje 

możliwość wykonania robót budowlanych przy obiektach zabytkowych będących na terenie 

Powiatu.  
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W 2020r. realizowano roboty budowlane w obiektach zabytkowych (budynek MDK  

w Puławach), na terenach objętych ochroną konserwatorską (ZS w Nałęczowie), składano 

wnioski na realizację projektów w obiektach zabytkowych (Fundusz Przeciwdziałania Covid-

19: Al. Królewska 3 w Puławach-pałacyk, ogrodzenie; SOSW w Kęble- m.in. pałac, teren 

objęty ochroną konserwatorską), w tym działania w zakresie obiektów z gminnej ewidencji 

zabytków (obserwatorium astronomiczne w Puławach- rozpoczęto realizację projektu, 

budynek przy ul. 6 Sierpnia 5 w Puławach – złożono wniosek do Funduszu Przeciwdziałania 

Covid-19)Konieczne jest sukcesywne zwiększanie nakładów, pozwalające zarówno szerzej 

prowadzić działalność utrzymania i rewaloryzacji obiektów zabytkowych, jak również 

prowadzić działalność edukacyjną i promocyjną. 

Ze względu na brak aktualnych podstaw formalnych w zakresie finansowania 

zewnętrznego (zwłaszcza nowy okres programowania unijnego), panującą sytuację 

związaną z wprowadzeniem w 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 

braki kadrowe związane z nieobecnościami pracowników, wykonanie programu opieki nad 

zabytkami na kolejne lata zostało zaplanowane na rok 2021. Powołany w tym celu zespół 

roboczy opracuje i przedłoży Zarządowi i Radzie Powiatu Puławskiego do uchwalenia 

Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami w Powiecie Puławskim na kolejne lata. 

 

 

12. Geodezja, kartografia i kataster 

 

Zgodnie z ustawowymi kompetencjami zadania Wydziału można podzielić na trzy 

podstawowe grupy: 

1. ewidencja gruntów i budynków; 

2. prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego; 

3. koordynacja  usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

Zadania z zakresu geodezji realizowane są przez Wydział geodezji - ewidencja gruntów i 

budynków oraz za pomocą dwóch oddziałów : 

 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

  Oddział Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu 

   

W roku 2020 w ramach dotacji za kwotę  149 243,04 zł zrealizowano zadanie pn. 

,,Modernizacji osnowy poziomej oraz jej zagęszczenie na terenie Powiatu Puławskiego.” 

Całkowity koszt zadania wyniósł  389 700,00 zł 

Wykonawcą prac była firma TARGEO, ul. Leszczyńska 46, 23-250 Urzędów. 

Podczas prac geodezyjno-kartograficznych odbywających się w 2020 r. zrealizowano 

prace terenowe oraz kameralne. Dla większości punktów wykonano pomiar GNSS.  

Prace obejmowały: 

- Stabilizację jedno i  dwupoziomową oraz konserwację znaków geodezyjnych, 

- Wyznaczenie współrzędnych w układach współrzędnych płaskich PL-2000 i 1965 

oraz układach wysokości  PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH dla ponad dwóch 

tysięcy punktów, 

- Analizę sieci GNSS, 

- Wyrównanie sieci poziomej w układach PL-ETRF2000-2000 i 1965, 

- Wyrównanie wysokościowe w układach PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH, 
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- Analizę porównawczą wykazu różnic współrzędnych oraz wysokości na reperach. 

 

Dla wszystkich punktów sporządzono zdjęcia dokumentujące stan znaku i wykonany 

pomiar. W ramach prac kameralnych wykonano m.in. nowe mapę przeglądową osnowy.  

  

Ponadto w 2020 r. zrealizowano zadanie pn. „Utworzenie bazy danych obiektów 

topograficznych BDOT500 oraz inicjalnej  bazy danych GESUT- dla części gminy Żyrzyn” 

  

Fragment opracowanej obiektowej mapy  

 
Powyższa praca geodezyjna dotyczyła utworzenia bazy danych obiektów 

topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań 

kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) i utworzenie bazy danych GESUT, 

poprzez konwersję istniejącej mapy wektorowej do postaci zgodnej z modelami pojęciowymi 

BDOT500 oraz GESUT określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Administracji  

i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz 

mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028) i rozporządzenia Ministra Administracji  

i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej 

bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938) dla części obrębów ewidencyjnych: Zagrody i 

Żyrzyn w gminie Żyrzyn, na których prowadzona była mapa wektorowa. Szacowana 

powierzchnia wektorowej mapy zasadniczej podlegającej konwersji do BDOT500 i GESUT 

wynosiła około 527 ha. 

W ramach zakupu wyposażenia oraz modernizacji posiadanego sprzętu nabyto w 

2020 r. czarno – białe urządzenie wielofunkcyjne  Xerox VersaLink B7030 umożliwiające 

kopiowanie, drukowanie, skanowanie, format A-4, A-3. 

Ponadto w budżecie przewidziano środki zewnętrzne pozyskiwane w ramach  

dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, działanie 2.1.Cyfrowe 

Lubelskie. Środki europejskie stanowią 85 % wydatków kwalifikowanych projektu, natomiast 

8,24 % stanowią środki dotacji celowej. Pozostałe 6,74% stanowią środki z budżetu Powiatu. 
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Obecnie Wydział Geodezji jest w trakcie realizacji projektu ,,E-Geodezja cyfrowy 

zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego. Wartość całkowita  projektu wynosi  

9 394 448,00 zł.  Projekt realizowany jest wraz z Powiatem  Lubelskim (lider), Bialskim 

(partner) , Biłgorajskim (partner), Chełmskim (partner), Hrubieszowskim (partner), Janowskim 

(partner), Krasnostawskim (partner), Kraśnickim (partner), Lubartowskim (partner), 

Łęczyńskim (partner), Łukowskim (partner), Opolskim (partner), Parczewskim (partner), 

Radzyńskim (partner), Ryckim (partner), Świdnickim (partner), Tomaszowskim (partner), 

Włodawskim (partner) i Zamojskim (partner). W 2020 r. zrealizowano w ramach projektu ,,e-

Geodezja” na terenie powiatu puławskiego zakup sprzętu komputerowego (cztery zestawy 

komputerowe). 

  

Kontynuowano  modernizację ewidencji gruntów i budynków dla poniższych gmin: 

- Nałęczów obszar wiejski - wykonawca  firma MGGP, wartość zadania wynosi  

846 240,00  zł. Wyłożenie projektu operatu ewidencji gruntów podlegało wyłożeniu na 

przełomie 2020 i 2021r.   

- Żyrzyn - wykonawca firma GEOPOL, wartość umowy wynosi 1 708 000,00 zł.  

- Kazimierz Dolny obszar wiejski z wyłączeniem obrębu Bochotnica – wykonawca OPGK 

Olsztyn, wartość zadania wynosi 765 000,00 zł. 

- Puławy – wykonawca firma GEOPOL wartość zadania 1 562 100,00 zł. 

 

W 2020 r. przekazano dotację stanowiącą udział w kosztach wspólnych projektu  

e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego w wysokości 40 511,33 zł.  

 

Wydział Geodezji uzyskał dochód ze sprzedaży materiałów ,,zasobu geodezyjno - 

kartograficznego” na poziomie 1,3 mln zł.  

 

Według danych za 2020 uzyskanych z kancelarii ogólnej zarejestrowano około 21 tyś 

dokumentów zadekretowanych do wydziału geodezji. Korespondencję wychodzącą z urzędu 

(wydziału GN) w 2020 r. stanowiło około 4,1 tyś pism.  

W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w 2020 r: 

- przyjęto i opracowano 2 806 zgłoszeń prac geodezyjnych (z czego 2713 

- w formie elektronicznej co stanowi  97 %  wszystkich zgłoszeń),  

- zrealizowano 2 856 wniosków o udostępnienie danych z PZGiK, 

- udzielono odpowiedzi na 47 pisma  i wnioski o udostępnienie informacji z zasobu, 

- zaktualizowano bazy danych w oparciu o : 

 2711 operaty techniczne, 

 330 decyzji,  

 228 zawiadomień dotyczących utworzenia nr porządkowych, 

- sporządzono 3 180 protokołów weryfikacji opracowań geodezyjnych, 

- zaewidencjonowano 2 711 operatów,  

- zeskanowano, zindeksowano i  zaimplementowano do systemu ośrodek 2 711 

operatów technicznych co odpowiada około 13 mb  dokumentów formatu A-4. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, wzrostu udziału zgłoszeń prac geodezyjnych w postaci 

elektronicznej, który w 2020 r. osiągnął poziom 97 % (wzrost o 7%).  
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W ramach pracy wydziału Geodezji:  

- wprowadzono 7 560 zmian w ewidencji gruntów i budynków (część opisowa wzrost  

o 1 197 zmian),  

- wydano 12 decyzji w sprawie zmiany klasyfikacji gleboznawczej, 

- opracowano i wydano 3961 wyrysów (wzrost o 618 wyrysów), 

- wydano 17 524 wypisów (wzrost o 3679 wyrysów), 

- udzielono  informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości, 

- udostępniono 4110 mapy do celów opiniodawczych oraz poświadczenia 

dokumentów. 

  

Do zadań wydziału Geodezji należy ponadto obowiązek naliczania i wydawania 

dokumentów obliczenia opłaty (DOO), których w 2020 wydano 12 287.  Ponadto wydanie 

materiałów zasobu skutkuje wydaniem licencji na udostępniane dokumenty.  

W ramach koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu  wykonano 300 

narady koordynacyjne. 

W Wydziale Geodezji prowadzone są bazy danych przy zastosowaniu następującego 

oprogramowania: 

- EWOPIS v.7 - ewidencja gruntów i budynków cześć opisowa (EGIB), 

- EWMAPA v.13 - baza danych obiektów topograficznych  (BDOT500) i geodezyjna 

ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), mapa zasadnicza (stanowiącą raport z 

prowadzonych baz), mapa ewidencji gruntów i budynków, wyniki koordynacji 

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,   

- Bank Osnów v.3 

- REJCEN v.3 - rejestr cen i wartości nieruchomości (RCiWN), 

- Ośrodek v.9 - Powiatowy Zasób Geodezyjny ponadto program ten jest 

wykorzystywany do naliczania oraz wydawania dokumentów obliczenia opłaty.     

Zbiory danych prowadzone przez wydział stanowią terabajty danych. Dla przykładu zbiór 

skanów operatów technicznych obejmuje 2,38 TB natomiast baza ,,ośrodka” 1,44 TB 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz w obliczu panującej sytuacji 

epidemicznej na terenie Polski, uruchomiono pod koniec 2020 r. nową e-usługę, która 

umożliwia zapoznanie się z treścią projektu operatu opisowo – kartograficznego, 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Nałęczów - obszar wiejski, w 

wersji online. W celu weryfikacji danych ewidencyjnych, będących treścią ww. operatu 

należało skorzystać z portalu https://pulawy.geoportal2.pl. Usługa umożliwiała wyszukanie 

nieruchomości oraz zapoznania się z częścią opisową i graficzną danych ewidencyjnych 

dotyczącą między innymi działek, budynków, klas i użytków gruntowych. Usługa umożliwiła 

porównanie treści danych ewidencyjnych aktualnych z projektem operatu ewidencyjnego 

sporządzonych w ramach modernizacji.   

W 2020 r. rozszerzono e-usługę dotyczącą obsługi rzeczoznawców majątkowych. 

Nowa funkcjonalność umożliwiła automatyczne przeglądanie aktów notarialnych. Wdrożone 

usługi umożliwiły rzeczoznawcą praktycznie wyeliminować ,,wizytę” w urzędzie.   

https://pulawy.geoportal2.pl/
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W ramach wdrożonych e-usług dotyczących wydania danych z EGIB w systemie 

Ośrodek odnotowano w 2020 r.  443 elektroniczne wnioski. Na uwagę zasługuje fakt, że na 

dzień 31.03.2021 r. zostały złożone już 235 wniosków za pomocą e-usług.  

  

Zamawianie jak i realizacja wniosków w zakresie pracy Wydziału były realizowane  

w 2020 r w postaci tradycyjnej jak również elektronicznie za pomocą e-usług wdrożonych  

w 2019 r.  i rozwijanych w latach następnych. 

W celu uzyskania informacji w zakresie korzystania z SIP uruchomiono licznik 

odwiedzin. Na dzień 28.04.2020 r. odnotowano ponad 599 tysięcy wejść.  

Na dzień 06.04.2021 r. odnotowano  ponad 740 tysięcy wejść co stanowi 

przyrost roczny na poziomie ponad 141 tyś. odwiedzin na stronach 

http://sip.pulawy.powiat.pl/ Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Puławskiego. 

 W latach ubiegłych uruchomiono pobierania informacji o księdze wieczystej 

poprzez szynę ZSiN oraz usługę weryfikacji danych osób fizycznych zgromadzonych w 

ewidencji gruntów i budynków ze zgodnością z rejestrem PESEL.   

Na uwagę zasługuje fakt, że według statystyk przedstawionych przez GUGiK na 

stronie http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci w 2020 r., powiat puławski należał do czołówki 

jednostek, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację. 

 

 

13. Gospodarka nieruchomościami 

 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami realizuje głównie zadania z zakresu 

gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Puławskiego i Skarbu Państwa, w tym nabywanie  

i zbywanie nieruchomości, prowadzenie  spraw  związanych ze zmianami własnościowymi, 

wywłaszczeniem, zwrotem nieruchomości wywłaszczonych, ustalaniem wysokości 

odszkodowań dotyczących nieruchomości, przekształcaniem prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości, regulowanie stanów prawnych 

nieruchomości, ujawnianie i aktualizowanie wpisów w księgach wieczystych, dotyczących 

nieruchomości, prowadzenie  spraw  z  zakresu  udostępniania  nieruchomości  w  postaci  

użytkowania  wieczystego,  trwałego  zarządu, najmu, dzierżawy i użyczenia oraz rozliczania 

umów w tym zakresie, prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia mienia, planowanie   

i realizacja obowiązkowych  przeglądów budowlanych i instalacyjnych budynków  

i prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego dla nieruchomości Skarbu Państwa.  

W roku 2020 do Wydziału Zarządzania Nieruchomościami wpłynęło 5 770 pism  

i wniosków, z których założono 1 533 sprawy prowadzone zarówno w trybie Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego jak i innych aktów prawnych, w tym uregulowanych  

w Kodeksie Cywilnym. Pism wychodzących z wydziału odnotowano 5 567 sztuk. 

 

Struktura prowadzonych przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami spraw w roku 

2020 została zobrazowana na dwóch poniższych wykresach i przedstawiała się następująco: 
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Zasób nieruchomości Powiatu Puławskiego liczy łącznie 547,0275 ha gruntów, w tym 

460,2059 ha gruntów jest zajętych pod drogi powiatowe. 

W roku 2020 przeprowadzono łącznie 15 przetargów mających za przedmiot zbycie 

prawa własności stanowiących własność Powiatu Puławskiego, zbędnych dla realizacji 

zadań powiatu.  
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W skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje Starosta 

Puławski wchodzi łącznie 1 852,8826 ha gruntów. 
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Łącznie zasób nieruchomości, którym Wydział Zarządzania Nieruchomościami  

gospodaruje zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, udostępnianych w różnej formie prawnej 

jak i nieudostępnianych liczy 2 399,9101 ha gruntów, co stanowi około 2,57 % ogólnej 

powierzchni powiatu puławskiego. 

Szczegółowa informacja o stanie mienia Powiatu Puławskiego wg. staniu na dzień  

31 grudnia 2020 r. zawarta jest Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu 

Puławskiego za 2019 rok przyjętym Uchwałą Nr 605/2021 Zarządu Powiatu Puławskiego z 

dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Puławskiego za 20 Sprawozdanie to dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Puławach https://sppulawy.e-biuletyn.pl – Powiat Puławski 

/Zarząd Powiatu /Uchwały Zarządu /Uchwały Zarządu VI Kadencji. 

 

Ogromnym wyzwaniem w roku 2020, poza sprawami realizowanymi na bieżąco  

w ramach zadań Wydziału ZN związanymi m.in. z zarządzaniem gruntami wchodzącymi  

w skład zasobu nieruchomości powiatu puławskiego oraz Skarbu Państwa oraz zadaniami  

z zakresu administracji rządowej zleconymi Staroście, było sprawne dokończenie procesu 

przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 2040), z uwagi na 

rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19 wywołanego wirusem SARS-CoV-2.  

W roku 2020 Wydział Zarządzania Nieruchomościami przygotował i doręczył ponad 

2000 zaświadczeń w sprawie potwierdzenia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości w prawo własności oraz zaświadczeń potwierdzających wniesienie w całości 

opłaty przekształceniowej. Każde z zaświadczeń wymagało szczegółowej analizy przesłanek 

do jego wydania, gdyż stanowi ono dokument, na podstawie którego możliwe jest dokonanie 

wpisu prawa własności zarówno w rejestrze ewidencji gruntów jak i w księdze wieczystej,  

a więc niejako spełnia funkcję tytułu własności do nieruchomości lub potwierdza brak 
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roszczeń Skarbu Państwa wobec nieruchomości. Wiele zaświadczeń wydanych zostało poza 

ustalonym harmonogramem, na wniosek osób, które zamierzały dokonać obrotu 

nieruchomością.  

Dzięki wprowadzeniu rozsądnej polityki pracy Starostwa Powiatowego w Puławach  

w okresie pandemii, organizacji pracy Wydziału Zarządzania Nieruchomościami,  

a w szczególności zaangażowaniu i doświadczeniu pracowników Wydziału ZN, wiele spraw 

udało się zainicjować i przeprowadzić w sposób nie wymagający bezpośredniego kontaktu  

i osobistego stawiennictwa w Urzędzie, co w znaczny sposób ograniczyło możliwość 

zarażenia w miejscu pracy.  

 

 

14. Administracja architektoniczno – budowlana  

 

Komórką organizacyjną wykonującą zadania z zakresu administracji architektoniczno-

budowlanej jest wydział Architektury i Budownictwa. W wydziale zatrudnionych jest 9 

pracowników. Nadzór nad pracą wydziału sprawuje kierownik. Siedmiu pracowników 

zajmowało się wydawaniem pozwoleń na budowę z terenów poszczególnych gmin, jedna 

osoba zajmuje się przyjmowaniem zgłoszeń budowlanych z terenu całego powiatu 

puławskiego, jedna osoba wykonuje pracę polegającą na prowadzeniu sekretariatu i 

stemplowaniu zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

 Do głównych zadań wydziału należy realizacja obowiązków wynikających z ustawy 

prawo budowlane a w szczególności: 

- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego  

w zakresie ustalonym ww. ustawą, 

- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu 

na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych, 

- przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy obiektów budowlanych lub wykonania robót 

budowlanych oraz dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części, 

- realizacja należących do właściwości Powiatu zadań określonych w ustawie z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przygotowywanie 

odpowiednio opinii lub uzgodnień dotyczących rozwiązań przyjętych  w projektach 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin z terenu 

powiatu, 

- prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji 

administracyjnych w sprawach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003r.  

o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

- potwierdzanie wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej 

własności lokalu i wydawania zaświadczeń stwierdzających samodzielność lokali  

w oparciu o ustawę o własności lokali, 

- prowadzenie ujednoliconej ewidencji wniosków o pozwolenie na budowę, wydanych 

decyzji i postanowień, wydanych dzienników budów. 

 Ponadto wydział prowadzi współpracę z Powiatowym Inspektorem Nadzoru 

Budowlanego. 
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W minionym roku w wydziale wydanych zostało 788 decyzji z zakresu budownictwa. 
Największą grupę stanowią decyzje pozytywne - wydano ich 739. Tylko 12 postępowań 
administracyjnych zakończyło się wydaniem decyzji odmownej, natomiast 38 postępowań 
z zakresu budownictwa zostało umorzonych. W podziale na poszczególne gminy, ilość 
pozytywnych decyzji o pozwoleniu na budowę kształtuje się następująco:

- Gmina Puławy - 141,
- Gmina Janowiec - 31,
- Gmina Końskowola - 75,
- Gmina Żyrzyn - 63,
- Gmina Kurów - 70,
- Gmina Baranów - 20,
- Gmina Markuszów - 19,
- Gmina Wąwolnica - 48,
- Gmina Miasto Puławy - 130,
- Gmina Kazimierz Dolny - 80,
- Gmina Nałęczów - 62.

Do wydziału Architektury i Budownictwa wpłynęło 1315 zgłoszeń związanych 
z ruchem budowlanym, z czego 1100 zgłoszeń zostało przyjętych, 112 spraw zakończyło się 
sprzeciwem, natomiast 103 postępowań zostało umorzonych. Ponadto, wydano 26 
zaświadczeń o samodzielności lokali.

Większość inwestycji na terenie powiatu puławskiego realizowana jest na obszarach 
objętych ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego co pozwala na 
systematyzowanie zabudowy a także przyspiesza proces uzyskania pozwolenia na budowę. 
Objęcie danej nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
zwalnia inwestora z obowiązku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji 
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego co pozwala na skrócenie terminu uzyskania 
pozwolenia na budowę.

Istotną zmianą dla pracy wydziału była wprowadzona w dniu 19.09.2020r. tzw. „duża” 
nowelizacja Prawa budowlanego. Zmiana przepisów pozwoliła na uproszczenie procedur 
budowlanych, umożliwiając realizację niektórych prac budowlanych dzięki procedurze 
zgłoszenia w miejsce dotychczasowego pozwolenia na budowę. Zmieniła ponad 50 
przepisów samego prawa budowlanego oraz szereg innych ustaw. Najważniejsze obszary 
zmian dotyczą:
- podziału projektu budowlanego na trzy zasadnicze części,
- liczby dokumentów na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę, 

zmian w zakresie uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, 
ustalenia, jakie roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia zamiast uzyskania 
pozwolenia na budowę, a jakie nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia, 
wzmocnienia bezpieczeństwa pożarowego w przypadku zmiany sposobu użytkowania 
budynku lub jego części, granicznego 5-letniego terminu dla stwierdzenia nieważności 
decyzji pozwolenia na budowę,

- wprowadzenia łatwiejszej legalizacji "starych" samowoli budowlanych.
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Wśród wyżej wymienionych szczególnie istotne są: nowy zakres podziału projektu 

budowlanego, nowy sposób wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu, a także nowe 

zasady udzielania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Powyższe zmiany 

pomagają zarówno inwestorom jak i organom architektoniczno-budowlanym na szybsze 

załatwianie spraw a także pozwalają uniknąć rozbieżności interpretacyjnych.  

 

Należy nadmienić, że sprawy administracyjne z zakresu budownictwa są sprawami 

złożonymi, w których niejednokrotnie występuje liczny krąg stron postępowania. 

Uwzględnienie interesów wszystkich uczestników postępowania administracyjnego  

w praktyce oznacza wydłużenie terminów załatwiania spraw.  

Nie bez znaczenia dla terminowości załatwiania spraw jest obowiązująca na terenie 

całego kraju tzw. „Specustawa koronawirusowa”, czyli ustawa z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, zgodnie z którą od dnia 31 marca 2020r. do dnia 15 maja 2020r. obowiązywały 

przepisy art. 15zzr i art. 15zzs, które wstrzymywały bieg terminów m.in. w postępowaniach 

administracyjnych. Pomimo obostrzeń związanych z w/w ustawą a także mając na uwadze 

wielowątkowość spraw z zakresu administracji stwierdzić należy że wszystkie sprawy 

dotyczące ruchu budowlanego w powiecie puławskim prowadzone były z zachowaniem 

terminów nałożonych na organy architektoniczno - budowlane w/w ustawą a także  

z uwzględnieniem terminów wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu 

postępowania administracyjnego. Powyższe stanowisko jest potwierdzone comiesięcznymi 

kontrolami organu nadzorującego – Wojewody Lubelskiego dotyczącymi terminowości. 

 

 

15. Gospodarka wodna, ochrona środowiska i przyrody, rolnictwo, 

leśnictwo i rybactwo śródlądowe 

 

Nadzór sprawowany jest we własnym zakresie przez Starostę Puławskiego  

w kompetencji Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w tym geologa 

powiatowego.  

Wydział realizuje zadania własne i powierzone z zakresu ochrony przyrody, gospodarki 

odpadami, ochrony gruntów rolnych, ochrony powietrza, leśnictwa, łowiectwa i geologii. 

Dokumentem strategicznym w tym obszarze jest „ Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Puławskiego na lata 2020 – 2025 z perspektywą do 2030 r.” przyjęty uchwałą   

Nr XXI/182/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. Dokument ten przedstawia: 

- istniejący stan środowiska na terenie powiatu,  

- istniejące problemy ochrony środowiska na terenie powiatu, 

- cele ochrony środowiska, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki 

i mechanizmy niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów.  

- Program Ochrony Środowiska prognozuje nakłady finansowe potrzebne na 

wdrożenie założeń Programu.  W Programie Ochrony Środowiska określone zostały :  
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- zadania własne – do których zaliczono przedsięwzięcia w całości lub częściowo 

    finansowane ze środków będących w dyspozycji powiatu, w tym: 

 rewitalizacja terenu wokół budynków Powiatu Puławskiego  

 modernizacja systemów instalacji i urządzeń gospodarki wodnej w rejonie dróg 

powiatowych,  

 konserwacja zadrzewień i utrzymanie terenów zieleni przy drogach powiatowych, 

 opracowanie „Uproszczonych planów urządzenia lasu”; 

- zadania koordynowane – finansowane ze środków zewnętrznych będących w 

dyspozycji innych organów czy instytucji (gmina, województwo). 

 

1.  Ochrona przyrody 

W zakresie ochrony przyrody istotnym elementem uwzględnianym w procesie 

postępowania administracyjnego są obszary specjalnej ochrony Natura 2000, w sieci której 

znajdują się: 

 Małopolski Przełom Wisły – obszar specjalnej ochrony ptaków (dyrektywa ptasia), 

 Płaskowyż Nałęczowski – specjalny obszar ochrony siedlisk (dyrektywa siedliskowa), 

 Przełom Wisły w Małopolsce – specjalny obszar ochrony siedlisk (dyrektywa 

siedliskowa,) 

 Puławy („Dom Dziecka” w Puławach) – specjalny obszar ochrony siedlisk (dyrektywa 

siedliskowa), 

 Dolny Wieprz – specjalny obszar ochrony siedlisk (dyrektywa siedliskowa). 

 

2. Ochrona zwierząt 

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Starosta jest 

zobowiązany do prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie 

przepisów prawa Unii Europejskiej. W roku 2020 dokonano 2 wpisów do rejestru zwierząt 

podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej. 

  

3. Ochrona zieleni i zadrzewień 

W ramach zadań z zakresu ochrony przyrody w odniesieniu do nieruchomości będących 

własnością gmin, Starosta wydaje zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zwracając 

przy tym uwagę na ochronę gatunkową roślin i zwierząt. Wydanie każdego zezwolenia 

poprzedzone jest oględzinami w terenie. W celu kompensacji przyrodniczej w większości 

decyzji Starosta zobowiązuje wnioskodawcę do wykonania nasadzeń nowych gatunków 

drzew lub krzewów w zamian za usunięte.  W roku 2020 zostało wydane 100 zezwoleń. 

W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu 

Puławskiego, na wniosek posiadacza nieruchomości wydawane są zgody w formie 

oświadczenia na usunięcie drzew – w  2020 r. zostało wydanych  29 oświadczeń. 

Nadmienić należy, że w związku z wydanymi zezwoleniami prowadzone są też 

postępowania w sprawie umorzenia opłat po trzech latach od wykonania nasadzeń 

zastępczych oraz postępowania kontrolne czy zobowiązania nałożone w zezwoleniach 

zostały wykonane. 
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4. Rybactwo śródlądowe 

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.  o rybactwie śródlądowym 

zadaniem Starosty jest wydawanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego.  

W okresie sprawozdawczym wydano 303 karty wędkarskie, kart łowiectwa podwodnego nie 

wydano.  

Zgodnie z art. 20 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy do 31 lipca 2020 r. starosta dokonywał 

rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. Rejestracja dotyczyła statku 

używanego do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości 

nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW.  Do 31 lipca 

2020 r. dokonano rejestracji 33 sztuk sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. 

Od 1 sierpnia 2020 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów 

i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Nowe przepisy w zakresie rejestracji 

określa ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek 

pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1500). Powstał jeden, ogólnopolski 

rejestr jednostek morskich i śródlądowych prowadzony w systemie teleinformatycznym -

 REJA24. 

Obowiązkowi rejestracji podlegają jednostki pływające o długości do 24 m, przeznaczone 

lub używane do uprawiania sportu lub rekreacji oraz połowu ryb, tj.: 

a) jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości 

większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW, 

b) jachty oraz inne jednostki pływające uprawiające żeglugę międzynarodową, 

niezależnie od wielkości i mocy napędu, 

c) jednostki pływające używane do połowów rybackich. 

Od 1 sierpnia 2020 roku rozpatrzono 6 wniosków o rejestrację sprzętu pływającego. 

Starosta współpracuje także z Powiatową Społeczną Strażą Rybacką. Dzięki działalności 

Straży Rybackiej w znacznym stopniu zostało ograniczone kłusownictwo na wodach powiatu 

puławskiego. 

 

5. Gospodarka łowiecka. 

Na terenie powiatu puławskiego działa 6 kół łowieckich, które zarządzają na podstawie 

umów dzierżawnych obwodami łowieckimi o łącznej   powierzchni 50463 ha. Wszystkie koła 

łowieckie skupiają około 350 członków (myśliwych). 

W ramach zadań wynikających z ustawy prawo łowieckie starosta wykonuje następujące 

czynności administracyjne: 

 sporządza umowy dzierżawy obwodów łowieckich z poszczególnymi kołami,  

 nalicza i rozlicza czynsz dzierżawny - czynsz dzierżawny za powierzchnię obwodów 

50 463 ha w 2020 r.  wyniósł 11 606,49 zł i został rozliczony na 17 gmin i 2 

nadleśnictwa, 

 wydaje zezwolenia na hodowanie i posiadanie chartów rasowych i ich mieszańców, 

 przyjmuje do wiadomości roczne plany odłowów zwierzyny łownej i ich wykonanie, 

 wydaje decyzje na odstrzał redukcyjny zwierząt łownych na terenach wyłączonych  

z obwodów łowieckich  

 przyjmuje oświadczenia o zakazie polowania – w 2020r. 1 oświadczenie. 
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6. Nadzór nad gospodarką leśną 

Zgodnie z ustawą o lasach starosta sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach 

nie stanowiących własności Skarbu Państwa tj. lasach należących do osób fizycznych, 

wspólnot gruntowych, związków wyznaniowych na podstawie ustawy o lasach. W ramach 

nadzoru sporządza Uproszczone Plany Urządzania Lasów dla lasów stanowiących własność 

osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Uproszczone plany sporządzane są na okres 10 lat, 

systematycznie w sposób zapewniający  aktualność planów dla wszystkich gmin powiatu 

puławskiego. Wszystkie gminy powiatu puławskiego posiadają aktualne uproszczone plany 

urządzenia lasu lub inwentaryzacje.  

W 2020 r. został opracowany  „Uproszczony Plan Urządzania Lasów” dla gminy 

Kazimierz Dolny  zatwierdzony zarządzeniem Starosty. Uproszczone Plany Urządzenia Lasu 

to szczegółowy leśny plan gospodarczy,  sporządzany dla lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Plan określa skład 

gatunkowy i wiek drzewostanu leśnego, ilość drewna do pozyskania oraz zadania jakie 

właściciel powinien wykonać w ramach prawidłowej gospodarki leśnej. Plany są 

wykorzystywane do pracy w terenie,  na ich podstawie wydawane są: 

- zaświadczenia o legalizacji drewna, 

- decyzje zobowiązujące właścicieli lasów do wykonania określonych zabiegów 

pielęgnacyjnych.  

W 2020 r. zostały wydane: 

- 1271 zaświadczenia z planów urządzania lasów, 

- 1 zarządzenie o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu nie stanowiącego Skarbu 

Państwa, 

- 705 świadectw legalizacji pozyskania drewna. 

Ponadto przeprowadzono 57  lustracji lasu.  

Czynności te wykonywane są przez 5 – ciu leśników zatrudnionych na 3 i ½ etatu. 

Sprawowanie nadzoru nad lasami prywatnymi jest utrudnione ze względu na ich duże 

rozdrobnienie – ok. 32 500 działek o powierzchni od kilku arów do kilkunastu hektarów. 

Ponadto dużo działek leśnych nie ma uregulowanego stanu prawnego. Nie mniej znaczącym 

problemem w nadzorowaniu lasów jest współwłasność działek z innymi osobami fizycznymi 

lub ze Skarbem Państwa. Z roku na rok wzrasta powierzchnia lasów nadzorowanych przez 

starostę. Są to zalesienia sztuczne oraz odnowienia naturalne. W ostatnich latach 

powierzchnia lasów wzrastała głównie dzięki zalesieniom w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020). Na dużej części powierzchni odłogowanych 

gruntów rolnych i innych niż rolne dzięki sukcesji naturalnej powstają lasy tzw. zalesienia 

naturalne. Dodatkowo Wydział wydaje zaświadczenia z uproszczonych planów urządzenia 

lasów w związku z przysługującym Skarbowi Państwa prawem pierwokupu gruntów leśnych, 

a także opisy taksacyjne lasów na żądanie właściciela lasu. 

W ostatnich latach poważnym problem w lasach jest występowanie szkodnika drzew 

iglastych – kornika ostrozębnego, który atakuje wierzchołki drzew i przenosi się po strzale  

w dół. Końcowym skutkiem żerowania szkodnika jest obumarcie drzewa. W związku  

z powstałymi zagrożeniami sanitarnym lasów, leśnicy  wyszukują powierzchnie leśne objęte 

kornikiem, dokonują lustracji, z których sporządzane są protokoły i zobowiązują właścicieli  

działek leśnych do wycinki zaatakowanych drzew  oraz ich spalenia w gospodarstwie 

domowym. Obecnie jedynym środkiem zapobiegającym rozprzestrzeniania się szkodnika 
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jest wycinka zaatakowanych drzew oraz ich spalenie. 

 

Powierzchnia lasu, pozyskanie drewna i liczba wydanych świadectw  

w latach 2018 - 2020  

L.p. Rodzaj zadania Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

1. 
Powierzchnia 

nadzorowanego lasu w ha 
12 020,71 12 087,91 

 

12 057,89 

2. Pozyskanie drewna w m3 5015 5450 
 

4521 

3. 

Liczba wydanych 

świadectw legalności 

pozyskania drewna 

942 953 

 

705 

4. 

Liczba protokołów z 

przeprowadzonej lustracji 

lasu 

39 75 

 

57 

5. 

Liczba wydanych 

zaświadczeń  z UPUL oraz 

opisów taksacyjnych 

drewna 

918 1086 

 

 

1271 

 

W ostatnich latach poważnym problem w lasach jest występowanie szkodnika drzew 

iglastych – kornika ostrozębnego, który atakuje wierzchołki drzew i przenosi się po strzale  

w dół. Końcowym skutkiem żerowania szkodnika jest obumarcie drzewa. W związku  

z powstałymi zagrożeniami sanitarnym lasów, leśnicy  wyszukują powierzchnie leśne objęte 

kornikiem, dokonują lustracji, z których sporządzane są protokoły i zobowiązują właścicieli  

działek leśnych do wycinki zaatakowanych drzew  oraz ich spalenia w gospodarstwie 

domowym. Obecnie jedynym środkiem zapobiegającym rozprzestrzeniania się szkodnika 

jest wycinka zaatakowanych drzew oraz ich spalenie. 

 

7. Ochrona powietrza 

Powietrze jest jednym z elementów środowiska naturalnego, którego ochrona obecnie 

należy do priorytetowych kierunków polityki państwa. 

Podstawowym zbiorem przepisów prawnych regulującym kwestie jakości powietrza  

w Polsce jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Jakość 

powietrza jest uwarunkowana zawartością zanieczyszczeń tj. określonych substancji 

(gazowych lub stałych), które występują w powietrzu. Najczęściej występujące 

zanieczyszczenia powietrza w Polsce to: związki siarki i azotu, dwutlenek węgla oraz drobne 

pyły. Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce, istotnym problemem nadal 

pozostają: w sezonie zimowym – przekraczające normy stężenia pyłu zawieszonego PM10     

i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, natomiast w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu 

troposferycznego. Każdy rodzaj działalności ludzkiej, a w szczególności produkcja energii 

i ciepła, transport drogowy oraz rolnictwo powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza.  

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami polega na zapewnieniu jak najlepszej 

jego jakości, w szczególności poprzez: utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej 
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dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, zmniejszanie 

poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one 

dotrzymane oraz zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej 

poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych 

poziomach.  

Starosta sprawuje nadzór nad emisją zanieczyszczeń do powietrza pochodzących 

zakładów zlokalizowanych na terenie powiatu tj: zakładów przemysłowych, przetwórczych, 

produkcyjnych, stacji paliw i in., to znaczy nad tymi, które wymagają uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego, pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub zgłoszenia 

instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia.  

W roku 2020: 

- wydano 3 pozwolenia na emisję zanieczyszczeń,  

- przyjęto 32 zgłoszeń eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,  

- wydano 4 zaświadczenia dla prowadzącego instalacje spalania opalaną paliwem 

stałym, 

- wydano 1 decyzje eksploatacyjną. 

 

8. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 

Ustawa Prawo ochrony środowiska reguluje także przepisy dotyczące ochrony przed 

polami elektromagnetycznymi. Zgodnie z art. 122a ww. ustawy „Prowadzący instalację oraz 

użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są stacjami 

elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu 

znamionowym nie niższym niż 110 kV, lub instalacjami radiokomunikacyjnymi, 

radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne, których 

równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola 

elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do 

wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku: 

Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia w tym instalacje 

radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 

7, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 

MHz do 300 000 MHz, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu 

organowi ochrony środowiska – staroście. Starosta ma obowiązek niezwłocznie przedłożyć 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz państwowemu wojewódzkiemu 

inspektorowi sanitarnemu informacje zawarte w tym zgłoszeniu.  

 

9. Ochrona przed hałasem 

Hałas, jako zanieczyszczenie szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i powodujące dyskomfort 

funkcjonowania człowieka w środowisku, podlega również regulacjom prawnym. Większość 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przyczynia się do uciążliwości 

hałasowych w ich najbliższym otoczeniu. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczą 

uciążliwości nocnej powodowanej przez agregaty chłodnicze, wentylacje oraz klimatyzatory 

punktów handlowych i usługowych, myjnie samochodowe oraz lokale rozrywkowe. 

Problemem o większym oddziaływaniu jest jednak hałas powodowany przez ruch drogowy  

w terenie zabudowanym.  

Ochrona przed hałasem zgodnie  z art. 112 ustawy Prawo ochrony środowiska polega 

na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: 
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1) utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie; 

2) zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. 

W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów 

własnych, pomiarów dokonanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub 

pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego 

działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję  

o dopuszczalnym poziomie hałasu. Za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu 

uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeq D lub LAeq N. Przy czym, nie wydaje się wyżej 

wymienionej decyzji jeżeli hałas powstaje w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii 

tramwajowych, kolei linowych, portów oraz lotnisk lub z działalnością osoby fizycznej 

niebędącej przedsiębiorcą.  

 W roku 2020  prowadzone było postępowanie administracyjne prowadzące do wydania 

decyzji określającej dopuszczalny poziom hałasu emitowanego do środowiska dla strzelnicy 

bojowej, zarządzanej przez Wąwolnickie Stowarzyszenie  Strzeleckie „STEN” z siedzibą przy 

ul. Gosławskiego 8 w Wąwolnicy . 

W latach poprzednich Starosta Puławski prowadził postepowania administracyjne  

w przedmiocie negatywnego oddziaływania na środowisko spowodowane hałasem dla: lokali 

rozrywkowych, sal weselnych, kortów tenisowych, suszarni chmielu, myjni samochodowych 

oraz obiektów wyposażonych w agregaty chłodnicze a nawet spowodowanego 

użytkowaniem dmuchawy do liści.   

Nadmienić należy, że starosta jako organ ochrony środowiska może na  podmiot 

korzystający ze środowiska, który negatywnie oddziałuje na środowisko nałożyć w drodze 

decyzji obowiązek: 

1) ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia. 

2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego. 

 

10. Ochrona gruntów rolnych i leśnych 

W ramach zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t.j. zapobiegania i ograniczania 

przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz przywracania wartości 

produkcyjnych gruntów rolnych, Starosta Puławski wydaje decyzje: 

- zezwalające na wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej, 

- decyzje ustalające czy grunty rolne przeznaczone pod inwestycje wymagają wydania 

zezwolenia na wyłączenie z produkcji, 

- uzgadnia decyzje o warunkach zabudowy pod kątem ochrony gruntów rolnych, 

- wydaje decyzje ustalające warunki rekultywacji gruntów zdewastowanych i 

zdegradowanych.  

W roku 2020 wydano: 

- 511 decyzji w sprawach wyłączania gruntów z produkcji rolniczej, 

- 90 postanowień o uzgodnieniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu (dla terenów nie posiadających uchwalonych planów zagospodarowania 

przestrzennego), 

- 20 decyzji w sprawach rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych. 
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11. Gospodarka odpadami 

Zadania z zakresu gospodarki odpadami wynikają głównie z ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach. W ramach prowadzonego nadzoru Starosta wydaje decyzje: 

- pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne,  

- zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów,   

- zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów – odzysku, 

unieszkodliwiana. 

W 2020 na wniosek przedsiębiorców zostały wydane 

- 7  pozwoleń na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów 

- 11 decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, 

- 4 decyzje zezwalające na prowadzanie działalności w zakresie przetwarzania (odzysku        

i unieszkodliwiania) odpadów. 

 

Aktualnie na terenie powiatu funkcjonują 2 składowiska: w m. Szumów gm. Kurów oraz 

na terenie gm. Miasto Puławy, które posiadają stosowne zezwolenia, niezbędne 

wyposażenie techniczne, spełniają wymogi ochrony środowiska. Są to składowiska 

dostosowane do wymogów Unii Europejskiej i przygotowane są na przyjmowanie dużych 

ilości odpadów. Składowisko w Baranowie jest w fazie rekultywacji - od 2020 roku nie 

przyjmuje odpadów. 

 

12. Geologia 

W ramach zadań starosty określonych w Prawie geologicznym i górniczym starosta jest 

organem koncesyjnym w sprawach wydobywania kopalin ze złóż o powierzchni do 2,00 ha. 

Dla złóż o powierzchni powyżej 2,00 ha organem koncesyjnym jest marszałek województwa. 

Starostwa zatwierdza również projekty prac z zakresu geologii surowcowej, inżynierskiej  

i hydrogeologii.  

Obecnie na terenie Powiatu Puławskiego funkcjonuje 15 koncesji na wydobywanie 

kruszywa naturalnego wydanych przez Starostę Puławskiego. Oprócz nich funkcjonują  

koncesje wydane przez Marszałka Woj. Lubelskiego. 

W ramach zadań z zakresu geologii w 2020 r. wykonano: 

- zaopiniowano 9 projektów na wykonanie pomp ciepła, 

- zatwierdzono 20 projektów prac geologicznych, 

- zatwierdzono 3 dokumentacji geologiczno – inżynierskich, 

- zatwierdzono 6 dokumentacji hydrogeologicznej, 

- uzgodniono 3 projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. 

 

13. Nadzór nad Gminnymi Spółkami Wodnymi. 

Zgodnie z art. 462 ust.1 ustawy prawo wodne nadzór i kontrolę nad działalnością spółek 

wodnych sprawuje starosta. Na terenie powiatu puławskiego działają cztery Gminne Spółki 

Wodne zrzeszone w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Puławach tj.: Janowiec, 

Końskowola, Puławy i Żyrzyn. Obszar zmeliorowany wynosi  łącznie 9 575,6 ha, w tym: 

8 626,82 ha - grunty orne i 948,78 ha - użytki zielone. Łączna długość rowów melioracyjnych 

wynosi 265 500 m. Na zmeliorowanych gruntach znajduje się 3 428 sztuk budowli wodnych 

(wyloty, przepusty, studnie drenarskie). 

Utrzymaniem i konserwacją sytemu drenarskiego zajmuje się Rejonowy Związek Spółek 
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Wodnych w Puławach. Budżety uchwalone przez poszczególne Gminne Spółki Wodne  

i zatwierdzane przez starostę. Wystarczają one na pokrycie średnio 20-25% potrzeb 

wynikających z przeglądów urządzeń melioracyjnych. Ściągalność składek członkowskich 

w ostatnich latach wynosiła około 60 %. Łączne koszty wykonanych robót konserwacyjnych 

na terenie działania RZSP wyniosły  w 2020 r.   -  595 569,00 zł. Prace obejmowały usuwanie 

awarii na drenowaniu, konserwację rowów, wycinkę zakrzaczeń i remonty budowli. 

 

14. Finansowanie zadań ze środków „ochrony środowiska”. 

Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar w części 

stanowią dochód budżetu powiatu. Aktualnie 100% tych środków wykorzystywanych jest na 

zadania powiatu określone w budżecie z możliwością finansowania zadań jednostek 

podległych powiatowi. Przeznaczenie tych środków określa art. 400a ustawy prawo ochrony 

środowiska i jest to: 

- edukacja ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 

zrównoważonego rozwoju; 

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska; 

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu 

środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła; 

- wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem 

do informacji o środowisku; 

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów 

zieleni,  zadrzewień, zakrzewień oraz parków; 

- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i z ochroną wód; 

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy 

wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii; 

- wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych, 

- wspieranie ekologicznych form transportu; 

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, 

powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących 

metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na 

podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody; 

- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady 

zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.  

Wpływy z tytułu opłat i kar w 2020 r. wyniosły 494 678,00 zł i zostały przeznaczone na: 

- odbudowę systemu rowów odwadniających, remonty przepustów drogowych  

i pielęgnację zieleni wzdłuż dróg powiatowych,  

- opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla gm. Kazimierz Dolny. 

 

Nadmienić należy, że stan epidemii COVID-19 wprowadzony w marcu 2020 r. nie 

spowodował znaczących utrudnień w realizacji zadań Wydziału. Wszystkie zadania 

realizowane były zgodnie z założeniami i harmonogramami. Zwiększyła się ilość spraw 

załatwianych drogą korespondencyjną i poprzez systemy teleinformatyczne. Ze względu na 

okresy pracy zdalnej nieznacznie mógł się wydłużyć termin załatwianych spraw. 
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16. Obronność 

 

Nałożone na Powiat zadania z zakresu obronności koordynuje Wydział Zarządzania 

Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Puławach. 

Pracą Wydziału kieruje Kierownik Wydziału, który jednocześnie pełni funkcję 

Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Puławach. 

W wydziale są utworzone stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności 

oraz stanowisko ds. obronnych, wojskowych i kancelarii tajnej. 

Głównym celem działania Wydziału w 2020 roku było doskonalenie struktur 

powiatowych realizujących zadania w sferze obronnej oraz ochrony ludności cywilnej przed 

niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych, klęsk żywiołowych lub sytuacji 

kryzysowych. Realizowane były zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa 

nałożone na administrację samorządową szczebla powiatowego w tym zakresie,  

w szczególności realizacja zadań związanych z epidemią COVID – 19. 

W Wydziale opracowywane i aktualizowane są plany i dokumentacje umożliwiające 

realizację zadań nałożonych przez przepisy prawa na starostę w zakresie obronności  

i szeroko pojętej ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych. W 2020 r. praca wydziału 

skupiała się przede wszystkim na realizacji ustaw, rozporządzeń i poleceń związanych ze 

zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2. Na bazie Wydziału w razie zaistnienia sytuacji 

kryzysowych i stanu klęski żywiołowej rozwijane jest Powiatowe Centrum Zarzadzania 

Kryzysowego. W sytuacjach zagrożeń zwoływany jest Powiatowy Zespół Zarzadzania 

Kryzysowego/ sztab kryzysowy/ na czele którego stoi starosta. W stanie gotowości obronnej 

państwa czasu kryzysu i wojny w Wydziale Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 

tworzony jest Stały Dyżur Starosty i główne Stanowisko Kierowania Starosty. 

W celu sprawnej realizacji poszczególnych zadań wydział opracowuje i aktualizuje  

następujące plany, procedury i dokumentacje : 

- Plan Operacyjny Funkcjonowania Powiatu Puławskiego w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

- Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego. 

- Moduły zadaniowe stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w 

cyberprzestrzeni CRP na  obszarze Powiatu Puławskiego. 

- Powiatowy Plan Obrony Cywilnej. 

- Powiatowy Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią. 

- Plan  Ewakuacji Ludności zwierząt i mienia (plan ewakuacji  II i III stopnia ). 

- Planu Ochrony Zabytków na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych. 

- Plan przygotowania podmiotów leczniczych  na potrzeby obronne państwa. 

- Powiatowy Plan Dystrybucji Jodku Potasu. 

- Plan Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej. 

- Plan przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. 

- Plan przemieszczania Zarządu Powiatu Puławskiego i SK Starosty na zapasowe 

miejsce pracy. 

- Roczny Plan Działania Szefa OC Powiatu. 

- Powiatowy plan szkolenia obronnego. 
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- Roczny plan kontroli obronnych. 

- Dokumentacja Stanowiska Kierowania Starosty. 

- Dokumentacji Stałego Dyżuru Starosty . 

- Regulamin organizacyjny Starostwa na czas zagrożenia  i wojny. 

- Dokumentacja na potrzeby HNS/Wsparcie przez państwo gospodarza/. 

- Dokumentacja osób reklamowanych z urzędu i na wniosek. 

- Dokumentacja dotycząca ochrony informacji niejawnych (instrukcje postępowania z IN 

o klauzuli zastrzeżone i poufne, plan ochrony IN, dokumentacja postepowań 

sprawdzających, dokumenty akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, 

wymagane wykazy itp.). 

 

Ponadto Wydział koordynuje i odpowiada za: 

- rozliczenie dotacji finansowych celowych Wojewody Lubelskiego na utrzymania 

kwarantanny zbiorowej.  

- pełnienie całodobowego dyżuru na potrzeby zarządzania kryzysowego przez 

pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego w ramach  Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego zapewniając przepływ informacji na potrzeby zarządzania 

kryzysowego oraz realizacje zadania, o których mowa w art. 16 ust. 2 ustawy  

o zarzadzaniu  kryzysowego, 

- aktualizację opracowanych planów, 

- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu, 

- rozliczenie dotacji finansowych celowych Wojewody Lubelskiego na kwalifikację 

wojskową oraz badania specjalistyczne i szkolenie obronne, 

- bieżące działania w zakresie ochrony informacji niejawnych ( prowadzenie postepowań 

sprawdzających i szkolenia w zakresie ochrony IN, aktualizowanie wykazów osób 

dopuszczonych do IN, itp.), 

- reklamowanie osób na wniosek i z urzędu, 

- przygotowywanie posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

- zapewnienie obsługi posiedzeń komisji bezpieczeństwa i porządku, aktualizacja składu 

komisji, sporządzenie sprawozdania z działalności komisji, 

- sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa na terenie powiatu i bieżąca 

wymiana informacji pomiędzy PCZK, M/GCZK a WCZK, 

- prowadzenie stałego monitoringu zagrożeń ,ostrzeganie ludności powiatu przed 

zagrożeniami, 

- uzgodnienie planów działania Szefów OC Gmin/Miast, 

- opracowanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w powiecie za 2020 r., 

- organizowanie oraz przeprowadzanie szkoleń obronnych i treningu powiatowego 

Stałego Dyżuru , udział w ćwiczeniu  KSWS i A  pk. RENEGADE/SARE-19,  

w wojewódzkim treningu Stałego Dyżuru, 

- codzienne sprawdzanie  łączności w sieci radiotelefonicznej wojewody z UG/M  

z terenu powiatu, 

- uczestnictwo w treningach z ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach 

uderzeniami z powietrza, 

- udział w szkoleniach z zakresu OC, spraw obronnych  i kryzysowych, organizowanych 

przez szczebel wojewódzki, 



Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2020 rok 
 

126 
 

- organizacja konkursów plastycznych i turniejów wiedzy o tematyce bezpieczeństwa dla 

dzieci i młodzieży, 

- uzgadnianie stanów ilościowo-wartościowych sprzętu OC z gminami/miastami i LUW w 

Lublinie, weryfikacja protokołów stanu technicznego sprzętu z gmin oraz przesłanie ich 

do LUW w Lublinie, sporządzenie zbiorczego protokołu wybrakowania; aktualizacja 

ewidencji powiatowej, 

- prowadzenie powiatowego magazynu  przeciwpowodziowego, 

- udział w przeglądach wiosennych wałów przeciwpowodziowych prowadzonych przez 

„Wody Polskie”, 

- opracowanie danych  do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań 

Obronnych, 

- przeprowadzenie kontroli realizacji zadań OC przez szefów OC Gmin, 

- przeprowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych, 

- sporządzenie sprawozdań z zakresu przygotowania służby zdrowia na potrzeby 

obronne, 

- udział w spotkaniach dotyczących poszukiwań padłych dzików w lasach, pomoc  

w organizacji przeszukiwań, 

- opracowywanie oraz wydawanie stosownych zarządzeń Starosty Puławskiego, 

- prowadzenie bieżącej współpracy z gminami oraz powiatowymi służbami, inspekcjami  

i strażami w celu realizacji zadań Wydziału. 

 

 

17. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

 

Starosta i Zarząd Powiatu realizuje zadnia przy pomocy powiatowych służb, inspekcji  

i straży, w szczególności Komendy Powiatowej Policji w Puławach. 

W ramach struktury garnizonu lubelskiej Policji pod względem wielkości Komenda 

Powiatowa Policji w Puławach zajmuje 5 miejsce . W strukturach jednostki znajdują się : 

Komisariat Policji w Kurowie oraz Posterunki Policji w Kazimierzu Dolnym i Nałęczowie . 

W okresie 2020 roku wszczęto 1513 postępowań, dynamika w stosunku do 

analogicznego okresu 2019 r. wynosi 75,9. Wykrywalność ogólna przestępstw kształtowała 

się na poziomie  ( w 2019 r. wynosiła 76,8 ), nastąpił wzrost wykrywalności ogółem, w 2020r. 

wynosiła 81,4.  

W 2020 r. policja interweniowała 18 413 razy w tym 1530 interwencji pilnych,  

w analogicznym okresie 2019 r. było 15 331 interwencji. 

Średni czas reakcji na zdarzenia na obszarze działania Komendy wynosił: 

- w 2020 r. w obszarze pilnym - 00:08:59, w obszarze zwykłym – 00:13:35 

- w 2019 r. w obszarze pilnym - 00:08:44, w obszarze zwykłym – 00:13:25 

próg satysfakcji dla Garnizonu Lubelskiego w 2019 r. wynosił – 00:09:00 
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Statystyki w poszczególnych grupach przestępstw kształtowały się następująco: 

 

Rodzaj przestępstwa Za 2019 rok za 2020 rok Dynamika 

Przestępstwa kradzieży cudzej rzeczy 
Wykrywalność przestępstw kradzieży 
cudzej rzeczy 

140 187 147 

48,1% 62% wzrost 

Przestępstwa kradzieży z włamaniem 67 78 116,4 

Wykrywalność przestępstw kradzieży z 
włamaniem 

43,6% 66,3% wzrost 

Bójki i pobicia 18 8 44% 

Wykrywalność przestępstw bójki i pobicia 83,3% 100% wzrost 

Uszczerbek na zdrowiu 29 27 93,1% 

Wykrywalność przestępstw z 
uszczerbkiem na zdrowiu 

96,6% 100% spadek 

Uszkodzenie rzeczy 96 96 100% 

Wykrywalność przestępstw z 
uszkodzeniem rzeczy 

39,6% 75% wzrost 

Zabójstwo 1 4 400% 

Wykrywalność zabójstw 100% 100% - 

Przestępczość narkotykowa 102 105 102,94 

Wykrywalność przestępczości 
narkotykowej 

95,2 % 97,1% wzrost 

 

Przestępczość narkotykowa - łącznie w 2020 r. zabezpieczono ogółem 4 830,25 

gramów środków odurzających w tym: 2 390.10 gram amfetaminy ( w 2019 r. – 827,70 g), 

900,40 gramów marihuany ( w 2019 r. – 2 390,10 g), 11 upraw konopi ( w 2019 – 11 upraw), 

49 krzaki konopi (w 2019 r. – 95 szt.), 1 078,00 g konopi indyjskich (w 2019 r. – 2 090 g). 

Ponadto skonfiskowano 207 257 szt. papierosów, 434,2 kg krajanki tytoniowej oraz 22,5 l 

alkoholu ( uszczuplenie podatków na kwotę 239 471 zł). 

W 2020 r. zanotowano 63 tymczasowe aresztowania ( w 2019 r. – 43), w tym 24 

tymczasowe areszty za znęcanie się nad rodziną ( w 2019 r. – 19) 

W PDOZ KPP Puławy zatrzymano 955 osób (w 2019 r. – 1 147), do wytrzeźwienia – 

387, do przestępstw - 359, do wykroczeń – 8, na polecenie sądów – 133, prewencyjnie – 46. 

W 2020 r. wszczęto 317 postępowań w zakresie  przestępstw gospodarczych 

(dynamika do 2019 – 85,4%) - wykrywalność tych przestępstw kształtowała się na poziomie 

76,8% ( w 2019 r. na poziomie 69,4%) 

 W 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2019, zmalała liczba wypadków 

drogowych z 61 do 43, wzrosła liczba zabitych z 4 do 9, natomiast zmalała liczba rannych  

z 71  do 39. W analogicznym okresie zmalała liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców  

w 2020 – 180 ( 2019 – 210). W 2020 r. przebadano 21 676 kierowców ( w 2019 – 51 720). 

W tym okresie odbyło się 62 imprezy i uroczystości ( w 2019 r. - 106), w których 

zaangażowanych było 660 policjantów (w 2019 r. – 1 741). 

W zakresie profilaktyki społecznej policjanci z KPP Puławy w 2020 roku zorganizowali 

118 spotkań profilaktycznych, w których uczestniczyło 2 120 dzieci i 565 dorosłych. 

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji uczestniczyli bądź współorganizowali wydarzenia 

takie jak: 

- kampania społeczna „Moje szczęści w Twoich rękach” 
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- tydzień zrównoważonego transportu 

- narodowe czytanie. 

- konkursy „Praca służb w czasie pandemii”. 

Kampania społeczna „Moje szczęście w Twoich rękach” została skierowana do rodziców 

do 7 roku życia uczęszczających do puławskich placówek oświatowych. W ramach kampanii 

przekazano opracowane wcześniej materiały edukacyjne, m.in. ulotki, broszury, materiały 

informacyjne, kontynuowano cykl audycji w TV LPU na temat przeciwdziałania przemocy 

wobec małych dzieci. 

 

Realizowane w 2020 r. przez KPP Puławy czynności związane z zabezpieczeniem 

spokoju i porządku publicznego na terenie powiatu puławskiego skupione były  

w szczególności na zadaniach dodatkowych, podyktowanych troską o życie i zdrowie ludzi,  

a wynikających z wprowadzonego stanu epidemii. Policjanci prowadzili kontrole oraz 

sprawdzali, czy przestrzegane były zasady obowiązkowej kwarantanny. Dodatkowo pytano, 

czy osoba poddana kwarantannie dobrze się czuje oraz czy nie potrzebuje pomocy. Gdy 

zachodziła taka potrzeba, informowano inne służby o konieczności wsparcia osób 

przebywających na kwarantannie. Policjanci KP zrealizowali ok. 184 000 sprawdzeń osób 

objętych kwarantanną lub izolacją domową. 

Patrolując ulice apelowano również o rozwagę i przestrzeganie obowiązujących zaleceń. 

Interweniowano, gdy łamane były  te zalecenia, dotyczy to między innymi zakazu 

grupowania się.  

 

Pomimo zaangażowania w walkę z koronawirusem, na bieżąco realizowano 

dotychczasowe obowiązki pełniąc codzienną służbę o czym świadczą przedstawione wyżej 

informacje. 

 

 

18. Ochrona przeciwpożarowa, przeciwpowodziowa, w tym 

wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego oraz zapobieganie innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz 

środowiska 

 

Zadania z tego zakresu realizowane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego  

i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Puławach we współpracy z Komendą 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Puławach. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach zgodnie z art. 1 ust. 2 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej wykonuje między innymi 

zadania z zakresu: rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, 

organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub 

likwidacji miejscowych zagrożeń, wykonywania pomocniczych specjalistycznych czynności 

ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne 

służby ratownicze, nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. 
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Jednocześnie jednym z ważniejszych zadań Komendy jest organizowanie 

na poziomie powiatu krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego jako integralnej części 

organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa powołanego w celu ratowania życia, 

zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowania i rozpoznawania pożarów, klęsk 

żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. 

Podstawowymi i najważniejszymi elementami systemu ratowniczego oraz 

bezpieczeństwa publicznego są podmioty ratownicze, które w zależności od zakresu 

zobowiązań, kompetencji, możliwości sprzętowych, wyszkolenia i integracji w ramach reguł 

systemu państwowego, realizują zadania z zakresu ratownictwa chemicznego, 

ekologicznego, technicznego, medycznego i gaszenia pożarów. Wśród jednostek ochrony 

przeciwpożarowej obok Państwowej Straży Pożarnej wchodzących w skład systemu, 

największy potencjał ilościowy stanowią jednostki ochotniczych straży pożarnych.  

W ramach realizacji zadań i programów na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na 

poziomie powiatowym i gminnym, Państwowa Straż Pożarna współpracuje zarówno  

z władzami lokalnymi, Strażą Miejską, Policją, Pogotowiem Ratunkowym, jak i organizacjami 

pozarządowymi, m.in. z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Zakładową Strażą Pożarną 

Grupa Azoty Puławy. 

Podstawą analizy stanu bezpieczeństwa powiatu są ustalenia dokonywane w toku 

czynności kontrolno-rozpoznawczych, statystyka działań ratowniczo - gaśniczych oraz 

analiza zabezpieczenia operacyjnego terenu powiatu puławskiego.  

 

1. Analiza działań ratowniczo – gaśniczych 

W roku 2020 na terenie powiatu puławskiego odnotowano 1541 zdarzeń  

(w 2019 r. – 1408, w 2018 r. - 1236) wymagających interwencji jednostek ochrony 

przeciwpożarowej w tym: 522 pożary, 922 miejscowe zagrożenia, 97 alarmów fałszywych. 

W porównaniu do roku 2019 nastąpił: 

 wzrost ogólnej ilości zdarzeń o ok. 9,45%,  

 spadek ilości pożarów o ok. 2,06%, 

 wzrost ilości miejscowych zagrożeń o ok. 19,28%,  

 wzrost ilości alarmów fałszywych o ok. 18,29%. 

W ostatnich latach na terenie powiatu puławskiego następuje wzrost ilości zdarzeń 

wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Porównując ilość zdarzeń, 

na terenie powiatu puławskiego w latach 2019 i 2020 odnotowano wzrost o 133 ogólnej ilości 

zdarzeń, mimo spadku ilości pożarów o 11. Było to spowodowane wzrostem ilości 

miejscowych zagrożeń o 149 oraz ilości alarmów fałszywych o 15 

Tereny gmin Miasto Puławy, Puławy i Kazimierz Dolny są obszarami na których 

dochodziło do największej ilości zdarzeń z pośród gmin powiatu puławskiego wymagających 

interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej.  

W 2020 r. na terenie powiatu 60% zdarzeń stanowiły miejscowe zagrożenia, 34% 

pożary, natomiast 6% alarmy fałszywe.  

Najwięcej zdarzeń na terenie powiatu puławskiego w 2020 r. odnotowano w miesiącach 

kwiecień (259) i czerwiec (208) oraz sierpień (175). Z kolei najmniej w miesiącach styczeń 

(61) oraz listopad i grudzień (po 75). 
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Pożary 

Pożary (522) w ogólnej liczbie wyjazdów do zdarzeń w 2020 r. stanowiły 34%, a ich 

wielkość w porównaniu z rokiem 2019 (533) spadła o około 2,06%. Pożary zakwalifikowane, 

jako małe (497) stanowiły ok. 95,2% ogólnej liczby pożarów, średnie (22) – 4,2%, duże (2) – 

0,4%, bardzo duże (1) – 0,2%.  

Najwięcej pożarów dotyczyło upraw, rolnictwa (213) obiektów mieszkalnych (97), lasów 

(51) oraz innych obiektów (128). Pod pojęciem „Inne obiekty” należy rozumieć miedzy innymi 

śmietniki wolnostojące, garaże i warsztaty samochodowe, pojedyncze drzewa, pobocza 

dróg, trawy, instalacje itp. 

Najwięcej pożarów powstało w miesiącach kwiecień (196) i marzec (110) i stanowią one 

58,6% ogólnej liczby pożarów w 2020 roku. Z kolei najmniej w miesiącach październik (10) 

oraz maj i czerwiec (po 13). 

Z uwagi na małą ilość opadów atmosferycznych w miesiącach kwiecień i marzec 

odnotowano zwiększoną ilość pożarów nieużytków i traw. 

Głównymi przypuszczalnymi przyczynami pożarów były m.in. nieostrożność osób dorosłych 

przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki”: (215), „podpalenia 

umyślne (152) oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe (40). 

 

Miejscowe zagrożenia 

Pod pojęciem miejscowych zagrożeń należy rozumieć zdarzenie wynikające  

z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody nie będące pożarem ani 

klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, 

któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania 

nadzwyczajnych środków. Do najczęstszych zdarzeń zakwalifikowanych jako 

„miejscowe zagrożenie” zalicza się m.in.: wypadki drogowe, podtopienia, powalone 

drzewa, zerwane dachy, czy też zagnieżdżenie się owadów stwarzające zagrożenie. 

W 2020 r. na terenie powiatu puławskiego liczba miejscowych zagrożeń wyniosła 922  

i wzrosła o 19,28 % w porównaniu do 2019 roku (773 zdarzeń). Z ogólnej liczby wyjazdów do 

zdarzeń miejscowe zagrożenia stanowią 60%. Najwięcej miejscowych zagrożeń dotyczyło 

obiektów mieszkalnych (242), środków transportu (180) oraz innych obiektów. Pod pojęciem 

„Inne obiekty” należy rozumieć miedzy innymi obiekty przyrody naturalnej np. pojedyncze 

drzewa (usuwanie zagrożeń związanych z powalonymi drzewami, zwisającymi gałęziami) 

oraz obiekty hydrotechniczne, rozlane substancje, zalania jezdni itp.). 

Najwięcej miejscowych zagrożeń miało miejsce w miesiącu czerwcu (182), lipcu (116) 

oraz sierpniu (113). Z kolei najmniej w miesiącach styczeń (37), marzec (44) oraz grudzień 

(47). 

Na terenie powiatu puławskiego w 2020 r. największa ilość miejscowych zagrożeń 

spowodowana była z silnymi wiatrami (228), niezachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu 

środków transportu (158), gwałtownymi opadami atmosferycznymi (110), nietypowym 

zachowaniem się zwierząt, owadów stwarzających zagrożenie (70) oraz innymi przyczynami 

(267). Pod pojęciem „Inne przyczyny” należy rozumieć miedzy innymi pomoc zespołom 

Państwowego Ratownictwa Medycznego w dotarciu do osób poszkodowanych  

w mieszkaniach i ich transport, pomoc Policji w otwarciu mieszkań i zabezpieczenia działań 

operacyjnych, pęknięcia instalacji wodnych w obiektach, usuwanie substancji chemicznych  

i innych, wyczuwalne niezidentyfikowane zapachy w obiektach, uwalnianie zwierząt na 
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terenie zbiorników wodnych lub gdy nie mogły wydostać się z innych obiektów i konstrukcji, 

poszukiwanie zaginionych osób a także działania polegające na wparciu PRM w walce 

przeciwko COVID-19. 

 

W ramach wsparcia PRM w walce przeciwko COVID-19 odnotowano 35 wyjazdów PSP 

oraz 5 OSP. Ponadto, 2 funkcjonariuszy KP PSP Puławy zostało oddelegowanych do pracy 

w szpitalach tymczasowych. 

 

Medyczne Działania Ratownicze (MDR) 

W 2020 r. na terenie powiatu puławskiego jednostki ochrony przeciwpożarowej 

wykonywały również Medyczne Działania Ratownicze (MDR), przez które należy rozumieć 

działania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych. 

W trakcie 107 zdarzeń (przy 9 pożarach) oraz (przy 98 miejscowych zagrożeń) strażacy 

prowadzili medyczne działania ratownicze dla mieszkańców powiatu puławskiego. 

 

2. Działalność kontrolno – rozpoznawcza 

Coroczne kontrole realizowane są na podstawie planu czynności kontrolno 

- rozpoznawczych w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakładach 

pracy i obiektach na terenie powiatu puławskiego, stanowiącego załącznik do Planu Pracy 

Komendy Powiatowej PSP na dany rok.  

 

Do 31 grudnia 2020 r. w ramach rozpoznawania zagrożeń i nadzoru nad 

przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych funkcjonariusze przeprowadzili 100 

czynności kontrolno-rozpoznawczych z czego: 

- w obiektach użyteczności publicznej – 34; 

- w obiektach zamieszkania zbiorowego - 13; 

- w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych - 17; 

- w obiektach produkcyjnych i magazynowych - 33; 

- w lasach - 3; 

w tym w zakresie oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań 

technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym – 27 oraz wydano 30 opinii w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej. 

Ze 109 skontrolowanych obiektów 21 były to obiekty z nieprawidłowościami. Ogólnie 

stwierdzono 50 nieprawidłowości. W związku ze stwierdzeniem naruszenia przepisów 

przeciwpożarowych w kontrolowanych obiektach, na właścicieli, zarządców lub 

użytkowników zostały nałożone obowiązki usunięcia uchybień, określone w drodze decyzji 

administracyjnych. Do 31 grudnia 2020 roku wydano 13 decyzji administracyjnych 

nakazujących usunięcie uchybień we wskazanym terminie. 

 

3. Monitoring pożarowy 

Istotną kwestią wpływającą na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektów jest 

wyposażanie ich w urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej m. in. w System 

Sygnalizacji Pożarowej (SSP), który połączony z Alarmowym Centrum Odbiorczym Alarmów 

Pożarowych (COAP) Komendy Powiatowej PSP, daje gwarancję szybkiego reagowania na 

powstałe zdarzenie pożarowe. Na dzień dzisiejszy na terenie powiatu puławskiego 
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funkcjonuje 72 obiekty wyposażone w SSP, z czego 42 obiekty należą do grupy obiektów 

objętych obowiązkiem wyposażenia w SSP i podłączenia do PSP. Zgodnie ze stanem 

wiedzy, na chwilę obecną na 42 obiekty objęte obowiązkiem 41 jest podłączonych do COAP 

PSP Puławy.  

 

4. Operacyjne przygotowanie terenu 

 

Sieć dróg oraz drogi pożarowe 

Na terenie powiatu drogi o utwardzonej i odpowiednio wytrzymałej nawierzchni, 

umożliwiają dojazd o każdej porze roku pojazdom jednostek straży pożarnej  

w okolice większości obiektów budowlanych i terenów.  

Zgodnie z przepisami wybrane obiekty budowlane wymagają doprowadzenia dróg 

pożarowych tj. dojazdu o określonych parametrach dla pojazdów straży pożarnej 

bezpośrednio do samego obiektu. Na terenie powiatu, a w szczególności 

w Puławach problemy w tym zakresie dotyczą niektórych średniowysokich i wysokich bloków 

mieszkalnych (wys. powyżej 4 kondygnacji nadziemnych) zlokalizowanych  

na większości puławskich osiedli, które budowane były do końca lat osiemdziesiątych 

Zdarzają się utrudnienia w dojazdach spowodowane nieprawidłowym parkowaniem 

pojazdów przez mieszkańców. W szczególności dotyczy to budynków wysokich  

i średniowysokich na terenie Puław, Kazimierza Dolnego oraz Nałęczowa.  

Dodatkowym utrudnieniem dla swobodnego przejazdu pojazdów straży pożarnej staje 

się nagminne instalowane szlabanów, bram, barier i słupków zaporowych,  

co w konsekwencji opóźnia dojazd jednostek na miejsce zdarzenia, a niekiedy wymusza 

przejazd ciężkimi pojazdami przez chodniki i trawniki.  

 

Zaopatrzenie wodne. 

Podstawowym źródłem wody do celów gaśniczych jest zewnętrzna sieć wodociągowa 

wyposażona w hydranty zewnętrzne. Na terenie powiatu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami funkcjonują hydranty nadziemne i podziemne. W ostatnim czasie obserwuje się 

modernizację sieci hydrantowej, zarówno w zakresie wymiany sieci i hydrantów, jak  

i czytelnego oznaczenia. 

Podstawowe zasoby wody do gaszenia pożarów o dużych rozmiarach stanowią rzeki: 

Wisła, Wieprz, Kurówka, Bystra oraz stawy. 

Braki bądź trudności mogą wystąpić podczas dużych pożarów na terenach obszarów 

leśnych.  

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów  

na terenie powiatu można uznać za dobre. 

 

Łączność alarmowania i powiadamiania 

Bardzo ważnym parametrem operacyjnym określającym dyspozycyjność jednostek jest 

czas dojazdu jednostek do miejsca zdarzenia od momentu zadysponowania.  

Do października 2020 roku system selektywnego alarmowania jednostek OSP 

funkcjonował w 57  jednostkach OSP (z 68 jednostek). 

Poziom organizacji łączności alarmowania i powiadamiania można uznać  

za bardzo dobry.  
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5. Sieć jednostek ochrony przeciwpożarowej 

Zabezpieczenie operacyjne powiatu puławskiego stanowią siły i środki Komendy 

Powiatowej PSP w Puławach, Ochotnicze Straże Pożarne włączone do KSRG (21 

jednostek), inne Ochotnicze Straże Pożarne (niewłączone do KSRG (47 jednostek), oraz 

Zakładowa Straż Pożarna Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 

 

W 2020 r. do zdarzeń na terenie powiatu puławskiego wyjechały łącznie 1692 pojazdy z 

czego JRG (1185), OSP w KSRG (1065), inne OSP (419) oraz ZSP (23). W ogólnej liczbie 

zdarzeń uczestniczyło 11778 strażaków z czego JRG (3950), OSP w KSRG (5631), inne 

OSP (2110) oraz ZSP (87). Łącznie na terenie powiatu funkcjonuje 68 jednostek OSP, z 

czego 63 wyposażonych jest w samochody ratowniczo-gaśnicze, 5 nie posiada na swoim 

wyposażeniu samochodów 

Mając na uwadze powyższe poziom zabezpieczenia operacyjnego powiatu puławskiego 

w zakresie sieci jednostek ochrony przeciwpożarowej można uznać za akceptowalny. 

 

6. Wyposażenie techniczne jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

 

Komenda Powiatowa PSP w Puławach, w tym Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 

Główny trzon sprzętu Komendy Powiatowej PSP w Puławach stanowią 4 samochody 

gaśnicze z napędem terenowym – 2 ciężkie (o pojemności zbiornika środka gaśniczego 

5500 l i 10450 l) oraz dwa samochody średnie (o pojemności zbiornika środka gaśniczego 

2750 litrów każdy).  

Drugą grupę samochodów stanowią samochody specjalne oraz sprzęt specjalistyczny 

do ratownictwa drogowego, chemicznego, ekologicznego, wodnego i wysokościowego  

(w tym skokochron). 

Wyposażenie techniczne Komendy Powiatowej PSP w Puławach uważa się za 

wystarczające w odniesieniu do występujących zagrożeń. Konieczne są jednak stałe 

działania mające na celu utrzymanie sprzętu w sprawności oraz zastępowanie wysłużonych 

jednostek sprzętowych nowymi. Istotne z lokalowego i operacyjnego punktu widzenia są 

również działania mające na celu unowocześnianie bazy sprzętowej i jej racjonalizację. 

Bieżąca analiza bazy lokalowo-garażowej będącej w dyspozycji KP PSP w Puławach 

wymusza konieczność podjęcia działań mających na celu poprawę warunków w tym 

zakresie. Do głównych przyczyn tego stanu należy niezapewnienie właściwych warunków 

bezpieczeństwa jak również funkcjonalnych. Budynek główny eksploatowany jest od 1974 r. 

Wybudowany został na podmokłym terenie o wysokim poziomie wód gruntowych. Powoduje 

to niszczenie murów, tynków i posadzek oraz elementów wyposażenia. Skutkuje to 

pogorszeniem stanu technicznego budynku oraz nie zapewnia właściwych warunków 

higienicznych. Ponadto wcześniejsza, dwuetapowa budowa obiektu, połączona w 

późniejszych latach z likwidacją kotłowni węglowej spowodowała, iż układ pomieszczeń jest 

bardzo skomplikowany i trudny do zaadaptowania na nowe funkcje, a jego ograniczona 

powierzchnia użytkowa dodatkowo to utrudnia. Natomiast wypełnienie innych niezbędnych 

funkcji wymaga rozbudowy budynku. Pozostałe budynki tj. warsztatowo-magazynowy i wiata 

magazynowa oraz budynek stacji paliw również wymagają gruntownego remontu, 

przebudowy i dostosowania do potrzeb. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń do 

pożądanych funkcji wydaje się być jednak nieuzasadniona z powodów ekonomicznych i 

funkcjonalnych. Stan eksploatowanych obiektów oraz techniczne uwarunkowania 
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jednoznacznie przemawiają za budową nowego budynku strażnicy przy jednoczesnej 

rezygnacji  

z kosztownego remontu obecnie funkcjonujących obiektów. Próby pozyskania 

odpowiedniej działki budowlanej na ten cel skończyły się niepowodzeniem, co sprawia, że 

ewentualny nowy obiekt powstanie w dotychczasowej lokalizacji.  

Dzięki wsparciu przedsięwzięcia przez samorządy gminne w bieżącym roku planuje się 

wykonanie kompleksowej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę. 

 

Ochotnicze Straże Pożarne 

Działalność ratowniczą w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu 

realizuje 68 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Z ogólnej liczby OSP funkcjonujących 

na terenie powiatu 21 jednostek włączonych jest do krajowego systemu ratowniczo – 

gaśniczego(KSRG). Są to jednostki o największej wartości operacyjnej zarówno pod 

względem liczebności, wyszkolenia i usprzętowienia oraz dyspozycyjności operacyjnej. 

Jednostki pozostają w ciągłej gotowości do podejmowania działań ratowniczych przez cały 

rok. 

Wszystkie jednostki OSP z KSRG prowadzą działania ratowniczo – gaśnicze związane z 

gaszeniem pożarów (w tym wewnętrznych) oraz realizują zadania ratownictwa 

specjalistycznego na poziomie podstawowym.Obecnie wyposażenie jednostek OSP KSRG 

w sprzęt jest na zadawalającym poziomie i pozwala na realizowanie zadań ratowniczych na 

poziomie podstawowym we wszystkich dziedzinach ratownictwa oraz umożliwiania wsparcie 

techniczne samorządów na rzecz ochrony ludności poprzez zastosowanie posiadanego 

sprzętu. Pozostałe jednostki OSP z uwagi na braki w wyposażeniu mogą realizować  

w ograniczonym zakresie działania gaśnicze bez pożarów wewnętrznych (brak aparatów 

ochrony układu oddechowego), wspomagać likwidację innych miejscowych zagrożeń oraz 

wykonywać działania pomocnicze podczas prowadzonych akcji. 

Stan przygotowania jednostek do działań ratowniczych oceniany jest podczas 

przeprowadzanych inspekcji gotowości operacyjnej. Ocenie podlega gotowość do podjęcia 

działań ratowniczych przez ratowników, gotowość pojazdów, sprzętu silnikowego i sprzętu 

ratowniczego, urządzeń i systemów łączności, umundurowania, uzbrojenia osobistego, 

ważność badań lekarskich oraz szkoleń uprawniających do uczestniczenia w działaniach 

ratowniczo - gaśniczych, warunki bezpieczeństwa i higieny w strażnicy.  

W 2020 roku z uwagi sytuację z pandemią choroby zakaźnej COVID – 19 inspekcje 

gotowości bojowej jednostek OSP nie były przeprowadzane. Przeprowadzenie inspekcji 

gotowości operacyjnej planuje się niezwłocznie zniesieniu ograniczeń spowodowanych 

pandemią.  

Obserwacje z ostatnich lat wskazują na coraz bardziej ograniczoną działalność części 

jednostek OSP spoza ksrg. Dotyczy to zwłaszcza jednostek z terenu gmin Wąwolnica, 

Końskowola i pojedynczych jednostek z innych gmin. 

 

Zakładowa Straż Pożarna Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A 

ZSP powołana została do prowadzenia akcji ratowniczych związanych z gaszeniem 

pożaru lub likwidacją miejscowych zagrożeń na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe 

„Puławy” S.A. oraz poza terenem zakładu w ramach Systemu Pomocy w Transporcie 

Materiałów Niebezpiecznych (pomoc techniczna w sytuacjach awaryjnych związanych  

z transportem materiałów niebezpiecznych szczególnie w zakresie ograniczania skutków 
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awarii poprzez udzielanie pomocy PSP i innym służbom ratowniczym na terenie całego 

kraju) i krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. 

Duża liczba ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych i chemicznych będąca na 

wyposażeniu ZSP umożliwia skuteczne prowadzenie działań gaśniczych oraz 

zabezpieczających akcje ratownictwa chemicznego. Jednostka może również podejmować 

działania ratownictwa technicznego z użyciem samochodu ratownictwa technicznego oraz 

ratownictwa medycznego. Jednostka posiada szeroka gamę sprzętu niezbędnego do 

likwidacji awarii chemicznych. Znajdujące się na wyposażeniu aparaty ochrony dróg 

oddechowych oraz ubrania gazoszczelne umożliwiają przy wykorzystaniu pozostałego 

sprzętu do ratownictwa chemicznego skutecznie realizować własnymi siłami działania 

interwencyjne 

Stan organizacyjny oraz poziom wyposażenia jednostki gwarantuje właściwą realizację 

działań ratowniczo – gaśniczych w zakresie ratownictwa specjalistycznego na poziomie 

podstawowym. Działania jednostki wychodzące ponad stan podstawowy możliwy jest  

w przypadku działań z zakresu ratownictwa chemicznego i medycznego (dyżur zespołów 

ratownictwa medycznego z lekarzem w siedzibie ZSP). 

 

7. Wyszkolenie. 

Realizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego w KP PSP Puławy polegająca na 

ciągłym uzupełnianiu, pogłębianiu i aktualizowaniu wiadomości oraz podwyższaniu 

umiejętności praktycznych strażaków PSP, gwarantuje efektywne prowadzenie działań 

ratowniczo-gaśniczych w tym kwalifikowanej pierwszej pomocy.  

Ze względu na ograniczoną działalność operacyjną (braki badań lekarskich, 

ubezpieczenia), części jednostek OSP spoza KSRG będzie miała problemy  

z osiągnięciem wymaganych standardów wyszkolenia i związku z tym trudne będzie 

całkowite wyeliminowanie braków w wyszkoleniu. 

Oceniając wyszkolenie strażaków KP PSP Puławy można stwierdzić, że jest na dobrym 

poziomie i pozwala na podejmowanie działań w całej sferze ustawowo przypisanych zadań w 

tym gaszenia pożarów oraz podstawowego zakresu ratownictwa technicznego, 

chemicznego, ekologicznego, medycznego i klęsk żywiołowych. Podobnie wyszkolenie 

jednostek OSP z KSRG, jest na zadawalającym poziomie i pozwala na realizowanie zadań 

ratowniczych na poziomie podstawowym podczas gaszenia pożarów w tym wewnętrznych, 

ratownictwo techniczne na drogach, likwidacja zagrożeń związanych z anomaliami 

pogodowymi oraz wsparcie techniczne samorządów na rzecz ochrony ludności. Pozostałe 

jednostki OSP z uwagi na braki w wyszkoleniu mogą realizować w ograniczonym zakresie 

działania gaśnicze bez pożarów wewnętrznych oraz wspomagać likwidację innych 

miejscowych zagrożeń. 

Z uwagi na chorobę zakaźną COVID – 19 szkolenia strażaków ochotników zostały 

zawieszone na czas trwania pandemii i będą kontynuowane niezwłocznie  

po zniesieniu obostrzeń. 

 

8. Prewencja społeczna/programy edukacyjne. 

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Puławach od wielu lat  realizują 

działalność edukacyjno-informacyjnych w formie pogadanek w szkołach, przedszkolach, 

instytucjach jak również w siedzibie Komendy. Pogadanki mają na celu pogłębienie 

świadomości młodego społeczeństwa odnośnie zagrożeń z którymi zmaga się na co dzień 
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straż pożarna oraz konsekwencji nieostrożnego postępowania z ogniem w aspekcie ogromu 

poniesionych strat oraz szkodliwego oddziaływania na środowisko. Ponadto JRG Puławy 

bierze aktywny udział w pokazach sprzętu i prelekcjach tematycznych na terenie całego 

powiatu oraz uczestniczy w miarę możliwości w próbnych ewakuacjach z obiektów do tego 

zobowiązanych.  

W poprzednich latach realizowano następujące programy edukacyjne: „Razem 

Bezpieczniej”, „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”, „Kręci mnie 

bezpieczeństwo nad wodą”, „Bezpieczne Ferie” „Czujka na straży Twojego 

bezpieczeństwa!”, „Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo” oraz przeprowadzono szereg 

spotkań z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych na terenie powiatu puławskiego, w 

których uczestniczyło łącznie kilka tysięcy osób. Istotnym elementem działalności KP PSP 

Puławy o charakterze edukacyjnym jest coroczna organizacja i uczestnictwo przedstawiciela 

komendy w eliminacjach gminnych (wg zgłaszanych potrzeb) i powiatowych do 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP). 

Z uwagi na chorobę zakaźną COVID – 19, w 2020 r. działalność edukacyjno – 

informacyjna na czas trwania pandemii została ograniczona do minimum i będzie 

kontynuowana niezwłocznie po zniesieniu obostrzeń. 

 

Za utrzymanie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego odpowiada Wydział 

Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, który zapewnia wyposażenie, przeglądy oraz 

uzupełnienie stanów magazynowych obejmujących m.in. worki PP tkane 50x80 z zaciągiem, 

geowłókninę GEOTESS-PP-300g/m3 2x50 m2, folię czarną PE 4x25, plandeki, zapory 

przeciwpowodziowe, kurtki ochronne, płaszcze nieprzemakalne PCV, ubrania 

przeciwdeszczowe – SZTORMIAK, kamizelki ratunkowe, gumowce ocieplane, spodniobuty , 

kamizelki odblaskowe, rękawice robocze, łopaty piaskowe, szpadle, siekiery, pochodnie, 

rzutki ratownicze oraz namiot kwatermistrzowski,  stolik, krzesła składane, śpiwory. 

 

 

19. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku 

pracy 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach wykonuje swoje zadania zgodnie z ustawą z dnia  

20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jest to  

w szczególności: 

1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego 

rynku pracy, stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach; 

2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu 

aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez 

pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc  

w aktywnym poszukiwaniu pracy; 

4) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo 

pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową; 

5) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy; 
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6) inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy; 

7) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług rynku pracy; 

8) inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz 

aktywizacji bezrobotnych; 

9) opracowanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów 

deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na 

potrzeby Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz organów zatrudnienia; 

10)  inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie 

problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grupowymi pracowników  

z przyczyn dotyczących zakładów pracy; 

11)  współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy w Puławach w zakresie promocji 

zatrudnienia oraz wykorzystania środków z Funduszu Pracy; 

12)  współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania 

informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót 

publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów; 

13)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia; 

14)  wydawanie decyzji o: 

a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu 

bezrobotnego; 

b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie 

lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu 

Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów; 

c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie 

pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy; 

d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości 

nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy; 

15) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, z którymi Unia Europejska zawarła 

umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności realizowanie zadań z zakresu 

udziału w sieci EURES; 

16) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, 

wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień 

zawartych z partnerami zagranicznymi; 

17) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem  

o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca; 

18) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy; 

19) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania; 

20) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania 

bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 

wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy. 

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach funkcjonują następujące komórki organizacyjne: 

1) Centrum Aktywizacji Zawodowej: 

a) Dział Usług Rynku Pracy; 

b) Dział Instrumentów Rynku Pracy; 
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2) Dział Ewidencji i Świadczeń; 

3) Dział Finansowo – Księgowy; 

4) Dział Organizacyjno – Administracyjny; 

5) Samodzielne stanowisko do spraw kadr; 

6) Inspektor Ochrony Danych. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach na mocy ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy realizuje zadania z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy  

w ramach usług i instrumentów rynku pracy. Są to:  

1. Pośrednictwo pracy - polega w szczególności na: udzielaniu pomocy bezrobotnym  

i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom  

w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach; pozyskiwaniu ofert pracy; 

upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej 

bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy; udzielaniu 

pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy; 

informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców  

o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy; inicjowaniu  

i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami; 

współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o 

możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania; informowaniu 

bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach. W 2019 do PUP wpłynęło 

1127 ofert pracy na 1460 miejsc pracy (subsydiowane i niesubsydiowane). Spośród 

wszystkich zgłoszonych miejsc pracy, 179 to miejsca pracy subsydiowanej (finansowane 

z Funduszu Pracy, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

PFRON) a 1281 to miejsca pracy niesubsydiowanej. 

  Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Puławach świadczy również usługi pośrednictwa 

do pracy za granicą w ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia - EURES. 

Współpraca w tym systemie ma umożliwić osobom poszukującym pracy i pracodawcom 

dostęp do informacji oraz doradztwa zawodowego ułatwiającego przepływ siły roboczej, 

a także zapewnić przejrzystość rynku pracy. Istotną rolę odgrywa wymiana pomiędzy 

partnerami sieci EURES, wszystkich informacji na temat wolnych miejsc pracy, profilu 

regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy. W 2019 roku w ramach EURES 

przyjęto do PUP w Puławach 419 oferty pracy, w ramach których zgłoszonych zostało 

2811 miejsc pracy. Ponadto w ramach EURES udzielono 56 informacje osobom 

bezrobotnym i poszukującym pracy odnośnie warunków życia i pracy w krajach EOG 

oraz innych informacji związanych z wyjazdami do pracy za granicę. 

2. Realizacja zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców – Od 1 stycznia 2018r. 

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach realizuje zadania związane z wydawaniem 

zezwoleń na pracę sezonową. Zezwolenia te wymagane są w przypadku gdy 

cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w ramach działalności, określonych   

w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas 

działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), tj. w rolnictwie i turystyce. W 

2020 roku PUP w Puławach przyjął 4104 wnioski o wydanie zezwolenia na pracę 

sezonową cudzoziemca, w ramach których wydano 1908 zezwolenia na pracę 

sezonową. Ponadto PUP kontynuował zadania związane z rejestracją oświadczeń  

o powierzeniu wykonywania pracy dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, 
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Rosji lub Ukrainy. W 2020 roku wydano 788 oświadczeń o powierzeniu wykonywania 

pracy oraz 186 informacje starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych. 

3. Poradnictwo zawodowe - polega na udzieleniu szeroko rozumianej pomocy osobom 

bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca 

pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowaniu do 

lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy. Poradnictwo zawodowe 

kieruje się zasadami: dostępności usług, dobrowolności, równości oraz swobody wyboru 

zawodu i miejsca zatrudnienia, bezpłatności, poufności i ochrony danych. 

 Do podstawowych form poradnictwa zawodowego należą: 

1) Poradnictwo indywidualne 

W 2020 roku w ramach porad indywidualnych przeprowadzono 475 rozmów 

doradczych, 20 osób skierowano na badania lekarskie w celu stwierdzenia zdolności do 

odbycia szkoleń. Porady doradcze dotyczyły głównie pomocy w planowaniu rozwoju 

zawodowego, wyborze odpowiedniej formy wsparcia, uzupełnieniu lub zmianie 

kwalifikacji zawodowych. 

2) Poradnictwo grupowe 

Poradnictwo grupowe polega na pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy, którzy 

pracując w grupie, w atmosferze akceptacji i otwartości, mają możliwość zdefiniowania 

własnego problemu zawodowego, dokonania adekwatnej oceny siebie oraz rozwijania 

umiejętności podejmowania decyzji zawodowych skutkujących znalezieniem pracy.. 

 3) Informacja zawodowa 

Indywidualna i grupowa informacja zawodowa jest formą pomocy bezrobotnym, 

poszukującym pracy i innym zainteresowanym, polegającą na przekazaniu  

w szczególności informacji o usługach i instrumentach rynku pracy, o zawodach, ogólnej 

sytuacji na rynku pracy, możliwości szkolenia i kształcenia oraz podejmowania własnej 

działalności gospodarczej. 

4. Szkolenia - czyli pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub 

doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do 

wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. W 2020 roku PUP 

zorganizował łącznie 57 szkoleń, z których skorzystały 89 osób. 

5. Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez 

niego szkolenie oraz opłacanie kosztów, które zostaną poniesione w związku  

z podjęciem szkolenia. W ramach tej formy aktywizacji zawodowej zorganizowano  

28 szkoleń. 

6. Studia podyplomowe – to forma aktywizacji, w której Starosta, na wniosek 

bezrobotnego może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych. 

 W roku 2020 podpisano 3 umowy, natomiast 17 osób kontynuowało studia 

podyplomowe  rozpoczęte w 2019 r. 

7. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - środki w ramach tej formy przeznacza się na 

finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. 

Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym 

Urzędem Pracy a pracodawcą środki  z KFS można przeznaczyć na sfinansowanie 

kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości: 

1) 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% 

przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika; 



Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2020 rok 
 

140 
 

2) 100% kosztów kształcenia ustawicznego, jeśli należy do grupy 

mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego 

wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 

W 2020 roku w ramach KFS podpisano 40 umów na łączną kwotę 489 911,84 zł na 

przeszkolenie 222 osób, w tym 20 pracodawców i 202 pracowników. 

8. Przygotowanie Zawodowe Dorosłych odbywa się w formie: 

1) praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu 

kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego (trwa12 do 18 

miesięcy); 

2) przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji 

zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań 

zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów  

i specjalności dla potrzeb rynku pracy (trwa od 3 do 6 miesięcy). 

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy zawieranej 

między starostą a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową 

(obowiązkowy wpis do rejestru prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy). 

W 2020 roku, żadna osoba bezrobotna nie została objęta tą formą pomocy, ze względu 

na brak wniosków od pracodawców. 

9. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – w ramach tej formy Starosta może 

przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,  

w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane  

z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż  

6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. 

W roku 2020 PUP zawarł 40 umów, w sprawie przyznania jednorazowych środków na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na realizację tych umów wydano łącznie  

812 941,84 zł, z czego: 

a) Fundusz Pracy – 79 974,16 zł; 

b) Europejski Fundusz Społeczny – 693 767,68 zł; 

c) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 39 200,00 zł. 

10. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy – w ramach tej 

formy Starosta może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą 

koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 

w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość 

przeciętnego wynagrodzenia. 

W roku 2020 zostały zawarte 22 umowy o refundację kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w ramach, których 

utworzono 25 stanowisk pracy. Na realizację tego instrumentu wydano łącznie  

496 339,98 zł, w tym: 

a) Fundusz Pracy – 79 971,00 zł, 

b) Europejski Fundusz Społeczny – 416 368,98 zł. 

11. Prace interwencyjne - to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę  

z dofinansowaniem pracodawcy przez urząd pracy w części kosztów wynagrodzenia za 

jej zatrudnienie. Celem jest ułatwienie bezrobotnym powrotu na rynek pracy. 

W roku 2020 tą formą wsparcia objętych zostało 46 osób. Na ten cel wydatkowano  

z Funduszu Pracy kwotę o łącznej wartości 173 765,98 zł, w tym: 

a) Fundusz Pracy – 51 609,84 zł, 
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b) Europejski Fundusz Społeczny – 122 156,14 zł. 

12. Roboty publiczne - to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 

miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty (z wyłączeniem prac 

organizowanych w urzędach pracy) gminy, organizacje pozarządowe statutowo 

zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej  

i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne 

i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu 

terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek 

wodnych i ich związków. 

W 2020 roku w ramach umów zawartych z organizatorami robót publicznych 

zatrudnienie podjęło 10 osób bezrobotnych. Na ten cel wydatkowano z Funduszu Pracy 

kwotę o łącznej wartości 51 531,81 zł. 

13. Staż - to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania 

pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy  

z pracodawcą. Staż daje szansę zdobycia doświadczenia zawodowego, zarówno dla 

osób młodych jak i osób dojrzałych, które wracając na rynek pracy posiadają kwalifikacje 

nie odpowiadające jego aktualnym realiom. 

W 2020 roku w stażach uczestniczyło ogółem 332 osoby bezrobotne, w tym 2 z PFRON. 

Na realizację tego instrumentu wydano łącznie 1 776 913,37 zł., w tym: 

a) Fundusz Pracy – 438 353,68 zł., 

b) Europejski Fundusz Społeczny – 1 334 266,50 zł., 

c) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – 4 

293,19 zł. 

14. Bon stażowy – to forma w ramach której na wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku 

życia, może być przyznany bon stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu  

u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca 

zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez 6 miesięcy.  

W 2020 roku żadna osoba nie została objęta tą formą pomocy. 

15. Bon na zasiedlenie – to forma w ramach której starosta na podstawie umowy, może 

przyznać bon na zasiedlenie w związku w podjęciem przez bezrobotnego zatrudnienia, 

innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego 

zamieszkania. 

W 2020 roku z tej formy skorzystały 43 osoby bezrobotne. Na realizację tego 

instrumentu wydano łącznie 429 398,00 zł., w tym: 

a) Fundusz Pracy – 69 660,00 zł., 

b) Europejski Fundusz Społeczny – 359 738,00 zł. 

16. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego 

powyżej 50 roku życia - to forma w ramach której starosta może na podstawie zawartej 

umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za 

zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Dofinansowanie 

wynagrodzenia przysługuje przez okres: 

1) 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat a nie 

ukończył 60 lat lub; 

2) 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat. 

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie nie wyższej niż połowa 

minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Pracodawca (lub przedsiębiorca) jest 
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zobowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego po okresie 

refundacji: 

1) przez okres 6 miesięcy, w przypadku 12-miesięcznego dofinansowania 

wynagrodzenia osób  w wieku 50-60 lat; 

2) przez okres 12 miesięcy, w przypadku 24-miesięcznego dofinansowania 

wynagrodzenia osób w wieku powyżej 60 lat. 

W 2020 roku tą formą wsparcia objęte zostały 4 osoby bezrobotne i wydatkowano z 

Funduszu Pracy kwotę o łącznej wartości 35 158,67 zł. 

17. Refundacja części kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia skierowanych 

bezrobotnych do 30 roku życia – w ramach tej formy, Starosta może zrefundować 

pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na 

wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych 

bezrobotnych do 30 roku życia w wysokości określonej w ustawie, nie przekraczającej 

jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych  

w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim 

dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenie społeczne 

od refundowanego zatrudnienia. 

W roku 2020 nie realizowano tej formy pomocy, ze względu na brak wniosków. 

18. Prace społecznie użyteczne – to forma w ramach której na wniosek gminy, starosta 

może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń 

pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy,  

w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Do 

wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby 

uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, 

lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia 

socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania 

powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2. 

W 2020 roku do wykonywania prac społecznie użytecznych zostało skierowanych 28 

osób bezrobotnych. Na ten cel wydatkowano z Funduszu Pracy kwotę o łącznej wartości 

25 918,56 zł. 

19. Stypendium z tytułu kontynuowania nauki - to pomoc finansowa wypłacana osobom 

bezrobotnym nieposiadającym kwalifikacji zawodowych. Stypendium przysługuje 

bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia 

zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w : 

1) szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub 

niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo 

2) szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych. 

Warunkiem przyznania stypendium jest nieprzekroczenie wysokości dochodu na osobę 

w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; do dochodu nie wlicza się 

kwoty tego stypendium. Stypendium w okresie kontynuowania nauki wynosi 100% kwoty 

zasiłku dla bezrobotnych i jest wypłacane od dnia rozpoczęcia nauki przez okres 12 

miesięcy lub do dnia ukończenia nauki. Osobie, która w okresie przysługiwania 

stypendium podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową przysługuje stypendium  

w wysokości 20 % zasiłku dla bezrobotnych. 

W 2020 roku nie przyznano żadnego stypendium z tytułu kontynuowania nauki, ze 

względu na brak wniosków. 
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20. Dodatek aktywizacyjny - przysługuje na wniosek osoby bezrobotnej posiadającej prawo 

do zasiłku, która w wyniku skierowania wydanego przez Urząd, będąc bezrobotnym 

posiadającym prawo do zasiłku, podjęła  samodzielnie lub w wyniku skierowania przez 

powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. 

W 2020 r. dodatek aktywizacyjny wypłacono 180 osobom, które podjęły pracę z własnej 

inicjatywy. Na ten cel wydatkowano z Funduszu Pracy kwotę o łącznej wartości  

107 532,80 zł. 

21. Pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników - przysługuje osobie, z którą 

stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy i która nie jest uprawniona do zasiłku. Pokrycie składek na ubezpieczenie 

społeczne rolników przysługuje w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu 

stosunku pracy lub stosunku służbowego. 

W 2020 roku dokonano refundacji składek KRUS dla 1 osoby bezrobotnej, o łącznej 

wartości 852,00 zł. 

22. Refundacja składek ZUS dla spółdzielni socjalnych – zgodnie z art. 12 ust. 3a i 3c 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych starosta może, na 

podstawie umowy zawartej ze spółdzielnią socjalną, finansować spółdzielni socjalnej ze 

środków Funduszu Pracy część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od 

zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów 

osobowych pracodawcy odpowiadającą składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe  

i wypadkowe za zatrudnionego, w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia 

zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości 

odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota 

minimalnego wynagrodzenia. 

W 2020 roku z powyższego dofinansowania skorzystało 5 spółdzielni socjalnych, łącznie 

dla 22 pracowników. Na ten cel wydatkowano z Funduszu Pracy kwotę o łącznej 

wartości 55 254,98 zł. 

23. Wsparcie finansowe przyznane w ramach Tarczy antykryzysowej - liczba wszystkich 

wniosków, które wpłynęły do Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach od początku 

wprowadzenia Tarczy antykryzysowej do 31.12.2020 r. na wszystkie formy wsparcia dla 

pracodawców i osób prowadzących jednoosobowo dział. gospodarczą to 6272, z czego 

po weryfikacji przez Urząd prawidłowości złożonych wniosków pod względem 

formalnych, do realizacji zostało przeznaczonych 5539 wniosków na łączną kwotę 38 

253 937,97 zł. W ramach wszystkich złożonych wniosków, wsparciem zostało objętych 

łącznie 8060 osób (pracodawców, pracowników i osób prowadzących jednoosobowo 

działalność gospodarczą). 

W podziale na poszczególne formy wygląda to następująco: 

a) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów 

gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 przyznawanego na podstawie 

art. 15zzb - zrealizowano 418 wniosków (złożonych przez 358 podmioty gosp.) na 

łączną kwotę 12 058 573,47 zł.; 

b) dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, w przypadku 

spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-

19  przyznawanego na podstawie art. 15zzc - zrealizowano 856 wniosków (złożonych 
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przez 840 podmiotów gosp.) na łączną kwotę 4 863 560,00 zł.; 

c) niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawanej na podstawie art. 

15zzd i niskooprocentowana pożyczka dla organizacji pozarządowych na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawanej na 

podstawie art. 15zzda - zrealizowano 4138 wniosków na łączną kwotę 20 595 239,82 

zł; 

d) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych, w 

przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia 

COVID-19 przyznawane na podstawie art. 15zze i dofinansowanie części kosztów 

wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej 

osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej przyznawane na podstawie art. 15zze - 

zrealizowano 2 wnioski (złożone przez 1 podmiot gosp.) na łączną kwotę 102 364,68 

zł.; 

e) dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawane na podstawie art. 15zze4 - 

zrealizowano 44 wnioski na łączną kwotę 220 000,00 zł. 

 

 

Dane statystyczne dotyczące Powiatu Puławskiego za 2020 rok: 

KWARTAŁ I II III IV 

Liczba osób zarejestrowanych Ogólem 2645 3003 3093 3235 

Baranów 90 98 99 104 

Janowiec 83 105 97 89 

Kazimierz Dolny 138 164 166 190 

Końskowola 148 187 196 243 

Kurów 190 208 243 257 

Markuszów 60 64 65 76 

Nałęczów 188 219 245 251 

Puławy g 315 333 351 354 

Puławy m 1164 1310 1341 1378 

Wąwolnica 112 132 125 123 

Żyrzyn 157 183 165 170 

Stopa bezrobocia 5,4% 6,1% 6,3% 6,6% 
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z zasiłkiem 285 347 326 341 

niepełnosprawne 151 149 144 143 

zamieszkałe na wsi 
1348 

1539 1586 1681 

zwolnione z przyczyn zakładu pracy 47 61 49 48 

które podjęły pracę 166 164 270 183 

 

do 30 r.ż. 
820 921 962 984 

do 25 r.ż. 400 441 477 501 

długotrwale bezrobotne 1225 1323 1390 1471 

powyżej 50 r.ż. 655 733 721 769 

posiadające co najmniej  1 dziecko do 6 r.ż. 490 527 525 556 

posiadające dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. 12 12 9 7 

bez kwalifikacji zawodowych 732 859 913 960 

bez doświadczenia zawodowego 731 817 886 916 

Bezrobotni 

zarejestrowani 

według stażu 

pracy 

do 1 roku 
691 786 800 794 

1-5 lat 
617 711 723 790 

5-10 lat 
351 395 407 423 

10-20 lat 
306 351 344 362 

20-30 lat 
187 204 191 191 

30 lat i więcej 
44 53 47 54 

bez stażu pracy 
449 503 581 621 

Bezrobotni 

zarejestrowani 

według wieku 

18-24 
400 441 477 501 

25-34 
734 871 889 925 

35-44 
607 683 721 745 

45-54 
495 568 567 596 

55-59 
271 294 288 312 

60 lat i więcej 
138 146 151 156 
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Wykres 2. Bezrobotni zarejestrowani według czasu pozostawania bez pracy na koniec każdego 

kwartału w 2020r.: 

 

 

 

Wykres 1. Bezrobotni zarejestrowani według wykształcenia na koniec każdego kwartału w 2020r.: 

wyższe

poolicealne i średnie zawodowe/branżowe

średnie ogólnokształcące

zasadnicze zawodowe/branżowe

gimnazjalne/podstawowe i poniżej

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

 

 

 

20. Ochrona praw konsumenta 

 

Ochrona konsumentów wynika z art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym. Jest to jedno z zadań powiatu, które realizuje Powiatowy 

Rzecznik Konsumentów. Umocowanie prawne i zakres działania Rzecznika regulują art. 37-

43 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.  

Do zadań Rzecznika należy: 

1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 

ochrony interesów konsumentów; 
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2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w 

zakresie ochrony interesów konsumentów; 

3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów; 

4. współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 

konsumenckimi; 

5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych. 

Ponadto Rzecznik Konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów 

oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę 

interesów konsumentów. 

Rzecznik w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem 

publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 

W roku 2020 Powiatowy Rzecznik Konsumentów ogółem udzielił 2152 porad.  

W sektorze umów dotyczących sprzedaży najwięcej porad udzielono w zakresie: urządzenia 

AGD, urządzenia elektroniczne i sprzęt komputerowy - 307, odzież i obuwie - 268, 

samochody i środki transportu osobistego - 179. Natomiast w grupie umów dotyczących 

usług dominowały porady z zakresu:  sektor energetyczny i wodny – 133, usługi 

telekomunikacyjne – 119, inne – 69. Rzecznik udzielił również 128 porad dotyczących 

informacji ogólnych i 122 porady, które nie dotyczyły spraw konsumenckich. 

Realizując zadanie wynikające z art. 42 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie konkurencji  

i konsumentów, Rzecznik skierował 87 wystąpień do przedsiębiorców. Z uprawnienia tego 

Rzecznik korzystał wtedy kiedy działania konsumentów okazywały się nieskuteczne, 

wyczerpali oni drogę postępowania, bądź przedsiębiorcy naruszali obowiązujące przepisy. 

W świetle art. 42 ust. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przedsiębiorca, 

do którego zwrócił się Rzecznik, obowiązany jest do udzielenia informacji i wyjaśnień 

będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii Rzecznika.  

W rzeczywistości nie zawsze przedsiębiorcy stosują się do tej normy prawnej. W takich 

przypadkach Rzecznikowi przysługuje uprawnienie do wystąpienia o ukaranie przedsiębiorcy 

karą grzywny, nie mniejszą niż 2000 zł. Orzekanie w tych sprawach następuje w trybie 

przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach  

o wykroczenia.  W 2020 r. Rzecznik w 3 sprawach skierował wnioski o ukaranie sprawcy 

wykroczenia. 

Rzecznik na bieżąco współpracował z Delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Urzędem Regulacji Energetyki. 

Współpraca ta polegała przede wszystkim na sygnalizowaniu problemów dotyczących 

naruszenia praw konsumentów. I tak 3 sprawy Rzecznik przekazał do UOKiK, a 1 do URE. 

Realizując zadanie edukacji konsumenckiej oraz współpracy z Urzędem Komunikacji 

Elektronicznej przeprowadzono zajęcia w ramach kampanii „Klikam z głową”. W spotkaniu 

tym uczestniczyło 139 uczniów Szkoły Podstawowej w Janowcu. Dzieci dowiedziały się jak 

zachowywać się w sieci, jakie mogą tam czekać na nich zagrożenia, jak rozsądnie korzystać 

z usług telekomunikacyjnych i jak chronić swój sprzęt (komputer, smartfon) przed 

niechcianym oprogramowaniem. Dalsze działania edukacyjne w szkołach zostały odwołane  

z powodu pandemii. Podnieść należy, że zadanie edukacji konsumenckiej Rzecznik realizuje 

w swojej codziennej pracy przez udzielanie porad w zakresie prawa konsumenckiego, 
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udostępnianie tekstów właściwych aktów prawnych, a także ulotek i broszur informacyjnych. 

Także w wystąpieniach kierowanych do przedsiębiorców Rzecznik wskazuje stan prawny  

i dokonuje jego interpretacji. 

W 2020 r. na prośbę konsumentki Rzecznik przygotował pozew o zapłatę. Sąd  

I instancji uznał roszczenie konsumentki za zasadne.  

 

 

21. Nieodpłatna pomoc prawna nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie oraz edukacja prawna  

 

W 2020r. na terenie Powiatu Puławskiego działało cztery punkty nieodpłatnej pomocy 

prawnej i jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w których z darmowej 

pomocy prawnika mogły skorzystać każda osoba, która podpisała oświadczenie, że nie stać 

jej na płatną pomoc prawną. W 2020r. z pomocy prawnika skorzystało 1452 osób. 

Na mocy Porozumienia Powiatu Puławskiego z Okręgową Radą Adwokacką i 

Okręgową Izbą Radców Prawnych samorządy te wskazały adwokatów i radców prawnych do 

świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach. Punkty te mieszczą się  

w Puławach przy al. Królewska 3 (punkt prowadzony przez adwokatów czynny jest w 

godzinach 8.00 – 12.00, a prowadzony przez radców prawnych w godzinach 12.00 – 16.00). 

Trzy pozostałe punkty powiat powierzył do prowadzenia organizacjom 

pozarządowym. Uchwałą Nr 242/2019 Zarząd Powiatu Puławskiego z dnia 31.10.2019 r.  

w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzchnie realizacji zadania zleconego z zakresu 

administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia trzech punktów nieodpłatnej 

pomocy lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz  podejmowanie działań  

z zakresu edukacji prawnej w 2020 roku w Powiecie Puławskim Zarząd ogłosił konkurs ofert, 

w wyniku którego wpłynęło 12 ofert. 

Zarząd Powiatu powierzył prowadzenie punktów dwóm organizacjom: Lubelskiemu 

Ośrodkowi Samopomocy z Lublina (dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej), Polskiej 

Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z Lublina (punkt 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) – Uchwała Nr 264/2019 Zarządu Powiatu 

Puławskiego z dnia 28.11.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie 

realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej 

prowadzenia trzech punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz podejmowanie działań z zakresu edukacji prawnej w 2020 

roku w Powiecie Puławskim. 

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 

1. Nałęczów, ul. Głębocznica 23a, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00; 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, 

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00; 

 

2. - poniedziałek: Baranów, ul. Rynek 14 (siedziba Urzędu Gminy), 

    - wtorek: Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury), 

    - środa: Janowiec, ul. Radomska 2 (siedziba Urzędu Gminy), 
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    - czwartek: Kurów, ul. I Armii Wojska Polskiego 1 (siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej), 

    - piątek: Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury); 

 

3. - poniedziałek: Markuszów, ul. M. Sobieskiego 1 (siedziba Urzędu Gminy), 

    - wtorek: Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 32/34 (budynek Przychodni Rejonowej SP ZOZ), 

    - środa: Puławy, ul. Dęblińska 4 (siedziba Urzędu Gminy Puławy), 

    - czwartek: Puławy, ul. Dęblińska 4 (siedziba Urzędu Gminy Puławy), 

    - piątek: Żyrzyn, ul. Tysiąclecia 28 (siedziba Biblioteki Gminnej). 

 

Nieodpłatna pomoc prawna to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone 

przez wojewodę do wykonywania przez powiat. Zadanie jest finansowane z przekazanej 

przez Urząd Wojewódzki dotacji. W 2020r. na ten cel przekazana została kwota 330 000 zł. 

Powiat wykorzystał całą kwotę. 

 

 

22. Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz obiektów administracyjnych 

 

Powiat Puławski dużą wagę przykłada do poprawy warunków nauki, pracy i obsługi 

interesantów, warunków pobytu pacjentów oraz bezpieczeństwa wszystkich korzystających  

z infrastruktury powiatowej, w tym infrastruktury drogowej. Utrzymanie powiatowych obiektów 

użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych realizowane jest w ramach 

posiadanych środków przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz Wydział Rozwoju  

i Inwestycji Starostwa Powiatowego.  

Do zakresu działania Wydziału Rozwoju i Inwestycji należy w szczególności: 

- przygotowanie i prowadzenie powiatowych remontów i inwestycji,  

- planowanie środków finansowych na realizację inwestycji, 

- dokonywanie odbiorów i rozliczeń finansowych, organizowanie i koordynowanie zadań 

wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, 

- realizacja zadań z zakresu rozwoju Powiatu, a w szczególności koordynowanie  

opracowania, aktualizacji i realizacji programów dotyczących rozwoju powiatu oraz 

spraw związanych z pozyskiwaniem przez Powiat środków zewnętrznych  

i w tym zakresie współpracuje ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Powiatu, 

- realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

- przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących ponoszenia wydatków 

finansowych oraz kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania przepisów ustawy  

o zamówieniach publicznych. 

 

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące inwestycje i remonty: 

 

1. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Nałęczowie.  

W zakres modernizacji sali wchodziło: 
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- wzmocnienie fundamentów wraz z oczyszczeniem i odgrzybieniem oraz wykonanie 

ich napraw i uzupełnień, zaizolowanie przeciwwilgociowym i termicznym oraz nowa 

opaska wokół budynku, 

- wykonanie nadbudowy budynku; konstrukcja dachu stalowa; izolacja termiczna ścian 

zewnętrznych, wewnątrz tynki i wymalowanie oraz montaż nowej stolarki; konstrukcja 

dachu zabezpieczona antykorozyjnie, sufit podwieszany odporny na uderzenia;  

- nowe instalacje sanitarne: centralnego ogrzewania, wentylacji, hydrantowa 

i elektryczne: zasilająca, oświetleniowa, teletechniczna i nagłaśniająca, uziemiająca  

i odgromowa, 

- wymiana podłogi sportowej. Zadanie przewidziane do odbioru w roku 2021. 

2. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Puławach w ramach zadania 

„Rozbudowa pracowni i sal dydaktycznych w ZS Nr 2 w Puławach” 

W ramach zadania wykonano: 

- rozbiórkę istniejącego łącznika wraz z utylizacją odpadów, 

- budowę budynku pracowni i sal dydaktycznych,  

- budowę pochylni dla niepełnosprawnych i nowego wejścia do projektowanego 

budynku, 

- budowę parkingów i ciągów pieszo-jezdnych 

- niezbędne wyposażenie instalacyjne: instalacje  elektryczną (instalacji oświetleniowej, 

gniazd wtykowych i ochrony przeciwporażeniowej) oraz  instalację sanitarną 

(instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji).  

3. Budowa dźwigu osobowego obsługującego budynek Zespołu Szkół Nr 2  

w Puławach w celu zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym do 

wszystkich kondygnacji budynku w ramach zadania  „Rozbudowa pracowni i sal 

dydaktycznych w ZS Nr 2 w Puławach” 

 W ramach zadania wykonano budowę dźwigu osobowego obsługującego budynek 

Zespołu Szkół Nr 2 w Puławach przy ul. Jaworowej. Wybudowanie windy umożliwiło 

poruszanie się po wszystkich kondygnacjach osobom z niepełnosprawnością ruchową, 

jak również umożliwiło łatwiejsze korzystanie z gabinetu dentystycznego dla osób ze 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Puławach. Zlikwidowane zostały 

bariery urbanistyczne, architektoniczne, techniczne, w komunikowaniu, likwidacja tych 

barier służy też osobom posiadającym różne czasowe niesprawności i utrudnienia: 

osobom po urazach, które poruszają się przy pomocy kul, rodzicom korzystającym  

z wózków oraz osobom starszym. Zapewni też dostęp i korzystanie z dobudowywanego 

budynku w którym powstały łazienki dla osób niepełnosprawnych oraz sale lekcyjne. 

4. Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywizację 

społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek 

publicznych Powiatu Puławskiego - II (Remont budynku MDK)  

W ramach zadania wykonano: Remont elewacji, schodów i tarasów zewnętrznych 

budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach przy ul. Sieroszewskiego 4.  

W związku z degradacją elewacji, schodów i tarasów wykonano:  

- osuszenie i ponowne zabezpieczenie przed wilgocią ścian zewnętrznych poprzez 

odkopanie i izolację ścian piwnic,  

- skucie i odtworzenie zawilgoconych tynków, renowację i odbudowę schodów  

i tarasów wraz z murkami wraz z wykonaniem izolacji i ułożeniem granitowych płyt 
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posadzkowych, remont koszy podokiennych z wykonaniem przeszklonych zadaszeń, 

oraz odtworzenie opaski z kostki brukowej i zieleń wokół budynku.  

5. Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywizację 

społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek 

publicznych Powiatu Puławskiego – III 

W ramach zadania wykonano:  

- montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Kształcenia Zawodowego  

w Puławach (wcześniej Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach),  

- montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Puławach 

przy ul. Wojska Polskiego 7. Instalacje o mocy minimum 32kW każda z panelami 

fotowoltaicznymi umieszczonymi na dachu budynku na systemowej konstrukcji 

wsporczej. Całość konstrukcji uziemiona i zabezpieczona odgromowo. System 

wyposażony w rozdzielnie prądowe zawierające stosowny osprzęt i zabezpieczenie 

oraz połączony z instalacją elektryczną budynku. Instalacja umożliwia monitorowanie 

i zdalny odczyt charakterystycznych parametrów pracy instalacji, oraz wykonywanie 

raportów w dowolnie wybranym okresie. Ponadto zamówienie obejmowało dostawę  

i montaż ulicznych lamp LED oświetlających teren szkoły.  

 

Ponadto w 2020 r. Powiat Puławski zlecił opracowanie dokumentacji technicznych oraz 

nadzór inwestorski dla planowanych zadań inwestycyjnych. 

 Wykonano następujące dokumentacje: 

- Dokumentacja projektowa „Wykonanie infrastruktury sportowej wraz z 

zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Nr 3 w Puławach w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa zajęć szkolnych”. 

- Dokumentacja projektowa na zadanie: „Modernizacja i dostosowanie budynku 

Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej im. Marii Konopnickiej zlokalizowanego w 

Puławach przy al. Partyzantów 28”. 

- Dokumentacja projektowa na  zadanie: Zagospodarowanie terenu wokół budynku 

Starostwa Powiatowego przy ul. 6 Sierpnia 5.  

- Dokumentacja projektowa na  zadanie: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby 

archiwum Starostwa Powiatowego w Puławach (ul. 6 Sierpnia 5)”. 

Prowadzone były następujące nadzory: 

- Nadzór inwestorski nad zamówieniem: Kompleksowa rewitalizacja terenów 

zdegradowanych poprzez aktywizację społeczną obszaru A oraz podniesienie 

spójności funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego 

- Nadzór inwestorski nad zamówieniem: Kompleksowa rewitalizacja terenów 

zdegradowanych poprzez aktywizację społeczną obszaru A oraz podniesienie 

spójności funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego III 

- Nadzór inwestorski Rozbudowa budynku  Zespołu Szkół  Nr 2 w Puławach w ramach 

zadania „Rozbudowa pracowni i sal dydaktycznych w ZS Nr 2 w Puławach. 

- Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa dźwigu osobowego obsługującego 

budynek Zespołu Szkół Nr 2 w Puławach w celu zapewnienia dostępności osobom 

niepełnosprawnym do wszystkich kondygnacji budynku w ramach zadania 

„Rozbudowa pracowni i sal dydaktycznych w ZS Nr 2 w Puławach”. 
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- Nadzór inwestorski nad zamówieniem: Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół Nr 2 w Nałęczowie. Zadanie przewidziane do odbioru w roku 2021. 

 
Udzielanie zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane wynikających  

z realizacji zadań powiatu odbywa się z zastosowaniem przepisów ustawy  

o zamówieniach publicznych. 

1. W 2020 r. przeprowadzono 25 zamówień publicznych w powyżej 30 000 euro -  w tym: 

na roboty budowlane – 4, usługi – 3, dostawy – 13, unieważniono – 5 postepowań. 

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro dotyczyły głównie dostaw tj. zakupiony został 

sprzęt i wyposażenie (sprzęt laboratoryjny, sprzęt samochodowy, gastronomiczny, sprzęt  

i wyposażenie audio-video oraz  sprzęt komputerowy) dla szkół i jednostek dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Puławski. Ponadto w ramach usług wykonana została   

modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu puławskiego 

oraz rozbudowa pracowni i sal dydaktycznych w Z S Nr 2 w Puławach. 

2. W ramach zamówień poniżej 30 000 euro przeprowadzono 26 postepowań, w tym: na 
usługi – 17, dostawy – 9. 

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro dotyczyły głównie dostaw drobnego sprzętu  

i wyposażenia (sprzęt mechaniczny, geodezyjny, medyczny) dla szkół dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Puławski, ponadto zamawiane były usługi np. usługi wykonania 

dokumentacji projektowej, pełnienia nadzoru inwestorskiego itp. 

 

Informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie zaplanowanych projektów. 

 

Realizacja inwestycji i remontów wymaga zaangażowania znacznych środków 

finansowych.  Zarząd Powiatu czyni starania w kierunku pozyskiwania środków 

zewnętrznych krajowych i europejskich. W obszarze oświaty i kultury i administracji w 2020 r. 

złożono następujące wnioski: 

1) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa dźwigu osobowego obsługującego 

budynek Zespołu Szkół nr 2 w Puławach w celu zapewnienia dostępności osobom 

niepełnosprawnym do wszystkich kondygnacji budynku w ramach zadania 

Rozbudowa pracowni i sal dydaktycznych w ZS Nr 2 w Puławach”  dofinansowanie ze 

środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”  

w ramach obszaru B. 

2) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez 

zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kęble” 

dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic 

między regionami III” w ramach obszaru D. 

3) Wniosek  o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pierwszy nabór). 

4) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odbudowa i wzmocnienie odporności 

gospodarczej  Powiatu Puławskiego i subregionu puławskiego” – Instrument na rzecz 

Odbudowy i Zwiększenia Odporności (nabór do identyfikacji projektów Krajowego 

Planu Odbudowy). 

5) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół Nr 2 w Nałęczowie”. Wniosek złożony do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie 

zadania Inwestycyjnego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.    
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6) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zdalna Szkoła” finansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  

7) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie infrastruktury sportowej wraz  

z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Nr 3 w Puławach”. Projekt w ramach 

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu 

terytorialnego (drugi nabór). 

8) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie infrastruktury sportowej wraz  

z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Nr 1 w Puławach”. Projekt w ramach 

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu 

terytorialnego (drugi i trzeci nabór). 

9) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja terenów zdegradowanych 

poprzez modernizację budynku MOS w Puławach i zagospodarowanie terenu. 

Projekt w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek 

samorządu terytorialnego (drugi nabór). 

10) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Termorenowacja budynku przy  

al. Królewskiej 3 w celu zwiększenia efektywności energetycznej wraz  

z ogrodzeniem. Projekt w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 

jednostek samorządu terytorialnego (drugi nabór). 

11) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozszerzenie funkcjonalności budynku przy 

ul. 6-go Sierpnia 5 w Puławach wraz z zagospodarowaniem terenu”. Projekt w 

ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu 

terytorialnego (drugi i trzeci nabór).  

12) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa odnowa wraz ze 

zwiększeniem efektywności społecznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Kęble”. Projekt w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (trzeci nabór). 

13) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Dostępny Samorząd – Granty” projekt 2.18, 

realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (powiat 

uczestnik projektu). 

 

Infrastruktura szkolna, zwłaszcza budynki i ich wyposażenie oraz dostępne dla 

uczniów obiekty sportowe, to majątek powiatu bezpośrednio służący potrzebom uczniów  

i nauczycieli. Stan tej infrastruktury wpływa na warunki nauczania i pośrednio na jej efekty. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ 

prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę należy m.in.: zapewnienie warunków działania szkoły lub 

placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz 

wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie. 

 

W 2020 r., w ramach poprawy infrastruktury oraz dostosowania do wymogów 

obowiązującego prawa, w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Puławski przeprowadzono szereg prac o charakterze remontowo – 

modernizacyjnym, które przedstawia poniższa tabela:  
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Lp. Jednostka organizacyjna  Wykonane prace,  zrealizowane zadania, zakupione wyposażenie w 2020 
r. 

 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
I Liceum Ogólnokształcące 
im. ks. A. J. Czartoryskiego 
w Puławach 

Wykonane prace  
- Remont łazienki w holu internatu 
- Malowanie ścian i sufitów części administracyjnej (sekretariat szkoły, 

pokój intendenta, pokój wychowawców, gabinet kierownika) w izolatce, 
stołówce, świetlicy, na korytarzach i klatce schodowej wszystkich pięter 
internatu, zaplecza w sali biologicznej 

- Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej 
- Przeniesienie pokoju nauczycielskiego z piwnicy do sali na I piętrze 

(położenie paneli, pomalowanie ścian) 
- Wymiana kamer monitoringu wizyjnego w budynku szkoły  
Zakupione wyposażenie 
- Meble i lodówka do aneksu w pokoju nauczycielskim 
- Lodówka do kuchni weekendowej wychowanków 
- Stoliki – 21 szt. i krzesła 84 szt. do stołówki szkolnej  
- Tapczany – 9 szt. do pokojów wychowanków 
- Odkurzacz piorący do pralni 

 
 
2. 

 
 
Zespół Szkół Nr 2 
w Nałęczowie 

Wykonane prace 
- Częściowe wykonanie remontu instalacji elektrycznej oraz instalacji 

oświetlenia nocnego 
- Wykonanie systemu detekcji gazu - kotłownia  
- Remont dachu na budynku szkoły i internatu (pokrycie papą), systemu 

kominowego, drzwi wejściowych do obiektów szkolnych  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół Szkół Nr 1  
im. Stefanii Sempołowskiej 
w Puławach 

Wykonane prace: 
- Doprowadzenie ciepłej wody do toalet w całym pionie budynku 

głównego.  
- Wymiana urządzeń sanitarnych z wykonaniem nowej instalacji wodnej i 

kanalizacji w toalecie na II piętrze w budynku głównym. 
- remont łazienki (II piętro w budynku głównym); magazynu ziemniaków 

(wymiana podłogi drewnianej,  uzupełnienie ubytków, pomalowanie 
ścian); klatki schodowej przy kuchni (naprawa ubytków i pomalowanie). 

- Wykonanie drobnych napraw i prac konserwacyjnych w salach 
lekcyjnych oraz na korytarzach. 

Zakupione wyposażenie:  
- Zestaw komputer z monitorem do pracowni komputerowej 
- Dwa Komputery: do gabinetu pedagoga, do pracowni technologicznej 

(kuchnia) 
- Dwa projektory multimedialne do wyposażenia sal lekcyjnych 
- Telewizor 
- Meble (biurko  narożne i 2 szafy) do gabinetu psychologa 
- Kamery monitoringu-6 szt. 
- Niszczarka  
- Generator ozonu do dezynfekcji pomieszczeń 
- Dozownik wolnostojący do dezynfekcji rąk 
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4. 

 
 
 
 
 
 
 
Zespół Szkół Nr 2  
Im. Eugeniusza  
Kwiatkowskiego  
w Puławach  

Wykonane prace  
- Wykonanie instalacji pneumatycznej w pracowni samochodowej, 

dodatkowej instalacji elektrycznej w serwerowni, dodatkowego 
oświetlenia i pomalowanie  ścian w bibliotece szkolnej, oświetlenia na 
korytarzach-parter, masztu oraz instalacji do oświetlania przed 
budynkiem szkoły 

- Wymiana lamp-I piętro  
- Położenie wykładzin z PCV w części korytarzy (I i II piętro) 
- Instalacja dzwonków szkolnych w nowo powstałym budynku 
- Tynkowanie ścian, obróbka drzwi i malowanie korytarza (parter i I 

piętro), przy nowo powstałej windzie na wszystkich kondygnacjach  
- Malowanie lamperii na korytarzu parter i I piętro 
- Remont pomieszczenia nr 3 (malowanie, wykonanie instalacji 

elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej ) 

 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
Zespół Szkół Nr 3 
im. Marii Dąbrowskiej 
W Puławach 

Wykonane prace: 
- Wykonanie magazynku (blok sportowy), biura projektów europejskich, 

podłogi ze spawanego PCV (parter nowy budynek) powłoki ochronnej na 
podłodze z PCV (s.M1 II p. nowy budynek), szaf ubraniowych 

- Malowanie szatni, kancelarii szkoły 
- Malowanie i remont pracowni religii, zaplecza sali przedmiotów 

socjalnych  
- Wydatki na bieżącą konserwację w tym utrzymanie terenów zielonych, 

materiały, doposażenie stanowiska pracy konserwatora itp. 
Zakupione wyposażenie 
- W ramach programu Aktywna Tablica zakupiono: 3 projektory, 4 laptopy 

i 3 monitory interaktywne na wyposażenie 6 sal  

 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
 
Zespół Szkół Technicznych 
im. Marii Skłodowskiej-
Curie 
W Puławach   

Wykonane prace: 
- Wykonanie izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej posadzki na 

gruncie w pomieszczeniu biblioteki szkolnej wraz z malowaniem ścian; 
kompleksowego remontu dwóch łazienek (damska, męska), wentylacji 
w trzech salach lekcyjnych; robót malarskich w trzech salach lekcyjnych 

- Mycie elewacji budynku szkoły 
- Remont korytarza przy sali nr: 13 i 14  
- Położenie paneli w jednej sali  
Zakupione wyposażenie:  
- Pomoce dydaktyczne z zakresu teleinformatyki, informatyki 
- Wyposażenie multimedialne sal dydaktycznych 
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7. 

 
 
 
 
 
 
 
Zespół  Szkół im. Jana 
Koszczyca Witkiewicza 
w Kazimierzu Dolnym 
 
 
 
 

 Wykonane prace 
- Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej.  
- Remont 6-iu stanowisk  prysznicowych w budynku internatu 
- Rozbudowa monitoringu szkolnego 
- Naprawa uziemień ochronnych na wszystkich budynkach kompleksu, 

wycieku z nitki C.O. (budynek szkolny, kotłownia internatu)   
- Malowanie pomieszczeń użytkowych, noclegowych, biurowych oraz klas 

szkolnych 
Zakupione wyposażenie 
- Monitor interaktywny – 3szt. 
- Waga kuchenna  elektryczna -2 szt., meble (stołówka szkolna) 
- Lodówki -3 szt.(internat I, pokój socjalny, kuchnia szkolna) 
- Odkurzacze-2 szt. (internat) 
- Jednostki PC stacjonarne poleasingowe-6 szt.(klasy szkolne - 5 szt., biuro 

administracji – 1 szt.) 

 
 
 
 
 
 
Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe „Pod 
Wianuszkami”  

Wykonane prace 
- Wymiana podłogi w budynku 
- Remont  łazienek 
- Odmalowanie budynku, czyszczenie i  renowacja schodów, odbudowa 

tynków 
- Położenie kostki brukowej przed budynkiem 
Zakupione wyposażenie 
- Sprzęt AGD: odkurzacz, parownica, lodówka mała i duża, blender, 

czajniki, opiekacz, żelazko 
- Sprzęt sanitarny: drzwi prysznicowe, brodziki, kabiny prysznicowe, panel 

maskujący 
- Łózka (8 szt. piętrowych, 9 szt. Pojedynczych)  
- Tekstylia: kołdry, poduszki, ręczniki 
- Materiały remontowe: panele, podkłady, listwy przypodłogowe  

 
 
 
 
 
 
 
 
8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Młodzieżowy Ośrodek  
Wychowawczy w Puławach 

Wykonane prace, zrealizowane zadania  
- Remont izolatki, samochodu, szatni pracowni technicznych 
- Montaż urządzeń wspomagających system ogrzewania w kotłowni 

ośrodka, centrali telefonicznej 
- Położenie sieci internetowej w pracowniach    
- Zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego (naprawa 

dachu) 
Zakupione wyposażenie 
- Regulator mikroprocesorowy i system SAB (kotłownia ośrodka) 
- Centrala telefoniczna 
- Telewizory (6 szt.),  pralki (3 szt.) 
- Rejestratory IP 16 kanałowe (2 szt.), Kamery do monitoringu (21 szt.) 
- Komputery – 2 szt.  
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9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Młodzieżowy Ośrodek  
Socjoterapii w Puławach 

Wykonane prace  
- Usunięcie awarii w pionie wodno- kanalizacyjnym  (położenie kafelków, 

zabudowa pionów)  
- Malowanie drzwi wejściowych do pokoi sypialnych wychowanków (II, 

III,IV piętro), wszystkich pokoi wychowanków, trzech sal lekcyjnych, 
ścian sali gimnastycznej i korytarzy lakierem zabezpieczającym 

- Urządzenie kącika w sali 208: podłączenie kuchenki elektrycznej  oraz 
instalacji elektrycznej 

- Położenie płytek na ścianie w holu głównym 
- Remont WC-zaplecze sali gimnastycznej 
- Wymiana ścianki wewnętrznej pomiędzy sekretariatem i pokojem 

dyrektora, ścianki na stołówce szkolnej na ściankę aluminiową z szybami 
ze szkła hartowanego 

Zakupiono wyposażenie  
- Komputer do sekretariatu 
- Zestawy komputerowe  - 2 szt.  
- Dwie pralki kuchenka elektryczna, szafa chłodnicza,  zmywarka 

kapturowa, piec do wypalania ceramiki,  trzy odkurzacze  pięć regał-
szafka do pokoi wychowanków, szafa dwudrzwiowa na stołówkę, 
maszyna do szycia oraz drobne wyposażenie do kuchni (na zajęcia 
praktyczne)  

 
 
 
 
 
 
 
 
10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy  
im. Marii Grzegorzewskiej 
W Puławach  

Wykonane prace 
- Malowanie pokoi sypialnianych i świetlic w internacie 
- Wymiana wykładzin w pokojach i świetlicach w internacie 
- Wykonanie nowej instalacji sieciowej w serwerowni i korytarzu 

głównym 
- Kontynuacja urządzania składnicy akt  
- Naprawa i remont  kanalizacji w pomieszczeniu socjalnym (nowa 

glazura, terakota) 
- Odnowienie pomieszczeń socjalnych, pomieszczenia na serwerownię  
Zakupione wyposażenie 
- Kamery cyfrowe do monitoringu -10 szt.  
- Dyski SSD i ich instalacja w części komputerów stacjonarnych- 20 szt. 
- Ciśnieniowy odkurzacz wielofunkcyjny 
- Łóżka do internatu - 8 szt. 
- Piec konwekcyjny, zlew z myjką ze stali szlachetnej do kuchni 
- Szafy metalowe 
- Kotary na scenę 
- Szafa na urządzenia sieciowe i niezbędny sprzęt do serwerowni  
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11. 

 
 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy  
im. św. Franciszka z Asyżu  
w Kęble  

Wykonane prace 
- Malowanie sal (gimnastycznej i gospodarstwa domowego); korytarzy i 

klatki schodowej w internacie   
Zakupione wyposażenie  
- Nowy bus w ramach programu ze środków PFRON-Likwidacja barier 

transportowych 
- Piekarnik, lodówka i szafka kuchenna (doposażenie sali  gospodarstwa 

domowego), pralka (internat), mop parowy, odkurzacze  
- Zestawy komputerowe  

12. Zespół Kształcenia 
Zawodowego w Puławach  

- Zakup koparki ATLAS 1304 do realizacji kursów 

 
 
 
13. 

 
 
 
Regionalne Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
w Puławach 

Wykonane prace: 
- Malowanie pokoi i usuwanie usterek w budynku i filii 
Zakupione wyposażenie 
- Zmywarka, 2 taborety gazowe, drobny sprzęt kuchenny  na wyposażenie 

kuchni 
- Klimatyzatory -2 szt. na stołówkę 
- Drukarka, Komputery (2 szt.) 
- Meble –sekretariat i intendentura 

 
14. 

Powiatowe Centrum 
Doskonalenia Zawodowego 
Nauczycieli w Puławach 

Zakupione wyposażenie :  
- Kserokopiarka RICOH MPC2011SP,   
- Urządzenie wielofunkcyjne BROTHER MFC-L2732DW 

15. Młodzieżowy Dom kultury 
w Puławach 

W 2020 r. nie zostały wykonane żadne prace, nie zrealizowano zadań, nie 
zakupiono wyposażenia 

 
 
 
16. 

 
 
 
Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna w Puławach 

Wykonane prace 
- Remont (malowanie 8 gabinetów i część korytarza) 
Zakupione wyposażenie 
- Komputery – 2 szt., Notebook  
- Meble biurowe 5 szt.(komody, witryny, biurko), krzesła 6 szt. 
- Drzwi wewnętrzne z montażem i obróbką – 2 szt. 
- Test WISC-V do badania inteligencji dzieci i młodzieży – 2 szt.  

 
 
 
 
17. 

 
 
 
 
Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe W Puławach 

Wykonane prace : 
- Remont pokoi (wymiana podłóg, malowanie); instalacji  elektrycznej na I 

piętrze; odcinka kanalizacji w kuchni; dwóch pieców centralnego 
ogrzewania 

- Wymiana uszkodzonego podgrzewacza gazowego wody 
- Wykonanie instalacji wentylacyjnej w pokojach,  zasilania elektrycznego 

w małym garażu 
Zakupione wyposażenie:  
- Pościel, łóżka i materace 
-  Materiały budowlane: glazura, panele 

 

Informacja nt. zadań zrealizowanych w obszarze infrastruktury drogowej zawarta jest  

w pkt. V.7 niniejszego opracowania. 
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VI. Współpraca 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 

 

Współpraca Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzona jest 

w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym, ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wynikających  

z nich przepisów wykonawczych oraz programie współpracy - dokumencie przyjmowanym 

corocznie przez Radę Powiatu Puławskiego, po przeprowadzeniu konsultacji z podmiotami 

programu i zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego  

w Puławach  - Uchwała Nr XII/85/2019 z dnia 30.10.2019r. 

 

Przedmiotowy zakres współpracy  w 2020 roku obejmował  działania  prowadzone  

w następujących sferach: 

1. Zadania w zakresie kultury obejmujące: 

1) wspieranie inicjatyw kulturalnych i artystycznych, realizowanych na rzecz 

mieszkańców powiatu, a w szczególności: 

- inicjatyw kulturalnych służących wzbogacaniu oferty kulturalnej w formie: koncertów, 

wystaw, plenerów, warsztatów, prezentacji, odczytów,  jednorazowych i cyklicznych 

wydarzeń kulturalnych o charakterze festiwalowym, międzynarodowym  

i ogólnopolskim, 

- przedsięwzięć związanych z kultywowaniem tradycji, zwyczajów i ochroną 

dziedzictwa kulturowego, 

- niekomercyjnej działalności wydawniczej, związanej z promocją dorobku 

artystycznego miejscowych twórców, zabytków, dzieł sztuki, historii i tradycji, 

1) promocję kultury regionu, 

2) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego. 

Planowana kwota jaką przeznaczono na realizację powyższych zadań w ramach 

otwartych konkursów ofert lub w trybie przewidzianym w art. 19a  ustawy: 50 tys. zł. 

2. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej obejmujące: 

1) organizację ogólnodostępnych imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych, 

2) organizację zawodów sportowych w ramach rywalizacji międzyszkolnej i udział  

w zawodach międzyszkolnej wyższego szczebla, 

3) organizację zawodów sportowych i udział w nich, 

4) organizację imprez i zawodów sportowych osób niepełnosprawnych. 

Kwota jaką przeznaczono na realizację powyższych zadań w ramach otwartych 

konkursów ofert w trybie przewidzianym w art. 19a ustawy: 65 tys. zł.  

3. Zadania w zakresie turystyki obejmujące: 

1) organizację przedsięwzięć turystycznych np. rajdów, zlotów, spływów oraz innych 

imprez krajoznawczych ,  

2) niekomercyjnej działalności wydawniczej, związanej z promocją turystyki i obszarów 

turystycznych powiatu, 
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3) wykonanie dokumentacji i odnowienie istniejących w powiecie szlaków turystycznych. 

Kwota jaką przeznaczono na realizację powyższych zadań w ramach otwartych 

konkursów ofert lub w trybie przewidzianym w art.19a ustawy: 15 tys. zł.  

 

W zakresie kultury, w wyniku przeprowadzonych konkursów, przyznano 

dofinansowanie do realizacji następujących projektów:  

1) Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach: Koncert 

Wielkanocny w 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II - 9 000,00 zł, 

2) Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej: Żołnierze Wyklęci zawsze w naszej 

pamięci festiwal historyczny w Puławach - 7 500,00 zł, 

3) Stowarzyszenie „RODZINA”: XX Dzień Papieski - 3 500,00 zł, 

4) Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w Kazimierzu 

Dolnym: Stworzenie pamiątki turystycznej z obszaru powiatu puławskiego w pracowni 

ceramicznej - 3 000,00 zł, 

5) Stowarzyszenie Kobiety z Pasją Borowa – Skoki: Niezwodne przepisy kulinarne 

kobiet  

z pasją - 7 000,00  zł, 

6) Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej: XX Dni Kultury Chrześcijańskiej - 3 500,00 

zł, 

7) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Puławach: 

Dzień Seniora w roku jubileuszu 55-lecia Oddziału Rejonowego PZERiI w Puławach 

dniem promocji kultury i dziedzictwa Ziemi Puławskiej - 2 500,00 zł, 

8) Stowarzyszenie „Dla Folkloru”: III Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny WORLD 

WIDE 2020 - 5 000,00 zł, 

9) Końskowolskie Towarzystwo Społeczno-Regionalne:  Końskowolska Noc  

Kultury - 2 000,00 zł 

10) Fundacja im. Wincentego i Franciszka Lesslów: 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej. 

Przyjazd Marszałka Józefa Piłsudskiego do Puław. Od 13 do 16 sierpnia  

1920 r. - 5 000,00 zł. 

W związku z panującą w ubiegłym roku epidemią Covid-19 część ww. zadań nie 

została zrealizowana. Z dotacji zrezygnowali: Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej, 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Puławach, 

Stowarzyszenie ,,Dla Folkloru”, Końskowolskie Towarzystwo Społeczno-Regionalne, 

Fundacja im. Wincentego i Franciszka Lesslów. 

Reasumując w trybie konkursowym łącznie przyznano  organizacjom 59 000,00 zł,  

w tym organizacje zrezygnowały z dotacji w łącznej wysokości 18 000,00 zł. 

Małe Granty  - wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie art. 19 a ustawy o pożytku 

publicznym i wolontariacie: 

1) Fundacja im. Wincentego i Franciszka Lesslów: „V Festiwal im. Wincentego  

i Franciszka Lesslów” - 4 995,00 zł 

2) Stowarzyszenie ,,Zagrody Razem”: „Zagrodzkie Janioły” - 6 000,00 zł. 

W trybie pozakonkursowym  łącznie przyznano organizacjom 10 995,00 zł.  

 

W wyniku konkursu, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

przyznano dofinansowanie do realizacji następujących projektów: 

1) Fundacja BezMiar: Rajdy na 2 Kije - 6 000,00 zł, 
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2) Miejsko Szkolny Klub Sportowy „Puławiak” Puławy: Udział i organizacja XXVI 

Memoriału Mieczysława Matyasa w Halowej Piłce Nożnej Chłopców Rocznika 2009 

pod Patronatem Starosty Powiatu Puławskiego - 3 500,00 zł, 

3) Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych „Szansa”: 

Lubelski Mityng w Jeździe Konnej Olimpiad Specjalnych - 2 000,00 zł, 

4) Klub Sportowy „Powiślak” w Końskowoli: Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 

Prezesa KS Powiślak Końskowola - 3 000,00 zł, 

5) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Puławach: Współzawodnictwo 

międzyszkolne: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada - 37 000 zł, 

6) Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PA-KT: XVII Turniej Tenisa  

Stołowego - 1 600,00 zł,  

7) Stowarzyszenie Rodzina: Rowerowy Wyścig po Kremówki - 4 400,00 zł, 

8) Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie: III Nocne Zawody Wędkarskie  

o Puchar Starosty Puławskiego  - 1 500,00 zł. 

W związku z panującą w ubiegłym roku epidemią Covid-19 część ww. zadań nie została 

zrealizowana. Z dotacji zrezygnowali: Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgowy  

w Lublinie, Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Pomocy  

i Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „SZANSA”. 

Reasumując w trybie konkursowym  łącznie przyznano  organizacjom 59 000,00 zł, w 

tym organizacje zrezygnowały z dotacji w łącznej wysokości 5 100,00 zł. 

Małe Granty  - wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy o pożytku 

publicznym i wolontariacie:  

1) Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej: „Organizacja Ogólnopolskich 

Biegów o „Błękitną Wstęgę Wisły” – 5 000,00 zł,  zadanie nie odbyło się, zwrócono 

całość środków. 

2) Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej: „Organizacja XXXI 

Ogólnopolskich Biegów Niepodległości” – 4 700,00 zł, zadanie nie odbyło się, 

zwrócono całość środków. 

 

W zakresie turystyki w 2020 r. w postępowaniu konkursowym przyznano 

dofinansowanie dla poniższych zadań: 

1) Puławskie Towarzystwo Miłośników Gór: „Od Gór Parchackich po  

Himalaje” – promowanie dziedzictwa naturalnego Ziemi Puławskiej” -  3 500 zł, 

2) Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie : „Turystyka 

 kajakowa – Krajobrazowe spływy Wisłą” - 7 000 zł, 

3) Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów”: „Wąwozowe 

atrakcje” -  4 500 zł. 

Wszystkie ww. zadania zostały zrealizowane. 

 

Pozafinansowa współpraca Powiatu Puławskiego z organizacjami 

pozarządowymi polegała na udzielaniu wsparcia podmiotom trzeciego sektora  

w formie: promocji podejmowanych przez nie działań w Internecie (strona internetowa, 

media społecznościowe), tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Puławach, telebimie 

przy Zespole Szkół nr 3 w Puławach, przekazywaniu materiałów promocyjnych powiatu  

z przeznaczeniem na nagrody, udziale przedstawicieli powiatu w organizowanych przez 

NGO projektach czy obejmowaniu patronatem honorowym Starosty Puławskiego 



Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2020 rok 
 

162 
 

realizowanych działań. Przykładem wspólnie zrealizowanego, zakończonego sukcesem na 

skalę krajową, projektu tego typu, był udział Stowarzyszenia „Zagrody Razem” w Dożynkach 

Prezydenckich. Grupa reprezentująca województwo lubelskie - zdobyła II miejsce  

w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej.   

 

W dniu 11 marca 2020 r. Uchwałą Nr 349/2020 Zarząd Powiatu Puławskiego powołał 

Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Puławach na lata 2020 – 2023.  

W skład Rady weszło dwóch przedstawicieli organu stanowiącego, dwóch wykonawczego  

i siedmiu z organizacji pozarządowych. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym 

powołanym na podstawie przepisów ustawy o wolontariacie oraz Uchwały NR XV/107/2016 

Rady Powiatu Puławskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia trybu 

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Puławach (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2016 r. poz. 992). 

 

Zarząd Powiatu Puławskiego doceniając wkład wolontariuszy w życie społeczne 

powiatu ustanowił nagrodę „Wolontariusz Roku Powiatu Puławskiego” – Uchwała  

Nr 239/2019 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie 

ustanowienia nagrody i przyjęcia regulaminu przyznawania Nagród Starosty Puławskiego 

„Wolontariusz roku Powiatu Puławskiego”. 4 grudnia 2020 r. odbyła się już 2 edycja święta 

wolontariuszy. Wręczono 20 nagród laureatom wyłonionym na podstawie zgłoszonych przez 

zewnętrzne podmioty wniosków. 

 

VII. Informacja nt. członkostwa Powiatu w związkach  

i stowarzyszeniach 

 

Powiat Puławski jest członkiem następujących organizacji: 

 

1. Związek Powiatów Polskich  
  

Związek Powiatów Polskich jest stowarzyszeniem powiatów, którego celem jest 

wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów 

powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji 

powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie 

rozwoju i zarządzania w powiatach. Celem ZPP jest również prowadzenie oraz wspieranie 

prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo – technicznej, 

oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także 

wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz 

rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. Aktualnie do Związku Powiatów Polskich 

należy 303 samorządy powiatowe (powiaty i miasta na prawach powiatu). 

 Powiat Puławski jest członkiem Związku od 1999 roku i jest reprezentowany przez 

wskazywanego przez Radę Powiatu Puławskiego przedstawiciela, którym obecnie jest 

Starosta Puławski Danuta Smaga.   
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 Do realizacji celów statutowych Związek Powiatów Polskich powołał 16 Konwentów 

Powiatów (w każdym województwie). Zadaniem Konwentu jest reprezentowanie interesów 

członków Związku w danym regionie. Konwent pełni rolę doradczą względem organów ZPP 

i może w szczególności przyjmować własne stanowiska lub opinie oraz kierować do Zarządu 

ZPP pisma o podjęcie interwencji – w sprawach związanych z celami statutowymi Związku. 

Ponadto Konwent Powiatów może współpracować z organami administracji rządowej  

i samorządowej w danym województwie. 

 Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego tworzą starostowie 20 powiatów  

i prezydenci 4 miast na prawach powiatu. Starosta Puławski Danuta Smaga, została 

wybrana wiceprzewodniczącą Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego VI kadencji.  

W posiedzeniach Konwentu Powiatów mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, 

przedstawiciele powiatów i miast na prawach powiatu nie będący członkami Związku, 

członkowie Zarządu ZPP, pracownicy Biura ZPP oraz inne osoby upoważnione przez 

prezesa Zarządu ZPP lub zaproszone przez przewodniczącego Konwentu.  

W wyniku analizy funkcjonowania powiatów w ramach bieżących i projektowanych 

przez ustawodawcę przepisów prawa, starostowie obradujący na Zgromadzeniu Ogólnym 

Związku Powiatów Polskich przyjęli stanowiska w niżej wymienionych obszarach: 

- w sprawie edukacji w dobie COVID-19 oraz przywrócenia samorządom samodzielności 

w zarządzaniu oświatą, 

- w sprawie szpitali powiatowych, 

- w sprawie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, 

- w sprawie terminu wejścia w życie nowego Prawa zamówień publicznych, 

- w sprawie wynagrodzeń w sektorze samorządowym, 

- w sprawie roli powiatów w zapewnieniu mobilności, 

- w sprawie ochrony samodzielności realizacji zadań przez powiaty, 

- w sprawie współdziałania dla poprawy zdalnego świadczenia usług. 

W roku 2020, znakomita większość spotkań odbywających się w ramach Konwentu 

Starostów odbywała się on-line i dotyczyła kwestii realizacji zadań nałożonych na powiat w 

związku z wystąpieniem pandemii oraz sytuacji finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 

2. Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” 
 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” jest lokalnym partnerstwem, które działa  

w formie stowarzyszenia. Celem powstania tej organizacji było zawiązanie i rozwijanie 

partnerstwa z udziałem podmiotów z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego na 

rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego subregionu składającego się  

z 11 gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, 

Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn tworzących obszar tzw. trójkąta 

turystycznego: Kazimierz Dolny, Nałęczów i Puławy oraz gminy sąsiadujące. Stowarzyszenie 

ma osobowość prawną. Zostało zarejestrowane w dniu 03.03.2008 r. przez Sąd Rejonowy – 

XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie. LGD realizuje swoje działania  

w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju, która wśród ogólnych celów na pierwszym miejscu 

wymienia rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczo - 

krajobrazowych i kulturowych obszaru. 
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 Powiat Puławski podjął decyzję o przystąpieniu do stowarzyszenia uchwałą  

Nr XVI/106/ 2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu 

Puławskiego do Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”.  

 Powiat Puławski, w okresie sprawozdawczym reprezentował w Stowarzyszeniu 

Członek Zarządu Ireneusz Rzepkowski.  

 

3. Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów”  
 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” jest stowarzyszeniem 

posiadającym osobowość prawną, zrzeszającym 13 samorządów: Powiat Puławski oraz 

Gminy: Janowiec, Józefów nad Wisłą, Karczmiska, Kazimierz Dolny, Końskowola, Nałęczów, 

Opole Lubelskie, Poniatowa, Puławy, miasto Puławy, Wąwolnica, Wojciechów oraz podmioty 

prywatne, świadczące usługi turystyczne i okołoturystyczne. Celem działalności 

stowarzyszenia jest m.in. kreowanie wizerunku Krainy Lessowych Wąwozów jako regionu 

atrakcyjnego turystycznie, prowadzenie szkoleń dla środowisk działających na rzecz 

turystyki, integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego 

oraz osób, instytucji i organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem turystycznym 

„Krainy Lessowych Wąwozów”. Rada Powiatu Puławskiego w dniu 28 grudnia 2007 r. 

podjęła Uchwałę Nr XVI/107/2007 w sprawie przystąpienia Powiatu Puławskiego do Lokalnej 

Grupy Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”.  

Powiat Puławski, w okresie sprawozdawczym reprezentował Członek Zarządu 

Ireneusz Rzepkowski. 

 

4. Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego 

 

W 2019 roku Powiat Puławski na podstawie Uchwały Nr IX/73/2019 Rady Powiatu 

Puławskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. przystąpił jako członek do Instytutu Rozwoju 

Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. Podstawowym celem ww. 

stowarzyszenia jest inspirowanie, wspomaganie i koordynacja współpracy krajowej  

i zagranicznej samorządów, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, 

wspomaganie i propagowanie działalności oświatowo – kulturalnej oraz wspieranie, rozwój i 

promocja obszarów wiejskich na terenie województwa lubelskiego. Dotychczas IRST podjął 

współpracę m.in. z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego i Krajową Szkołą 

Administracji Publicznej im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.  

W 2020 r. Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego był 

głównym współorganizatorem Kongresu Gospodarczego Regionów Trójmorza 

organizowanego przez Marszałka Województwa Lubelskiego oraz konferencji on-line 

„Współpraca Regionów Inicjatywy Trójmorza”. Wydarzenia te, to przedsięwzięcia 

poświęcone utworzeniu Sieci Gospodarczej Regionów Inicjatywy Trójmorza, jako jednej  

z form współpracy międzyregionalnej. Celem działalności Sieci jest współpraca w zakresie 

zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego regionów państw Inicjatywy 

Trójmorza. 

Najważniejszym, z działaniem podjętym w ramach współpracy samorządów 

zrzeszonych w  Instytucie Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, 

była zainicjowana przez Starostę Puławskiego Danutę Smagę współpraca w sprawie rozwoju 

obszaru Powiśla. Powiat Puławski, Powiat Rycki, Powiat Opolski, Powiat Kraśnicki – cztery 
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powiaty określane jako tzw. obszar Powiśla wraz z Puławskim Parkiem Naukowo – 

Technologicznym, podjęły wspólne działania na rzecz rozwoju regionalnego. List intencyjny 

w sprawie nawiązania współpracy, został uroczyście podpisany w poniedziałek, 19 

października 2020r. w Starostwie Powiatowym w Puławach w obecności Marszałka 

Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, który został patronem przedsięwzięcia. 

Jak podkreślano wielokrotnie podczas spotkania, dzięki wykorzystaniu wspólnego potencjału 

i synergii działań, obszar Powiśla ma szanse dobrze przygotować się i maksymalnie 

wykorzystać szanse, wynikające z nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.  

Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego odpowiada za część badawczą 

przedsięwzięcia, w tym diagnozę lokalnego potencjału, priorytetyzację czynników 

rozwojowych a także poznanie najważniejszych potrzeb społecznych. 

17 listopada 2020r. odbyło się wirtualne spotkanie partnerów, podczas którego 

podsumowano dotychczasowe działania i nakreślono przyszłe plany. 

Starosta Danuta Smaga, w dniu 10 grudnia 2020r. skierowała na ręce Marszałka 

Województwa Lubelskiego raport, określający kluczowe kierunki rozwoju naszego regionu 

oraz te dziedziny życia społeczno – gospodarczego, które wymagają uwagi i wsparcia. 

Występując w imieniu partnerów Starosta  zwróciła się z prośbą o uwzględnienie wyników 

raportu oraz nakreślonych w nim sugestii, postulatów i rekomendacji w toku prac nad 

Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku.  

Z niniejszym opracowaniem, którego  autorem jest zespół badawczy, działający  

w ramach Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego zapoznać 

się można korzystając z poniższego linku: 

https://cdn05.sulimo.pl/media/userfiles/pulawy.powiat.pl/Aktualnosci/2020/Grudzien/b9cd90c

c0a4772e66e99f9f7d0ad50df.pdf 

Przedstawicielem powiatu w Instytucie jest Sekretarz Powiatu Waldemar Orkiszewski.  

https://cdn05.sulimo.pl/media/userfiles/pulawy.powiat.pl/Aktualnosci/2020/Grudzien/b9cd90cc0a4772e66e99f9f7d0ad50df.pdf
https://cdn05.sulimo.pl/media/userfiles/pulawy.powiat.pl/Aktualnosci/2020/Grudzien/b9cd90cc0a4772e66e99f9f7d0ad50df.pdf

