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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, 
lubelskim, opolskim, zwoleńskim i kozienickim. Zachodnia granica powiatu stanowi zarazem 
granicę województw lubelskiego i mazowieckiego.
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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 30 czerwca 2021 r. powiat zamieszkiwało 111 800 osób, 
z czego 52,19% stanowiły kobiety, 47,81% mężczyźni. Liczba ludności wynosiła 5,36 % 
w skali województwa i 0,29 % w skali kraju a gęstość zaludnienia równała się 119 os/km2 . 
Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła w dniu 31 grudnia 2021 r. -  5,7 % i była znacznie 
niższa od wartości tego wskaźnika w województwie lubelskim -  7,2 % oraz nieznacznie 
wyższa od stopy bezrobocia w kraju -  5,4 %.

Obszar powiatu rozciąga się u zbiegu czterech rejonów geograficznych: Wyżyny 
Lubelskiej, Niziny Mazowieckiej, Doliny Środkowej Wisły i wschodniego skraju Równiny 
Radomskiej. Ziemię Puławską tworzy Płaskowyż Nałęczowski, unikatowy w skali Europy 
Małopolski Przełom Wisły oraz słynący z bogactwa flory i fauny teren Pradoliny Wieprza. 
Czyste środowisko naturalne i żyzne 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 położenie geograficzne, zróżnicowane ukształtowanie terenu oraz 
obecność dwóch dużych rzek -  Wisły i Wieprza, rozległe pola i łąki, występowanie 
unikatowych wąwozów lessowych, bogactwo lasów oraz różnorodnych gatunków flory i fauny 
czynią Powiat Puławski miejscem atrakcyjnym dla turystyki i stanowią kapitał dla jej rozwoju. 
Liczne parki krajobrazowe oraz rezerwaty przyrody są gratką dla miłośników przyrody oraz 
zrzeszają środowiska naukowe. Najbardziej znane miejscowości to: nadwiślańskie Puławy, 
Kazimierz Dolny i Janowiec, a także uzdrowisko Nałęczów, jednak wciąż przybywa nowych 
atrakcji, wydarzeń, produktów tradycyjnych oraz usług. Mnogość zabytkowej architektury, 
oznakowane i przygotowane trasy piesze i rowerowe, jazda konna, spływy kajakowe i stoki 
narciarskie, infrastruktura sportowo -  rekreacyjna i punkty widokowe w otoczeniu bogatej 
oferty hotelowo-gastronomicznej, spełniają kryteria wysokiej jakości produktów
turystycznych, dopełniając doskonałych warunków życia, wypoczynku i rekreacji. Powiat 
puławski gości na swym terenie lub jest organizatorem wielu renomowanych wydarzeń 
kulturalnych o charakterze nie tylko lokalnym, ale również ogólnokrajowym jak
i międzynarodowym. 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, podążający z duchem czasu i z powodzeniem wdrażający innowacje 
korzystając ze zdobyczy współczesnej technologii. 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
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do integracji, wyrównywania szans oraz włączania do życia społecznego i zawodowego osób 
zagrożonych wykluczeniem. Warte zauważenia są też liczne inicjatywy umożliwiające 
aktywizację osób starszych takie jak prężnie działający Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W  powiecie panuje dobry klimat społeczny -  lokalne środowiska są przedsiębiorcze, 
bardzo aktywne w sferze obywatelskiej oraz w działaniach społecznych, kulturalnych 
i artystycznych, rozwijają tożsamość i poczucie wspólnoty. Ważnym ogniwem życia 
społecznego są prężnie działające organizacje pozarządowe. Liczne towarzystwa, 
stowarzyszenia oraz grupy rekonstrukcyjne pielęgnują pamięć o bogatej historii regionu 
i stoją na straży jego dorobku dziedzictwa kulturowego i obyczajowego. Między innymi koła 
gospodyń wiejskich poprzez uczestnictwo w corocznych Dożynkach Wojewódzkich 
i Prezydenckich godnie reprezentują Powiat, często plasując się na wysokich pozycjach 
konkursowych. Wyrazem szerszej perspektywy w zarządzaniu powiatem, chęci wymiany 
doświadczeń, 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. Obok obiektów naukowych warto również wymienić placówki 
kultury takie jak nowopowstałe Muzeum Badań Polarnych oraz Obserwatorium 
Astronomiczne w Puławach, które wznowiło swą działalność po przeprowadzonej 
modernizacji. Mieści się tu również sprzyjający tworzeniu innowacji i zrzeszający wybitne 
umysły Puławski Park Naukowo Technologiczny, którego funkcjonowanie wpływa na 
podniesienie atrakcyjności powiatu pod względem inwestycyjnym. Obecność przemysłu 
chemicznego tj. Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., nie zakłóca dobrego stanu 
środowiska naturalnego powiatu. Ta nowoczesna firma, wpisana na listę spółek 
strategicznych Skarbu Państwa stanowi ważną gałąź lokalnej gospodarki a jej 
międzynarodowa pozycja i zaangażowanie społecznie wpływają pozytywnie na promocję 
regionu na całym świecie.

Szczegółowa informacja na temat finansów Powiatu i wykonania budżetu zawarta 
została w Sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu puławskiego za 2021 rok przyjętym 
Uchwałą Nr 835/2022 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 31 marca 2022 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 
w zakładce: Zarząd Powiatu/Uchwały Zarządu /Uchwały Zarządu VI Kadencji.
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Ogólne informacje dotyczące wykonania budżetu Powiatu Puławskiego w 2021 roku

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2021 r. Wykonanie za 
2021 rok

Procent
wykonania

I. Dochody 153.934.518,26 158.570.659,14 103,01 %
a. bieżące 139.197.410,04 144.130.906,83 103,54 %

b. majątkowe 14.737.108,22 14.439.752,31 97,98 %

II. Wydatki 163.235.831,26 152.791.595,08 93,60 %

a. bieżące 143.604.240,32 136.432.004,09 95,01 %

w 
ty

m obsługa długu 500.000,00 127.909,06 25,58 %
gwarancje i poręczenia 529.412,00 0,00 0,00%

b. majątkowe 19.631.590,94 16.359.590,99 83,33 %

III. Przychody 21.876.310,00 22.461.338,65 x
a. zaciągany dług 0,00 0,00 X

w 
ty

m

pożyczki 0,00 0,00 x
kredyty 0,00 0,00 x
emisja obligacji 0,00 0,00 x

b. spłata udzielonych pożyczek 0,00 0,00 X

c. nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 7.320.945,00 7.461.338,65 X

d. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w 
art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 9.268.353,00 9.268.353,00 X

e. inne źródła (wolne środki) 5.287.012,00 5.731.647,00 X

IV. Rozchody 12.574.997,00 12.574.997,00 x

a. spłata długu 2.000.000,00 2.000.000,00 X

w 
ty

m pożyczki 0,00 0,00 x

kredyty 2.000.000,00 2.000.000,00 x

b. udzielone pożyczki 0,00 0,00 X

c.
Inne rozchody 
niezwiązane 
ze spłatą długu

10.574.997,00 10.574.997,00 X

V. Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) (-)
9.301.313,00

(+)
5.779.064,06 x

VI. Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów 
i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. X 13.000.000,00 x

VII.
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań 
z tytułu udzielonych przez Powiat poręczeń -  stan na 
31.12.2021 r.

X 1.430.000,00 x

VIII. Dług publiczny Powiatu Puławskiego według stanu na 
dzień 31.12.2021 r. ( VI + VII) X 14.430.000,00 x

IX.
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami 
bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach 
publicznych (nadwyżka operacyjna)

(-)
4.406.830,28 7.698.902,47 x
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Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli dochody powiatu w 2021 roku 
wykonane zostały w 103,01 % , w tym dochody bieżące w 103,54 %, natomiast dochody 
majątkowe w 97,98 %. Wydatki budżetu zrealizowano w 93,60 % , w tym: wydatki bieżące 
95,01 %, zaś wydatki majątkowe w 83,33 %.

Rok 2021 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 5.779.064,06 zł, wobec 
planowanego deficytu w kwocie (-) 9.301.313,00 zł.

Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31.12.2021r. 
wynosi 13.000.000,00 zł.

Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych przez Powiat poręczeń na dzień 31 
grudnia 2021 roku wynoszą 1.430.000,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu zgodnie z klasyfikacją budżetową 
zawarte zostały w Sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu puławskiego za 2021 rok.

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 2021 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 2021 rok. Zarząd powiatu zapewniał także 
bieżący nadzór na opracowaniem i przedłożeniem radzie powiatu w 2021 roku wielu 
ważnych materiałów i programów. Dokumentami wyznaczającymi kierunki działania zarządu 
w zakresie inwestycyjnym były Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz budżet Powiatu 
Puławskiego na rok 2021. 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 2021 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
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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.

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 
do 31.03.2022r.

Jacek Górczyński -  p.o. 
dyr. od 1.04.2022r.

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
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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

Mariola Błazik p.o. dyr. 
do 26.08.2022r. 
Aleksandra Kozak -  
Kotowska 
-  od 27.08.2022r.

ul. W. Sieroszewskiego 4 
24 -100 Puławy

17. Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Puławach

Krystyna T omczyk
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. Powiatowe Centrum Opiekuńczo -  
Wychowawcze w Puławach 
Placówka Opiekuńczo - 
Wychowawcza Nr 1,
Placówka Opiekuńczo - 
Wychowawcza Nr 2,
Placówka Opiekuńczo - 
Wychowawcza 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
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Rok 2021, był kolejnym rokiem zdominowanym przez epidemię COVID-19. Podjęte 
przez powiatowe jednostki organizacyjne w 2020 roku działania dostosowujące 
funkcjonowanie instytucji do obostrzeń sanitarnych i nowych realiów, z powodzeniem były 
kontynuowane również w 2021 roku -  zmieniona organizacja funkcjonowania szpitala, szkół i 
placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, wykorzystanie nowoczesnych 
technologii w świadczeniu usług publicznych, sprawna realizacja zadań z zakresu pomocy 
społecznej, polityki prorodzinnej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego 
rynku pracy, monitorowanie sytuacji dla zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Organizacja 
pracy wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu była dostosowywana do zasad 
i obostrzeń wprowadzanych przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Ministra 
Edukacji i Nauki. Starostwo Powiatowe w Puławach, wzorem roku poprzedniego, 
funkcjonowało w oparciu o zasady wynikające z ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego na skutek zakażeń wirusem SARS-Cov-2.

Od chwili ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego a potem stanu epidemii, 
nieprzerwanie realizowano wszystkie niezbędne zadania związane z zapewnieniem 
funkcjonowania powiatu. Katalog usług realizowanych przez urząd nie uległ zawężeniu, 
a wszystkie wydziały konsekwentnie realizowały swoje zadania.

W  roku 2021 wznowiono bezpośrednią obsługę interesantów. Jednak w celu 
ułatwienia i usprawnienia realizacji spraw, podstawową formą kontaktu z urzędem nadal 
pozostała komunikacja elektroniczna. Sprawy w urzędzie w dalszym ciągu załatwiano także 
drogą pocztową, faxem, za pomocą skrzynki podawczej E-PUAP oraz telefonicznie. 
Wszelkie dokumenty i wnioski w formie papierowej można było składać 
w zamkniętych kopertach bezpośrednio w starostwie, w odpowiednio przygotowanej 
skrzynce podawczej. W  okresach największego wzrostu zakażeń, tj. styczeń -  czerwiec 
2021r. oraz październik -  grudzień 2021r., wprowadzono dyżury pracownicze przy wejściu 
głównym. Wizyty odbywały się tylko po uprzednim zmierzeniu temperatury. Wprowadzone 
dyżury miały na celu ograniczenie ilości osób (max. 20 osób) przebywających jednocześnie 
na terenie urzędu. Dbając o bezpieczeństwo swoje i innych, przebywający w budynku 
Starostwa Powiatowego w Puławach zobowiązani byli bezwzględnie stosować się do reguł 
bezpieczeństwa, tj. prawidłowo nosić maseczkę, dezynfekować dłonie oraz zachowywać 
dystans społeczny.

W  roku 2021 nadal obowiązywało zarządzenie Nr 104/2020 Starosty Puławskiego 
z dnia 4 listopada 2020r., zgodnie z którym 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.

W  okresie bardzo dynamicznego wzrostu zakażeń chwilowo wstrzymywano 
bezpośrednie przyjęcia interesantów przez Starostę oraz członków zarządu.

W  roku 2021 Starostwo Powiatowe w Puławach po raz kolejny odnalazło się 
w trudnej sytuacji i odpowiedziało na potrzeby obywateli. Pracownicy administracji 
powiatowej wykazali się niezwykłą umiejętnością dostosowania swojej pracy do panujących 
warunków epidemicznych.

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
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obradowania organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego. W  okresie 
obowiązywania 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 2021 roku w zdalnym trybie obradowania, 
tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 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”

Szczegółowe zestawienie wydatków związanych z przeciwdziałaniem pandemii 
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia poniższa tabela.

Lp Nazwa jednostki
Kwota 

ogółem, 
w tym:

ze
środków
własnych

ze
środków
Funduszu
Przeciw
działania
COVID-19

„2180”

ze
środków 
dotacji na 
zadania 
zlecone

ze
środków
Funduszu

Pracy

1 Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy w Kęble 2 016,15 2 016,15 - - -

2 Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy w Puławach 30 150,98 150,98 30 000,00 - -

3 Powiatowy Urząd Pracy w Puławach 64 728,30 - - - 64 728,30

4 Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Puławach* 533 419,34 - - - -

5 Zespół Szkół Nr 1 w Puławach 70,00 70,00 - - -

6 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach 184,97 184,97 - - -

7 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Puławach 114,48 114,48 - - -

8 Powiatowe Centrum Rozliczeniowo 
Księgowe w Puławach 41,58 41,58 - - -
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Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
w Puławach 1 827,59 1 827,59

Powiatowy Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Górze Puławskiej 5 525,74 5 525,74

Zespół Kształcenia Zawodowego 
w Puławach
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
w Puławach 4 437,36 4 437,36 30 000,00

Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym 9 380,04 9 380,04

Starostwo Powiatowe w Puławach 2 625,00 2 625,00

Zespół Szkół Nr 2 w Puławach

Powiatowe Centrum Doskonalenia 
Zawodowego Nauczycieli w Puławach 344,20 344,20

Zespół Szkół Technicznych w Puławach 4 242,62 4 242,62

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Puławach 406,20 406,20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Puławach 78,00 78,00

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Puławach_____ 251,43 251,43

Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie 361,75 361,75

I Liceum Ogólnokształcące w Puławach 4 452,67 4 452,67

Zespół Szkół Nr 3 w Puławach 1 611,09 zł 1 611,09

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach

Regionalne Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Puławach_____ 12 556,38 12 556,38

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Puławach 31 485,57 1 485,57 30 000,00

OGOŁEM 736 068,82 43 761,63 90 000,00 64 728,30

Wydatki na zwalczanie pandemii COVID-19 realizowane były pozabudżetowo ze 
środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Zgodnie z wytycznymi KW PSP w Lublinie 
wydatki realizowane były poprzez nowo otwarty pomocniczy rachunek bankowy.

Z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymano i wydatkowano łącznie kwotę 
533 419,34 zł, w tym:
-  na inwestycje (samochód kwatermistrzowski, kabinę dekontaminacyjną, zestaw 

pralniczo-suszący, myjkę wysokociśnieniową) -  315 419,34 zł,
-  na wydatki bieżące (sprzęt komputerowy, wyposażenie specjalne) -  206 427,15 zł,
-  na refundację poniesionych wydatków bieżących (remont sprzętu, ubrania specjalne) 

-  11 572,85 zł.
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IV. Wykonanie uchwał Rady Powiatu podjętych w 2021 r.

W  2021 r. Rada Powiatu Puławskiego obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia na 
10 Sesjach. W  sprawach należących do jej kompetencji podjęła 56 uchwał, w tym zajęła 
1 Stanowisko.

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 56 uchwał, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie -  34 
uchwały, natomiast do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 
skierowano 16 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 2021 r. 
zaprezentowano w poniższej tabeli:

Lp. Numer uchwały 
i data podjęcia Treść uchwały Realizacja

1. XXI11/195/2021 
24.02.2021r.

w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy stałych komisji Rady Powiatu 
Puławskiego na rok 2021

Uchwała reguluje pracę Rady Powiatu 
Puławskiego, a jej wykonanie 
powierzono Przewodniczącym Komisji. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
pojęcia.

2. XXI11/196/2021 
24.02.2021r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Rady Powiatu Puławskiego na 2021 
rok

Uchwała reguluje pracę Rady Powiatu 
Puławskiego a jej wykonanie powierzono 
Przewodniczącemu Rady. Uchwała 
weszła w życie z dniem podjęcia.

3. XXI11/197/2021 
24.02.2021r.

w sprawie zmiany statutu Powiatu 
Puławskiego

Uchwałę opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego w 
dniu 25.02.2021r. Dz. Urz. Woj. Lubel. 
2021.923

4. XXI11/198/2021 
24.02.2021 r.

w sprawie przyjęcia „Powiatowego 
Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Powiecie Puławskim 
na lata 2021-2023”

Uchwała jest realizowana zgodnie z 
założeniami Programu w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Puławach.

5. XXI11/199/2021 
24.02.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 
IV/25/2019 Rady Powiatu 
Puławskiego z dnia 30 stycznia 2019 
roku w sprawie powołania Rady 
Społecznej działającej w 
Samodzielnym Publicznym

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Uchwałę przekazano do 
realizacji Przewodniczącej Rady 
Społecznej oraz Dyrektorowi SPZOZ. 
Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej 
w nowym składzie odbyło się
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Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 
Puławach

11.03.2021r.

6. XXIII/200/2021 
24.02.2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Żyrzyn

Uchwała w trakcie realizacji. Przekazanie 
pomocy finansowej uzależnione jest od 
przyznania dofinansowania przez 
PFRON.

7. XXI11/201/2021 
24.02.2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 
Uchwała zrealizowana przez Zarząd 
Powiatu Puławskiego.

8. XXIII/202/2021 
24.02.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu 
na 2021 rok

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 
Uchwała zrealizowana przez Zarząd 
Powiatu Puławskiego.

9. XXIV/203/2021
31.03.2021r.

w sprawie określenia zadań, na które 
przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przypadające 
według algorytmu w 2021 roku 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.

10. XXIV/204/2021
31.03.2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Powiatu Puławskiego 
do współpracy w ramach instrumentu 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w Miejskim Obszarze 
Funkcjonalnym Miasta Puławy i 
zawarcia porozumienia z gminami 
tworzącymi MOF oraz Powiatem 
Puławskim

Wydział Rozwoju i Inwestycji przekazał 
komplet dokumentów do Lidera Miasta 
Puławy celem opracowania zasad 
współpracy

11. XXIV/205/2021
31.03.2021r.

w sprawie przystąpienia do 
opracowania Strategii Rozwoju 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Miasta Puławy na lata 2021 - 2030

Uchwałę przesłano organowi nadzoru tj. 
LUW w Lublinie i opublikowano w 
Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego w dniu 1.04.2021 r. Dz. Urz. 
Woj. Lubel. 2021.1554. Poinformowano 
Lidera Miasto Puławy o przystąpieniu 
Powiatu do opracowania strategii

12. XXIV/206/2021
31.03.2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienia Powiatu Puławskiego 
do współpracy w ramach 
Lubelskiego Obszaru 
Metropolitalnego i zawarcie 
porozumienia pomiędzy Powiatem 
Puławskim i pozostałymi jednostkam 
samorządu terytorialnego

Wydział Rozwoju i Inwestycji przekazał 
komplet dokumentów do Lidera Miasta 
Lublin celem opracowania zasad 
współpracy.
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Lubelskiego Obszaru 
Metropolitalnego

13. XXIV/207/2021
31.03.2021r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w 
sprawie uchylenia uchwały Nr 
VII/58/2019 Rady Powiatu 
Puławskiego z dnia 29 maja 2019r. w 
sprawie przyjęcia Stanowiska Rady 
Powiatu Puławskiego w sprawie 
powstrzymania ideologii lansowanej 
przez subkulturę "LGBT" w Powiecie 
Puławskim

Uchwała została opublikowana w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Puławskiego pismem z dnia 31 marca 
2021 r. zawiadomił składającego petycję 
o sposobie jej rozpatrzenia

14. XXIV/208/2021
31.03.2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 
Uchwała zrealizowana przez Zarząd 
Powiatu Puławskiego.

15. XXIV/209/2021
31.03.2021r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu 
na 2021 rok

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 
Uchwała zrealizowana przez Zarząd 
Powiatu Puławskiego.

16. XXV/210/2021 
26.04.2021 r.

w sprawie przyjęcia Stanowiska 
Rady Powiatu Puławskiego w 
sprawie upamiętnienia 100. rocznicy 
wybuchu III Powstania Śląskiego

Przewodniczący Rady Powiatu 
Puławskiego pismem z dnia 28.04.2021r. 
przesłał stanowisko do Muzeum Powstań 
Śląskich w Świętochłowicach oraz 
samorządów powiatowych objętych III 
powstaniem śląskim.

17. XXV/211/2021 
26.04.2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Nałęczów z 
przeznaczeniem dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Drzewcach na 
zakup piły Stihl model 420 wraz z 
wyposażeniem

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie.
W  dniu 29.06.2021r. zawarto umowę Nr 
ZK/127/2021 z Gminą Nałęczów celem 
realizacji uchwały.

18. XXV/212/2021 
26.04.2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej gminie Puławy z 
przeznaczeniem dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gołębiu na 
doposażenie lekkiego sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie.
W  dniu 23.07.2021r. zawarto umowę Nr 
ZK/184/2021 z Gminą Puławy celem 
realizacji uchwały.

19. XXIV/213/2021 
26.04.2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 
Uchwała zrealizowana przez Zarząd 
Powiatu Puławskiego.

20. XXV/214/2021 
26.04.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu 
na 2021 rok

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 
Uchwała zrealizowana przez Zarząd 
Powiatu Puławskiego.
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21. XXVI/215/2021
26.05.2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 
Uchwała zrealizowana przez Zarząd 
Powiatu Puławskiego.

22. XXVI/216/2021
26.05.2021r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu 
na 2021 rok

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 
Uchwała zrealizowana przez Zarząd 
Powiatu Puławskiego.

23. XXVII/217/2021
30.06.2021r.

w sprawie udzielenia wotum 
zaufania Zarządowi Powiatu 
Puławskiego za 2020 rok

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Lublinie oraz Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie.

24. XXVII/218/2021
30.06.2021r.

w sprawie rozpatrzenia i 
zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Powiatu za 2020 rok

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Lublinie oraz Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie.

25. XXVII/219/2021
30.06.2021r.

w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu Puławskiego za 
2020 rok

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Lublinie oraz Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie.

26. XXVII/220/2021
30.06.2021r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Puławach za rok obrotowy od 
01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 
Zatwierdzone sprawozdanie za rok 2020 
przekazano do realizacji Dyrektorowi 
SPZOZ w Puławach.

27. XXVII/221/2021
30.06.2021r.

w sprawie zmian w statucie 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Puławach

Uchwałę przekazano Dyrektorowi 
SPZOZ w Puławach celem realizacji. 
Opublikowano w dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego w dniu 
01.07.2021r. poz. 2881

28. XXVII/222/2021
30.06.2021r.

w sprawie rozpatrzenia petycji 
mieszkańców miejscowości Kurów w 
sprawie budowy chodników wzdłuż 
ul. Fabrycznej w Kurowie

Poinformowano wnoszących petycję o 
sposobie rozpatrzenia petycji pismem z 
dnia 30.06.2021r. Uchwałę przekazano 
Dyrektorowi PZD w Puławach celem 
realizacji. W  dniu 22 marca 2022r. 
została podpisana umowa pomiędzy 
Gminą Kurów a Powiatem Puławskim na 
opracowanie dokumentacji projektowo -  
kosztorysowej na wykonanie zadania 
pod nazwą: „Budowa chodnika w ciągu 
drogi powiatowej nr 2534L ul. Fabryczna 
w Kurowie” z datą realizacji do sierpnia 
2022r.
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29. XXVII/223/2021
30.06.2021r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działanie Starosty Puławskiego

Uchwałę przesłano w trybie nadzoru do 
LUW w Lublinie. Przewodniczący Rady 
Powiatu pismem z dnia 30.06.2021r. 
poinformował skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi.

30. XXVII/224/2021
30.06.2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie na rzecz Gminy 
Wąwolnica darowizny prawa 
własności nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu 
Puławskiego, poł. w Gminie 
Wąwolnica, w obrębach 
ewidencyjnych Kębło i Mareczki, 
zajętych pod drogę gminną nr 
107849L

Uchwałę przesłano organowi nadzoru tj. 
LUW w Lublinie.
Uchwała w trakcie realizacji -  w 2022 r. 
zawarta zostanie notarialna umowa 
darowizny

31. XXVII/225/2021
30.06.2021r.

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. XXVII/226/2021
30.06.2021r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu 
na 2021 rok

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 
Uchwała zrealizowana przez Zarząd 
Powiatu Puławskiego.

33. XXVIII/227/2021
25.08.2021r.

w sprawie oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 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 2020. Uchwałę przekazano 
Dyrektorowi SPZOZ celem realizacji.

34. XXVIII/228/2021
25.08.2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż prawa własności 
nieruchomości, stanowiącej 
własność Powiatu Puławskiego, 
położonej w obrębie Końskowola, 
Gmina Końskowola, oznaczonej jako 
działki o numerach ewidencyjnych 
1631/3 o pow. 0,0038 ha, 1631/4 o 
pow. 0,0031 ha, 1631/5 o pow. 
0,0027 ha, 1631/6 o pow. 0,0053 ha

Uchwałę przesłano w trybie nadzoru do 
LUW w Lublinie.
Uchwała w trakcie realizacji -  w 2022 r. 
zawarta zostanie notarialna umowa 
sprzedaży.

35. XXVIII/229/2021
25.08.2021r.

w sprawie ponownego, częściowego 
rozpatrzenia skargi na działanie 
starosty Puławskiego rozpatrzonej 
uchwała Nr XXVII/223/2021 Rady

Uchwałę przesłano w trybie nadzoru do 
LUW w Lublinie. Przewodniczący Rady 
Powiatu pismem z dnia 25.08.2021r. 
poinformował skarżącego o sposobie
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Powiatu Puławskiego z dnia 30 
czerwca 2021r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działanie 
Starosty Puławskiego

ponownego rozpatrzenia skargi.

36. XXVIII/230/2021
25.08.2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 
Uchwała zrealizowana przez Zarząd 
Powiatu Puławskiego.

37. XXVIII/231/2021
25.08.2021r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu 
na 2021 rok

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 
Uchwała zrealizowana przez Zarząd 
Powiatu Puławskiego.

38. XXVIII/232/2021
29.09.2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 
Uchwała zrealizowana przez Zarząd 
Powiatu Puławskiego.

39. XXVIII/233/2021
29.09.2021r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu 
na 2021 rok

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 
Uchwała zrealizowana przez Zarząd 
Powiatu Puławskiego.

40. XXIX/234/2021
27.10.2021r.

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 2022 roku

Uchwałę opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego w 
dniu. 29.10.2021r poz. 4389 
W  dniu 7.12.2021 r. zawarto umowę Nr 
KD/290/2021 dot. usuwania pojazdów z, 
wyłonioną w drodze zapytania 
ofertowego, firmą Blacharstwo - 
Lakiernictwo - Pomoc Drogowa Sławomir 
Bernat. Powiat za wykonaną usługę 
rozlicza się z wykonawcą zgodnie ze 
stawkami ustalonymi w uchwale.

41. XXIX/235/2021
27.10.2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na 
najem o pow. 78,50 m2 oraz 41,60 
m2 powierzchni wspólnej lokalu 
położonego na niskim parterze w 
budynku Starostwa Powiatowego 
w Puławach zlokalizowanego przy 
al. Królewskiej 19 na czas 
nieoznaczony na rzecz 
dotychczasowego najemcy w trybie 
bezprzetargowym.

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie. Uchwała w trakcie 
realizacji -  umowa najmu zostanie 
zawarta w 2022 r.

42. XXIX/236/2021
27.10.2021r.

w sprawie wyboru podmiotu do 
przeprowadzenia badania 
sprawozdań finansowych 
Samodzielnego Publicznego

Uchwałę przekazano Dyrektorowi 
SPZOZ w Puławach celem zawarcia 
umowy z podmiotem.
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Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Puławach za dwa lata obrotowe -  za 
rok 2021 i za rok 2022.

43. XXIX/237/2021
27.10.2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 
Uchwała zrealizowana przez Zarząd 
Powiatu Puławskiego.

44. XXIX/238/2021
27.10.2021r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu 
na 2021 rok

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 
Uchwała zrealizowana przez Zarząd 
Powiatu Puławskiego.

45. XXXI/239/2021
24.11.2021r.

w sprawie uchwalenia "Rocznego 
programu współpracy Powiatu 
Puławskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2022"

Uchwałę opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego 
w dniu 26.11.2021 r. poz. 5005 oraz w 
BIP Starostwa w zakładce „Organizacje 
pozarządowe”. W  wyniku zastosowania 
procedury konkursowej, wybrano 
zadania do dofinansowania i wyłonił ich 
wykonawców.

46. XXXI/240/2021
24.11.2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż prawa własności 
nieruchomości, stanowiącej 
własność Powiatu Puławskiego, 
położonej w obrębie Kazimierz 
Dolny, Gmina Kazimierz Dolny, 
oznaczonej jako działka o numerze 
ewidencyjnym 580/2 o pow. 
0,0037ha.

Uchwałę przesłano organowi nadzoru tj. 
LUW w Lublinie. Uchwała w trakcie 
realizacji -  w 2022 r. zawarta zostanie 
notarialna umowa sprzedaży.

47. XXXI/241/2021
24.11.2021r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie 
hipoteką nieruchomości położonej w 
obrębie Miasto Puławy, Gmina 
Miasto Puławy, oznaczonej jako 
działki o numerach ewidencyjnych: 
586/19, 586/31, 586/22, 586/24, 
586/26, 586/27, 586/28, 586/33, 
586/34 oraz 586/36, stanowiącej 
własność Powiatu Puławskiego, 
oddanej w nieodpłatne użytkowanie 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Puławach

Uchwałę przesłano organowi nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz do SPZOZ w 
Puławach.
Uchwała zrealizowana -  w dziale IV 
księgi wieczystej Nr LU1P/00070919/1, 
zwiększono hipotekę do łącznej 
wysokości 24 000 000,00 zł

48. XXXI/242/2021
24.11.2021r.

w sprawie ustalenia wysokości 
wynagrodzenia miesięcznego 
Starosty Puławskiego

Uchwała weszła w życie z dniem 
podjęcia.
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49. XXXI/243/2021
24.11.2021r.

w sprawie ustalenia wysokości i 
zasad wypłacania diet dla radnych

Uchwała weszła w życie z dniem 
podjęcia.

50. XXXI/244/2021
24.11.2021r.

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. XXXI/245/2021
24.11.2021r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu 
na 2021 rok

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 
Uchwała zrealizowana przez Zarząd 
Powiatu Puławskiego.

52. XXXII/246/2021
22.12.2021r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 
Uchwała weszła w życie 01.01.2022r. 
i jest realizowana przez Zarząd Powiatu 

oraz jednostki organizacyjne powiatu.
53. XXXII/247/2021

22.12.2021r.
w sprawie uchwały budżetowej na 
rok 2022

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 
Uchwała weszła w życie 01.01.2022r. 
i jest realizowana przez Zarząd Powiatu 
oraz jednostki organizacyjne powiatu.

54. XXXII/248/2021
22.12.2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 
Uchwała zrealizowana przez Zarząd 
Powiatu Puławskiego.

55. XXXII/249/2021
22.12.2021r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu 
na 2021 rok

Uchwałę przesłano organom nadzoru tj. 
LUW w Lublinie oraz RIO w Lublinie. 
Uchwała zrealizowana przez Zarząd 
Powiatu Puławskiego.

56. XXXII/250/2021
22.12.2021r.

w sprawie wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku 
budżetowego 2021

Przedmiotowa uchwała umożliwia 
realizację zadań, których termin 
zakończenia określono po zakończeniu 
2021 roku.

57. XXXII/251/2021
22.12.2021r.

w sprawie petycji dotyczącej 
sprzeciwu wobec działań 
dyskryminacyjnych związanych z 
brakiem szczepień przeciwko 
COVID - 19

Przewodniczący Rady Powiatu pismem 
z dnia 22.12.2021r. poinformował 
wnoszącego petycję o sposobie jej 
rozpatrzenia.

W  2021 r. Zarząd Powiatu Puławskiego odbył 114 posiedzeń, podczas których podjął 
242 uchwały oraz 1 390 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
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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 -  26 uchwał,
- edukacja -  30 uchwał,
- kultura, sport, turystyka -  14 uchwał,
- ochrona zdrowia -  7 uchwał,
- pomoc społeczna -  16 uchwał,
- infrastruktura -  70 uchwał,
- administracja -  74 uchwał,
- rynek pracy -  5 uchwał.

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 XVI11/127/2016 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 XVI11/128/2016 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 
Nr XVI11/129/2016 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 XVI11/130/2016 Rady Powiatu Puławskiego 
z dnia 30 marca 2016 r.

6. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Puławskim na lata 2021 -  
2023 -  przyjęty uchwałą Nr XXI11/198/2021 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 
24 lutego 2021 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.
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9. Roczny program współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie 
Puławskim w 2021r. -  przyjęty uchwałą Nr XXI/181/2020 Rady Powiatu Puławskiego 
z dnia 25.11.2020 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, brak ustawy wdrożeniowej, brak zatwierdzonych programów operacyjnych, brak 
wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków) skoncentrowano się na działaniach 
przygotowawczych powiatu oraz przygotowaniu niezbędnych aktów prawnych oraz udziale 
w przygotowaniu dokumentów strategicznych (projektowana strategia rozwoju 
ponadlokalnego), oraz struktury zintegrowanych inwestycji terytorialnych (porozumienie lub 
stowarzyszenie).

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 Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (w skład LOM wchodzi jedna gmina 
powiatu puławskiego: Gmina Nałęczów oraz Powiat Puławski), prowadzone były wstępne 
analizy obszaru (problemy obszaru, zakres interwencji - możliwe działania, ankiety, 
w zakresie potrzeb strategii rozwoju ponadlokalnego).

W  zakresie MOF Miasta Puławy, partnerzy tj. Powiat Puławski oraz Gminy Powiatu 
Puławskiego: Miasto Puławy, Gmina Puławy, Gmina Końskowola, Gmina Kazimierz Dolny, 
Gmina Janowiec, Gmina Żyrzyn podpisali list intencyjny w którym zobowiązali się do 
podjęcia współpracy w zakresie opracowania wspólnego projektu o charakterze 
zintegrowanej inwestycji terytorialnej w ramach MOF Puławy.

Ponadto Rada Powiatu Puławskiego przyjęła uchwały:
-  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Puławskiego do współpracy 

w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim 
Obszarze Funkcjonalnym Miasta Puławy i zawarcia porozumienia z gminami 
tworzącymi MOF oraz Powiatem Puławskim,

-  w sprawie przystąpienia do opracowywania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2021-2030.

Dalsze działania w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla obydwu 
obszarów -  Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Miasta Puławy przewidywane są na rok 2022 r.

22



Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2021 rok

1. Edukacja publiczna

Rok 2021 był drugim z kolei, w którym edukacja -  z uwagi na pandemię koronawirusa 
-  była prowadzona w znacznej mierze w formie zdalnej. W  rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, na bieżąco wprowadzano zmiany w zakresie przedłużenia trwającego 
ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek. Ze względu na specyfikę działania, 
ograniczenie funkcjonowania, tak jak do tej pory, nie dotyczyło szkół podstawowych 
specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych 
ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Stacjonarnie pracowała 
również poradnia psychologiczno-pedagogiczna, młodzieżowy dom kultury. Uczniowie 
korzystający z internatów i bursy mieli możliwość przebywania w nich, jeśli warunki nie 
pozwoliły im na powrót do domu i korzystanie z nauki zdalnej w miejscu zamieszkania.

Uczniowie i nauczyciele w procesie nauczania -  uczenia się mogli korzystać 
z narzędzi i zasobów edukacyjnych, którymi zarządza MEiN. Są to w szczególności 
Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE) www.zpe.gov.pl (do 28 maja 2020 r. 
funkcjonującą pod nazwą www.epodreczniki.pl) oraz dostępne na niej bezpłatne cyfrowe 
zasoby edukacyjne. Platforma jest bezpłatna i powszechnie dostępna.

Nauka stacjonarna odbywała się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego 
określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS. Ponadto w odniesieniu do szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe utrzymano rozwiązania umożliwiające prowadzenie 
kształcenia praktycznego z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach 
organizacyjnych.

Stosownie do skali zagrożenia epidemicznego i związanych z tym potrzeb oraz 
możliwości organizacyjnych dyrektorzy mieli możliwość zawieszenia zajęć tradycyjnych, 
a dzięki elastycznym przepisom, mogli swobodnie organizować naukę z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość. W  specjalnych ośrodkach szkolno -  
wychowawczych, zajęcia mogły być prowadzone w szkole. O prowadzeniu zajęć decydował 
dyrektor, przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci i młodzieży, 
ale też możliwości danej jednostki systemu oświaty i z zachowaniem bezpiecznych 
i higienicznych warunków ich realizacji, a także ze szczególnym uwzględnieniem m.in. zajęć 
z zakresu pomocy psychologiczno -  pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych i zajęć
0 charakterze terapeutycznym, których nie można zrealizować z wykorzystaniem metod
1 technik kształcenia na odległość.

Na prośbę rodziców uczniów z niepełnosprawnościami, organizowano nauczanie 
stacjonarne lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Kształcenie praktyczne odbywało się przez większość roku szkolnego w sposób 
tradycyjny, przy ograniczonym tygodniowym wymiarze liczby godzin. Jedynie w okresie od 
29 marca do 18 kwietnia 2021 r., kiedy to szkoły i placówki prowadzące kształcenie 
zawodowe przeszły w całości na nauczanie zdalne, zajęcia z zakresu kształcenia 
zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych były możliwe do prowadzenia 
wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Praktyki zawodowe, 
tak jak w ubiegłym roku, mogły być zaliczone w przypadku, gdy uczeń szkoły policealnej lub 
technikum posiadał doświadczenie w danym zawodzie lub zrealizował działania w zakresie 
wolontariatu, zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy lub
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w indywidualnym gospodarstwie rolnym w ramach projektów współfinansowanych ze 
środków UE, zrealizował praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego 
przedsiębiorstwa (tzw. firmy symulacyjnej). Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący 
młodocianymi pracownikami przez większość roku szkolnego, z wyłączeniem okresu od 29 
marca 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r., realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców zgodnie 
z przepisami prawa pracy.

W  2021 r. egzaminy odbyły się zgodnie z harmonogramem. Sprawdzały one poziom 
opanowania wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach egzaminacyjnych, które 
stanowiły zawężony katalog wymagań podstawy programowej. Egzamin maturalny został 
przeprowadzony wyłącznie w formie pisemnej.

Egzaminy zawodowe i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zarówno w 
sesji zimowej, jak i letniej w 2021 r. odbyły się w zaplanowanych terminach.

Podstawy prawne i szczegółowe wytyczne, wprowadziły rozwiązania ułatwiające 
czasową obsadę stanowisk dyrektorów jednostek systemu oświaty z pominięciem wymogu 
konkursowego. Wprowadzono możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora 
jednostki systemu oświaty dotychczasowym dyrektorom tych jednostek, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, z czego skorzystał Powiat Puławski

Jednym z elementów wsparcia było zapewnienie uczniom pomocy w opanowaniu 
i utrwaleniu wiadomości oraz umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
z zakresu kształcenia ogólnego. Od 31 maja br. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 
mogą organizować zajęcia wspomagające dla uczniów (począwszy od klasy IV szkoły 
podstawowej). Te szkoły, które nie zdecydowały się na organizację zajęć wspomagających 
przed przerwą wakacyjną, mogły prowadzić je od września do grudnia br. Zajęcia te były 
organizowane w grupach dla chętnych uczniów.
Środki na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w rezerwie części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021. Łącznie na ten cel 
dla szkół prowadzonych i dotowanych powiat otrzymał 127 050 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.

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 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 2020/2021 za okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. 
została przedłożona na sesji Rady Powiatu w dniu 27 października 2021 r.
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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.

Subwencja oświatowa wynikająca z metryczki w 2021 roku jaką otrzymał powiat to: 
71 982 934 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 87 852 661,31 zł. Różnica 
pomiędzy subwencją a wykonaniem wyniosła -13 471 603,96 zł .

Powiat Puławski prowadzi 9 szkół i zespołów szkół ponadpodstawowych 
ogólnodostępnych, 4 placówki specjalne i 4 placówki oświatowe, w których wg Systemu
Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2021 r. uczyło się 4 538 uczniów.

W  2021 r. na terenie Powiatu Puławskiego działało 17 szkół i placówek
niepublicznych, dotowanych z budżetu powiatu, na mocy art. 38 ust. 1 ustawy
0 finansowaniu zadań oświatowych, a także na podstawie Uchwały Nr XXXVI/316/2017 
Rady Powiatu w Puławach z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
1 rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Lubel. 
z 2018r., poz. 95) i Uchwały Nr V/37/2019 Rady Powiatu w Puławach z dnia 20 marca 2019r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/316/2017 Rady Powiatu w Puławach 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. Lubel. z 2018r., poz. 2067).

W  ramach merytorycznej działalności Wydziału Edukacji, równolegle z bieżącą 
współpracą z placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym lub dotującym 
jest Powiat Puławski wydano 10 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), 23 zaświadczenia, 187 skierowań do 
placówek o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym oraz specjalnych 
ośrodków szkolno -  wychowawczych, 20 zgód na nauczanie indywidualne, 20 umów oraz 8 
porozumień dotyczących m.in. ocen pracy dyrektorów, procedury awansu zawodowego. 
Przygotowano 62 uchwały Zarządu Powiatu.

W  roku 2021 w ramach zadań realizowanych z zakresu edukacji publicznej Zarząd 
Powiatu Puławskiego:
Udzielił pełnomocnictw dla:
1) p.o. dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach do prowadzenia 
czynności w związku z udziałem:

a) w ramach programu „Erasmus +” -  do prowadzenia czynności w projekcie 
w tym do pisemnego potwierdzenia przyjęcia warunków akredytacji przyznanych 
przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w sektorach Kształcenie i Szkolenia 
zawodowe oraz Edukacja Szkolna,

b) w ramach programu „Erasmus+” - do prowadzenia czynności w związku z udziałem 
w działaniu w ramach przyznanej akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-SCH-095935 -  
część 1 rok konkursowy 2021 sektor Edukacja Szkolna oraz w ramach przyznanej
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akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095934 -  część 1 rok konkursowy 2021 
sektor VET,

c) w ramach programu „Erasmus+” - do podpisania umowy oraz prowadzenia 
czynności w związku z udziałem w projekcie „Chcemy być lepsi” w ramach 
przyznanej akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-SCH-095935 -  część 1 rok 
konkursowy 2021 sektor Edukacja szkolna numer wniosku 2021-1-PL-1-K121-S.C.- 
000011235 oraz w projekcie „Staże zawodowe szansą na sukces”, w ramach 
przyznanej akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095934-część 1 rok konkursowy 
2021 sektor VET, numer wniosku 2021-1-PL01-KA121-VET-000010396;

2) dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego im. Św. Franciszka 
z Asyżu w Kęble:

a) do przygotowania, zatwierdzenia i złożenia dokumentacji projektu oraz do realizacji 
projektu w tym jego rozliczania oraz zaciągania zobowiązań finansowych w ramach 
programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2021/2022 finansowanego 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

b) do realizacji Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 
zakaźnymi”;

3) dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej 
w Puławach

a) do realizacji Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 
zakaźnymi”,

b) do realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego 
wspierania w latach 2019 -  2023 organów prowadzących publiczne szkoły 
podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 
przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków;

4) dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca -  Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym:
a) do prowadzenia czynności w związku z udziałem w projekcie w tym do pisemnego 

potwierdzenia przyjęcia warunków akredytacji przyznanych przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji -  Narodową Agencję Programu Erasmus +,

a) do prowadzenia czynności w związku z udziałem w działaniu w ramach przyznanej 
akredytacji w akcji „KA121 -  VET- Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób 
uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” w ramach 
programu „Erasmus+”,

b) do podpisania umowy oraz prowadzenia czynności w związku z udziałem w projekcie 
„Europejska jakość w kształceniu zawodowym” w akcji „KA121-VET-Akredytowane 
projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i 
szkolenia zawodowego” w ramach programu „Erasmus+” ;

5) dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach do 
prowadzenia czynności w związku z udziałem w projekcie „A teraz moje 10 minut 
z Erasmusem” w ramach programu „Erasmus+”;

6) dyrektorów następujących szkół do rozwijania Rządowego programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” :
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-  Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej 
w Puławach,

-  Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach;
7) dyrektorów następujących szkół lub placówek oświatowych do składania oświadczeń 

woli:
-  Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach,
-  Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach,
-  Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach,
-  Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach,
-  Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie,
-  Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach;

8) dyrektorów następujących szkół lub placówek oświatowych do podpisania 
Porozumienia z Ministrem Cyfryzacji w imieniu którego działa NAS PIB w ramach 
programu mLegitymacja szkolna:
-  Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach,
-  Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach,
-  Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach;

9) dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej -  Curie w Puławach 
wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) oraz 
podpisania umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 
w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej;

Zatwierdził Regulaminy Organizacyjne lub zmiany w Regulaminach Organizacyjnych w:
-  Specjalnym Ośrodku Szkolno -  Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu 

w Kęble,
-  Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach.

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) przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora:
-  Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach (przedłużenie powierzenia 

pełnienia obowiązków),
-  Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach,
-  Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach,
-  Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach,
-  Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie,

c) opracowania na 2021 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,
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d) sposobu ustalania liczby etatów pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Puławski w celu optymalnej kalkulacji planów finansowych tych jednostek,

e) wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym „Pod Wianuszkami” w Kazimierzu Dolnym,

f) przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowcy Powiatu Puławskiego za rok 
szkolny 2020/2021,

g) organizacji nauki religii prawosławnej, protestanckiej oraz Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego w roku szkolnym 2021/2022,

h) zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego 
Nauczycieli w Puławach na rok szkolny 2021/2022,

i) otwarcia nowego kierunku kształcenia w zawodzie stolarz w Branżowej Szkole I 
Stopnia Specjalnej Nr 5 w Puławach wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka 
wychowawczego w Puławach,

j) powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach, 

k) zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury 
w Puławach,

l) powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach, 
m) odwołania Pana Juliusza Krzaczkowskiego ze stanowiska Dyrektora Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Puławach, 
n) określenia zasad uczestnictwa oraz sposobu rozliczania, przez jednostki 

organizacyjne Powiatu Puławskiego, w tym szkoły i placówki dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Puławski, w projektach/programach finansowanych bądź 
współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności ze środków Unii 
Europejskiej,

o) zasad udzielania zwolnień z opłaty za posiłki w stołówkach specjalnych ośrodków 
szkolno -  wychowawczych, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, 
młodzieżowego ośrodka socjoterapii, bursie szkolnej oraz zwolnień z opłaty za 
zakwaterowania w bursie szkolnej, 

p) udzielił pełnomocnictwa:
-  Pani Oldze Bińczak inspektorowi w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego 

w Puławach do samodzielnego reprezentowania Zarządu Powiatu Puławskiego, 
w tym do składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Zarządu 
Powiatu Puławskiego, w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki, w związku 
z udziałem w roku 2021 w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę” .

-  Pani Agnieszce Kwit inspektorowi w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego 
w Puławach do składania w imieniu Powiatu Puławskiego wniosków o udzielenie 
wsparcia finansowego, o których mowa w § 4 ust. 7 uchwały Nr 129 Rady 
Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację 
inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na 
rozwijaniu szkolnej infrastruktury -  „Laboratoria przyszłości” (M.P. z 2021 r. poz. 
939).

Zarząd uchylił uchwałę: w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli 
Panu Juliuszowi Krzaczkowskiemu -  dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Puławach.
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Uczniowie wg stanu z SIO na dzień 30 września 2021 r.

Szkoła Typ

Uczniowie
Profil / kierunek / zawódKlasa / 

semestr
Oddział Liczba

I Liceum
Ogólnokształcące 
w Puławach

Liceum
Ogólnokształcące

I 7 195 matematyczno-fizyczny, ekonomiczno - 
społeczny, humanistyczny, biologiczno - 
chemiczny, artystyczny

II 6 182 politechniczno - informatyczny, 
ekonomiczno - społeczny, dziennikarsko 
- medialny, medyczny, biochemiczny, 
artystyczno-lingwistyczny

III 10 344 politechniczny, ekonomiczno - społeczny, 
humanistyczny, biologiczno - chemiczny,

Razem 23 721
Zespół Szkół Nr 
2 w Nałęczowie

Liceum
Ogólnokształcące

I 1 36 biznesowo - inżynierska, 
medialno -prawnicza, 
biologiczno-medyczna

II 1 29
III 2 52

Technikum I 1 40 technik informatyk, 
technik hotelarstwaII 1 26

III 2 48 Technik informatyk, technik hotelarstwa, 
technik ekonomista

IV 1 25 technik informatyk, technik hotelarstwa
Razem 9 256

Zespół Szkół Nr 
1 w Puławach

Branżowa Szkoła 
I Stopnia

I 1 33 wielozawodowa (kucharz, fryzjer, 
sprzedawca, magazynier - logistyk, 
cukiernik, piekarz)

II 1 28

III 2 57 wielozawodowa (kucharz, fryzjer, 
sprzedawca, cukiernik, magazynier - 
logistyk)

Technikum I 4 119 technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik ekonomista, 
technik spedytor, technik usług 
fryzjerskich

II 4 104
III 8 205
IV 5 108

Razem 25 654
Zespół Szkół Nr 
2 w Puławach

Branżowa Szkoła 
I Stopnia

I 2 48 mechanik pojazdów samochodowych, 
monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie

II 2 42
III 3 74

Technikum I 4 119 Technik mechanik, technik geodeta, 
technik pojazdów samochodowych, 
technik informatyk, technik budownictwa

II 3 82
III 7 169
IV 3 82

Razem 24 616
Zespół Szkół Nr 
3 w Puławach

Liceum
Ogólnokształcące

I 2 61 pedagogiczno - psychologiczna, 
mundurowaII 2 71

III 4 126
Technikum I 3 91 technik weterynarii, technik fotografii, 

technik reklamyII 2 52
III 4 78 technik weterynarii, technik fotografii
IV 1 27 te ch n ik wete ryn a ri i , tech n i k rek 1 a m y

Razem 18 506
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Zespół Szkół 
Technicznych 
w Puławach

Technikum I 6 176 technik analityk, technik technologii 
chemicznej, technik elektryk, technik 
informatyk, technik mechanik, technik 
programista

II 6 177

III 11 310 technik analityk, technik technologii 
chemicznej, technik elektryk, technik 
informatyk, technik mechanik, technik 
teleinformatyk,

IV 7 182

Razem 30 845
Zespół Szkół 
w Kazimierzu 
Dolnym

Branżowa Szkoła 
I Stopnia

I 1 17 mechanik pojazdów samochodowych, 
elektryk, cukiernik, kucharz, piekarz

Technikum I 1 36 technik logistyk, 
technik hotelarstwaII 1 38

III 3 63
IV 1 24 technik logistyk, technik hotelarstwa, 

technik obsługi turystycznej

Razem 7 178
Regionalne 
Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego 
w Puławach

Liceum
Ogólnokształcące

I 1 23 Ogólny
II 1 23
III 2 30

Liceum
Ogólnokształcące 
dla Dorosłych

I/II 1 19
II/III 2 49
II/IV 1 39
11I/V 1 42
11I/VI 1 29

Szkoła Policealna I/II 1 28 technik administracji
II/III 1 26
II/IV 1 27
II/III 1 22 technik BHP

Razem 14 357
Zespół 
Kształcenia 
Zawodowego 
w Puławach

Branżowa Szkoła 
I Stopnia

I 1 33 mechanik pojazdów samochodowych
II 1 34
III 3 71

Razem 5 138
Młodzieżowy 
Ośrodek 
Socjoterapii 
w Puławach

Branżowa Szkoła 
I Stopnia

I 1 9 wielozawodowa (kucharz, monter 
zabudowy i robót wykończeniowych w 
budownictwie)

II 1 15 wielozawodowa (kucharz, monter 
instalacji i urządzeń sanitarnych)

III 2 15 wielozawodowa (kucharz, fryzjer)
Szkoła
Podstawowa

VI 1 5
VII 1 8
VIII 1 12

Razem 7 64
Specjalny 
Ośrodek 
Szkolno -  
Wychowawczy 
w Puławach

Branżowa Szkoła 
I Stopnia

I 2 20 pracownik pomocniczy gastronomii, 
pracownik pomocniczy obsługi hotelowejII 2 20

III 1 14 kucharz, pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej

Szkoła
Podstawowa

I 3 6
II 3 4
III 3 10
IV 3 9
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V 5 14
VI 2 8
VII 3 9
VIII 3 14

Razem 30 128
Specjalny Szkoła I 2 11
Ośrodek przysposabiająca II 2 12
Szkolno - do pracy III 2 12
Wychowawczy 
w Kęble

Razem 6 35

Młodzieżowy Branżowa Szkoła I 1 11 ślusarz, stolarz
Ośrodek I Stopnia II 1 12 ślusarz
Wychowawczy Szkoła VII 1 3
w Puławach Podstawowa VIII 1 14

Razem 4 40

Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego w szkołach/placówkach wg 
stanu z SIO na dzień 30 września 2021r. 1

Lp. Nazwa szkoły/placówki Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Ogółem

1. I Liceum Ogólnokształcące 
w Puławach

1,59 2,73 13,94 49,18 67,44

2. Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie 0,85 3,22 9,55 19,74 33,36

3. Zespół Szkół Nr 1 w Puławach 1,00 0,67 7,46 37,86 46,99

4. Zespół Szkół Nr 2 w Puławach 1,00 4,95 9,78 28,93 44,66

5. Zespół Szkół Nr 3 w Puławach 1,55 2,30 9,36 24,05 37,26

6. Zespół Szkół Technicznych 

w Puławach
0,11 5,91 22,81 37,95 66,78

7. Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym 0,00 6,77 3,42 10,55 20,74

8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Puławach

0,00 2,00 10,78 17,33 30,11

9. Specjalny Ośrodek Szkolno -  
Wychowawczy w Puławach

0,00 3,00 12,83 40,11 55,94

10. Specjalny Ośrodek Szkolno -  
Wychowawczy w Kęble

0,00 2,67 5,00 23,50 31,17

11. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
w Puławach

0,92 8,82 10,27 12,22 32,23

12. Regionalne Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Puławach

1,77 11,11 6,03 12,12 31,03

13. Zespół Kształcenia Zawodowego 
w Puławach

0,00 11,80 8,17 3,58 23,55

14. Powiatowe Centrum Doskonalenia 
Zawodowego Nauczycieli w Puławach

0,00 0,00 0,00 1,51 1,51

15. Poradnia Psychologiczno -  
Pedagogiczna w Puławach

0,00 2,00 5,00 13,00 20,00
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16. Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach 0,00 0,00 0,00 6,50 6,50

17. Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Puławach

0,00 0,00 1,00 1,00 2,00

1 zestawienie zawiera dane o łącznej liczbie etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 
26 stycznia 1982r. - Kata Nauczyciela oraz zatrudnionych na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny 
wymiar zajęć) z wyłączeniem liczby nauczycieli przebywających: na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, 
macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, w tym również przebywających na urlopach na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 
2021r.
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Projekty realizowane przez szkoły/placówki w roku 2021

Lp. Tytuł projektu Nazwa
szkoły/placówki

Do kogo skierowany jest projekt? 
Czego dotyczy- działania?

1 „Staż zagraniczny drogą 
do sukcesu 
zawodowego”

Zespół 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 dni, 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 „Edukacja przyszłości w 
Nałęczowie”

Zespół Szkół Nr 2 
w Nałęczowie

Okres realizacji: 01.08.2018 r. -  31.08.2021r. 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.

3 „AKTYWNI BŁĘKITNI 
Szkoła Przyjazna 
Wodzie”

Młodzieżowy 
Ośrodek 
Wychowawczy 
w Puławach

Program realizowany w roku 2021 skierowany do szkół podstawowych woj. 
lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego (obszar działania PGW Wody Polskie 
RZGW w Lublinie).
Celem programu jest systematyczna organizacja działań zmierzających do nabycia 
umiejętności racjonalnego gospodarowania zasobami wody i bezpiecznego z niej 
korzystania.
Działania:
- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych - 2 lekcji w zakresie edukacji 
o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony środowiska, 
ochrony przeciwpożarowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego 
korzystania z zasobów wodnych,
- udział w pokazach ratownictwa wodnego zorganizowanego przez Policję, Straż 
Pożarną lub WOPR
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- przeprowadzenie konkursu tematycznego w zakresie wiedzy o wodzie,
- udział w akcji sprzątania terenów wokół wody,
- przeprowadzenie lekcji, poświęconych gospodarce wodnej.

4 „Rozbudowa 
Modelowego System 
Zapobiegania 
Przyczynom 
Przestępczości w 
oparciu o siedem dźwigni 
skutecznej profilaktyki i 
model profilaktyki 
zintegrowanej”

Jest to projekt realizowany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej polegający na 
wymianie dobrych praktyk między młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi 
i młodzieżowymi ośrodkami socjoterapeutycznymi. Współpraca polega na:
•przesłaniu własnych pomysłów i/lub opinii nt. rozwiązań i działań proponowanych 
przez innych w ww. zadaniu realizowanym przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej; 
•pomocy przy publikacji i promocji w środowisku MOS i MOW Banku Dobrych Praktyk; 
•współorganizacji i/lub współuczestnictwie w jednym z proponowanych przez Instytut 
Profilaktyki Zintegrowanej szkoleń dla liderów i opiekunów grup młodzieży.
W  ramach projektu został zrealizowany w 2021 roku program profilaktyczny 
Archipelag Skarbów, w którym uczestniczyła cała młodzież przebywająca w placówce, 
zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy II szkoły branżowej oraz szkolenie z realizacji 
warsztatów dla psychologa placówki. Wychowankowie naszego ośrodka brali też 
udział w pilotażowych badaniach ankietowych, których wyniki wykorzystane będą do 
opracowania, ewaluacji i modyfikacji programu profilaktyki zintegrowanej w wersji dla 
wychowanków MOW i MOS.
Projekt realizowany ma być w latach 2021-2023. W  ramach projektu planowane są 
dalsze działania - między innymi realizacja Archipelagu Skarbów w roku 2023 oraz 
superwizja dla pracowników placówki.

5 „Za życiem” Zespół Szkół w 
Kazimierzu Dolnym

Okres realizacji: 2017 r. -  2021 r. Projekt z Budżet państwa.
Przygotowanie i utrzymanie miejsca w 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 w roku 2021: 600,00 zł.

6 „Europejska jakość 
w kształceniu 
zawodowym”

Okres realizacji zadania 01.09.2021 r. -  30.11.2022 r.
Działanie dotyczyć będzie organizacji praktyk zagranicznych dla uczniów oraz 
zagranicznego stażu zawodowego. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie 2,3,4 
i 5 klasy technikum, kierunku: technik hotelarstwa, technik logistyk.
Zaplanowano miesięczną praktykę w Niemczech dla 10 uczniów (kier. hotelarstwo) i 4 
uczniów (kier. logistyka) oraz 3 miesięczną praktykę dla 2 uczniów (kier. logistyka) w 
Hiszpaniii. Wartość dofinansowania: 303 667,00 zł.
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7 „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 obejmujące aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej, 
zawodowej oraz pomoc psychologiczna. Wsparcie udzielane jest przez 100 godzin 
w miesiącu.
Wartość dofinansowania w roku 2021: 60 000,00zł.

8 „Za życiem” Specjalny Ośrodek 
Szkolno - 
Wychowawczy 
w Puławach

Okres realizacji: 2017 r. -  2021 r. Projekt z Budżet państwa.
Celem projektu jest organizacja zajęć wczesnego 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 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 w roku 2021- 236 600,00 zł

9 „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.

35



Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2021 rok

10 „Twój głos przyszłością 
Europy”

Zespół Szkół Nr 3 
w Puławach

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 
obywatelskiej oraz wzmocnienie profilu zawodowego nauczyciela.
Wartość dofinansowania: 136 538,75 zł. (w 2021 r. 20 649,42 zł); Wartość projektu: 
136 538,75 zł.

11 „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 2021 r. 352 097,29 zł); Wartość projektu: 
542 231,40 zł.

12 „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 2021 r. 35 982,50 zł); Wartość projektu: 
124 882,34 zł.

13 „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. (w 2021 r. 184 023,33 zł); Wartość projektu: 
188 473,22 zł.
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14 „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 2021 r. 70 922,35 zł); Wartość projektu: 
127 053,63 zł.

15 „Staże zawodowe 
szansą na sukces”

Okres realizacji zadania 01.09.2021 r. -  30.11.2022 r. Projekt z Erasmus +
Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności praktycznych uczniów 
oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez możliwość wymiany doświadczeń 
dla nauczycieli.
Projekt przewiduje 2 tygodniowe staże dla uczniów kierunku technik weterynarii i 
technik fotografii i multimediów w Barcelonie oraz 1 tygodniowe wizyty job shadowing 
dla nauczycieli w Barcelonie.
Wartość dofinansowania: 160 960,50 zł

16 „Chcemy być lepsi” Okres realizacji zadania 01.09.2021 r. -  30.11.2022 r.
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
- job shadowing dla nauczycieli w szkole w Turcji -  1 tydzień
- kurs szkoleniowy dla nauczycieli -  2 kursy po 1 tygodniu -doskonalenie języka 
angielskiego
Wartość dofinansowania: 97 679,67 zł

17 „Certyfikowane 
Wojskowe Klasy 
Mundurowe”

W  ramach programu zakupiono indywidualne pakiety wyposażenia ucznia CWKM w 
roku szkolnym 2021/2022.
Wartość dofinansowania: 23 940,80 zł, wysokość wkładu własnego: 15 193,06 zł.

18 „Moje 5 minut 
z Erasmusem”

Zespół Szkół Nr 2 
w Puławach

Okres realizacji: 01.12.2020 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.
Program wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. 
Wyjazdy uczniów i absolwentów służą podniesieniu jakości i zwiększeniu 
atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie 
współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących 
w programie.
Wartość dofinansowania: 305 342,00 zł. (w 2021 r. 153 565,88 zł); Wartość projektu: 
305 342,00 zł.
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Projekty realizowane przez Powiat Puławski w roku 2021 (źródło finansowania -  Budżet państwa)

L
P-

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”

- Szkoła Podstawowa Nr 
12 w SOSW w 
Puławach

- IV LO w RCKU w 
Puławach

49 000,00 12 250,00 Celem programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024.
W  ramach programu zakupiono pakiet pomocy dydaktycznych 
oraz 3 monitory interaktywne.

2. „Posiłek 
w szkole 
i w domu”

- Szkoła Podstawowa 
Nr 12 w SOSW w 
Puławach

65 295,12 19 503,39 W  ramach projektu pomalowano pomieszczenia jadalni, 
zakupiono wyposażenie jadalni oraz kuchni (meble i urządzenia 
gastronomiczne).

3. „Wyposażenie
szkół
w podręczniki, 
materiały 
edukacyjne 
i materiały 
ćwiczeniowe”

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

29 229,83 0,00 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.

4. „Pomoc
osobom
niepełnospraw
nym
poszkodowany 
m w wyniku 
żywiołu lub 
sytuacji 
kryzysowych 
wywołanych 
chorobami 
zakaźnymi

- SOSW w Puławach,
- SOSW w Kęble

81 658,78 0,00 W  ramach otrzymanego dofinansowania z PFRON zakupiono 
m.in. środki indywidualnej ochrony przed zakażeniem, które 
przyczyniły się do ochrony wychowanków i pracowników przed 
chorobami zakaźnymi w tym COVID-19. Zakupiono również 
pościel dla wychowanków internatu oraz wyposażono kuchnię 
i stołówkę. Ważnym aspektem zdrowotnym była organizacja 
warsztatów psychoedukacyjnych „Razem po zdrowie”- powrót 
do normalnego życia po epidemii COVID-19 i lockdownie oraz 
świadczenie pomocy psychologiczno -  pedagogicznej. W  
ramach zadań zorganizowane były warsztaty grupowe o 
charakterze terapeutycznym, artystycznym, sportowym- 
prozdrowotnym dla młodzieży niepełnosprawnej zagrożonej
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Moduł IV” chorobą COVID-19 oraz po przebytej chorobie. Warsztaty 
psychoedukacyjne pomogły w zniwelowaniu napięcia 
emocjonalnego i stresu, który towarzyszył wychowankom 
Ośrodków podczas pandemii. Przyczyniły się do odbudowania 
relacji społecznych po przebytej izolacji wywołanej 
koronawirusem.

5. „Narodowy
Program
Rozwoju
Czytelnictwa”

- Technikum Nr 2
w ZS 2 w Puławach

- SP w SOSW w 
Puławach

6 800,00 1 700,00 Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących 
podręcznikami) do bibliotek szkolnych ma na celu rozwijanie 
zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie 
czytelnictwa dzieci i młodzieży. Ponadto zakupiono wyposażenie 
bibliotek - sprzęt komputerowy oraz fotel rehabilitacyjny.

6. „Laboratoria
Przyszłości”

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

90 000,00 0,00 Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych 
w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. 
kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz 
matematyka). Dzięki wsparciu finansowemu uczniowie będą 
mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten 
sposób praktyczne umiejętności. W  ramach projektu zakupiono 
specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

7. Rezerwa
części
oświatowej
subwencji

- Zespół Szkół Nr 2 w 
Puławach

- Specjalny Ośrodek 
Szkolno -
Wychowawczy w Kęble

106 913,00 0,00 W  ramach środków zakupiono wyposażenie do pomieszczeń do 
nauki w nowo wybudowanym budynku oraz do pomieszczeń 
pozyskanych w wyniku adaptacji.
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Wykaz projektów realizowanych w 2021 roku:

S „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 zakończony w marcu 2021 r.

S „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.

S 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.

S Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywizację 
społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek 
publicznych Powiatu Puławskiego” - 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 zakończony 
w marcu 2021 r.

S Budowa dźwigu osobowego obsługującego budynek przy al. Partyzantów 28 
w Puławach w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 
w obszarze B (PFRON).

S Termorenowacja budynku przy Al. Królewskiej 3 w celu zwiększenia 
efektywności energetycznej wraz z ogrodzeniem w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

S Wykonanie infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu 
Szkół Nr 3 w Puławach w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

S Rozszerzenie funkcjonalności budynku przy ul. 6 Sierpnia 5 w Puławach wraz 
z zagospodarowaniem terenu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych

S Modernizacja budynku zlokalizowanego przy al. Partyzantów 28 w Puławach
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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S Ochrona i rewitalizacja obiektów Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

S Standardy obsługi inwestora w województwie lubelskim -  projekt 
współfinansowany 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).

Monitoring, działania w zakresie zachowania trwałości, wykazywanie wskaźników 
i sprawozdawczość w zakresie zakończonych projektów:

-  „Nowoczesne Centra Edukacji Zawodowej w Powiecie Puławskim”;
-  „Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywizację społeczną 

obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu 
Puławskiego” ;

-  „Zwiększenie efektywności energetycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 
w Puławach” ;

-  „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Puławach w celu zwiększenia 
efektywności energetycznej” ;

-  „Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija” .
Obowiązek zachowania trwałości projektu oraz sprawozdawczości w przypadku środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 5 lat od zakończenia 
realizacji 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.
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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: Zwiększenie dostępności i zmniejszenie nierówności w dostępie do różnych form 
środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym opieki dla dzieci i młodzieży.
Termin realizacji: ciągły.

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach 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 Poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

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.

2. Centrum Medyczne ”Internus” Sp. z o.o. w 2021 r. 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
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lekarskich i psychologicznych (diagnostycznych, terapeutycznych i kontrolnych) oraz 
prowadzono psychoterapię indywidualną.

W  2021 roku w związku z trwającą epidemią Covid, by zapewnić ciągłość udzielania 
świadczeń lekarze i psycholodzy udzielali świadczeń stacjonarnych w placówce Centrum 
Medycznego INTERNUS oraz w formie teleporad. Ilość świadczeń udzielonych w ramach 
Poradni Zdrowia Psychicznego udzielonych przez lekarzy psychiatrów jak, również przez 
psychologów przedstawia poniższe zestawienie.

Lp- Konsultacje psychologiczne rok 2021 Ilość porad
1. Poradnia psychologiczna diagnostyczna 306
2. Sesja psychoterapii indywidualnej 382
3. Porada psychologiczna 460
4. Teleporady z liczby porad 263
Łącznie 1148
Lp- Konsultacje psychiatryczne rok 2021 Ilość porad
1. Porada lekarska diagnostyczna 218
2. Porada lekarska terapeutyczna 1576
3. Porada kontrolna 63
4. Teleporady z liczby porad 428
Łącznie 1857

Zadanie: Profesjonalne sprawowanie opieki nad osobami z deficytami psychicznymi.
Termin realizacji: ciągły.

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Psychicznie i Nerwowo 
Chorych w Celejowie, (dalej zwany SP PZOL) 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 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 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
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zdrowotnych (osobodni) sprzedanych Lubelskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Lublinie oraz dopłata za wyżywienie i zakwaterowanie w wysokości 
70% dochodu pacjentów.

Podobnie jak w roku 2020 realizacja celów ogólnych i szczegółowych Powiatowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 w roku 2021 była znacznie 
utrudniona. Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną, związaną 
z koronawirusem realizacja programu była okresowo niemożliwa. W  2021 roku pomimo 
ograniczeń Zakład prowadził działania mające na celu integrację osób z zaburzeniami 
psychicznymi z populacją osób zdrowych. Pacjenci Zakładu uczestniczyli w następujących 
przedsięwzięciach:

• udział w konkursie na logo pt. „Marzenie” , którego organizatorem była Fundacja 
„Nieprzetarty szlak”;

• uczestnictwo w spotkaniu intergracyjnym „Festyn rodzinny: zorganizowany przez 
Izbę Produktu Lokalnego w Celejowie;

• rajd pieszy z Kazimierza Dolnego do Mięćmierza;
• wycieczka krajoznawcza do Kostomołów i Jabłecznej;
• wyjazdy rekreacyjne do Kazimierza Dolnego, Puław i Nałęczowa.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach sprawuje profesjonalną 
opiekę medyczną w zakresie zdrowia psychicznego poprzez funkcjonowanie:

Poradni terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu zlokalizowanej w Przychodni 
Specjalistycznej przy ul. Centralnej 16 w Puławach. Zakres świadczeń w Poradni obejmuje: 
konsultacje diagnostyczne i terapeutyczne, psychoterapię indywidualną, dostęp do 
konsultacji psychiatrycznych. Rejestracja do poradni odbywa się osobiście, telefonicznie lub 
za pośrednictwem osoby trzeciej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 18.00. 
Konsultacje indywidualne odbywają się w godzinach 07.30 -  18.00. Dla pacjentów Poradni 
realizowane są również weekendowe zajęcia tematyczne w budynku Miejskiego Ośrodka 
pomocy Społecznej ul. Kołłątaja 64 w Puławach. 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. Rejestracja do Poradni odbywa się osobiście, 
telefonicznie (call center) lub za pośrednictwem osoby trzeciej, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 07.30 do 18.00.
W  ramach Poradni prowadzone są następujące działania:

-  diagnoza psychiatryczna, profilaktyka i leczenie zaburzeń i chorób psychicznych;
-  leczenie uzależnień od substancji psychotropowych;
-  wywiad i obserwacja psychologiczna;
-  badanie psychologiczne procesów poznawczych, poziomu inteligencji testami 

osobowości;
-  poradnictwo psychologiczne mające na celu pomoc pacjentom w zrozumieniu 

problemów,
-  psychologiczna porada diagnostyczna oraz terapeutyczna;
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-  wydawanie zaświadczeń o stanie zdrowia psychicznego dla potrzeb upoważnionych 
instytucji (ZUS, KRUS PCPR itp.);

-  psychoterapia indywidualna;
-  pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych;
-  wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
-  wsparcie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

W  strukturze SP ZOZ w Puławach w Przychodni Specjalistycznej zlokalizowanej przy 
ul. Centralnej 16 funkcjonuje Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych i Dzieci udzielająca 
porad psychologicznych.
W  2021 roku z uwagi na pandemię Covid -19, aby zapewnić ciągłość udzielania świadczeń 
lekarze i psycholodzy udzielali świadczeń w formie teleporad w większości dotyczących 
wystawiania e- recept.

Poniższe tabele przedstawiają zestawienie udzielonych świadczeń specjalistyczny 
przez Poradnię zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz przez Poradnię terapii uzależnienia 
i współuzależnienia od alkoholu przy SP ZOZ w Puławach w 2021 r.

Świadczenia udzielone przez Poradnię zdrowia psychicznego dla dorosłych przy
SPZOZ w Puławach w 2021 roku

Lp. Nazwa świadczenia Liczba udzielonych 
świadczeń

1 Psychiatryczna porada lekarska diagnostyczna 384

2 Psychiatryczna porada lekarska terapeutyczna 1756

3 Psychiatryczna porada lekarska kontrolna 2

4 Psychiatryczna porada/wizyta domowa 0

5 Konsultacja psychiatryczna 5

6 Porada psychologiczna diagnostyczna 190

7 Porada psychologiczna 341

Świadczenia udzielone przez Poradnię terapii uzależnienia i współuzależnienia 
od alkoholu przy SPZOZ Puławach w 2021 roku

Lp. Nazwa świadczenia Liczba udzielonych 
świadczeń

1 Porada lub wizyta diagnostyczna 441

2 Porada lub wizyta lekarska 4

3 Porada lub wizyta terapeutyczna 1824

4 Sesja terapii grupowej 0

5 Sesja terapii indywidualnej 2540

6 Sesja terapii rodzinnej 0
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Zespół udzielający świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego w SPZOZ 
w Puławach składa się z następujących specjalistów: 2 lekarzy psychiatrów, 5 psychologów 
oraz 4 psychoterapeutów.

Wartość udzielonych świadczeń w ramach opieki psychiatrycznej i leczenia 
uzależnień finansowanych ze środków publicznych poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia 
w 2021 roku wynosiła 708 801 zł.

Ponadto w 2021 roku w ramach leczenia szpitalnego psycholog szpitalny udzielił 
wsparcia 400 pacjentom hospitalizowanym w SP ZOZ w Puławach między innymi 
pacjentom zakażonym wirusem SARS-cOv-2.

Zadanie: integrowanie działalności placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej poprzez 
tworzenie lokalnego centrum zdrowia psychicznego.
Termin realizacji: ciągły.

W  latach 2019 -  2021 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 koronowarusa SARS- 
CoV-2.

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 W TZ.
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.
W  2021 roku koszty działalności tych placówek wyniosły ogółem 2 260 441,00 zł, 

z czego 90%, tj. 2 034 394,00 zł stanowią środki PFRON, a pozostałe 10%, tj. 226 047,00 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
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1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. 2021 r. poz. 573 z późn. 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 
na zajęcia lub odwożenia po zajęciach.

Liczba uczestników wg stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 36. Liczba miejsc 
statutowych w placówce wynosi 40 -  we wrześniu ze środków rezerwy celowej budżetu 
państwa przeznaczonej na rozwój sieci środowiskowych domów samopomocy dla osób ze 
spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi uruchomiono 5 dodatkowych 
miejsc statutowych.

W  2021 r. do PCPR w Puławach wydano 90 decyzji administracyjnych (o 
skierowanie, o przedłużenie pobytu, o zmianę odpłatności lub zwolnienie z odpłatności za 
pobyt w ośrodku wsparcia) na podstawie przekazanych przez ośrodki pomocy społecznej 
funkcjonujące na terenie powiatu puławskiego wywiadów środowiskowych, w tym z: 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach -  60 wywiadów,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu -  15 wywiadów,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach -  12 wywiadów,
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie -  3 wywiady.

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
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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 2021 udzielono 549 różnych porad i informacji, 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.

Zadanie: Zwiększenie udziału zagadnień pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi 
w działalności powiatowych centrów pomocy rodzinie.
Termin realizacji: ciągły.

1. W  2021 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 
(zwanej dalej PR).

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  roku 2021 w OIK 
klientom założono trzy Niebieskie karty. 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 2022 psycholodzy współpracowali, 
również z policją i prokuraturą biorąc udział w interwencjach i sytuacjach kryzysowych na 
prośbę ww. służb.
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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. Osobom 
zgłaszającym się do Poradni Rodzinnej proponowana jest fachowa, anonimowa i bezpłatna 
pomoc. 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  wyniku pandemii zaobserwowano w 2021 roku wzrost liczby dzieci i młodzieży 
zgłaszanych przez rodziców na konsultacje psychologiczne z powodu m.in. obniżonego 
nastroju, trudności w relacjach. Na pogorszenie stanu zdrowia psychicznego dzieci 
i młodzieży niewątpliwie ma wpływ izolacja oraz trudności z odnalezieniem się w nowej 
sytuacji. Wielokrotnie konieczne było kierowanie na konsultacje psychiatryczne.

W  2020 roku z pomocy specjalistycznej w PR skorzystało 234 osoby a w roku 2021 
liczba osób wzrosła do 247.

Psychologowie Poradni Rodzinnej stale i systematycznie współpracują z Zespołem 
ds. pieczy zastępczej. W  2021 roku psychologowie Poradni Rodzinnej wykonali 21 diagnoz 
psychofizycznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z terenu powiatu puławskiego. 
Zwiększyła się, również do 37 liczba badań psychologicznych funkcjonujących rodzin 
zastępczych w celu zweryfikowania posiadanych przez nie predyspozycji i motywacji do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Sporządzono 27 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.

Rok 2021 w stosunku do lat poprzednich charakteryzował się zwiększeniem do 44 
osób, które skorzystały z pomocy prawnej, którym udzielono 51 konsultacji prawnych.

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 niekiedy z trudnościami w nawiązaniu relacji 
z nowym klientem. Niektóre osoby korzystały 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.

W  roku 2021 zachowując zasady reżimu sanitarnego, przywrócono spotkania 
osobiste z klientami. Są jednak osoby, które nadal preferują telefoniczny kontakt 
z psychologiem lub wracają do niego w przypadku problemów zdrowotnych i związanymi 
z tym trudnościami w dotarciu na spotkanie.

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.

49



Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2021 rok

Poradnia proponuje pomoc dzieciom i młodzieży, a także rodzicom i nauczycielom w ich 
działaniach wychowawczych i dydaktycznych.

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:

-  Szkolenie Rady Pedagogicznej w MP nr 5 w Puławach na temat: „Strategie 
postępowania w przypadku zachowań trudnych u dzieci”- 11 osób.

-  Koordynowanie projektu dotyczącego „Procedury postępowania w przypadku 
zachowań dziecka stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego 
oraz innych na terenie miejskich przedszkoli w Puławach”- 12 dyrektorów przedszkoli z 
terenu miasta Puławy.

-  Porady i konsultacje dla dyrektorów i nauczycieli MP nr 2 w Puławach oraz 
Przedszkola w Żyrzynie -  22 osoby.

Poradnia Psychologiczno -  Pedagogiczna w Puławach w zakresie promocji zdrowia 
psychicznego prowadziła, również działalność szkoleniową w formie wykładów, warsztatów 
dla rodziców w tematach:

-  II LO w Puławach -  spotkanie dla rodziców kl. I D nt. „Zaburzenia odżywiania -  jak 
rozpoznać i im przeciwdziałać. Rola rodziców i szkoły” - 70 osób.

-  Warsztaty dla rodziców -  po 2 godziny w każdej placówce „Nastoletnia depresja -  
przyczyny, objawy, wsparcie przez rodziców w chorobie" -  24 osoby.

-  Prowadzenie warsztatów „ Chcesz mieć rację czy być szczęśliwy” Komunikacja 
rodziców podstawą wychowywania dzieci - 12 osób.

-  Warsztaty dla rodziców o charakterze profilaktyki uniwersalnej zdrowia psychicznego 
pn „Zdrowe JA” -  15 osób.

-  Słowo działa jak magia. Czyli jak skutecznie komunikować się z dzieckiem. Warsztaty 
weekendowe -  15 osób.

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.
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W  2021 roku Poradnia Psychologiczno -  Pedagogiczna w Puławach w zakresie 
promocji zdrowia psychicznego prowadziła, również działalność szkoleniową w formie 
spotkań i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w szkołach 
i placówkach oświatowych w następujących tematach:

-  Zajęcia grupowe Treningu Umiejętności Społecznych w poradni. Zajęcia wspierające 
kompetencje społeczno -  emocjonalne: indywidualne - 5 dzieci.

-  Prowadzenie prelekcji w SP nr 3 w klasie VIII na temat tolerancji i akceptacji drugiego 
człowieka.

-  Trening relaksacyjny -  zajęcia indywidualne dla młodzieży szkół ze średnich.
-  Grupa wsparcia dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół nr 3 w 

Puławach.
-  III LO warsztaty techniki radzenia sobie ze stresem.
-  ZSO nr 1 w Puławach -  warsztaty dla młodzieży - 4 warsztaty po 2 godziny - 

„Nastoletnia depresja -  jak rozpoznać, jak sobie radzić i wspierać innych, gdzie szukać 
pomocy”.

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. Poradnią zdrowia psychicznego, PCPR, MOPS.

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.
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,
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-  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  Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach w roku 2021 zarejestrowanych było 58 
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.

W  roku 2021 Powiatowy Urząd Pracy w Puławach skierował 20 osób z zaburzeniami 
psychicznymi na ofertę pracy oraz 4 osoby na staż.

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 
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,
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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.

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

Sprawozdania z zakresu zrealizowanych zadań Programu za rok 2021 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.
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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 2021 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.

Realizacja programów unijnych i krajowych:

1. 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. aneks nr 2 z dnia 09.08.2021 r.

Zakres prac obejmuje: termomodernizację Pawilonu: „A”, „B”, „D”, termomodernizację 
łącznika, termomodernizację pawilonu administracyjnego, wykonanie aktualizacji 
dokumentacji technicznej, audyty energetyczne, nadzór.

Koszty całkowite przedsięwzięcia: 17 804 232 zł., koszty kwalifikowalne przedsięwzięcia: 
12 751 842 zł., koszty niekwalifikowalne (wkład własny): 5 052 390 zł. Dofinansowanie 
w formie dotacji NFOŚIGW (89,81%) 11 452 721 zł., pożyczka NFOŚIGW GW (10,19%) 
1 299 121 zł. (jako wkład własny). Wykonana wartość zadania inwestycyjnego w 2021 roku 
na łączną kwotę 8 141 258 zł w tym: własne środki w kwocie 4 468 141 zł, zewnętrzne środki 
zwrotne na kwotę 1 789 373 zł, zewnętrzne środki bezzwrotne 1 883 744zł. Planowane 
łączne wydatki inwestycji w kwocie 31 mln zł.

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)
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Zakończenie realizacji projektu zgodnie z umową 30.04.2022 r. W  związku z przedłużającymi 
się pracami modernizacyjnymi na który miała wpływ sytuacja kryzysowa związana 
z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID- 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, 
planowane jest podpisanie aneksu do umowy z terminem realizacji do końca grudnia 2023 r.

Środki na wydatki majątkowe SP ZOZ Puławy w 2021 roku zostały wykonane na 
kwotę 16 440 241 zł w tym:
1) środki własne w kwocie 8 562 904 zł.,
2) środki zewnętrzne w kwocie 7 877 337 zł ( w tym środki zwrotne w kwocie 1 789 373 zł).

Informacja o strukturze zatrudnienia w SPZOZ w Puławach

UMOWY O PRACĘ

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie Ogółem Kobiety Mężczyźni
Pracownicy ogółem, w tym: 830 599 231
Lekarze 108 48 60
Farmaceuci 3 3 0
Inny z wyższym 50 46 4
Pielęgniarki 271 262 9
Położne 31 31 0
Technicy RTG 17 15 2
Pozostały personel medyczny 214 108 106
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny 64 23 41
Pracownicy gospodarczy i obsługi 71 63 8
Kierowcy 1 0 1

UMOWY CYWILNOPRAWNE

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie Ogółem
Umowy
zlecenia

Umowy
kontraktowe

Pracownicy ogółem, w tym: 362 83 279
Lekarze 190 9 181
Pielęgniarki i położne 101 60 41
Ratownicy medyczni 52 4 48
Pozostali 19 10 9

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.
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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  oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Puławach realizowane są programy edukacyjne 
prowadzone przez personel pielęgniarsko -  położniczy, lekarski, fizjoterapii. Edukacja dla 
pacjentów prowadzona jest w trakcie hospitalizacji jak również w czasie wypisu do domu z 
oddziału szpitalnego. Informacja przekazywana jest w formie broszur i ustnie dla pacjenta, 
najbliższej rodziny/ opiekunów.

Lp. Wyszczególnienie Program
1. Oddział chirurgii 

ogólnej
1. Postępowanie i pielęgnacja po wyłonieniu stomii jelitowej.

2. Oddział kardiologii 1. Nadciśnienie tętnicze.
2. Nauka samodzielnego podawania insuliny przez pacjenta.

3. Oddział chirurgii 
dziecięcej

1. Przyczyny urazów wśród dzieci
i młodzieży oraz zasady profilaktyki p/wypadkowej

4. Oddział pulmonologii 1. Nadciśnienie tętnicze.

5. Oddział 
obserwacyjno - 
zakaźny dla 
dorosłych

1. Profilaktyka i wykrywanie nadciśnienia tętniczego 
u pacjentów

6. Oddział położniczo- 
ginekologiczny

1. Higiena i pielęgnacja rany pooperacyjnej 
po cięciu cesarskim.

7. Pododdział
reumatologiczny

1. Reumatoidalne zapalenie stawów- 
program edukacyjny dla pacjentów 
Oddziału Reumatologicznego

8. Oddział okulistyczny 1. Edukacja pacjentów po operacji zaćmy.

9. Oddział
neurologiczny

1. Edukacja chorego po udarze mózgu
2. Profilaktyka i postępowanie przy

nadciśnieniu tętniczym
10. Oddział

noworodkowy
1. Program promocji karmienia piersią.

11. Oddział wewnętrzny 1. Otyłość jak z nią walczyć.
2. Profilaktyka i wczesne wykrywanie nadciśnienia 

tętniczego.
3. Edukacja pacjenta z cukrzycą.

12. Oddział dziecięcy 1. Antynikotynowy program edukacyjny dla 
pacjentów Oddz. dziecięcego

2. Nadciśnienie tętnicze
3. Zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży od 3 lat do 18 lat.
4. Zdrowe odżywianie dzieci w wieku od 1 -3 lat.
5. Edukacja karmienia piersią.
6. Zdrowe dzieci a bierne palenie tytoniu.

13. Oddział 1. Program edukacyjny dla pacjentów hospitalizowanych
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rehabilitacyjny w Oddz. rehabilitacyjnym z powodu dolegliwości bólowych 
kręgosłupa.

14. Oddział 
obserwacyjno - 
zakaźny dla dzieci

1. Zdrowe odżywianie dzieci w wieku 1-3 lat
2. Zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży
3. Zdrowe dzieci a bierne palenie tytoniu
4. Antynikotynowy program edukacyjny dla pacjentów 

Oddziału obserwacyjno - zakaźnego dla dzieci.
15. Oddział chirurgii 

urazowo - 
ortopedycznej

1. Program edukacyjny dla pacjentów zakwalifikowanych do 
zabiegów z zakresu endoprotezo plastyki biodra lub 
kolana

2. Edukacja pacjentów Oddz. chirurgii urazowo -  
ortopedycznej na temat profilaktyki przeciwzakrzepowej

16. Oddział urologii i
onkologii
urologicznej

1. Profilaktyka kamicy układu moczowego

Dyrekcja SP ZOZ Puławy podjęła działania mające na celu utrzymanie poziomu 
nakładu środków na szkolenia oraz zwiększenie dostępności do szkoleń bezpłatnych. 
Podjęto działania w celu pozyskania dodatkowych środków na szkolenia z funduszu 
szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach, łączna kwota wniosku wynosiła 
88 000 zł. W  szkoleniu brali udział pracownicy Oddziału noworodkowego i Oddziału 
położniczo- ginekologicznego. W  wyniku badania potrzeb przeprowadzonego 
z menadżerami SPZOZ w Puławach zaistniała potrzeba usprawnienia współpracy pomiędzy 
menedżerami i działami, poprawa standardu klienta wewnętrznego, wypracowanie 
standardów obsługi i zasad współpracy w procesie realizacji wspólnego celu. Dotyczy to 
kadry lekarskiej i pielęgniarskiej, którzy współpracują ze sobą nawzajem w procesie 
diagnozy, leczenia, terapii, czyli szeroko rozumianej obsługi pacjenta. Przedmiotowe 
szkolenie bezpośrednio wpisuje się w priorytet KFS 2. tj. wsparcie kształcenia osób 
pracujących z chorymi na COVID-19 lub osobami należącymi do grup ryzyka ciężkiego 
przebiegu COVID takich jak osoby przewlekle chore, w podeszłym wieku. SPZOZ Puławy 
z uwagi na decyzję Wojewody Lubelskiego z dnia 9 października 2020 r., na podstawie której 
SPZOZ w Puławach zobowiązany został do udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie 
pacjentom z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Szkolenie miało na celu 
także pomoc w sytuacjach emocjonalnych przy kontakcie z rodziną pacjenta, jak również 
z samymi pacjentami.
W  ramach nakładów na szkolenia funkcjonują również umowy szkoleniowe na podstawie 
których pracownicy uprawnieni są do finansowania szkoleń i otrzymania urlopów 
szkoleniowych. W  2021 roku podpisano łącznie 17 takich umów.

W  Przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Puławach w 2021r. 
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:
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
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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.

3. Program pilotażowy „Profilaktyka 40 plus - będącego odpowiedzią na deficyt zdrowia 
wśród dorosłych Polaków, wywołany pandemią koronawirusa. W  ramach programu każdy 
Polak, który ukończył 40 lat, dobrowolnie i bezpłatnie wykona jednorazowo pakiet badań 
diagnostycznych. Zawartość pakietu obejmuje od kilku do kilkunastu pomiarów i badań, 
w zależności od płci. We wspólnym pakiecie dla kobiet i mężczyzn znajdują się: pomiar 
ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie 
wskaźnika masy ciała (BMI), ocena miarowości rytmu serca. Każdy z pakietów został 
szczegółowo opisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2021.

4. „Zdrowe kości do starości -  program profilaktyki i leczenia osteoporozy u kobiet 
w Makroregionie Wschodnim” . Program profilaktyczny skierowany jest do kobiet w wieku 
50-70 lat z terenu województwa lubelskiego lub podlaskiego, które deklarują pracę 
zawodową lub gotowość podjęcia zatrudnienia, nie mają zdiagnozowanej osteoporozy 
i nie leczą się na tę chorobę. W  ramach programu profilaktycznego pacjentki mają 
możliwość wykonania konsultacji u lekarza POZ obejmującej:
-  wywiad, badanie fizykalne, w tym pomiar wzrostu i masy ciała (BMI), ustalenie ew. 

dokonanych już u pacjentki złamań niskoenergetycznych, ustalenie 10-letniego 
ryzyka złamań kalkulatorem FRAX dla populacji polskiej, ryzyko upadków, ew. ryzyko 
osteoporozy wtórnej,

-  edukację i informację o programie,
-  skierowanie pacjentki spełniającej kryteria do dalszej diagnostyki w Ośrodku 

Profilaktyki Osteoporozy - SPSK 4 w Lublinie, w przypadku podejrzenia świeżego 
złamania np. kręgów - skierowanie do leczenia ortopedycznego lub innych 
specjalistów,

-  w dalszej kolejności monitorowanie przebiegu leczenia chorego ustalonego przez 
specjalistów.

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
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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. Zabezpieczenie COVID -19 w województwie Lubelskim ( na podstawie art. 
11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zabezpieczeniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych -  (Dz. U. z 2020 r. poz.374) dniem 16.03.2020r., 
powołany do leczenia osób chorych na COVID -19 oraz hospitalizacji związanych z 
leczeniem specjalistycznym pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 
Ponadto od stycznia 2021 roku jednostka została zobligowana do organizacji punktów 
szczepień i wykonywania szczepień przeciw COVID-19 mieszkańcom Powiatu Puławskiego. 
Zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID -19 szczepienia 
przeprowadzane etapowo.
Od 17 maja 2021 roku nastąpiło „odmrożenie” całego pawilonu A, tj. oddziałów: neurologii, 
kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo- ortopedycznej, centrum pediatrycznego, 
chorób wewnętrznych i rehabilitacji, aby umożliwić realizację świadczeń medycznych 
wynikających z umów na podstawie szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej, 
jednak ponowne wzmożenie zachorowania na COVID -19od września 2021 r., tzw. fale 
spowodowały konieczność wydzielenia z bazy łóżkowej Pawilonu A i Pawilonu C łóżek dla 
pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz łózek dla pacjentów 
zakażonych wirusem SARS-CoV-2, w tym łóżek respiratorowych. Oddziały położniczo- 
ginekologiczny, urologii, okulistyki i noworodków, mieszczące się w Pawilonie B, 
funkcjonowały przez cały 2020 rok i przez cały 2021 rok bez ograniczenia dostępności 
i zakresu prowadzonej działalności, prowadząc pełnoprofilowe hospitalizacje dla pacjentów 
niezarażonych SARS-CoV-2.

W  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -  19 w 2020 
roku wykonano śluzy filtrowane z wentylacją podciśnienia i nadciśnienia w Pawilonach „A”, 
„B” , „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.

Realizacja w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wentylacji 
i klimatyzacji w szpitalach jednoimiennych w związku z COVID- 19” . Umowa dotacji 
z Ministerstwem Zdrowia podpisana w dniu 4.09.2020 roku., aneks nr 2 z dnia 29.12.2020 r. 
na kwotę 1 493 070 zł. Wykorzystanie środków na realizację inwestycji w terminie do dnia 
31.07.2021 r. Prace inwestycyjne związane z instalacją wentylacji i klimatyzacji: Oddział 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii w tym: sala główna pacjentów, izolatka pacjentów na 
OAilT oraz Sali Intensywnej Opieki Medycznej Oddziału chirurgii ogólnej. Wykonanie 
instalacji : sala udarowa , sala chorych o podwyższonym standardzie na Oddziale neurologii.
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Wykonanie instalacji : Centrum Pediatryczne -  izolatki, Oddział obserwacyjno- zakaźny dla 
dzieci.

Realizacja w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji tlenu 
medycznego w Pawilonach łóżkowych A,B i C SP ZOZ w Puławach w związku z COVID-19” 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dotacja Ministerstwo Zdrowia w kwocie 
1 100 000 zł.

Remont i modernizacja pomieszczeń- dostosowanie gabinetu Poradni kardiologicznej 
w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 2, do nowej funkcji w Szpitalu 
Jednoimiennym Szpitala Zakaźnego SP ZOZ w Puławach, własne środki finansowe 
w kwocie 59 596 zł.

Roboty budowlane -  wykonanie pomieszczenia izolatki z kompletnym węzłem 
sanitarnym w pawilonie B - Oddział położniczo- ginekologiczny na potrzeby pacjentów 
z COVID -  19, własne środki finansowe w kwocie 46 740 zł.

Roboty budowlane -  wykonanie śluzy bezpieczeństwa w Oddziale SOR -  Pawilon A 
oraz pomieszczenia nowego tomografu CT -  Pawilon D, na potrzeby COVID -  19, własne 
środki finansowe w kwocie 23 370 zł.

Wykonanie instalacji tlenu medycznego wraz z gniazdami poboru, dotyczy oddziałów: 
wewnętrznego, ZOL, reumatologii, chirurgii urazowo -  ortopedycznej, rehabilitacji 
w pawilonie A. Wykonanie potrzebnego rurarzu, montaż 48 gniazd poboru. Prace związane 
z COVID-19, własne środki finansowe w kwocie 111 684 zł.

Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem - Dotacja Ministerstwo Zdrowia - środki 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na łączną kwotę 810 652 zł w tym: środki własne 
SP ZOZ na kwotę 13 772 zł.

DANE STATYSTYCZNE:

2021 2020 2019
2021

2020

2020 

201 9

2021

2019

2021 - 
2020
(w %)

2020

2019
(w %)

2021
2019
(w %)

Ilość leczonych 
pacjentów z 
ruchem 
(oddziały 
zabiegowe)

5 629 5 674 9 169 - 45 - 3 495 - 3 540 -0,8% 38,1
%

38,6
%

Ilość leczonych 
pacjentów z 
ruchem 
(oddziały 
niezabiegowe)

6 132 5 460 9 513 672 - 4 053 -3 381 12,3% 42,6
%

35,5
%

Ilość leczonych 
pacjentów z 
ruchem 
(wszystkie 
oddziały)

12 050 11 534 19 317 516 - 7 783 - 7 267 4,5% 40,3
%

37, 6
%

Średni czas 
pobytu pacjenta 
w dniach 
(oddziały 
zabiegowe)

3,9 3,6 3,8 0,3 - 0,2 0,1 8,3% 5,3% 2,6%
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Średni czas 
pobytu pacjenta 
w dniach 
(oddziały 
niezabiegowe)

6,3 5,9 5,5 0,4 0,4 0,8 6,8% 7,3% 14,5%

Średni czas 
pobytu pacjenta 
w dniach 
(wszystkie 
oddziały)

5,5 5,1 5,3 0,4 - 0,2 0,2 7,8% 3,8% 3,8%

Ilość zabiegów 
operacyjnych 3 815 3 420 5 805 395 - 2 385 - 1 990 11,5% 41,1

%
- 34,3%

Ilość łóżek szpitalnych według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 375 sztuk, w tym SOR -  
14 łóżek (łączna liczba łóżek przewidziana dla osób podejrzanych o zakażenie SARS-COv-2 
oraz dla pacjentów z COVID-19 wynosi w dniach 15 grudnia 2021 r. -  2 stycznia 2022 r. -  95 
łóżek, w tym 7 łóżek respiratorowych.
Średnie wykorzystanie łóżek w 2021 r. wyniosło 49 %.

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 XVI11/128/2016 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 2021 poprzez realizację celów 
strategicznych, tj.:

1. Zapewnienie mieszkańcom powiatu puławskiego pełnego i stabilnego systemu 
pomocy społecznej w wymiarze infrastrukturalnym, instytucjonalnym i kadrowym.
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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 
2019 r. 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 
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 marca 2022 r.

Projekt ma służyć złagodzeniu problemu wykluczenia społecznego/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
0 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  2021 r. udział w projekcie brało 20 osób z niepełnosprawnościami oraz 10 kobiet 
doświadczających przemocy domowej. Realizację projektu znacznie utrudniło ustanowienie 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.

W  2022 r. przeprowadzono monitoring PSRPS za rok 2021.

2. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej
W  ramach zadań pomocy społecznej Powiat Puławski prowadzi Powiatowy 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej.
Liczba uczestników wg stanu na 31 grudnia 2021 r. wynosiła 36. Liczba miejsc 

statutowych w placówce wynosi 40 -  we wrześniu ze środków rezerwy celowej budżetu 
państwa przeznaczonej na rozwój sieci środowiskowych domów samopomocy dla osób ze 
spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi uruchomiono 5 dodatkowych 
miejsc statutowych.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej jest jednostką 
organizacyjną Powiatu Puławskiego działającą 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.
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Pobyt w Domu jest nieodpłatny, 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
0 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; umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów; 
kształtowanie pozytywnych relacji z osobami bliskimi, sąsiadami i innymi osobami 
napotkanymi w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, instytucjach kultury itp.

• rozwój indywidualnych uzdolnień i własnych zainteresowań;
• prowadzenie rehabilitacji i terapii zajęciowej w miarę posiadanych środków 

finansowych;
• 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 2003 r. 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
1 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, Kurów, itp.) 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach;
5. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Puławach, Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie 

i inne zakłady opieki zdrowotnej;
6. Organizacje pozarządowe: np. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Puławach i koła z powiatu puławskiego, Lubelskie Forum 
Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne,

63



Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2021 rok

Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Puławskiej, Fundacja „Pogodna Przyszłość”, 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sympatyków i Pracowników ŚDS -ó w  i inne;

7. Kościoły i związki wyznaniowe: Parafia pw. Św. Wojciecha w Górze Puławskiej, Parafia 
pw. Św. Floriana i Św. Katarzyny w Gołębiu, Diecezja Radomska, Diecezja Lubelska 
i inne;

8. Ośrodki kultury i organizacje kulturalno-rozrywkowe: Puławski Ośrodek Kultury ,,Dom 
Chemika”, Gminne Ośrodki Kultury w Gołębiu, w Janowcu oraz Baranowie;

9. Placówki oświatowe, inne jednostki świadczące usługi dla niepełnosprawnych: Ośrodki 
Szkolno -  Wychowawcze w Puławach i Kęble, WTZ w Nałęczowie, WTZ w Puławach 
przy ul. Wróblewskiego, WTZ w Puławach przy ul. 6 Sierpnia, WTZ w Poniatowej, ZAZ 
Puławy, ŚDS w Puławach, ŚDS w Końskowoli, ŚDS ,,Absolwent” w Lublinie, ŚDS 
w Łęcznej, ŚDS w Radzyniu Podlaskim, ŚDS w Anielinie 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 w Puławach - 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. dzielnicowi w Górze Puławskiej, Gołębiu, Janowcu i inni;

14. Kuratorzy Sądowi w Puławach;
15. Powiatowy Urząd Pracy w Puławach.

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 2021 - 2023 r. Program ten został opracowany przez organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej i przyjęty do realizacji Uchwałą nr XXXIII/198/2021 Rady 
Powiatu Puławskiego z dnia 24 lutego 2021 r.

W  roku 2021 PCPR realizowało Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej 
w Powiecie Puławskim poprzez:
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1) zapewnienie dzieciom opieki w rodzinnych formach pieczy zastępczej -  w 2021 r. do 
rodzin zastępczych trafiło łącznie 20 dzieci, w tym:

-  10 dzieci do rodzin zastępczych spokrewnionych,
-  2 dzieci do rodzin zastępczych niezawodowych,
-  4 dzieci do rodzin zastępczych zawodowych, w tym 1 dziecko do rodziny zastępczej

pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego;
-  4 dzieci do rodzinnego domu dziecka.
2) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej kandydatów na rodziny 

zastępcze, w tym analizy dotyczącej sytuacji rodzinnej, osobistej, majątkowej 
kandydatów. W  2021 r. dokonano analizy i oceny sytuacji łącznie 26 osób (13 rodzin),
w tym: 14 osób, tj. 9 rodzin -  kandydatów na spokrewnione rodziny zastępcze,
12 osób, tj. 6 rodzin -  kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze;

3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych 
zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia. W  2021 r. w związku z sytuacją 
epidemii COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami nie zorganizowano szkolenia na 
zawodową rodzinę zastępczą dla 1 rodziny oraz szkolenia dla kandydatów na 
niezawodową rodzinę zastępczą w związku z niedostateczną liczbą chętnych. 
Ww. kandydaci zostali zgłoszeni do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Lublinie Ośrodka Adopcyjnego. Do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
spokrewnionej przeprowadzono szkolenie z 14 kandydatami, tj. 9 rodzinami;

4) zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 
w tym w osobie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Od 1 stycznia 2021 r. do 
31 grudnia 2021 r. wsparciem dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
objętych było łącznie 42 rodziny zastępcze, w których przebywało 93 wychowanków, 
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  2021 r. na posiedzeniach z udziałem 
zaproszonych przedstawicieli współpracujących instytucji dokonano oceny 191 dzieci, 
czyli w ciągu roku dokonano ok. 31 7 ocen;

6) dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod 
względem predyspozycji do pełnienia powierzonej mu funkcji oraz jakości 
wykonywanej pracy. W  2021 r. dokonano 28 ocen rodzin zastępczych, w tym 8 rodzin 
zastępczych zawodowych;

7) szkolenia rodzin zastępczych -  w 2021 r. odbyły się 2 szkolenia:
-  08.04.2021 r. „Jestem OK taki, jaki jestem -  jak dzieci rozwijają poczucie własnej 

wartości” , szkolenie dla rodzin zastępczych za pośrednictwem platformy internetowej, 
w którym wzięły udział 34 osoby;

-  07.10.2021 r. „Działalność Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD 
w Lublinie oraz charakterystyka zaburzenia FAS i syndromu FASD”, w którym wzięło 
udział 31 osób.

8) promocję idei rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzenie naboru kandydatów do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnego domu 
dziecka;
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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 2022 r. poz. 447). W  2021 r. rodzinom zastępczym oraz 
prowadzącym rodzinny dom dziecka wypłacono 3161 świadczeń na pokrycie kosztów 
utrzymania umieszczonych w nich dzieci na łączną kwotę 2 498 211,20 zł. Ponadto 
udzielono 4 świadczenia dla spokrewnionych, zawodowych i niezawodowych rodzin 
zastępczych na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 
przyjmowanych do rodziny dzieci w łącznej kwocie 2000,00 zł. Rodzinom 
zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka przyznano 37 świadczeń na 
utrzymanie domów jednorodzinnych, w których prowadzone są zawodowe rodziny 
zastępcze lub rodzinne domy dziecka w łącznej kwocie 84 640,88 zł. Dodatkowo 
w 2021 r. wypłacono rodzinnym oraz instytucjonalnym formom pieczy zastępczej 
dodatek wychowawczy i dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego 
w łącznej kwocie 1 105 938,12 zł. Od dnia 1 lipca 2021 r. realizację programu „Dobry 
Start” przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z tego względu w 2021 roku 
zrealizowano w PCPR 1 świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,00 zł;

10) zapewnienie wsparcia dla osób usamodzielnianych. W  roku 2021 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 100 świadczeń na łączną kwotę 58 391,50 zł. Ponadto z funkcjonujących 
w 2021 r. na terenie powiatu puławskiego dwu mieszkań chronionych skorzystało 
4 wychowanków z rodzinnej pieczy zastępczej;

11) ustalenie odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej: 
w 2021 r. wydano 77 decyzji administracyjnych w toku postępowań administracyjnych 
dotyczących ustalenia lub odstąpienia od ustalenia odpłatności rodziców 
biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej;

12) Na terenie powiatu puławskiego od 1 stycznia 2021 r. w wyniku standaryzacji 
funkcjonuje Powiatowe Centrum Opiekuńczo -  Wychowawcze w Puławach, w skład 
którego wchodzą trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze:
-  Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Nr 1 typu socjalizacyjno-interwencyjnego 

posiadająca 14 miejsc, w tym 2 interwencyjne.
-  Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Nr 2 typu socjalizacyjno-interwencyjnego 

posiadająca 14 miejsc, w tym 2 interwencyjne.
-  Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 typu specjalistyczno - 

terapeutycznego posiadająca 10 miejsc.
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  2021 r. w placówkach opiekuńczo -  wychowawczych funkcjonujących na terenie 
powiatu puławskiego umieszczono 6 dzieci: 2 w Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej Nr 1, 
3 w Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej Nr 2 i 1 w Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej 
Nr 3.
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W  ubiegłym roku w placówkach przebywało łącznie 33 dzieci: 13 w Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1, 13 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 
i 7 w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3.

Miesięczny koszt pobytu w 2021 r. jednego wychowanka w ww. placówkach 
zarządzeniem Starosty Puławskiego ustalony został na kwotę 5 181,00 zł.

W  zakresie przyjętych na kolejne lata limitów, w 2021 r. utworzono jedną rodzinę 
zastępczą zawodową.

Na terenie powiatu puławskiego w 2021 r. opieką i wychowaniem w rodzinnej pieczy 
zastępczej zostało objętych 205 wychowanków, w tym:
-  w 70 spokrewnionych rodzinach zastępczych 95 wychowanków, w tym 66 małoletnich 

i 29 pełnoletnich;
-  w 32 niezawodowych rodzinach zastępczych 41 wychowanków, tj. 29 małoletnich i 12 

pełnoletnich;
-  w 13 zawodowych rodzinach zastępczych, w tym w 2 rodzinach specjalistycznych oraz 

w 1 zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej jednocześnie funkcję pogotowia 
rodzinnego 52 wychowanków, w tym 45 małoletnich i 7 pełnoletnich. W  pogotowiach 
rodzinnych łącznie w ciągu roku przebywało 5 dzieci, w tym dzieci umieszczane 
interwencyjnie na okres od kilku dni do 3 miesięcy;

-  w 2 rodzinnych domach dziecka 16 dzieci i 1 pełnoletni wychowanek.

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 2022,

-  zamówienie 500 szt. plakatów promujących rodzicielstwo zastępcze, które rozwieszono 
w urzędach, parafiach, na tablicach informacyjnych, w lokalach handlowo-usługowych 
oraz w lokalnych przedsiębiorstwach na terenie powiatu puławskiego,

-  sporządzanie informacji na strony internetowe w celu poszukiwania kandydatów na 
rodziny zastępcze.

Kontynuowano współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, sądem oraz placówkami 
oświatowymi. W  celu promocji idei rodzinnej pieczy zastępczej zorganizowano w dniu 
31 maja 2021 r. w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego projekcję filmu 
pt. „Kurdowie 2. Nowa Era” w Kinie Sybilla w Puławach.

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
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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.

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 27 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  2021 r. odbyły się 2 bezpośrednie spotkania grupy wsparcia, 
tj. we wrześniu i październiku. W  ciągu roku kontynuowano indywidualne wsparcie 
rodzin. 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  2021 r. dokonano 
ocen 191 dzieci, czyli w ciągu roku dokonano ok. 317 ocen.

7) Dokonywanie oceny rodzin zastępczych lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod 
względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej 
pracy.

Ocena rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka jest dokonywana pod 
względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy 
po raz pierwszy przed upływem roku od umieszczenia w rodzinie pierwszego dziecka,

68



Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2021 rok

kolejna (w przypadku pozytywnej oceny) po upływie roku od dokonania pierwszej oceny, a 
następne nie rzadziej niż co 3 lata. W  2021 r. dokonano 28 ocen rodzin zastępczych.

8) Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających oraz monitorowanie 
procedur adopcyjnych.

W  2021 r. do Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie zgłoszono łącznie 9 dzieci z uregulowaną 
sytuacją prawną. 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 2021 r. w rodzinach zastępczych przebywało 
49 dorosłych wychowanków. 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  2021 r. wyznaczono 10 opiekunów usamodzielnienia oraz sporządzono 12 
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 2021 r. przesłano ok. 317 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 2021 r. wysłano 7 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 2021 r. złożono 7 wniosków 
(dotyczących 13 dzieci); informowanie sądu o rodzinach zastępczych, w których można 
umieścić dziecko -  w 2021 r. dokonano wskazań do zawodowych rodzin zastępczych 
dla 7 dzieci oraz do rodzinnego domu dziecka dla 4 dzieci; 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
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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:

-  26 maja 2021 r. pt. „Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowanie 
interwencji przez przedstawicieli instytucji pracujących z rodziną i dziećmi”, udział wzięło 
36 osób;

-  3 listopada 2021 r. pt. „RODO- ochrona danych osobowych związanych z realizacją 
zadań pomocy społecznej” , udział wzięło 24 pracowników instytucji pomocy społecznej;

-  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;

-  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 przysługiwały świadczenia na pokrycie kosztów jego
utrzymania:
-  do 31 maja 2021 r. 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,

-  od 1 czerwca 2021 r. (na podstawie obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki 
Społecznej z 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących 
rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla 
osoby usamodzielnianej (Monitor Polski z dnia 17 marca 2021 r. poz. 282) odpowiednio 
kwoty nie niższe niż 746,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w 
rodzinie zastępczej spokrewnionej, kwota 1131,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka 
umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub

70



Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2021 rok

rodzinnym domu dziecka oraz w przypadku umieszczenia w rodzinie zastępczej dziecka 
legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności dodatek nie niższy niż kwota 
227,00 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  2021 r. wydanych zostało 349 decyzji administracyjnych 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  2021 r. rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka wypłacono 
3161 świadczeń na łączną kwotę 2 498 211,20 zł, z tego:
1. Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 

i rodzinnych domach dziecka 3119 świadczeń na łączną kwotę 2 409 180,32 zł, w tym:
-  rodzinom spokrewnionym 1476 świadczeń na kwotę 950 980,26 zł (w tym 141 

dodatków z tytułu niepełnosprawności dziecka na kwotę 28 614,84 zł);
-  rodzinom zastępczym niezawodowym 604 świadczenia na kwotę 550 935,21 zł 

(w tym 41 dodatków z tytułu niepełnosprawności dziecka na kwotę 7976,61 zł);
-  rodzinom zastępczym zawodowym 835 świadczeń na kwotę 711 489,85 zł (w tym

156 dodatków z tytułu niepełnosprawności dziecka na kwotę 30 356,50 zł);
-  prowadzącym rodzinne domy dziecka 204 świadczenia na kwotę 195 775,00 zł 

(w tym 13 dodatków z tytułu niepełnosprawności dziecka na kwotę 2644,00 zł);
2. Środki na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom 

dziecka -  9 świadczeń w łącznej kwocie 28 548,10 zł.
3. Na utrzymanie domów jednorodzinnych rodzinom zastępczym zawodowym -  

28 świadczeń w łącznej kwocie 56 092,78 zł;
4. Na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego 

do rodziny dziecka -  4 świadczenia na łączną kwotę 2000,00 zł, w tym:
-  rodzinie zastępczej zawodowej -  2 świadczenia w łącznej kwocie 1000,00 zł;
-  rodzinie zastępczej niezawodowej -  1 świadczenie w łącznej kwocie 500,00 zł;
-  rodzinie zastępczej spokrewnionej -  1 świadczenie w kwocie 500,00 zł.

5. Środki finansowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na pokrycie innych 
nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub 
funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w kwocie 2390 zł (zakup pralki).

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w 2021 r. od rodzin 
zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka wpłynęła łącznie kwota 1278,82 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  2021 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 2021 r. wyniósł 662 288,55 zł. Ponadto 
w 2021 r. w rodzinnych domach dziecka oraz w zawodowej rodzinie zastępczej zatrudnione 
były trzy osoby do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Miesięczne 
wynagrodzenie brutto tych osób zawierało się w przedziale od 549,00 zł do 1281,00 zł,
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zależnie od liczby godzin ustalonych w umowie (od 30 do 70 godzin miesięcznie) i w 2021 r. 
wyniosło łącznie 14 444,76 zł.

3.1.1. Program „Rodzina 500+” -  dodatek wychowawczy i dodatek w wysokości 
świadczenia wychowawczego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach od stycznia 2021 r. kontynuowało 
realizację rządowego programu „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, z 2021 r. poz. 1162, 
1981, 2270); w ramach programu rodzinnym formom pieczy zastępczej w 2021 r. wypłacano 
pomoc finansową -  dodatek wychowawczy i dodatek w wysokości świadczenia 
wychowawczego. Środki finansowe na realizację programu pochodzą z budżetu państwa.

Dodatek wychowawczy przyznaje się bez względu na kryterium dochodowe w wysokości 
świadczenia wychowawczego, tj. 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia, 
przebywające w rodzinie zastępczej spokrewnionej, zawodowej, niezawodowej oraz 
rodzinnym domu dziecka. Ponadto zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na wniosek dyrektora placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo- 
wychowawczej typu interwencyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 
specjalistyczno-terapeutycznego, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej 
oraz dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, składany w powiatowym centrum 
pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce położenia placówki lub ośrodka, na 
każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18. roku 
życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego 
w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W  2021 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 428 531,63 zł;
-  w rodzinnych domach dziecka wynosiła 77 166,67 zł;
-  w rodzinach zastępczych zawodowych wynosiła 265 343,59 zł;
-  w rodzinach zastępczych niezawodowych wynosiła 178 156,46 zł;
-  w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosiła 156 739,77 zł.

Łączna kwota przekazana za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. dla rodzinnych 
oraz instytucjonalnych form pieczy zastępczej wynosiła 1 105 938,12 zł, a z tytułu zwrotu 
nienależnie pobranych świadczeń uzyskano 66,67 zł i kwota ta podlegała zwrotowi do 
budżetu państwa.

Wysokość dotacji otrzymanej w 2021 r. na obsługę programu wyniosła 11075,00 zł, 
w tym na dodatek specjalny dla 4 pracowników zajmujących się postępowaniami w tym 
przedmiocie przeznaczono 9238,00 zł.

3.1.2. Rządowy Program „Dobry start”
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. 

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U.
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z 2021 r. poz. 1092) z dniem 1 lipca 2021 r. realizację ww. programu przejął Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych.

W  2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowało jedno świadczenie 
w wysokości 300,00 zł dla spokrewnionej rodziny zastępczej, które zostało przyznane 
w listopadzie 2020 r. na podstawie § 28 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 
maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry 
start” (Dz. U z 2018 r. poz. 1061).

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 2021 r. 14 kontroli 
w rodzinnych formach pieczy zastępczej, w tym:

-  6 w rodzinach zastępczych niezawodowych;
-  7 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 
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  2021 r. na terenie innych powiatów w rodzinnych formach pieczy zastępczej 
umieszczonych było 19 małoletnich pochodzących z terenu powiatu puławskiego, a łączna 
kwota wydatków na opiekę i wychowanie ww. małoletnich poniesiona w 2021 r. przez Powiat 
Puławski wyniosła 206 167,90 zł.

Natomiast w ww. okresie na terenie naszego powiatu w rodzinach zastępczych 
przebywało 32 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 
415 687,84 zł.

W  2021 r. w placówkach opiekuńczo -  wychowawczych funkcjonujących na terenie 
innych powiatów przebywało 4 dzieci pochodzących z terenu powiatu puławskiego i z tego 
tytułu Powiat Puławski poniósł wydatki w łącznej wysokości 217 430,02 zł. Z kolei 
w Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej im. M. Konopnickiej w Puławach nie przebywały 
w ww. okresie dzieci z terenu innego powiatu.
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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 w rodzinie zastępczej po wejściu w życie ww. 
ustawy -  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  2021 r. obciążono 11 gmin notami księgowymi za pobyt w ciągu roku 181 dzieci 
w pieczy zastępczej, tj. zarówno w rodzinach zastępczych, w rodzinnych domach dziecka, 
jak i w placówkach opiekuńczo -  wychowawczych na łączną kwotę 1 415 433 30 zł, tj.

-  Gmina Baranów -  45 213,52 zł (10 dzieci),
-  Gmina Janowiec -  54 995,26 zł (8 dzieci),
-  Gmina Kazimierz Dolny -  102 817,09 zł (7 dzieci),
-  Gmina Końskowola -  99 963,25 zł (10 dzieci),
-  Gmina Kurów -  12 529,71 zł (4 dzieci),
-  Gmina Markuszów -  85 111,50 zł (3 dzieci),
-  Gmina Nałęczów -  27 475,06 zł (10 dzieci),
-  Gmina Puławy -  16 475,80 zł (5 dzieci),
-  Miasto Puławy -  893 351,78 zł (110 dzieci),
-  Gmina Wąwolnica -  22 137,00 zł (4 dzieci ),
-  Gmina Żyrzyn -  55 363,33 zł (10 dzieci).

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 1865,00 zł do 7458,00 zł, w zależności 

od czasu pobytu wychowanków w rodzinie zastępczej i formy pieczy zastępczej, w której 
przebywali;

-  pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości od 528,90 zł do 566,00 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 1695,00 zł do 5289,00 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.
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Program usamodzielnienia określa sposób oraz formy współdziałania i wspierania osoby 
usamodzielnianej w kontaktach z rodziną i środowiskiem, uzyskania wykształcenia zgodnego 
z możliwościami i aspiracjami osoby usamodzielnianej, uzyskania kwalifikacji zawodowych, 
pomocy w ustaleniu uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego, pomocy w uzyskaniu 
odpowiednich warunków mieszkaniowych, podjęcia zatrudnienia, a także w uzyskaniu 
przysługujących świadczeń.

Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca 
rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny 
powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo- 
wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub 
psychologiem lub inna osoba wskazana przez wychowanka zaakceptowana przez 
kierownika centrum właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na 
kontynuowanie nauki i usamodzielnienie. Opiekun usamodzielnienia zaznajamia się 
z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej, ocenia realizację programu, 
współpracuje z rodziną osoby usamodzielnianej i środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze 
szkołą, opiniuje wnioski o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki.

Opracowywanie i realizacja indywidualnego programu usamodzielnienia to nie tylko 
współpraca opiekuna z wychowankiem, ale także praca socjalna w środowisku, spotkania 
z rodzinami zastępczymi czy biologicznymi oraz pracownikami placówek opiekuńczo- 
wychowawczych, szkół, ośrodków pomocy społecznej czy urzędów pracy, urzędów gmin lub 
miasta (w sprawie pracy i mieszkania komunalnego i socjalnego).

Przeprowadzenie procesu usamodzielnienia wymaga intensywnej pracy, która nie kończy 
się tylko na wyznaczaniu celów i zadań do realizacji, ale także wymaga dokonywania 
okresowej oceny, modyfikowania i dostosowywania indywidualnego planu usamodzielnienia 
do aktualnych potrzeb wychowanka oraz szans na samodzielne i godne życie.

W  2021 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 współpracowano 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.

Szesnastu wychowankom z rodzin zastępczych przyznano decyzją administracyjną 
i wypłacono 158 miesięcznych świadczeń na kontynuowanie nauki w łącznej kwocie 
79 670,00 zł, 3 świadczenia na zagospodarowanie w kwocie 4 967,00 zł, 4 świadczenia 
pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w łącznej kwocie 22 376,00 zł. Ogółem osobom 
usamodzielnionym wypłacono 165 świadczeń na łączną kwotę 10 7013,00 zł.

Jedenastu pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych i pochodzącym z terenu powiatu puławskiego lub 
osiedlającym się na naszym terenie przyznano decyzją administracyjną i wypłacono: 98 
miesięcznych świadczeń na kontynuowanie nauki w kwocie 49 875,50 zł, 1 świadczenie na 
zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie 1 577,00 zł, 1 świadczenie pomocy 
pieniężnej na usamodzielnienie w kwocie 6 939,00 zł.

Ogółem wypłacono 100 świadczeń na kwotę 58 391,50 zł, w tym dla:
-  9 wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Marii Konopnickiej 

w Puławach;
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-  1 wychowanki Domu Dziecka w Lublinie;
-  1 wychowanka MOW w Woli Rowskiej.

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 
pl acówce opiekuń czo-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  2021 r. wydano 77 decyzji dotyczących odstąpienia od ustalenia odpłatności od 
rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy 
zastępczej.

Sytuacja rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej jest ustalana 
w oparciu o zebrane materiały dowodowe w drodze postępowania administracyjnego. 
W  większości przypadków rodzice biologiczni dzieci są, oprócz niewydolności 
wychowawczej, w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej (bezrobocie, 
niepełnosprawność, uzależnienia, długotrwała choroba, trudne warunki mieszkaniowe, pobyt 
w areszcie bądź więzieniu, inne sytuacje kryzysowe w rodzinie) i objęci są pomocą, w tym 
finansową, przez właściwe ośrodki pomocy społecznej.

Zdarzają się również przypadki, gdy nieznane jest miejsce pobytu rodzica biologicznego 
(brak meldunku, nieprzebywanie pod adresem zameldowania, pobyt za granicą).

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.
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W  2021 r. PCPR wystąpiło do Sądu Rejonowego w Puławach z 8 pozwami o alimenty na 
rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

3.8. Kierowanie i nadzór nad placówką opiekuńczo -  wychowawczą
Na terenie powiatu puławskiego od 1 stycznia 2021 r. w wyniku standaryzacji funkcjonuje 

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze w Puławach, w skład którego wchodzą trzy 
placówki opiekuńczo-wychowawcze:

1) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 typu socjalizacyjno -  interwencyjnego 
posiadająca 14 miejsc, w tym 2 interwencyjne.

2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 typu socjalizacyjno -  interwencyjnego 
posiadająca 14 miejsc, w tym 2 interwencyjne.

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 typu specjalistyczno -  terapeutycznego 
posiadająca 10 miejsc.

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  2021 r. w placówkach opiekuńczo -  wychowawczych funkcjonujących na terenie 
powiatu puławskiego umieszczono 6 dzieci: 2 w Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej Nr 1, 
3 w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 i 1 w Placówce Opiekuńczo - 
Wychowawczej Nr 3.

W  ubiegłym roku w placówkach przebywało łącznie 33 dzieci: 13 w Placówce Opiekuńczo 
- Wychowawczej Nr 1, 13 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 i 7 w Placówce 
Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3.

Miesięczny koszt pobytu w 2021 r. jednego wychowanka w ww. placówkach 
zarządzeniem Starosty Puławskiego ustalony został na kwotę 5181,00 zł.

Zgodnie z zarządzeniem Starosty Puławskiego z dnia 20 marca 2013 r., Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach sprawowało funkcję związaną z oceną 
prawidłowości realizacji przez placówki wchodzące w skład Powiatowego Centrum 
Opiekuńczo - Wychowawczego w Puławach pieczy zastępczej. W  2021 r. nadzór nad 
placówkami sprawowany był poprzez analizę jednorazowych oraz okresowych sprawozdań. 
W  związku z sytuacją panującą w kraju w 2020 r., spowodowaną epidemią COVID-19, 
okresowa kontrola w PO - W  im. Marii Konopnickiej w Puławach za zgodą Starostwa 
Powiatowego w Puławach została przeniesiona z 2020 r. na 2021 r. Kontrola ta została 
przeprowadzona przez pracowników Zespołu ds. świadczeń PCPR w Puławach 
w dniach 18 i 21 czerwca 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
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2005 r. oraz Rozporządzenie w sprawie procedury Niebieskiej Karty. 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  2021 r. szeroko rozumianą pomocą Ośrodka Interwencji Kryzysowej objęto 111 
osób (74 kobiety, 24 mężczyzn i 13 dzieci). 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 
zmniejszona do czterech. W  2021 r. umieszczone w hostelu zostały 3 osoby doświadczające 
przemocy (2 osoby dorosłe i 1 dziecko). 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.

W  roku oceny Powiat Puławski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach 
realizowało projekt pt. 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, na łączną kwotę 384 082,31 zł. W  projekcie w roku oceny wzięło udział 
30 osób, w tym 20 osób niepełnosprawnych i 10 kobiet doświadczających przemocy.

Oprócz pomocy ofiarom przemocy pracownicy OIK pracują indywidualnie z osobami 
stosującym przemoc w rodzinie. W  2021 r. do OIK zgłosiło się lub zostało skierowanych 
przez kuratorów 21 osób (19 mężczyzn i 2 kobiety), które zostały zdiagnozowane jako osoby 
stosujące przemoc.

Z indywidualnych oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych skorzystało 9 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 2021 r. nie został on zrealizowany.

Realizację zadań PR i OIK w 2021 r. zabezpieczało czterech psychologów (3 i % 
etatu) i radca prawny.
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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.

W  2021 r. pracownicy OIK wystąpili z wnioskiem o dotację celową do MRiPS w celu 
realizacji zadań, na które nie ma zabezpieczonych środków w budżecie. W  wyniku konkursu 
PCPR w Puławach otrzymało datację celową w wys. 33 424,00 zł na realizację projektu 
„Rodzina bez przemocy”. W  ramach tego projektu zorganizowano szereg działań, których 
celem było zwiększenie skuteczności w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz pomocy 
osobom uwikłanym w przemoc. Dzięki realizacji projektu została poszerzona wiedza 
i podniesione kompetencje zawodowe członków zespołów interdyscyplinarnych 
i pracowników innych instytucji zaproszonych do udziału w proponowanych działaniach 
(w konferencji szkoleniowej, szkoleniu i superwizji).

W  dniu 18 listopada 2021 r. w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego 
w Puławach odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Rodzina bez przemocy -  jak skutecznie 
rozwiązywać konflikty” . Wzięło w niej udział ponad 100 osób, m.in. przedstawicieli ośrodków 
pomocy społecznej i zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie z terenu powiatu puławskiego, szkół i placówek oświatowych, policji, świetlic 
środowiskowych, pracowników jednostek organizacyjnych powiatowych i gminnych. 
Konferencja odbyła się w formie stacjonarnej, równocześnie możliwy był udział 
zainteresowanych osób w formie online. Tematyka konferencji szkoleniowej spotkała się 
z zainteresowaniem uczestników, a dzięki zaproszonym prelegentom wszyscy mogli 
poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wpływu konfliktów oraz przemocy w rodzinie na rozwój 
emocjonalny i społeczny dziecka, a także mediacji rodzinnych i aspektów prawnych 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rysunki umieszczone na plakatach i ulotkach 
zaprezentowane podczas konferencji zostały namalowane przez dzieci w ramach konkursu 
plastycznego przeprowadzonego w świetlicach środowiskowych. Za udział w konkursie 
świetlice dostały nagrody zakupione z otrzymanych środków. Materiały promocyjne 
i edukacyjne (prezentacje z konferencji, plakaty przygotowane z myślą o dzieciach 
i młodzieży, ulotki) zostały przekazane do wykorzystania w szkołach.

W  ramach realizowanego projektu zostało zorganizowane szkolenie oraz spotkania 
superwizyjne dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy. Dzięki temu 
podniesiona została jakość i kompleksowość usług kierowanych do osób zagrożonych 
przemocą i doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc, a także umocniona 
współpraca przedstawicieli służb i instytucji z terenu powiatu puławskiego w zakresie 
przeciwdziałania przemocy. Zorganizowano dwudniowe szkolenie pt. „Wprowadzenie do 
terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach”, w którym udział wzięło 16 osób realizujących 
zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z zajęć 
i deklarowali chęć kontynuacji szkoleń w poruszanej tematyce. Zostały również 
zorganizowane 4 spotkania superwizyjne dla 8 osób pracujących w obszarze 
przeciwdziałania przemocy, co niewątpliwie przyczyniło się zwiększenia profesjonalizmu
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udzielanej pomocy oraz było ważne w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu osób 
pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Odbyło się także 5 spotkań warsztatowych pn. „PRZEMOC to NIEMOC”, w których 
wzięło udział 10 osób zagrożonych przemocą w rodzinie. Uczestnicy warsztatowych spotkań 
grupowych uzyskali wsparcie w poprawie komunikacji i nauce rozwiazywania konfliktów bez 
użycia przemocy oraz w rozwijaniu kompetencji wychowawczych pozbawionych przemocy.

Ponadto przeprowadzono 5 grupowych spotkań dla 10 osób w wieku 12 -  17 lat. 
Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach grupowych, dzięki którym wsparte zostały ich 
umiejętności społeczne oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem i agresją.

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  2021 r. klienci mogli korzystać z pomocy czterech psychologów (3 i % etatu) i radcy 
prawnego. Klientom zgłaszającym się do Poradni Rodzinnej proponowana jest fachowa 
anonimowa i bezpłatna pomoc. W  2021 r., tak jak w latach ubiegłych, miała ona formę 
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 2021 r. z pomocy specjalistycznej w Poradni Rodzinnej skorzystały 247
osób.
Psychologowie Poradni Rodzinnej w 2021 r. wykonali 21 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,
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-  uprawnień i obowiązków rodziny zastępczej i opieki prawnej,
-  ustalenia kontaktów z dzieckiem (zarówno rodziców, jak i dziadków).
W  2021 r. z pomocy prawnej skorzystały 44 osoby, którym udzielono 51 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 zajęci owej.

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 2021 

w zł

Wykorzystane 
środki PFRON 

za 2021 r. 
w zł

Liczba złożonych 
wniosków

Liczba
zrealizowanych

wniosków

1.

Dofinansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych, w tym:

293 815 293 815
194

136

a) dla dzieci do 16. r. ż. 
i młodzieży do 24. r. ż. uczącej 
się i nie pracującej

79 141 79 141
31

29

b) dla dorosłych osób 
niepełnosprawnych 214 674 214 674

163
107

2.

Dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych w związku 
z indywidualnymi potrzebami 
osób niepełnosprawnych

240 852 240 852
54

32

3.

Dofinansowanie likwidacji barier 
w komunikowaniu się i 
technicznych w związku z 
indywidualnymi potrzebami 
osób niepełnosprawnych

41 378 41 377

32

22

4.
Dofinansowanie zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze

1 111 708 1 111 707
2011

1902
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5.

Dofinansowanie zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny dla 
indywidualnych osób 
niepełnosprawnych

71 676 71 675
60

46

6.
Dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych

36 331 36 278
19

17

7.

Dofinansowanie zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny dla 
osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą

18 840 18 840 1

1

Środki finansowe dla powiatu 
ogółem w zł, w tym:

- na zadania PCPR
- na zadania PUP

3 912 220 
3 875 720 

36 500

3 885 400 
3 848 938 

36 462

zrealizowano 
99,31 %

1.1.1. Turnusy rehabilitacyjne
Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną aktywną formę rehabilitacji, połączoną 

z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności 
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  2021 r. do PCPR w ww. zakresie wpłynęły 194 wnioski, z czego 31 dotyczyło 
przyznania dofinansowania dla dzieci i młodzieży, a 163 dla osób dorosłych.

W  2021 r. wypłacono 293 815 zł dla 210 osób, w tym dla 136 osób 
niepełnosprawnych (29 dzieci i 107 dorosłych) oraz dla ich 74 opiekunów.
W  latach 2017-2021 liczba osób ubiegających się o dofinansowanie do turnusów 
rehabilitacyjnych przedstawia się następująco:

-  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),
-  w roku 2021 -  292 osób (194 wnioskodawców i 98 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 19 wniosków od 10 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 46 058,00 zł.

W  2021 r. pozytywnie rozpatrzono i przyznano dofinansowanie 10 organizacjom, tj. 
19 wniosków skierowano do realizacji na łączną kwotę 45 994 zł, natomiast w związku
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z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i rezygnacjami organizacji pozarządowych 
z dofinansowań ostatecznie zrealizowano 17 wniosków na kwotę 36 278 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 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 podnośników transportowo- 
kąpielowych, czujnika dymu, płyty indukcyjnej, zmywarki, kuchenki mikrofalowej.

Realizacja wniosków na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych złożonych w roku 2021 r. (dane w zł):

Treść
Wnioski złożone 
do realizacji

Zawarte umowy 
z wnioskodawcami

Zrealizowane
umowy

liczba wartość liczba wartość liczba wartość

Wnioski ogółem 86 1 063 238 55 288 469 54 282 229

bariery architektoniczne 54 956 101 33 245 991 32 240 852
bariery w komunikowaniu się 24 64 830 14 25 140 14 24 755
bariery techniczne 8 42 307 8 17 338 8 16 622
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1.1.4 Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Realizacja zadania w latach 2018-2021

Treść

Zrealizowane 
wnioski 

liczba - wartość 
2018 r.

Zrealizowane 
wnioski 

liczba - wartość 
2019 r.

Zrealizowane 
wnioski 

liczba - wartość 
2020 r.

Zrealizowane 
wnioski 

liczba - wartość 
2021 r.

Liczba 
wniosków 
ogółem, w tym:

- osoby 
dorosłe

- dzieci 
młodzież

1903 -  702 220 

1787 -  589 419 

116 -  112 801

2249 -  812 823 

2131 -  672 602 

118 -  140 221

2038 -  908 855 

1936 -  788 657 

102 -  120 198

1902 -  1 111 707 

1805 -  983 992 

97 -  127 715

PCPR w Puławach udzielało dofinansowań osobom niepełnosprawnym na podstawie 
wniosku złożonego wraz z fakturą VAT za zakupiony przedmiot ortopedyczny 
z wyszczególnionym limitem i odpłatnością Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udziałem 
własnym wnioskodawcy.

Na podstawie obowiązujących przepisów ze środków PFRON zakup można 
maksymalnie dofinansować do 150% sumy limitu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 
wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów. 
W  związku z dużą liczbą wniosków i ograniczonymi środkami są stosowane dużo niższe 
dofinansowania.

W  2021 roku wpłynęło 2 011 wniosków na łączną kwotę wnioskowaną 2 436 666 zł, 
z czego zrealizowano 1902, tj. ok. 94,58 % na kwotę 1 111 707 zł.

Kwota zabezpieczonych w budżecie środków na to zadanie wyniosła 1 111 708 zł, co 
stanowi ok. 61,26% 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 (419 szt.), wózków inwalidzkich (31 szt., w tym specjalnych 25 szt.), aparatów do 
leczenia bezdechu (10 szt.), protez kończyn dolnych i kończyn górnych (11 szt.), ortez 
(37 szt.), gorsetów ortopedycznych (4 szt.), zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych 
(16 szt.), protez piersi (9 szt.), peruk (1 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.

Przyznane dofinansowania dotyczyły głównie: łóżek rehabilitacyjnych (30 wniosków), 
stacjonarnych rowerów rehabilitacyjnych (6 wniosków), trójkołowych rowerów 
rehabilitacyjnych (4 wnioski), orbitreków (3 wnioski), rotorów (2 wnioski), trampolin 
(1 wniosek).

Ponadto w roku 2021 przyznano również jedno dofinansowanie osobie fizycznej 
prowadzącej działalność gospodarczą, związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych 
w łącznej wysokości 18 840 zł.
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Realizacja wniosków złożonych przez indywidualne osoby niepełnosprawne w latach 
2017 - 2021 na sprzęt rehabilitacyjny (dane w zł):

Lp. Rok Liczba i wartość 
złożonych wniosków

Liczba
zawart

i i wartość 
ych umów

Liczba i wartość 
zrealizowanych umów

1. 2017 35 35 850 32 31 729
31 31 069 
w tym dzieci:

3 3 420

2. 2018 60 107 741 48 45 683
46 40 825 
w tym dzieci:
3 1 610

3. 2019 52 100 888 49 52 776
43 44 402 
w tym dzieci:
5 6 129

4. 2020 55 124 919 53 87 248
53 84 875 
w tym dzieci:
8 16 782

5. 2021 60 139 983 47 75 902
46 71 675 
w tym dzieci:
2 3 060

Podsumowanie
W  roku 2021 do PCPR w Puławach wpłynęło 2 371 wniosków na dofinansowanie zadań 
realizowanych w zakresie rehabilitacji społecznej, z czego zrealizowano 2 157, tj. 91% 
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 800,00 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.
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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 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  2021 r. koszty działalności tych placówek wyniosły ogółem 
2 260 441,00 zł, z czego 90%, tj. 2 034 394,00 zł stanowią środki PFRON, a pozostałe 10%, 
tj. 226 047,00 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 2021 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 2021 r.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 
uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do 
edukacji.

Cele szczegółowe programu to:
-  przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej 

do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do 
tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
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-  przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub 
wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier 
w poruszaniu się oraz barier transportowych,

-  umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie 
elementów wspierających ich zatrudnienie,

-  poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym 
rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,

-  wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu 
terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

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 
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
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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 
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,
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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,
8) 500 zł -  w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub 

aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Ogółem do PCPR wpłynęło 130 wniosków, w tym na:
-  moduł I -  77 wniosków,
-  moduł II -  53 wnioski.

Środki PFRON przekazane na realizację programu wyniosły 581 397,35 zł, w tym:
-  na Moduł I -  370 913,00 zł,
-  na Moduł II -  175 000,00 zł.

Realizacja wniosków w poszczególnych modułach i obszarach przedstawia się
następująco:

Nazwa
obszaru

Złożone wnioski 
(liczba i wartość)

Podpisane umowy 
(liczba i wartość)

Wnioski 
zrealizowane 

(liczba i kwota)
Moduł I

A1 3 11 390 3 11 390 3 11 389
A2 1 1 485 1 1 485 1 1 485

A3 2 4 080 2 3 855 2 3 465
B1 16 97 013 9 73 123 9 72 841
B2 3 7 200 1 1 800 1 1 800
B4 12 37 667 7 27 599 7 26 700
B5 1 1 500 1 1 500 1 1 500
C1 3 50 120 3 50 120 1 10 000
C2 10 28 207 8 22 135 8 22 009
C3 4 91 600 4 91 600 2 55 000
C5 9 61 875 7 51 675 6 44 175
D 13 29 409 13 29 409 13 24 342

Razem 
Moduł I 77 421 546 59 365 691 54 274 706

Moduł II 53 211 156 49 165 664 27 119 239

RAZEM 130 632 702 108 531 355 81 393 945

W  ramach promocji programu Centrum opracowało ulotkę informacyjną nt. 
poszczególnych obszarów wsparcia wraz ze wskazaniem adresatów, do których program 
jest skierowany. W  dwóch różnych wydawnictwach w lokalnej prasie ukazała się informacja 
nt. realizacji programu Aktywny samorząd Moduł I i II wraz z obowiązującymi terminami 
składania wniosków. Zostały wykonane gadżety promujące program Aktywny samorząd. 
Ponadto informacje o programie ukazały się w kwartalniku Powiatu Puławskiego „Tu jest 
moje miejsce” oraz lokalnych portalach informacyjnych i społecznościowych.
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Natomiast pełny, szczegółowy materiał odnośnie do realizowanego programu wraz 
z obowiązującymi wnioskami i procedurami został umieszczony na stronie internetowej 
PCPR oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki.

Procedury programu wymagają również przeprowadzenia przez pracowników PCPR 
obowiązkowych kontroli w miejscu zamieszkania wnioskodawców, którzy zakupili sprzęt 
w ramach programu (minimum 20% zawartych umów) oraz przeprowadzenia ewaluacji 
programu wśród beneficjentów na podstawie badania ankietowego.

3. Realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -  edycja 2021
Na podstawie umowy nr 912 w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków 

Funduszu Solidarnościowego na finansowanie zadania w ramach resortowego programu 
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -  
edycja 2021, zawartej pomiędzy Powiatem Puławskim a Wojewodą Lubelskim, PCPR 
w Puławach w 2021 roku przystąpiło do realizacji i realizowało ww. program.

Program pn. „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.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia dla:

a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami
0 konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
1 edukacji oraz

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo 
orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program ma także zapewniać:
-  możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy
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wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
-  ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej

do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego
życia;

-  przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym 
uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach 
społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

-  zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, 
także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Program adresowany jest do dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 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 wymienionego, które wymagają 
usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu 
społecznym.

Realizację programu w 2021 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

17
(w tym 16 osób 
z orzeczeniem 

o znacznym stopniu 
niepełnosprawności 

oraz 1 dziecko 
niepełnosprawne 

w wieku do 16. r. ż.

3266 138 124,80 zł 116 884,16 zł

4. Realizacja projektu pt. „Aktywni zawodowo i społecznie”

W  2021 roku w ramach projektu pn. „Aktywni zawodowo i społecznie” osoby 
niepełnosprawne skorzystały z następującego wsparcia w ramach instrumentów aktywnej 
integracji:

1) Diagnoza potrzeb i opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji dla 20 osób 
niepełnosprawnych.
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2) Grupowy trening psychologiczny dla 20 osób niepełnosprawnych.
3) Wyjazd szkoleniowy dla 16 osób niepełnosprawnych i 4 opiekunów.
4) Zabiegi usprawniające ruchowo dla 17 osób niepełnosprawnych.
5) Warsztaty z zakresu edukacji żywieniowej dla 20 osób niepełnosprawnych.
6) Doradztwo zawodowe indywidualne dla 14 osób niepełnosprawnych.
7) Szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub 

zmiany kwalifikacji zawodowych dla 15 osób niepełnosprawnych.
8) Staże zawodowe dla 3 osób niepełnosprawnych.
9) Pośrednictwo pracy dla 15 osób niepełnosprawnych.

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

W  ramach współpracy Centrum na bieżąco informuje organizacje pozarządowe 
zrzeszające osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunów o inicjatywach podejmowanych 
przez różnorakie podmioty na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ponadto Centrum współpracuje stale z organizacjami pozarządowymi realizującymi 
zadania w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych przy udziale 
środków PFRON.

6. 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 2021 osobom potrzebującym zostało udzielonych 549 różnych porad 
i informacji, m.in. nt. programu pn. „Aktywny samorząd”, obowiązujących procedur 
i możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON.

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  2021 roku wydano 

3 601 orzeczeń, w tym 2 494 orzeczenia dla mieszkańców powiatu puławskiego. Dla osób do 
16-go roku życia wydano 221 orzeczeń, dla osób powyżej 16-go roku życia 20 273 
orzeczenia.

Wydano 522 legitymacje dla osób niepełnosprawnych oraz 958 kart parkingowych.
W  Zespole zatrudnionych jest 5 pracowników oraz 15 członków składów orzekających.
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W  związku ze stanem epidemii w 2021 r. posiedzenia składów orzekających Powiatowego 
Zespołu odbywały się bez obecności wnioskodawcy, orzeczenie wydawane było na 
podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej. Wnioski o wydanie karty parkingowej 
i legitymacji osoby niepełnosprawnej przyjmowano bez wymogu osobistego stawiennictwa, 
karty parkingowe i legitymacje wysyłano 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.
0 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.
W  minionym roku już po raz kolejny przesunięto wprowadzenie w życie kluczowej nowelizacji 
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Prace legislacyjne w obszarze zmiany tej 
ustawy nadal trwają. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie wielu zmian systemowych 
obejmujących między innymi: finansowanie rekompensaty z tytułu stosowania ulg 
ustawowych, procedurę wyboru tzw. Operatora, minimalny zakres połączeń 
komunikacyjnych, czy formę umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego.

Celem tych zmian jest 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 17 grudnia 2021 roku (Dz.U.2021.2445) ukazała się ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022. Zmieniono w niej 
brzmienie m.in. art. 78 oraz 90 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Oznacza to 
w szczególności, że ważność zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób 
w krajowym transporcie drogowym została przedłużona. Zezwolenia, których termin 
ważności upływał w dniu 31 grudnia 2021 roku, wydane na podstawie dotychczasowych 
przepisów, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w terminie do dnia 
31 grudnia 2022 roku podmioty prowadzące działalność w zakresie krajowego regularnego 
przewozu osób wciąż są obowiązane uwzględniać uprawnienia pasażerów do ulgowych 
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym
1 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,
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- 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 2021 r. zatrudnionych było 18 pracowników. Wydział przez cały rok 
pracował w bezpośrednim kontakcie z interesantami praktycznie przez cały rok.

W  analizowanym okresie realizując powyższe zadania: wydano 12 290 -  decyzji 
w sprawie rejestracji pojazdów, w tym 6 017 kart pojazdu, 1 217 decyzji w sprawie 
wyrejestrowania pojazdu, przyjęto 6 504 zawiadomień o zbyciu/ nabyciu pojazdu, wydano 
2 818 praw jazdy, 14 międzynarodowych praz jazdy, założono 2 438 profili kandydata na 
kierowcę, 392 decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy, 142 skierowania na badania lekarskie, 83 
zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane, wydano łącznie 268 licencji, zaświadczeń, 
zezwoleń, wpisów związanych wykonywaniem przewozów regularnych, 41 decyzji na 
wykorzystanie dróg w sposób szczególny, 25 zezwoleń na przejazd pojazdu 
nienormatywnego, przeprowadzono 44 kontrole ośrodków szkolenia kierowców i stacji 
kontroli pojazdów, zatwierdzono 380 projektów organizacji ruchu oraz dokonano 24 kontrole 
oznakowania dróg, przygotowano 38 umów i aneksów dotyczących dróg, wydano 27 decyzji 
o nadaniu cech identyfikacyjnych, zarchiwizowano i przekazano do archiwum zakładowego -  
307 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,
-  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,
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-  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  2021 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 31.12.2021 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 31.12.2021 r. 
wynosiła 41,26 km/100 km2, natomiast gęstość dróg twardych 36,08 km/100 km2.

Wypadki drogowe na drogach powiatowych w 2021 r. - 10 szt.
w miastach poza miastami ogółem

liczba ofiar śmiertelnych 0 2 2

liczba ofiar rannych 0 9 9
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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 2502L od km 2+372,00 do 
km 3+763 (długość 1 391 mb) -  wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania 
(wartość dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -  1 033 507,52 zł).

-  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 
został zakwalifikowany do dofinansowania (wartość dofinansowania Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg - 279 338,34 zł). Zadanie jest w trakcie realizacji,

-  przygotowano i złożono wniosek aplikacyjny do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Lublinie na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2537L od km 0+030 do 
km 0+410 i od km 1+630 do km 4+160” (długość 2 910 mb) -  wniosek znajduje się na 
liście rezerwowej,

-  przygotowano i złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z programu Polski Ład na 
zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2536L” -  wniosek nie uzyskał dofinansowania,

-  przygotowano i złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z programu Polski Ład na 
zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2522L oraz budowa drogi powiatowej 
nr 2521L” -  otrzymano dofinansowanie w wysokości 15 000 0000,00 zł.

2. Przygotowywano wzory umów z samorządami gminnymi powiatu puławskiego na 
realizację zadań finansowanych przez te podmioty.

3. Pełniono funkcję inwestora we 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 -  ubezpieczenie, zakup paliwa, części zamienne, naprawy, przeglądy 
techniczne, zakup usług GPS monitorowania pojazdów,

-  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 
padłych zwierząt, zakup narzędzi, drobne naprawy odwodnienia dróg, odmulanie rowów 
przydrożnych, remont kratek ulicznych,
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-  utrzymanie zieleni min.: koszenie poboczy dróg powiatowych, usunięcie wiatrołomów, 
wycinka drzew i krzaków z pasów drogowych,

-  zakup materiałów do oznakowania poziomego dróg,
-  profilowanie dróg gruntowych,
-  zakup materiałów do pionowego oznakowania dróg i ustawienie tablic informacyjnych,
-  badanie ruchu na przejściach kolejowych,
-  remont bariery ochronnej przy DP Nr 2529L w m. Kazimierz Dolny,
-  wykonanie przejścia dla pieszych w km 1+813,00 na DP Nr 1519L w m. Żyrzyn,
-  ubezpieczenie OC prowadzonej działalności.
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 445 decyzji administracyjne, w tym 240 
zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i 205 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. Budowa chodnika w ciągu DP Nr 2509L w m. Chrząchów - z pomocą finansową 
Gminy Końskowola,

2. Budowa chodnika w ciągu DP Nr 2530L w m. Skowieszyn i Stara Wieś - z pomocą 
finansową Gminy Końskowola,

3. Budowa DP Nr 2530L ul. Piasecznica w Puławach - z pomocą finansową Miasta 
Puławy,

4. Przebudowa DP Nr 1514L Kurów -  Michów - z pomocą finansową Gminy Kurów,
5. Przebudowa DP Nr 2511L w m. Żerdź - z pomocą finansową Gminy Żyrzyn,
6. Przebudowa DP Nr 2522L na odcinku dr. woj. 743 - Kol. Góra Puławska - Janowiec 

do DP Nr 2525L - z pomocą finansową Gminy Janowiec i Gminy Puławy,
7. Przebudowa DP Nr 2523L od km 0+000,00 do km 3+587,34,
8. Przebudowa DP Nr 2524L od km 0+016,75 do km 1+362,07 - z pomocą finansową

Gminy Janowiec,
9. Przebudowa DP Nr 2525L na ode. od km 0+014,20 do km 0+561,00 w m. Brześce - z 

pomocą finansową Gminy Janowiec,
10. Przebudowa DP Nr 2536L Kurów -  Wąwolnica - z pomocą finansową Gminy 

Wąwolnica i Gminy Kurów,
11. Przebudowa DP Nr 2537L Kurów - Kaleń -  Markuszów - z pomocą finansową Gminy 

Kurów i Gminy Markuszów,
12. 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 - z
pomocą finansową Gminy Janowiec i Gminy Puławy,

13. Zabezpieczenie skarpy w ciągu DP Nr 2529L w m. Bochotnica,
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14. Zakup ciągnika do bieżącego utrzymania dróg wraz z osprzętem dla Powiatowego 
Zarządu Dróg w Puławach,

15. Zakup pługa odśnieżnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach.

W  wykazie wydatków niewygasających zostały ujęte zadania:
1. Budowa drogi powiatowej Nr 2530L ul. Piasecznica w Puławach,
2. Przebudowa DP Nr 2522L na odcinku dr. woj. 743 - Kol. Góra Puławska - 

Janowiec do DP Nr 2525L,
3. Przebudowa DP Nr 2536L Kurów - Wąwolnica.

W  2021 roku łącznie wykonano:
-  4 761,20 m nowych nawierzchni bitumicznych (ponadto w roku 2021 rozpoczęta 

została przebudowa drogi powiatowej nr 2521L i 2519L -  łącznie 4 618,31 m oraz 
drogi powiatowej nr 2524L - 1 345 m - prace zakończą się w roku 2022);

-  1 567,00 m nowych nawierzchni chodników.

Szczegółowa informacja o kwotach zawarta jest w sprawozdaniu opisowym z wykonania 
budżetu powiatu za 2021 r.

Wykaz inwestycji zrealizowanych w roku 2021 r. jest umieszczony w tabeli poniżej.
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Treść Plan Wykonanie 
za 2021 r.

Procent
wykonania Uwagi

600 Transport i łączność 4 754 063,00 4 454 812,28 93,71%

60014 Drogi publiczne powiatowe 4 754 063,00 4 454 812,28 93,71%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 169 499,00 3 880 401,78 93,07%

Budowa chodnika w ciągu DP Nr 2509L w m. Chrząchów 495 000,00 492 562,74 99,51%

Budowa chodnika w ciągu DP Nr 2530L w m. Skowieszyn i Stara Wieś 10 000,00 2 000,00 20,00%

Budowa drogi powiatowej Nr 2530L ul. Piasecznica w Puławach 80 000,00 79 581,00 99,48%
Kwotę w wysokości 

79 581 zł ujęto 
w wykazie wydatków 

niewygasających
Przebudowa DP Nr 1514L Kurów - Michów 73 677,00 73 677,00 100,00%

Przebudowa DP Nr 2235L w miejscowości Wąwolnica na odcinku od km 0+005,80 do km 0+689,00 2 000,00 0,00 0,00%

Przebudowa DP Nr 2511L w m. Żerdź 812 761,00 811 520,13 99,85%

Przebudowa DP Nr 2522L na odcinku dr. woj. 743 - Kol. Góra Puławska - Janowiec do DP Nr 2525L 226 763,00 144 525,00 63,73%
Kwotę w wysokości 

144 525zł ujęto 
w wykazie wydatków 

niewygasających
Przebudowa DP Nr 2523L od km 0+000,00 do km 3+587,34 1 510 847,00 1 444 279,12 95,59%
Przebudowa DP Nr2524L od km 0+016,75 do km 1+362,07 3 000,00 1 303,80 43,46%
Przebudowa DP Nr2525L na ode. od km 0+014,20 do km 0+561,00 w m. Brześce 573 647,00 461 876,79 80,52%

Przebudowa DP Nr 2536L Kurów - Wąwolnica 233 208,00 233 208,00 100,00%
Ujęto w wykazie 

wydatków 
niewygasających

Przebudowa DP Nr 2537L Kurów - Kaleń - Markuszów 137 200,00 126 594,00 92,27%
Przebudowa drogi powiatowej Nr2521L od km 2+820,00 do km 3+448,31 oraz przebudowa drogi powiatowej 
Nr2519L od km 7+960,00 do km 11+950,00 5 000,00 2 878,20 57,56%

Zabezpieczenie skarpy w ciągu DP Nr 2529L w m. Bochotnica 6 396,00 6 396,00 100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 584 564,00 574 410,50 98,26%

Zakup ciągnika do bieżącego utrzymania dróg wraz z osprzętem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach 565 564,00 557 190,50 98,52%

Zakup pługa odśnieżnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach 19 000,00 17 220,00 90,63%
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8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego cele 
operacyjne: 11.6. Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości oferty kulturalnej oraz 111.2. 
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.

Realizacja działań w zakresie wspierania i rozwijania kultury w przeważającej części 
2021 roku, ze względu na pandemię i wynikające z niej obostrzenia, była mocno utrudniona. 
Pomimo tych przeciwności udało się zrealizować następujące przedsięwzięcia:
-  Dożynki Powiatowe Baranów 2021, które odbyły się 29 sierpnia ubiegłego roku. Patronat 

honorowy nad dożynkami powiatowymi sprawowali Prezydent RP Andrzej Duda 
i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda. W  ramach imprezy przeprowadzono 
konkursy wieńców dożynkowych, stoisk i twórczości ludowej. Na scenie zaprezentowały 
się lokalni artyści, a zwieńczeniem uroczystości były zespoły Masters i ZajeFajni.

-  Powiatowy Dzień Kultury - ramach organizacji święta kultury w dniu 22.10.2021 r. do 
artystów, twórców, animatorów kultury i organizacji społecznych trafiło 39 Dorocznych 
Nagród Starosty Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Nagrody otrzymali 
również zwycięzcy Powiatowego konkursu wydawnictw. W  kategorii album, 
wydawnictwo historyczne, folder turystyczny, wydawnictwa pozostałe. Uroczystość 
została uświetniona koncertem Marcina Wyrostka, któremu towarzyszyli członkowie 
zespołu COLORIAGE.

-  Wystawa w holu głównym Starostwa Powiatowego w Puławach „Symbole religijne 
w górach. Wystawa fotografii górskiej Roberta Małkusa”.

-  Współfinansowano pierwszy, objęty patronatem honorowym Starosty Puławskiego 
Danuty Smagi, koncert Jazznowiec Festiwal, który miał miejsce 12 czerwca 2021 na 
dziedzińcu zamku w Janowcu nad Wisłą.

-  Współfinansowano Konkurs "O Pierścień Księżnej Izabeli" organizowany przez POK 
Dom Chemika w Puławach.

-  Współfinansowano II Ogólnopolskiego Konkursu im. Romualda Twardowskiego 
organizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną w Puławach.

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 “Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Fragmenty powieści zostały 
zaprezentowane młodzieży szkolnej w tutejszym starostwie w dniu 18.10.2021 r.
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Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach zorganizowała oraz przeprowadziła w 
ubiegłym roku wiele przedsięwzięć kulturalnych, w tym m.in.:

1. Wystawy:
-  „K.K. Baczyński w 100. rocznicę urodzin -  życie i twórczość” ;
-  „O pisarzach, o pisaniu -  inspirujące cytaty mistrzów słowa” -  Międzynarodowy Dzień 

Pisarzy;
-  „Nietypowe profesje i zajęcia słynnych pisarzy” -  Światowy Dzień Książki i Praw 

Autorskich;
-  „25 powodów, dla których warto odwiedzić bibliotekę” -  Ogólnopolski Tydzień 

Bibliotek;
-  „Złota dwudziestka książek dla dzieci” ;
-  „W świecie książek Stanisława Lema” -  Patron Roku 2021;
-  „Książki z latem w tle” -  propozycje literackie;
-  „Cyprian Kamil Norwid w 200. rocznicę urodzin -  życie i twórczość”;
-  „Książki w barwach jesieni” -  propozycje literackie;
-  „Książkowe hity z Netflixa” ;
-  „Poczytaj mi o świętach” -  propozycje literackie.

2. Konkursy powiatowe:
-  Powiatowy konkurs fotograficzny „Książka z fotograficznej perspektywy” na

nietypowe, zaskakujące i oryginalne zdjęcie ukazujące książkę i promujące czytanie
jako wartościowe hobby -  konkurs online;

-  Powiatowy Konkurs Literacki „Kazimierski Konkurs Jednego Wiersza”
współorganizator wraz z Biblioteką Publiczną w Kazimierzu Dolnym;

-  Powiatowy Konkurs Literacki „Mój świat w cyberprzestrzeni” współorganizator wraz 
z Młodzieżowym Domem Kultury w Puławach. Finał konkursu odbył się 18 czerwca 
2021 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach podczas Biesiady Literackiej.

-  Powiatowy Konkurs Literacki „Życie na pokaz” współorganizator wraz
z Młodzieżowym Domem Kultury w Puławach. Finał konkursu odbył się 17 listopada 
2021 r. o godzinie 12:00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach 
podczas Południa Literackiego.

3. Narodowe Czytanie 2021 "Moralności pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej
(współorganizator Starostwo Powiatowe, MDK)
- Bookcrossing książki „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej 
z okolicznościową pieczęcią Narodowego Czytania trafiła do bibliotek powiatowych 
szkół.

4. Promocja PBP
-  Wydanie książki historyczno-regionalnej "Lubelskie wilki. Dzieje zgrupowań 

partyzanckich Lubelszczyzny" autorstwa Beaty Kopcińskiej.
-  Wydanie książki regionalnej Zbigniewa Kozaka „Godko moja” -  opowiadania 

i wiersze pisane gwarą powiśla puławskiego, przypominające język, kulturę i historię 
regionu.

-  Prezentacja multimedialna „20 lat minęło” z okazji Jubileuszu Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Puławach (na stronie www i Facebooku).
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-  Odświeżenie graficzne elektronicznej karty czytelnika po 10. latach od realizacji 
projektu „Stworzenie systemu informatycznego łączącego biblioteki publiczne 
z terenu powiatu puławskiego”.

-  Partner projektu realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Kazimierzu Dolnym pt. 
„Słowa mają moc” -  cykl działań z książką i budowanie partnerstw lokalnych wokół 
bibliotek z terenu powiatu puławskiego.

-  W  ramach projektu „Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa materialnego 
i niematerialnego dotyczącego obserwatorium astronomicznego w Puławach” 
postawiono na terenie Obserwatorium budkę Bookcrossingową „Książka w podróży -  
weź, przeczytaj, podaj dalej” .

5. Sukcesy PBP
-  Publikacja „Lotnisko Borowina -  Gołąb. Okruchy pamięci” autorstwa Małgorzaty 

Daniłko, wydana przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Puławach została wybrana 
Książką Roku 2020 w konkursie WBP w Lublinie w kategorii Publikacje wydane przez 
biblioteki województwa lubelskiego

-  III miejsce w Powiatowym Konkursie Wydawnictw Regionalnych -  kategoria: 
wydawnictwa pozostałe za publikację pt. „Godko moja” autorstwa Zbigniewa Kozaka.

6. Działania szkoleniowe w okresie pandemii skierowane do bibliotek gminnych powiatu 
puławskiego (stacjonarnie i online):

-  analiza pracy bibliotek powiatu puławskiego za 2021 r. ; kierunki działań w 2022 r. i 
nowe wyzwania edukacyjne;

-  zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 r. w instytucjach kultury;
-  panowanie nad stresem i negatywnymi emocjami -  jak radzić sobie z sytuacją

konfliktową, jak zarządzać emocjami;
-  Biblioteka miejscem dla każdego -  w ramach projektu „Słowa mają moc” ;
-  prawidłowe stosowanie umów o dzieło i umów zlecenia od 2021 r. w najnowszej

interpretacji;
-  webinaria organizowane przez Bibliotekę Narodową „UKD - Uniwersalna Klasyfikacja 

Dziesiętna” .
-  W  ramach zadania „Biblioteka bez barier i dostępność w bibliotece” -  szkolenia online 

i webinaria:
-  W  świecie ciszy i ciemności -  warsztaty edukacyjne na temat osób niesłyszących
-  i niewidomych;
-  Ustawa o dostępności w bibliotece, wymagania odnośnie dostosowania stron 

internetowych - Biblioteka bez granic w systemie PROLIB -  propozycje i rozwiązania
Biblioteka brała czynny udział w życiu kulturalnym powiatu. PBP sprawuje nadzór 

merytoryczny i pomoc instrukcyjno -  metodyczną nad 27 placówkami sieci powiatowej. 
Przeprowadza dwa razy do roku (w miesiącu I, VII) analizę działalności bibliotek i sporządza 
sprawozdania dla potrzeb WBP w Lublinie i MKiDzN.

Promowana jest również biblioteka powiatowa i sieć bibliotek powiatu puławskiego 
w lokalnej prasie i na stronie www.pbp.pulawy.pl, Radio Lublin, Radio Impuls.

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
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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, Dzień Gier Planszowych, 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.

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 123 300,00 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 akcji wraz z Ratownikami WOPR „Bezpieczeństwo nad wodą” ;
-  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;
-  Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Organizacja ogólnodostępnych 

imprez i zawodów sportowo -  rekreacyjnych „Ogólnopolskie Biegi o Błękitną Wstęgę 
Wisły”;
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-  Klub Sportowy „POWIŚLAK” w Końskowoli „Udział drużyny KS Powiślak Końskowola 
w Lubelskiej Lidze Piłki Nożnej (grupa trampkarzy starszych)” ;

-  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - "Współzawodnictwo międzyszkolne: Igrzyska 
Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada";

-  Klub Sportowy "WISŁA" Puławy - "Puławy SUPERSPRINT CUP";
-  Stowarzyszenie "RODZINA" - Rowerowy Wyścig po "Kremówki";
-  Klub Sportowy „WISŁA” Puławy „CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE” ;
-  Towarzystwo Inicjatyw Własnych "INSPIRACJE" "Spływ Kajakowy Wieprzem "Dzień 

Flagi";
-  Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - "Turystyka Kajakowa - 

Krajobrazowe Spływy Wisłą";
-  Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Lessowych Wąwozów - Nałęczowski szlak 

literacki";
-  XI Turniej Piłki Nożnej Samorządowców Powiatu Puławskiego;
-  przyłączenie się do organizacji Rowerowej Stolicy Polski;
-  przyłączenie się do organizacji Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej "Nieświęci w 

Piłkę Grają" organizowanego przez Ośrodek Sióstr Benedyktynek w Puławach;
-  współfinansowanie Biegu Tropem Wilczym w Puławach. Organizatorem wydarzenia 

była Fundacja BezMiar.

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.

Aby zwrócić uwagę społeczeństwa na zdrowy tryb życia w połączeniu z aktywnym 
wypoczynkiem opracowano szereg artykułów wraz z propozycjami tras promujących 
turystykę i sport:

• W  tym miejscu się zakochasz. Kazimiersko - bochotnickie wąwozy w jesiennej 
odsłonie;

• Symbole religijne w górach - wystawa okresowa w puławskim Starostwie;
• Gawędy spod lodowca. Spotkanie dla miłośników gór;
• T urystyka aktywna - kajakiem po Wieprzu;
• Otwarcie sezonu Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej;
• Zimowy spacer z Puław do Gołębia - poprzez ptasie ostoje;
• Korzystajmy z uroków zimy;
• Nałęczowski Szlak Literacki;
• T urystyka Wąwozowa -  tylko w Krainie Lessowych Wąwozów;
• Ruszcie z nami w drogę ;
• O sporcie w powiecie puławskim na antenie Radia Impuls.

Artykuły emitowano na stronie internetowej Powiatu, mediach społecznościowych 
i lokalnych mediach.
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10. Promocja powiatu

W  roku 2021 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 występowały trudności w realizacji 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”. 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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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

Powiat Puławski w sposób ciągły dąży do poprawy 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. W  2021r. realizowano roboty 
budowlane w obiektach zabytkowych (budynek zlokalizowany przy al. Królewskiej 3 
w Puławach obszar inwestycji indywidualnie wpisany do rejestru zabytków), oraz ujętych 
w gminnej ewidencji zabytków (budynek obserwatorium astronomicznego przy ul. Filtrowej 
50 w Puławach i budynek przy ul. 6 Sierpnia 5 w Puławach), oraz opracowano dokumentację 
projektową i rozpoczęto realizację zadania pn.: Ochrona i rewitalizacja obiektów Zespołu 
Szkół w Kazimierzu Dolnym w strefie objętej ochroną konserwatorską, dokumentacja 
projektowa zadania Kompleksowa odnowa wraz ze zwiększeniem efektywności społecznej 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kęble ( obszar inwestycji indywidualnie 
wpisany do rejestru zabytków) w strefie objętej ochroną konserwatorską. Powyższe zadania 
finansowane były w 2021r. niemal wyłącznie ze środków zewnętrznych.

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 

Aktualnie wszystkie zadania prowadzone są w Starostwie Powiatowym (nie ma
powierzeń gminom).

Ogółem zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowane są przez 23 osoby. 
W  wydziale Geodezji zatrudnionych jest 13 osób. W  Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych jest 7 osób. Sprawami z zakresu koordynacji 
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zajmują się 2 osoby. Obsługa 
kancelaryjna prowadzona jest w każdym z oddziałów. Wydziałem kieruje Kierownik Wydziału 
sprawujący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego.

W  2021 roku Wydział dysponował następującymi środkami:
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- W  rozdziale 71012 -  środki dotacji celowej na prace geodezyjne i kartograficzne w 
wysokości 100 tys. zł; wykorzystano na częściowe opłacenie zadania pn. Utworzenie bazy 
danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz bazy danych GESUT część 1. gminy 
Kazimierz Dolny -  miasto.
- W  rozdziale 71012 -  środki własne pochodzące ze sprzedaży materiałów zasobu 
geodezyjno -  kartograficznego w 2021 r. przekroczyły kwotę 1 600 000 zł.

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 % to 
środki dotacji celowej. Pozostałe 6,74% tworzą środki z budżetu Powiatu.

W  2021 r. zakończono realizację projektu ,,E-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny 
Województwa Lubelskiego zwanego dalej projektem e-geodezja. Wartość projektu wynosiła 
9 394 448,00 zł.

Zakup zestawów komputerowych

Koszty wspólne i t   >-------------------
.Biuro Projektu'  J ^  , E-geOÓezja Pełnomocnik

f---------------------------------- :  t
Kontrola i monitoring realizacji prac związanych 

z  utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych 
baz danych EGiB dla potrzeb realizacji projektu

Schemat realizacji zadań w ramach projektu e-geodezja. Źródło: Opracowanie własne.

Jednym z głównych elementów projektu było utworzenie oraz modernizacja 
cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT.

Modernizacja baz danych obejmowała:
-  część gminy Kurów z wyłączeniem Kurowa oraz Płonek (obręby przewidziane do 

dostosowania). Wykonawca: firma MGGP, wartość podpisanej umowy wynosi 
1 562 100,00 zł;
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-  część gminy Janowiec obręby Janowice i Brześce (pozostałe obręby na obszarze 
gminy Janowiec objęte zostały dostosowaniem). Wykonawca: firma Geodeta s. c., wartość 
podpisanej umowy wynosi 287 591,00 zł;

-  gminę Żyrzyn. Wykonawca: firma GEOPOL, wartość podpisanej umowy wynosi
1 708 000,00 zł. W  ramach realizacji umowy przewidziano ponadto dostosowanie baz 
danych EGIB dla jednostek ewidencyjnych: miasto Puławy, gm. Baranów, miasto Kazimierz 
Dolny, gm.Końskowola, gm. Markuszów oraz miasto Nałęczów zakończona w 2021r.

-  gminę Nałęczów. Wykonawca: MGGP, wartość zadania wynosi 846 240,00 zł, 
zakończona w 2021r.

-  gminę Puławy. Wykonawca firma GEOPOL, łączna wartość zadania wyniosła
2 400 000,00 zł, zakończona w 2021 r.

-  gminę Kazimierz Dolny obszar wiejski z wyłączeniem obrębu 
Bochotnica Wykonawca OPGK Olsztyn, wartość zadania wynosiła 765 000,00 zł. 
zakończona w 2021r.

W  ramach prac realizowanych przez Wykonawcę przeprowadzono wyłożenie projektu 
operatu opisowo -  kartograficznego, które odbyło się w siedzibie zamawiającego. Mając na 
względzie panującą pandemie zadanie to wymagało zastosowanie szczególnych zasad 
bezpieczeństwa oraz organizacji pracy. Wyłożenie zostało zrealizowane między innymi przy 
użyciu stanowisk komputerowych z fizycznym oddzieleniem interesanta od pracownika 
Wykonawcy, który udostępniał projekt operatu opisowo-kartograficznego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz w obliczu panującej sytuacji 
epidemicznej na terenie Polski, pod koniec 2020 r. uruchomiono opracowaną i wdrożoną 
innowacyjną e-usługę, która umożliwia zapoznanie sięz treścią projektu operatu opisowo- 
kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Nałęczów - 
obszar wiejski, w wersji online. Usługa ta została wykorzystana z powodzeniem przy 
kolejnych wyłożeniach projektów realizowanych w ramach projektu e-geodezja.

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.

Przeprowadzone prace geodezyjne w ramach projektu dotyczyły znaczącej części 
powiatu. W  zakresie samej powierzchni pracami modernizacyjnymi objęte zostało ponad 50 
% terenu powiatu, z czego budynki stanowiły aż 56,5 % .
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Źródło: Opracowanie własne.

W  ramach projektu ,,e-Geodezja” wykonano zakup sprzętu komputerowego (cztery 
zestawy komputerowe) za łączną kwotę 22 140,00 zł.

W  ramach zrealizowanego projektu ograniczono do minimum ilość materiałów 
przekazywanych przez Wykonawcę w formie analogowej, która i tak przekroczyła 33 metry 
bieżące dokumentów.

Mając na uwadze obowiązujące uwarunkowania prawne oraz zapisy opisu 
przedmiotu zamówienia Wykonawcy przekazali wyniki prac geodezyjnych również 
w formie elektronicznej. Dane zostały przekazane na trzech dyskach oraz trzech 
pendrive. Poniżej przedstawiono zestawienie objętościowe przekazanych baz.

W  związku z wykonaniem modernizacji Organ przekazał do wydziału ksiąg wieczystych 
Sądu Rejonowego w Puławach zawiadomienia o zmianach w EGiB wraz z wypisami 
z rejestru gruntów oraz budynków. Zawiadomienia do wydziału ksiąg wieczystych zostały 
przekazane w postaci analogowej w ilości ponad 60 tyś. stron.

Lp Jednostka ewidencyjna Zawiadomienie o 
zmianach [strony]

Ryzy Pudelka

1 Janowiec 1563 3.1 0,6

2 Kurów 6313 12,6 2,5

3 N ałęczów 3351 17.7 3,5

4 Żyrzyn 17 902 35,3 7,2

5 Kazimierz Dolny obszar wiejski 5327 10.7 2,1

6 Puławy 21531 43,2 3,6

suma 61547 123 25

Zestawienie zawiadomień o zmianach sporządzonych w wyniku przeprowadzonych 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Źródło: Opracowanie własne.
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Kolejnym elementem było przekazanie zawiadomień do organów podatkowych, ale 
w przeważającej części już w postaci elektronicznej z uwagi na zmianę przepisów w tym 
zakresie.

Jednym z celów realizacji projektu e-geodezja było wdrożenie e-usług.
W  ramach realizowanego projektu uruchomiono e-usługi dotyczące między innym 

udostępnienia danych z rejestru ewidencji gruntów. Na dzień 16.11.2021 r. odnotowanych 
było 837 wniosków. W  2021 roku zarejestrowano 945 wniosków.

W  ramach wdrożonych e-usług dotyczących udostępnienia danych z EGIB w systemie 
Ośrodek w 2020 r. odnotowano 443 elektroniczne wnioski. Na uwagę zasługuje fakt, że na 
koniec 2021 r. zostały złożone już 945 wnioski za pomocą e-usług, co stanowi wzrost 
o 113%

Schemat świadczonych e-usług przez wydział geodezji. Źródło: Opracowanie własne.

Kolejną świadczoną przez wydział geodezji e-usługą jest obsługa jednostek 
wykonawstwa geodezyjnego -  portal geodety. Z uwagi, że usługa ta była wdrożona przed 
rozpoczęciem projektu e-geodezja liczba użytkowników jest na stałym stabilnym poziomie 
około 50 użytkowników, a zgłoszenia prac geodezyjnych w postaci elektronicznej stanowiły 
99% wszystkich zgłoszeń prac geodezyjnych. Wykonawcy prac geodezyjnych są
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obsługiwani również za pomocą portalu i jest to komunikacja obustronna świadczona na 
najwyższym poziomie usług łączenie z płatnościami elektronicznymi.

Zgłoszenia prac geodezyjnych

Miesiąc Zgłoszenia Użytkownicy

2020.01 244 38

2020.02 221 39

2020.03 206 33

2020.04 193 39

020.05 228 40

2020.06 239 36

2020.07 243 48

2020.08 229 41

2020.09 305 45

2020.10 237 45

2020.11 262 43

2020.12 252 43

2021.1 198 41

2021.2 222 41

2021.3 323 49

2021.4 315 50

2021.5 315 43

2021.6 261 49

2021.7 272 46

2021.8 282 52

2021.9 292 50

2021.10 340 52

2021.11 207

Suma 5679

Rok 2020 2859

Rok 2021 3027

Zestawienie liczby użytkowników korzystających z portalu geodety oraz liczna zgłoszeń prac 
geodezyjnych wykorzystania e-usługi. Źródło: Opracowanie własne.

W  ramach realizowanego projektu zmodyfikowano usługę udzielania informacji 
z EGiB dla komorników. Nowa funkcjonalność umożliwiła zamawianie
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dokumentów w ramach świadczonej usługi dla podmiotów, którym Starostwo 
umożliwiło dostęp. Usługa ze względu na ochronę danych osobowych jest 
świadczona w trybie niepublicznym tylko dla zweryfikowanych użytkowników.

W  2020 r. rozszerzono e-usługę dotyczącą obsługi rzeczoznawców 
majątkowych. Nowa funkcjonalność umożliwiła automatyczne przeglądanie aktów 
notarialnych bez przychodzenia do urzędu. Fakt ten usprawnia pracę wydziału, 
ponieważ nie trzeba wyodrębniać powierzchni do obsługi rzeczoznawcy oraz 
nadzorować jego czynności związanych z udostępnianiem akt. Wdrożone usługi umożliwiły 
rzeczoznawcom praktycznie wyeliminować „wizytę” w urzędzie. Urząd udostępnił nie tylko 
dostęp do aktów notarialnych ale również do rejestru cen. Funkcjonalność obejmująca 
udostępnienie do wglądu aktów notarialnych była możliwa dzięki zeskanowaniu aktów 
notarialnych od 2018 r. Akty notarialne dotyczące transakcji kupna sprzedaży są na bieżąco 
skanowane, indeksowane i implementowane do systemu.

Poza usługami świadczonym przez Wydział dla poszczególnych grup użytkowników 
geoportal posiada tryb ogólnodostępny -  publiczny. Wykorzystanie portalu na przestrzeni 
dwóch lat wynosi od około 5 tysięcy do ponad 10 tysięcy wejść osób w każdym dniu 
miesiąca. Poniżej porównano poszczególne miesiące dla 2020 r (kolor niebieski) oraz roku 
2021 (kolor czerwony).

12000
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4000

2000

0

Zestawienie wykorzystania e-usługi świadczonych w trybie publicznym. 
Źródło: Opracowanie własne.

Ponadto w 2021 r. w zostało zrealizowane zadanie dotyczące utworzenie bazy 
danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 
opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) i utworzenie inicjalnej 
bazy danych GESUT, poprzez konwersję istniejącej mapy wektorowej do postaci zgodnej

Dostęp do serwera publicznego

10535
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z modelami pojęciowymi BD0T500 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 obszaru gminy Kazimierz 
Dolny -  miasto, na którym prowadzona była mapa zasadnicza według instrukcji 
technicznej K1.

Drugim dużym zadaniem było utworzenie bazy danych obiektów topograficznych
0 szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w 
skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) i utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT, poprzez 
konwersję istniejącej mapy wektorowej do postaci zgodnej z modelami pojęciowymi
BD0T500 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
1 Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT
i krajowej bazy GESUT (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1938) dla obszaru gminy Nałęczów -  miasto, 
na którym prowadzona była mapa zasadnicza według instrukcji technicznej K1.

Trzecim zadaniem było utworzenie bazy danych obiektów topograficznych
0 szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych 
w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) i utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT, poprzez 
konwersję istniejącej mapy wektorowej do postaci zgodnej z modelami pojęciowymi
BDOT500 oraz GESUT określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Administracji
1 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 gminy Końskowola i części gminy 
Puławy -  obszar wiejski, na których istnieje mapa wektorowa wprowadzona według 
instrukcji technicznej K1.

W  ramach bieżącej pracy wydziału Geodezji w 2021r.:
-  zrealizowano 3 122 zgłoszenia prac geodezyjnych,

-  sporządzono 7 761 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków,
-  wydano 16 decyzji,
-  opracowano wydano 4 703 wyrysów,
-  zrealizowano i wydano 43 552 wypisów,
-  udzielono informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości,
-  wydano 5 decyzji dotyczących klasyfikacji gleboznawczej,
-  udostępniono 2 451 mapy do celów opiniodawczych oraz poświadczeń.

Do zadań oddziału Geodezji należy ponadto obowiązek naliczania i wydawania 
dokumentów obliczenia opłaty, których w 2021 r. wydano 13 065.

W  ramach koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 
realizowanych przez oddział GN-OK wykonano 402 narady koordynacyjne.
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W  Wydziale Geodezji na bieżąco aktualizowane i prowadzone są bazy danych przy 
zastosowaniu następującego oprogramowania:

• EWOPIS v.8 ewidencja gruntów i budynków cześć opisowa (EGIB),
• EWMAPA v.13 baza danych obiektów topograficznych (BDOT500) i geodezyjna 

ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), mapa zasadnicza (stanowiąca raport 
z prowadzonych baz), mapy ewidencji gruntów i budynków, wyniki koordynacji 
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

• REJCEN v.3 rejestr cen i wartości nieruchomości (RCiWN),
• Ośrodek v.9 wykorzystywany do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego. 

Program ten jest używany do naliczania oraz wydawania dokumentów obliczenia 
opłaty, ewidencjonowania i zarządzania materiałami zasobu.
Elektroniczny obieg dokumentów realizowany jest przy użyciu programu Ośrodek 

oraz DMS.
W  celu uzyskania informacji w zakresie korzystania z SIP uruchomiono licznik 

odwiedzin. Na dzień 26.01.2022 r. odnotowano ponad 848 tysięcy wejść.
Wydział realizuje zadania umożliwiając dokonywanie płatności elektronicznie za 

pomocą usługi Paybynet oraz płatności elektronicznej kartami płatniczymi.
Przeprowadzone działania w zakresie skanowania, indeksowania oraz implementacji 

operatów technicznych umożliwiły automatyzację w zakresie opracowywania zgłoszeń prac 
geodezyjnych. Zadanie to realizowane było do końca 2021 r. Od 2022 r. ośrodek 
dokumentacji geodezyjnej przyjmuje wyniki prac geodezyjnych w formie elektronicznej. Wraz 
z zakończeniem prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów na terenie powiatu został 
rozszerzony zakres udostępnianych danych w postaci elektronicznej.

Przedstawione powyżej zadania nie wyczerpują ostatecznie kompetencji 
realizowanych przez wydział. Do zakresu działalności wydziału należy ponadto: 
gleboznawcza klasyfikacja gruntów, prowadzenie scaleń i wymiany gruntów, realizowanie 
zadań wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot 
gruntowych.

Na przełomie 2021 i 2022 r. podjęto działania w zakresie uruchomienia usługi 
przekazywania za pomocą ,,szyny” usług ZSIN zawiadomień z ksiąg wieczystych do 
ewidencji gruntów i budynków.

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
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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 2021 do Wydziału Zarządzania Nieruchomościami wpłynęło 2 772 pisma 
i wnioski (na 48 810 wpływających do urzędu, co stanowi 5,68 %), z których założono 1 112 
spraw prowadzonych zarówno w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego jak 
i innych aktów prawnych, w tym uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. Pism wychodzących 
z wydziału odnotowano 3 706 sztuk (na 31 286 pism wychodzących z urzędu, co stanowi 
11,84 %).

Struktura prowadzonych przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami spraw w roku 
2021 została zobrazowana na trzech poniższych wykresach i przedstawiała się następująco:
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ilość założonych spraw - 1 112, w tym m.in.

40

20

dokum entów

pisma w sprawach 
użytkowania 

wieczystego, w tym 
bonifikaty oraz 

wypowiedzenia 
(47 szt.)

pisma w sprawie 
waloryzacji (60 szt.)

pisma w sprawie 
naliczenia opłaty 

jednorazowej (135 szt.)

koszulki do 
rozpatrzenia przez 

Zarząd Powiatu 
(178 szt.)

Zasób nieruchomości Powiatu Puławskiego liczy łącznie 546,4735 ha gruntów, w tym 
460,7351 ha gruntów jest zajętych pod drogi powiatowe.

W  roku 2021 przeprowadzono łącznie 9 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 1 887,3074 ha gruntów.
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struktura gruntów Skarbu Państwa

■  grunty oddane w  użytkowanie 
wieczyste

■  grunty oddane w  trw ały zarząd

■  grunty oddane w  dzierżawę, 
najem, użyczenie

■  grunty stanowiące zasób 
nierozdysponowany

Łącznie zasób nieruchomości, którym Wydział Zarządzania Nieruchomościami 
gospodaruje zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, udostępnianych w różnej formie prawnej 
jak i nieudostępnianych liczy 2 433,7809 ha gruntów, co stanowi około 2,60 % ogólnej 
powierzchni powiatu puławskiego.

Szczegółowa informacja o stanie mienia Powiatu Puławskiego wg. staniu na dzień 
31 grudnia 2021 r. zawarta jest Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu 
Puławskiego za 202021 rok przyjętym Uchwałą Nr 835/2022 Zarządu Powiatu Puławskiego z 
dnia 31 marca 2022 r., 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.

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, 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
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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.

W  minionym roku w wydziale wydanych zostało 952 decyzji z zakresu budownictwa. 
Największą grupę stanowią decyzje pozytywne - wydano ich 883. Tylko 23 postępowania 
administracyjne zakończyły się wydaniem decyzji odmownej, natomiast 46 postępowań 
z zakresu budownictwa zostało umorzonych. W  podziale na poszczególne gminy, ilość 
pozytywnych decyzji o pozwoleniu na budowę kształtuje się następująco:

- Gmina Puławy -  139,
- Gmina Janowiec -  43,
- Gmina Końskowola -  94,
- Gmina Żyrzyn -  86,
- Gmina Kurów -  81,
- Gmina Baranów -  19,
- Gmina Markuszów -  24,
- Gmina Wąwolnica -  29,
- Gmina Miasto Puławy -  199,
- Gmina Kazimierz Dolny -  73,
- Gmina Nałęczów -  96.

Wydana została 1 decyzja administracyjna w trybie tzw. specustawy drogowej 
w obszarze gminy Nałęczów.
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Do wydziału Architektury i Budownictwa wpłynęło 1 521 zgłoszeń związanych 
z ruchem budowlanym, 1350 zgłoszeń zostało przyjętych, 148 spraw zakończyło się 
sprzeciwem, natomiast 23 postępowań zostało umorzonych. Ponadto, wydano 30 
zaświadczeń o samodzielności lokali.

Łączna ilość wszystkich pism, które wpłynęły do Wydziału Architektury i Budownictwa 
w 2021r. wyniosła 4 299 (wnioski i zgłoszenia merytoryczne, pisma w prowadzonych 
postępowaniach, korespondencja pomiędzy instytucjami, interpretacje przepisów, zapytania 
itp).

W  2021r. została zmieniona ustawa Prawo budowlane w zakresie umożliwiającym 
realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 bez 
konieczności:

-  uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
-  ustanawiania kierownika budowy,
-  prowadzenia dziennika budowy.

Z możliwości realizacji inwestycji w w/w trybie skorzystało 2 inwestorów. Oba złożone 
zgłoszenia zakończyły się negatywnie a tym samym żaden z inwestorów nie uzyskał prawa 
do realizacji inwestycji w trybie objętym nowelizacją.

Przepisy ogólne nakładają na administrację architektoniczno - budowlaną załatwianie 
spraw z zachowaniem następujących terminów od dnia wpływu wniosku:

-  pozwolenie na budowę -  65 dni
-  zgłoszenie budowy -  21 dni
-  specustawa drogowa -  90 dni
-  zaświadczenie o samodzielności lokali -  7 dni.

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.

Wydział architektury i budownictwa rozpatrywał wszystkie złożone wnioski w 
zachowaniem terminów wynikających z ustaw. Potwierdzają to comiesięczne kontrole 
organu II instancji.

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.
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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, ochrony przed hałasem, ochrony 
przed polami elektromagnetycznymi, rybactwa śródlądowego, leśnictwa, łowiectwa, geologii 
oraz nadzoru nad działalnością spółek wodnych.

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 :
- 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).

1) 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,
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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  odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu 
Puławskiego, na wniosek posiadacza nieruchomości wydawane są zgody na usunięcie 
drzew w formie oświadczenia.

W  roku 2021 zostało wydanych:
- 55 zezwoleń,
- 47 zgód.

Nadmienić należy, że w związku z wydanymi zezwoleniami prowadzone są też na 
bieżąco postępowania administracyjne w sprawach umorzenia opłat po trzech latach od 
wykonania nasadzeń zastępczych oraz postępowania kontrolne czy zobowiązania nałożone 
w zezwoleniach zostały wykonane.

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 2021 dokonano 6 wpisów do rejestru zwierząt 
podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.

2. Ochrona środowiska

1) 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 
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
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zintegrowanego, pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub zgłoszenia 
instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia.

W  roku 2021:
-  przyjęto 3 nowe zgłoszenia eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga 

pozwolenia,
-  przyjęto 17 aktualizacji do przyjętych wcześniej zgłoszeń,
-  wydano 3 zaświadczenia dla prowadzącego instalacje spalania, opalaną paliwem 

stałym.

2) 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.

W  roku 2021:
-  przyjęto 14 nowych zgłoszeń eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga 

pozwolenia (na bieżąco przyjmowane są również aktualizacje do przyjętych wcześniej 
zgłoszeń).

3) 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 znaczącym oddziaływaniu jest również 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:
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
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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.

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.

W  roku 2021 prowadzono 5 postępowań administracyjnych w przedmiocie emisji hałasu 
do środowiska dla: myjni samochodowej, agregatów chłodniczych, armatek hukowych, 
strzelnicy bojowej oraz skupu złomu.

3. 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  roku 2021 na wniosek przedsiębiorców zostały wydane:

-  5 pozwoleń na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów,
-  2 decyzje na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów,
-  4 decyzje zezwalające na prowadzanie działalności w zakresie przetwarzania 

(odzysku i unieszkodliwiania) odpadów,
-  1 decyzję o wygaszeniu ze4zwolenia na wytwarzanie 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.

4. 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
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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 2021 wydano:
-  590 decyzji w sprawach wyłączania gruntów z produkcji rolniczej,
-  103 postanowień o uzgodnieniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu (dla terenów nie posiadających uchwalonych planów zagospodarowania 
przestrzennego),

-  10 decyzji w sprawach rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych.

5. 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 2021 r. wykonano:
-  zaopiniowano 13 projektów na wykonanie pomp ciepła i likwidację studni,
-  zatwierdzono 6 projektów robót hydrogeologicznych,
-  zatwierdzono 2 dokumentacji geologiczno -  inżynierskich,
-  zatwierdzono 10 dokumentacji hydrogeologicznej,
-  zatwierdzono 2 projekty robót geologiczno -  inżynierskich,
-  zatwierdzono 3 dokumentacje robót geologiczno -  inżynierskie,
-  zatwierdzono 4 dokumentacje geologiczne ustalające zasoby złóż kopalin,
-  wydano 6 decyzji w sprawach koncesji,
-  uzgodniono 6 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania ora planów 

zagospodarowania przestrzennego,
-  wydano 3 informacje geologiczne.

6. Leśnictwo
Zgodnie z ustawą o lasach starosta sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach 

nie stanowiących własności Skarbu Państwa t.j.: lasach należących do osób fizycznych, 
samorządów terytorialnych, wspólnot gruntowych, związków wyznaniowych i.t.p. W  ramach 
zadań rządowych starosta 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 obrębów geodezyjnych gmin powiatu puławskiego. Wszystkie gminy powiatu 
puławskiego posiadają aktualne uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzacje 
stanu lasu.

W  2021 r. zostały opracowane uproszczone plany urządzania lasów dla 
8 obrębów geodezyjnych gminy Janowie oraz zatwierdzone Zarządzeniem Starosty
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Puławskiego Nr 111 z dnia 20 grudnia 2021 roku, w tym:

L.p. Nazwa obrębu Powierzchnia gruntów 
leśnych w ha

1. Brześce 356,9089
2. Janowice 181,8845
3. Janowiec 188,2835
4. Nasiłów 19,4115
5. Oblasy 698,0198
6. Polesie Wojszyńskie 60,8082
7. T rzcianki 218,8042
8. Wojszyn 104,8325

Razem: 1 828,9531

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, a na 
ich podstawie wydawane są:
-  zaświadczenia o legalizacji drewna,
-  decyzje zobowiązujące właścicieli lasów do wykonania określonych zabiegów 

pielęgnacyjnych.

W  2021 r. zostało wydane:
-  754 świadectw legalizacji pozyskania drewna.

-  1474 zaświadczenia z uproszczonych planów urządzania lasów, w związku 
z przysługującym Skarbowi Państwa prawem pierwokupu gruntów leśnych, a także opisy 
taksacyjne lasów na żądanie właściciela lasu,

- przeprowadzono 18 lustracji lasu.
Czynności nadzoru wykonywane były przez 5 -  ciu leśników zatrudnionych na 3 i % 

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 duża ilość 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 2014-2022) realizowanym przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na dużej części powierzchni odłogowanych 
gruntów rolnych i innych niż rolne dzięki sukcesji naturalnej powstają lasy z tzw. zalesień 
naturalnych.
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Powierzchnia lasu, pozyskanie drewna i liczba wydanych świadectw
w latach 2019 - 2021

L.p. Rodzaj zadania Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021

1. Powierzchnia 
nadzorowanego lasu w ha

12 087,91 12 057,89 12 057,89

2. Pozyskanie drewna w m3 5 450 4 521 4 684

3.
Liczba wydanych 
świadectw legalności 
pozyskania drewna

953 705 754

4.
Liczba protokołów z 
przeprowadzonej lustracji 
lasu

75 57 18

5.

Liczba wydanych 
zaświadczeń z UPUL oraz 
opisów taksacyjnych 
drewna

1 086 1 271 1 474

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. Łowiectwo
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
• 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  roku 221:
- naliczono czynsz dzierżawny za powierzchnię obwodów 50 463 ha w wysokości

14 275,98 zł i został on rozliczony na 17 gmin i 2 nadleśnictwa,
- wydano 1 zezwolenie hodowlę hartów.
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8. 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:

- 236 kart wędkarskich.
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.:

• 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,

• jachty oraz inne jednostki pływające uprawiające żeglugę międzynarodową, 
niezależnie od wielkości i mocy napędu,

• jednostki pływające używane do połowów rybackich.
W  roku 2021:
- rozpatrzono 20 wniosków o rejestrację jachtów i innych jednostek pływających 

o długości do 24 m.
Starosta współpracuje także z Powiatową Społeczną Strażą Rybacką. Dzięki działalności 

Straży Rybackiej w znacznym stopniu zostało ograniczone kłusownictwo na wodach Powiatu 
Puławskiego.

9. 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 
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 2021 r. - 699 518,18 zł. Prace obejmowały usuwanie 
awarii na drenowaniu, konserwację rowów, wycinkę zakrzaczeń i remonty budowli.

10. 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
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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 2021 r. wyniosły 556 797,- zł i zostały przeznaczone na:
-  kompleksową modernizację systemu instalacji i urządzeń gospodarki wodnej w rejonie 

dróg powiatowych powiatu puławskiego,
-  realizacja kompleksowej ochrony przyrody w ciągu dróg powiatowych powiatu 

puławskiego w szczególności konserwacji zadrzewień oraz utrzymania terenów zieleni,
-  rewaloryzacja szaty roślinnej na terenie zabytkowego zespołu pałacowo -  parkowego w 

Kęble -  kontynuacja w oparciu o projekt techniczny oraz zabezpieczenie drzew w parku 
objętych ochroną konserwatorską przed niszczeniem przez zwierzęta,

-  rewitalizacja terenu wokół budynków Powiatu Puławskiego zarządzanych przez 
Starostwo

-  opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla gm. Janowiec.

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. Realizowana 
okresowo praca zdalna nieznacznie mogła wpłynąć na wydłużenie terminu 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. W  2021 roku dwóch z trzech 
pracowników Wydział odeszło na zaopatrzenie emerytalne, natomiast trzeci z pracowników 
od sierpnia 2021 roku przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Taka sytuacja 
wymusiła ogłoszenie konkursów na nabór nowych pracowników. Od lipca 2021 roku został 
zatrudniony kierownik wydziału, natomiast od września 2021 roku pracownik realizujący 
zadania zarządzania kryzysowego.

Głównym celem działania Wydziału w 2021 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. We wrześniu 2021 roku został opracowany i zatwierdzony Plan Operacyjny 
Funkcjonowania Powiatu w czasie pokoju i wojny. 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  2021 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.
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-  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.
-  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 postępowań 
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. W  2021 

roku w październiku i listopadzie przeprowadzono kwalifikacje wojskową ok 900 osób 
z roczników przewidzianych do kwalifikacji,

-  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,
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-  opracowanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w powiecie za 2021 r.,
-  organizowanie oraz przeprowadzanie szkoleń obronnych i treningu powiatowego 

Stałego Dyżuru. W  listopadzie przeprowadzone zostało szkolenie obronne dla osób 
odpowiedzialnych za realizacje zadań obronnych w Starostwie, jednostkach 
samorządu terytorialnego, inspekcji , straży powiatu puławskiego,

-  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,

-  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,
-  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 2021 roku wszczęto 1875 postępowań, dynamika w stosunku do 
analogicznego okresu 2020 roku wynosi 123,9. Wykrywalność ogólna przestępstw 
kształtowała sie na poziomie 81,8 % ( w 2020r wynosiła 82,2%), nastąpił spadek 
wykrywalności o 0,4 %.

W  2021r policja interweniowała 10579 razy w tym 1375 interwencji pilnych, w 
analogicznym okresie 2020 roku było 10187 interwencji.
Średni czas reakcji na zdarzenia na obszarze działania Komendy wynosił:
- w 2021 r w obszarze pilnym -  00:08:16 w obszarze zwykłym -  00:13:24
- w 2020 r w obszarze pilnym -  00:08:59 w obszarze zwykłym -  00:13:35
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Rodzaj przestępstwa za 2020 
rok

za 2021 
rok

Dynamika

Przestępstwa kradzieży cudzej rzeczy 186 166 89,27%

Wykrywalność przestępstw kradzieży cudzej rzeczy 62% 58,3% spadek

Przestępstwa kradzieży z włamaniem 177 243 137,3%

Wykrywalność przestępstw kradzieży z włamaniem 66,3% 77,8% wzrost

Bójka i pobicia 7 6 85,7%

Wykrywalność przestępstw bójki i pobicia 100% 10% -

Uszczerbek na zdrowiu 27 29 107,4%

Wykrywalność przestępstw uszczerbek na zdrowiu 100% 10% -

Uszkodzenie rzeczy 96 47 49%

Wykrywalność przestępstw z uszkodzeniem rzeczy 75% 57,4% spadek

Zabójstwo 4 2 50%

Wykrywalność zabójstw 100% 10% -

Przestępczość narkotykowa 102 81 79,4%

Wykrywalność przestępczości narkotykowej 97,1% 98,8% wzrost

Przestępczość narkotykowa -  łącznie w 2021 roku zabezpieczono ogółem 1848,2 
gramów środków odurzających w tym: 331,7 gram amfetaminy (w 2020r -  2390,1), 1222,0 
gramów marihuany (w 2020r -  900,4 g), 4 uprawy konopi (w 2020r -  11 upraw), 45 krzaków 
konopi (w 2020r -  49 szt.), 990,0 gram konopi indyjskich (w 2020r -  1078,0 g).
Ponadto skonfiskowano 15 670 sztuk papierosów, 2 litry alkoholu (uszczuplenie podatków na 
kwotę 19046zł).

W  2021 roku zanotowano 55 tymczasowych aresztowań (w 2020r -  63, w tym 18 
tymczasowe areszty za znęcanie się nad rodziną (w 2020r -  24).

W  PDOZ zatrzymano 1024 osoby (w 2020r -  955) do wytrzeźwienia -  391, do 
przestępstw -  364, do wykroczeń -  2, na polecenie sądów -  183, prewencyjnie -  84.

W  2021 roku wszczęto 386 postępowań w zakresie przestępstw gospodarczych 
(dynamika do 2020 -  121,8%) - wykrywalność tych przestępstw kształtowała sie na poziomie 
72,4% ( w 2020r na poziomie 76,8).

W  2021 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2020 wzrosła liczba wypadków 
drogowych z 43 do 46, zmalała liczba zabitych z 9 do7, natomiast wzrosła liczba rannych z 
39 do 45. W  analogicznym okresie wzrosła liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców w 
2021 -  252 (w 2020 -  180 osób). W  2021 roku przebadano 42 604 kierowców (w 2020 -  
21676).

W  tym okresie odbyło się 87 imprez i uroczystości (w 2020 -  62), w których 
zaangażowanych było 1610 policjantów (w 2020r. -  660).
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W  zakresie profilaktyki społecznej policjanci z KPP w Puławach w 2021 roku 
zorganizowali 280 spotkań profilaktycznych, w których uczestniczyło 4657 dzieci i 1130 
dorosłych. Funkcjonariusze Wydziału Prewencji uczestniczyli bądź współorganizowali 
wydarzenia takie jak:

-  I Charytatywny Turniej "Nieświęci w Piłkę Grają"
-  Tydzień zrównoważonego rozwoju
-  Narodowe Czytanie
-  Zostań Św. Mikołajem
-  Dzień bez samochodu
-  Zorganizowali konkurs dla dzieci "Bezpieczny przedszkolak na drodze".

Realizowane w 2021 roku przez KPP w Puławach 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 ze wprowadzonego stanu epidemii. Policjanci prowadzili 
kontrole oraz sprawdzali czy przestrzegane były zasady obowiązkowej kwarantanny.
Dodatkowo pytano o stan zdrowia oraz czy nie potrzebuje oni pomocy. Gdy zachodziła taka 
potrzeba informowano inne służby o konieczności wsparcia tych osób. Policjanci KPP 
w Puławach zrealizowali około 480 000 sprawdzeń osób objętych kwarantanną lub izolacją 
domową. Patrolując ulice apelowano o rozwagę i przestrzeganie obowiązujących zaleceń. 
Interweniowano gdy łamane były te zalecenia, dotyczy to między innymi zakazu grupowania 
się czy też noszenia maseczek w wyznaczonych miejscach.

Pomimo zaangażowani w walkę z koronawirusem na bieżąco realizowano
dotychczasowe obowiązki pełniąc codzienną służbę.

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.

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,
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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  ostatnich latach na terenie powiatu puławskiego następuje stały wzrost ilości zdarzeń 

wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. W  roku 2021 na terenie 
powiatu puławskiego odnotowano 1556 zdarzeń (w 2020 r. -  1541, w 2019 r. - 1408) 
wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w tym: 395 pożarów, 1075 
miejscowych zagrożeń, 86 alarmów fałszywych.

W  porównaniu do roku 2020 nastąpił:
■ wzrost ogólnej ilości zdarzeń o 0,97 %,
■ spadek ilości pożarów o ok. 24,32 %,
■ wzrost ilości miejscowych zagrożeń o ok. 16,59 %,
■ wzrost ilości alarmów fałszywych o ok. 12,79 %.

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.

Ilości zdarzeń w gminach powiatu puławskiego w 2021 r. uwzględniając pożary, 
miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe obrazuje poniższy wykres:
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Baranów 36

Janowiec 67

Kazimierz Dolny 242

Końskowola 104

Kurów 70

m. Puławy 414

Markuszów 42

Nałęczów 172

Puławy 203

Wąwolnica 116

Żyrzyn 90
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W  2021 r. na terenie powiatu 69% zdarzeń stanowiły miejscowe zagrożenia, 25% 
pożary, natomiast 6% alarmy fałszywe.

Najwięcej zdarzeń na terenie powiatu puławskiego w 2021 r. odnotowano w miesiącach 
sierpień (235), lipiec (168) oraz kwiecień (164). Z kolei najmniej w miesiącach listopad (81) 
oraz październik (86) i grudzień (87).

Porównanie powstałych w 2020 i 2021 roku zdarzeń w gminach powiatu.

Lp. Gmina

RODZAJ ZDARZENIA

Ogółem zdarzeń Pożary Miejscowe
zagrożenia Alarmy fałszywe

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 . Baranów 60 36 33 14 24 21 3 1
2. Janowiec 49 67 22 22 26 43 1 2
3. Kazimierz Dolny 247 242 138 57 92 161 17 24
4. Końskowola 106 104 29 27 69 75 8 2
5. Kurów 68 70 20 23 47 46 1 1
6. Markuszów 30 42 15 9 11 31 4 2
7. Miasto Puławy 412 414 82 75 293 312 37 27
8. Nałęczów 149 172 26 29 116 133 7 10
9. Puławy 229 203 88 72 132 119 9 12
10. Wąwolnica 103 116 36 45 61 69 6 2
11. Żyrzyn 88 90 33 22 51 65 5 2

RAZEM: 1541 1556 522 395 922 1075 97 86
Różnica [%] do roku 

ubiegłego 0,97% -24,32% 16,59% 18,29%
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Pożary
Pożary (395) w ogólnej liczbie wyjazdów do zdarzeń w 2021 r. stanowiły 25%, a ich ilość 

w porównaniu z rokiem 2020 (522) spadła o 24,32%. Pożary zakwalifikowane, jako małe 
(378) stanowiły ok. 95,7% ogólnej liczby pożarów, średnie (17) -  4,3%. W  roku 2021 nie 
wystąpiły pożary zakwalifikowane jako duże i bardzo duże.

Najwięcej pożarów dotyczyło upraw, rolnictwa (147) obiektów mieszkalnych (111), 
środków transportu (33) oraz innych obiektów (80). 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 (95) i marzec (65) i stanowią one 
40,5% ogólnej liczby pożarów w 2021 roku. Tak duży wzrost pożarów w marcu i kwietniu 
związany jest ze stale występującym zjawiskiem „wypalania traw i nieużytków”. Z kolei 
najmniej w miesiącach październik (10) oraz czerwiec (13).

Głównymi przypuszczalnymi przyczynami pożarów były m.in. nieostrożność osób 
dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki” (146), 
nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe (58) oraz „podpalenia 
umyślne (55).

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  2021 r. na terenie powiatu liczba miejscowych zagrożeń wyniosła 1075 i wzrosła 
o 16,59% w porównaniu do 2020 roku (922 zdarzeń). Z ogólnej liczby wyjazdów do zdarzeń 
miejscowe zagrożenia stanowią 69%. Najwięcej miejscowych zagrożeń dotyczyło obiektów 
mieszkalnych (309), środków transportu (198) oraz innych obiektów (428). 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 sierpniu (204), lipcu (143) oraz czerwcu (114). 
Z kolei najmniej w miesiącach listopad (41), październik (53) oraz kwiecień (58).

Na terenie powiatu puławskiego w 2021 r. największa ilość miejscowych zagrożeń 
spowodowana była z silnymi wiatrami (222), nietypowym zachowaniem się zwierząt, owadów 
stwarzających zagrożenie (162), niezachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu środków 
transportu (159), gwałtownymi opadami atmosferycznymi (83), oraz innymi przyczynami 
(292). 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,
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uszkodzenia instalacji wodnych w obiektach, usuwanie substancji chemicznych i innych, 
wyczuwalne niezidentyfikowane zapachy w obiektach, uwalnianie zwierząt na 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, 60 jednostek ochotniczych 
straży pożarnych z terenu powiatu puławskiego zadeklarowało chęć udzielania pomocy 
w transporcie osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień. W  
ramach przedmiotowej współpracy odnotowano 29 wyjazdów z pacjentami

do punktów szczepień

W  ramach programu #Szczepimy się z OSP 4 jednostki ochotniczych straży pożarnych 
z terenu powiatu puławskiego zadeklarowały utworzenie Tymczasowych Punków 

Szczepień. W  ramach zawartych porozumień OSP dokonały wyboru miejsca lokalizacji TPS 
oraz między innymi przygotowały wymagany sprzęt biurowy, zapewniły urządzenia 
chłodnicze, dostęp do prądu, internetu i sanitariatów a także zapewniły personel 
wspomagający obsługę administracyjną TSP.

Ponadto, w ramach ww. programu 7 jednostek OSP transportowało lub zapewniało 
transport szczepionek z personelem Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą 
(PWDL) do pacjentów lub pacjentów do punktów szczepień oraz świadczyło pomoc

przy opiece nad pacjentem w trakcie lub bezpośrednio po szczepieniu.

Alarmy fałszywe
Liczba alarmów fałszywych w 2021 roku wyniosła 86 i spadła o 11,4% w porównaniu 

do roku 2020 roku (97 zdarzeń). Z ogólnej liczby zdarzeń powstałych w ubiegłym roku 
alarmy fałszywe stanowią 5,5%. W  38 przypadkach (44%) alarmy fałszywe zostały 
zgłoszone w tzw. „dobrej wierze”, w 44 przypadkach (51%) „z instalacji wykrywania” a tylko 4 
(5%) zakwalifikowanych zostało jako „złośliwe”.

Medyczne Działania Ratownicze (MDR)
W  2021 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 62 zdarzeń (przy 2 pożarach) oraz (przy 60 miejscowych zagrożeniach) 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 2021 r. w ramach rozpoznawania zagrożeń i nadzoru nad 
przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych funkcjonariusze przeprowadzili 100 
czynności kontrolno -  rozpoznawczych z czego:
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-  w obiektach użyteczności publicznej - 24;
-  w obiektach zamieszkania zbiorowego - 15;
-  w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych - 34;
-  w obiektach produkcyjnych i magazynowych - 12;
-  w lasach - 1;
-  w Zakładzie Zwiększonego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ZZR - 1,

w tym w zakresie oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań 
technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym -  25 oraz wydano 17 opinii w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej.
Z 87 skontrolowanych obiektów 40 były to obiekty z nieprawidłowościami. Ogólnie 
stwierdzono 90 nieprawidłowości. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły najczęściej: 
utrzymania instalacji użytkowych; stanu dróg ewakuacyjnych /drożności, składowania 
materiałów palnych, oznakowania znakami bezpieczeństwa/ dróg pożarowych, instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego, instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, sieci 
wodociągowych przeciwpożarowych.

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 
2021 roku wydano 14 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie uchybień we 
wskazanym terminie.

Komenda Powiatowa PSP w Puławach systematycznie realizuje czynności kontrolno- 
rozpoznawcze ukierunkowane na eliminację w obiektach zlokalizowanych na terenie powiatu 
puławskiego warunków dających podstawę do uznania użytkowanych budynków istniejących 
za zagrażające życiu ludzi. Kontrolami objęto wszystkie budynki w których w latach ubiegłych 
stwierdzono nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie (zostały wydane stosowne decyzje 
administracyjne) oraz konsekwentnie w harmonogramach kontroli na dany rok ujmowane są 
obiekty, co do których istnieje podejrzenie występowania nieprawidłowości jw.

W  wyniku działań kontrolnych do dnia dzisiejszego dostosowane zostały do wymagań 
przepisów przeciwpożarowych warunki bezpieczeństwa w blisko 40 obiektach na terenie 
powiatu puławskiego.

Mimo szeregu działań w dalszym ciągu część budynków zlokalizowanych na terenie 
powiatu nie spełnia wymagań przepisów przeciwpożarowych (ww. obiektach występują 
warunki zagrożenia życia ludzi). W  celu weryfikacji poprawy poziomu bezpieczeństwa 
pożarowego w ww. obiektach sukcesywnie prowadzone będą czynności mające na celu 
skuteczne wyegzekwowanie usunięcie nieprawidłowości dot. warunków zagrożenia życia.

3. Operacyjne przygotowanie terenu

Sieć dróg oraz drogi pożarowe
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 budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych (wys. powyżej 4 kondygnacji nadziemnych) zlokalizowanych 
na większości puławskich osiedli, które budowane były do końca lat osiemdziesiątych. 
Generalnie problem nie dotyczy obiektów budowanych w ostatnich dwudziestu latach.
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Spółdzielnie mieszkaniowe w ostatnim czasie podjęły działania mające na celu poprawę 
sytuacji w zakresie dróg pożarowych przy blokach mieszkalnych zlokalizowanych między 
innymi na osiedlu Leśna, Wróblewskiego i Gościńczyk. Podejmowane działania przez PSM 
spotykają się z oporem niektórych mieszkańców ponieważ budowa dróg pożarowych 
zmienia architekturę lokalnego krajobrazu, a zwłaszcza wymaga usunięcia części drzew. 
Część inwestycji w tym zakresie została już zrealizowana.

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. W  przypadku bram, szlabanów wyposażonych 
w automatykę można zainstalować moduł reagujący na dźwięk sygnałów pojazdów służb 
ratowniczych, który automatycznie otwiera bramę lub podnosi szlaban.

Zaopatrzenie wodne.
Podstawowym źródłem wody do celów gaśniczych dla jednostek ochrony 

przeciwpożarowej w jednostkach osadniczych jest zewnętrzna sieć wodociągowa 
wyposażona w hydranty zewnętrzne. W  ostatnim czasie odnotowujemy prowadzone prace 
związane z przebudową sieci wodociągowych przeciwpożarowych, zarówno w zakresie 
wymiany sieci i hydrantów, jak i czytelnego oznaczenia znakami graficznymi spełniającymi 
wymagania Polskich Norm. Należy jednak podkreślić, iż nadal występują problemy 
z utrzymaniem sprawności technicznej istniejących hydrantów i wykonywaniem co rocznych 
przeglądów technicznych oraz prawidłowym ich oznakowywaniem w terenie.
Podstawowe zasoby wody do gaszenia pożarów o dużych rozmiarach (pożary lasów, łąk, 
nieużytków stanowią rzeki: Wisła, Wieprz, Kurówka, Bystra oraz inne zbiorniki wody 
(jeziora, stawy itp.). 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 zastępów do miejsca zdarzenia od momentu zadysponowania. 
Jednym ze sposobów skutecznego alarmowania i powiadamiania jednostek jest system 
selektywnego alarmowania.

Do końca 2021 r. system funkcjonował w 57 jednostkach OSP (z 68 jednostek), 
w tym we wszystkich 21 jednostkach włączonych do KSRG. Mając na uwadze powyższe, 
poziom organizacji łączności alarmowania i powiadamiania można uznać za bardzo dobry.

4. 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.

Na terenie powiatu funkcjonuje 68 jednostek OSP, z czego 63 wyposażonych jest 
w samochody ratowniczo-gaśnicze, 5 nie posiada na swoim wyposażeniu samochodów 
(Rudy, Skowieszyn, Bartłomiejowice, Grabówki, Kajetanów w stanie likwidacji).
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W  2021 r. do zdarzeń na terenie powiatu puławskiego wyjechały łącznie 2761 pojazdów 
z czego JRG (1250), OSP w KSRG (1136), inne OSP (352) oraz ZSP (23).

W  ogólnej liczbie zdarzeń uczestniczyło 11269 strażaków z czego JRG (4118), OSP 
w KSRG (5540), inne OSP (1524) oraz ZSP (87).

W  2021 r. w wyniku zdarzeń na terenie powiatu puławskiego rannych zostało 111 osób 
(123 w 2020 r.) a 17 poniosło śmierć (13 w 2020 r.). W  2021 r. w pożarach ranna została 
1 osoba a 6 poniosło śmierć z kolei w miejscowych zagrożeniach rannych zostało 110 osób 
a 11 poniosło śmierć.

Opracowany przez Komendanta Głównego PSP plan stanowił podstawę 
do uruchomienia procesu planistycznego, wynikiem, czego będzie wytypowanie jednostek 
OSP, niezbędnych do zapewnienia akceptowalnego poziomu zabezpieczenia operacyjnego 
w gminach. Uwzględniając wyniki opracowania zostały rozpoczęte działania związane 
włączeniem jednostek OSP z terenu gmin Nałęczów i Wąwolnica do KSRG, co pozwoli 
na doprowadzenie wyżej wymienionych gmin do średniego akceptowalnego poziomu 
zabezpieczenia operacyjnego.

Mając na względzie zapewnienie sprawnego i skutecznego realizowania zadań 
ratowniczych na terenie powiatu puławskiego, gdzie dojazd sił ratowniczych powiatu 
jest wydłużony podpisano stosowne porozumienia w sprawie obszarów chronionych. 
Uwzględniają one zasady dysponowania sił i środków podmiotów systemu z powiatów 
sąsiednich na teren powiatu puławskiego z uwzględnieniem rodzaju i wielkości zdarzenia 
oraz liczby poszkodowanych. Dotyczy to miejscowości z terenu gmin Wąwolnica, Nałęczów, 
Żyrzyn i Baranów.

Siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza powiatu, jakie mogą zostać 
użyte do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu puławskiego oparte 
są o również o wydzielone siły i środki z całego terenu województwa w ramach odwodów 
operacyjnych.

Mając na uwadze powyższe poziom zabezpieczenia operacyjnego powiatu puławskiego 
jako całości można uznać za akceptowalny jednakże należy kontynuować działania
zmierzające do włączenia jednostek OSP do KSRG z terenu gminy Nałęczów 
i Wąwolnica.

5. Wyposażenie techniczne jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Komenda Powiatowa PSP w Puławach, w tym Jednostka Ratowniczo -  Gaśnicza
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. Dotyczy to na dzień dzisiejszy 
nośnika kontenerowego Jelcz P642 obsługującego kontener przeciwpowodziowy
i skrzyniowy oraz samochodu kwatermistrzowskiego STAR 1466. Zasadne jest zastąpienie 
tych pojazdów nowoczesnym samochodem skrzyniowym z dźwigiem typu HDS oraz windą 
hydrauliczną. Natomiast sprzęt przewożony byłby w kontenerach w oparciu o standard 
europalet. Pozwala to na zastąpienie dwóch pojazdów jednym, a jego ładunek byłby szybko 
zestawiany w oparciu o bieżące potrzeby.
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W  2021 r. jednostka ratowniczo -  gaśnicza pozyskała średni samochód terenowy 
do gaszenia pożarów lasów. Szczególnie istotne było to w kontekście zmiany kategorii 
zagrożenia pożarowego obszarów leśnych z II na I (najwyższą). Wymieniono również ciężki 
samochód ratowniczo-gaśniczy.

Bieżąca analiza bazy lokalowo-garażowej będącej w dyspozycji KP PSP w Puławach 
wymusiła konieczność podjęcia działań mających na celu poprawę warunków 
w tym zakresie. Obecnie podejmowane są działania w celu uruchomienia procedur 
przetargowych pozwalającymi wyłonić wykonawcę nowego obiektu. Wstępny harmonogram 
prac zakłada rozpoczęcie budowy na przełomie III i IV kwartału 2022 r.

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 w zakresie:

-  ratownictwa technicznego,
-  działań poszukiwawczo ratowniczych,
-  ratownictwa chemicznego i ekologicznego,
-  ratownictwa wysokościowego,
-  ratownictwa wodnego (w tym przeciwpowodziowego),
-  ratownictwa medyczne go na poziomie zakresie kwalifikowanej pierwszej.
Do realizacji ww. zadań jednostki wykorzystują posiadany potencjał w postaci

co najmniej:
-  jednego średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego,
-  4 kpl. aparatów ochrony dróg oddechowych,
-  zestawu ratownictwa medycznego PSP R1, defibrylatora,
-  zestawu narzędzi hydraulicznych (nożyce, rozpierak, cylindry rozpierające, agregat

zasilający urządzenia),
-  pompa do wody zanieczyszczonej, agregat prądotwórczy, sprzęt do cięcia drewna 

oraz stali i betonu,
-  łodzi z silnikiem zaburtowym (wybrane jednostki OSP),
-  12 wyszkolonych ratowników,
-  skutecznego systemu łączności powiadamiania i alarmowania,
-  urządzeń łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych,
-  wyposażenie niezbędne do zachowania bezpieczeństwa ratowników OSP 12 kpl. -  

atestowane ubranie specjalne, hełm, kominiarka, buty specjalne.

Będące w dyspozycji OSP agregaty prądotwórcze, pompy do wody zanieczyszczonej, 
pilarki do drewna wraz z osprzętem i paliwem pozwalają wszystkim jednostkom ksrg
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i niektórym spoza ksrg podejmować działania związane z katastrofami i klęskami 
żywiołowymi, a także realizować wsparcie techniczne samorządów na rzecz ochrony 
ludności.

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. Zwrócić uwagę należy 
na to, iż w ostatnich latach znaczna część jednostek OSP wymieniła samochody pożarnicze 
na nowe pojazdy.

Podobnie jak w latach poprzednich Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 
Puławach pośredniczy w przyznawaniu dotacji (dofinasowań) dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych przyznawanych w następujących formach:

-  dotacje ksrg: to środki finansowe pochodzące z budżetu państwa corocznie
przyznawane tylko jednostkom OSP włączonym do ksrg,

-  dotacje MSWiA: to środki finansowe pochodzące z budżetu państwa,
o które mogą się starać tylko jednostki OSP niewłączone do ksrg,

-  środki finansowe przeznaczone wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej
przekazywane przez zakłady ubezpieczeniowe z tytułu obowiązkowego 
ubezpieczenia od ognia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Łącznie z ww. dotacji Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu puławskiego 
pozyskały w 2021 r. dofinansowania w kwocie 175 400,00 zł.

Inne wsparcie finansowe jednostek OSP stanowiły dotacje między innymi z funduszu 
celowego MSWiA na przeciwdziałanie COVID-19 oraz #Szczpimy się z OSP. 
Łączna kwota ww. dotacji wyniosła 320 360,00 zł.

Uwzględniając powyższe, całkowita kwota dofinansowań Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu powiatu puławskiego w 2021 r. wynosiła 495 760,00 zł.

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 
awarii poprzez udzielanie pomocy PSP i innym służbom ratowniczym na terenie całego kraju 
-  system SPOT) i krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.

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
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jest w przypadku działań z zakresu ratownictwa chemicznego i medycznego (dyżur zespołów 
ratownictwa medycznego z lekarzem w siedzibie ZSP).

6. Wyszkolenie
Realizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego w KP PSP Puławy polegająca 

na ciągłym uzupełnianiu, pogłębianiu i aktualizowaniu wiadomości oraz podwyższaniu 
umiejętności praktycznych strażaków, gwarantuje efektywne prowadzenie działań 
ratowniczo-gaśniczych w tym kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Analiza wyszkolenia OSP wykazuje, iż spełnione zostały normy wyszkolenia strażaków 
OSP KSRG w zakresie szkolenia podstawowego uprawniającego do udziału w działaniach 
gaśniczych z użyciem aparatów ochrony dróg oddechowych, ratownictwa technicznego. 
Nieduże braki występujące w ksrg obecnie dotyczą kursu specjalistycznego kwalifikowanej 
pierwszej pomocy (w innych OSP nie jest wymagane).

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.

W  2021 r. przeprowadzono szkolenia łącznie dla 113 członków OSP tj.:
-  szkolenie Naczelników OSP dla 10 członków OSP,
-  2 szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP dla łącznie 65 członków OSP,
-  szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla 38 strażaków ratowników OSP.

7. Wnioski
Na stan bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej ma wpływ wiele

czynników, podmiotów i osób. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej na każdą osobę
fizyczną, osobę prawną, organizację lub instytucję korzystającą ze środowiska, budynku, 
obiektu lub terenu nakłada obowiązek zabezpieczenia ich przed pożarem lub innym 
miejscowym zagrożeniem. Podmioty, które zostały zobowiązane do działania na rzecz
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w 2021 r. na terenie powiatu w większym
lub mniejszym stopniu wywiązywały się z tego obowiązku.
Aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zagrożeń należy w dalszym ciągu przestrzegać 
wymagań stawianych w przepisach przeciwpożarowych i budowlanych. Konsekwentnie 
należy egzekwować przestrzeganie przepisów oraz właściwie wyposażać podmioty 
ratownicze w niezbędny sprzęt ratowniczy. Ponadto wskazanym jest:
1. Rozpoczęcie budowy nowej strażnicy w celu zapewnienia optymalnych warunków 

pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej jak również właściwych 
standardów przechowywania pojazdów i sprzętu przy zminimalizowaniu kosztów 
eksploatacji obiektów.

2. Kontynuować działania zmierzające do włączenia jednostek OSP do KSRG 
z terenu gminy Nałęczów i Wąwolnica.

3. Przeprowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach OSP.
4. Doposażanie jednostek OSP ksrg w poszczególnych dziedzinach ratownictwa zgodnie z 

potrzebami i kierunkami działań określanymi przez KG PSP 
przy wykorzystaniu środków finansowych przekazywanych na zapewnienie gotowości 
bojowej OSP.

5. Kontynuowanie procesu szkolenia i doposażania OSP spoza ksrg w takim zakresie, aby 
mogły wspomagać działania realizowane przez ksrg we wszystkich dziedzinach
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ratownictwa oraz realizowały samodzielnie działania podczas gaszenia pożarów (w tym 
pożarów wewnętrznych), likwidacji zagrożeń związanych z anomaliami pogodowymi 
oraz wspierały technicznie samorządy na rzecz ochrony ludności. Należy dokonywać 
bieżącej analizy wyszkolenia strażaków OSP i realizować proces szkolenia tak aby 
zapewnić normatywny stan we wszystkich jednostkach OSP włączonych do ksrg. 
W  miarę występujących bieżących potrzeb modyfikować na bieżąco plan szkolenia.

6. W  związku ze stale zwiększającym się udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej 
przy medycznych działaniach ratowniczymi konieczna jest intensyfikacja szkoleń 
członków OSP w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp) oraz egzaminów 
potwierdzających uprawnienia kpp.

7. Prowadzenie stałej kontroli i doposażanie członków OSP w sprzęt specjalistyczny 
i ochrony osobistej oraz w odzież specjalną, które spełniają wymagania przepisów.

8. Monitorowanie udziału strażaków OSP w działaniach ratowniczych w zakresie spełnienia 
wymagań do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, a w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości reagować poprzez wystąpienia do odpowiednich 
podmiotów.

9. Kontynuacja działalności kontrolno-rozpoznawczej mającej na celu rozpoznanie 
zagrożeń oraz sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

10. Monitorować stan techniczny sieci hydrantowej poprzez sprawdzanie wydajności, 
oznakowania oraz dostępu do hydrantów przeciwpożarowych. 
Stwierdzone nieprawidłowości zostają na bieżąco przekazywane do właściwie 
terytorialnych burmistrzów miast i wójtów gmin z zaleceniem ich usunięcia.

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;
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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;
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,
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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;

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 z dnia 20 kwietnia 2004 roku 
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  2021 r. do PUP wpłynęło 1004 oferty 
pracy na 1582 miejsca pracy (subsydiowane i niesubsydiowane). Spośród wszystkich 
zgłoszonych miejsc pracy, 149 to miejsca pracy subsydiowanej (finansowane z Funduszu 
Pracy, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON) a 1352 
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  2021 roku w ramach EURES 
przyjęto do PUP w Puławach 47 ofert pracy na 207 miejsc pracy. Ponadto 20 osobom 
bezrobotnym i poszukującym pracy udzielono informacji odnośnie warunków życia i pracy 
w krajach EOG oraz innych informacji związanych z wyjazdami do pracy za granicę.

2. Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców
W  2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Puławach przyjął 3821 wniosków o wydanie 
zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, w ramach których wydano 1818 zezwoleń
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na pracę sezonową. Ponadto Urząd kontynuował zadania związane z rejestracją 
oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dla obywateli Armenii, 
Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy. W  2021 roku wydano 1158 takich 
oświadczeń oraz 97 informacji 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  2021 roku w ramach porad indywidualnych przeprowadzono 453 rozmowy 
doradcze, 82 osoby 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 informacji 
o usługach i instrumentach rynku pracy, o zawodach, ogólnej sytuacji na rynku pracy, 
możliwości szkolenia i kształcenia oraz podejmowania własnej działalności 
gospodarczej. W  2021 roku 2 osoby zostały objęte indywidualną informacją 
zawodową.

4. Szkolenia - czyli pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub 
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych kompetencji, 
potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. 
W  2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Puławach zorganizował łącznie 153 szkolenia, 
z których skorzystały 174 osoby.

5. Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez 
niego szkolenie oraz opłacanie kosztów, które zostaną poniesione w związku 
z podjęciem szkolenia. W  2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Puławach zorganizował 
24 bony szkoleniowe.

6. Studia podyplomowe -  to forma aktywizacji, dzięki której osobie bezrobotnej mogą być 
sfinansowane koszty studiów podyplomowych. W  roku 2021 podpisano 15 umów, 
natomiast 3 osoby kontynuowały studia podyplomowe rozpoczęte w 2020 r.

7. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - środki w ramach tej formy przeznacza się na 
finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 
wysokości:
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1) 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% 
przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;

2 ) 100% kosztów kształcenia ustawicznego, jeśli wnioskodawca należy do grupy 
mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego 
wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W  2021 roku w ramach KFS podpisano 52 umowy na łączną kwotę 589 974,85 zł. na 
przeszkolenie 217 osób, w tym 14 pracodawców i 203 pracowników.

8. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej -  w ramach tej formy bezrobotnemu 
mogą być przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w 
wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego 
wynagrodzenia.
W  roku 2021 Powiatowy Urząd Pracy w Puławach zawarł 58 umów, w sprawie 
przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na 
realizację tych umów wydano łącznie 1 135 214,93 zł., z czego:
1) Fundusz Pracy -  273 791,61 zł.;
2) Europejski Fundusz Społeczny -  861 423,32 zł.

9. 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 2021 zostało zawartych 51 umów, w ramach, których utworzono 60 stanowisk 
pracy. Na realizację tego instrumentu wydano łącznie 1 343 137,53 zł, w tym:
a) Fundusz Pracy -  598 109,46 zł.;
b) Europejski Fundusz Społeczny -  745 028,07 zł.

10. 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 2021 tą formą wsparcia objętych zostało 59 osób. Na ten cel wydatkowano z 
Funduszu Pracy kwotę 294 337,21zł., w tym:
a) Fundusz Pracy -  188 916,98 zł.;
b) Europejski Fundusz Społeczny -  105 420,23 zł.

11. 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  2021 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 53 435,32 zł.

12. Staż - to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania 
pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z
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pracodawcą. W  2021 roku w stażach uczestniczyło ogółem 502 osoby bezrobotne, w 
tym 3 z PFRON.

Na realizację tego instrumentu wydano łącznie 3 536 775,81 zł., w tym:
a) Fundusz Pracy -  1 660 624,77 zł.,
b) Europejski Fundusz Społeczny -  1 839 689,23 zł.,
c) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -  36 461,81 zł.

13. 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  2021 roku z tej formy skorzystało 48 osób bezrobotnych. Na realizację tego 
instrumentu wydano łącznie 444 920,00 zł., w tym:

a) Fundusz Pracy -  152 000,00 zł.,
b) Europejski Fundusz Społeczny -  292 920,00 zł.

14. 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:

a) 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat a nie 
ukończył 60 lat lub;

b) 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 
zobowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego po okresie 
refundacji:

a) przez okres 6 miesięcy, w przypadku 12-miesięcznego dofinansowania 
wynagrodzenia osób w wieku 50-60 lat;

b) przez okres 12 miesięcy, w przypadku 24-miesięcznego dofinansowania 
wynagrodzenia osób w wieku powyżej 60 lat.

W  2021 roku tą formą wsparcia objęta została 1 osoba bezrobotna i na ten cel
wydatkowano z Funduszu Pracy kwotę 10 950,00 zł.

15. 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  2021 roku do wykonywania 
prac społecznie użytecznych zostało skierowanych 30 osób bezrobotnych. Na ten cel 
wydatkowano z Funduszu Pracy kwotę o łącznej wartości 38 057,58 zł.

16. Dodatek aktywizacyjny - przysługuje na wniosek osoby bezrobotnej posiadającej prawo 
do zasiłku, która w wyniku skierowania wydanego przez Urząd, będąc bezrobotnym
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posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez 
powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.
W  2021 r. dodatek aktywizacyjny wypłacono 181 osobom, które podjęły pracę z własnej 
inicjatywy. Na ten cel wydatkowano z Funduszu Pracy kwotę 149 783,60 zł.

17. 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 dla bezrobotnych. Pokrycie składek 
na ubezpieczenie społeczne rolników przysługuje w okresie pierwszych czterech 
kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego.
W  2021 roku dokonano refundacji składek KRUS dla 1 osoby bezrobotnej na kwotę
1263,00 zł.

18. Refundacja składek ZUS dla spółdzielni socjalnych -  w ramach tej formy 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  2021 roku z powyższego dofinansowania skorzystały 3 spółdzielnie socjalne, łącznie 
dla 15 pracowników. Na ten cel wydatkowano z Funduszu Pracy kwotę 52 217,86 zł.

19. Wsparcie finansowe przyznane w ramach Tarczy antykryzysowej
Liczba wszystkich wniosków, które wpłynęły do Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach 
od początku wprowadzenia Tarczy antykryzysowej do 31.12.2021 r. na formy wsparcia 
dla pracodawców i osób prowadzących jednoosobowo dział. gospodarczą to 8758 
wniosków (6192 wnioski w 2020 r. i 2566 wniosków w 2021r.), z czego po weryfikacji 
przez Urząd prawidłowości złożonych wniosków pod względem formalnym, do realizacji 
zostało przeznaczonych 7719 wniosków na łączną kwotę 50 803 650,63 zł. (w 2020 r. - 
5458 wniosków na łączną kwotę 37 811 917,97 zł. i w 2021 r. - 2261 wniosków na 
łączną kwotę 12 991 732,66 zł.), w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 
10636 osób, zarówno pracodawców, jak i ich pracowników oraz osób prowadzących 
jednoosobowo działalność gospodarczą.

W  podziale na poszczególne formy wygląda to następująco:
1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów 
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID19 przyznawanego na podstawie 
art. 15zzb - zrealizowano 453 wnioski na kwotę 13 852 599,52 zł. (z tego w 2020 r. - 
418 na kwotę 12 058 573,47 zł. i w 2021 r. - 35 wniosków na kwotę 1 794 026,05 zł.).

2. 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 1012 wniosków na kwotę 5 
711 420,00 zł. (z tego w 2020 r. - 856 wniosków na kwotę 4 835 740,00 zł. i w 2021 r. 
- 156 wniosków na kwotę 875 680,00 zł.).
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3. 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 4197 wniosków na kwotę 20 868 656,59 zł. 
(z tego w 2020 r. - 4138 wniosków na kwotę 20 595 239,82 zł. i w 2021 r. - 59 

wniosków na kwotę 273 416,77 zł.).
4. 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. 15zzei 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. 15zze2 - 
zrealizowano 3 wnioski na kwotę 120 044,52 zł. (z tego w 2020 r. - 2 wnioski na 
kwotę 102 364,68 zł i w 2021 r. - 1 wniosek na kwotę 17 679,84 zł.).

5. Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawane na podstawie art. 15zze4 
ustawy COVID-19 oraz rozporządzeń wydanych na podstawie art. 15zze5 ust. 1 ww. 
ustawy -  zrealizowano 2054 wnioski na kwotę 10 250 930,00 zł (z tego w 2020 r. - 
44 wnioski na kwotę 220 000,00 zł i w 2021 r. - 2010 wniosków na kwotę 
10 030 930,00 zł).

W  2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, w ramach Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie podpisał porozumienia z:
1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puławach (na okres 04.01.2021 -  

31.12.2021) -  porozumienie w sprawie zahamowania zjawiska uzależnienia od pomocy 
społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa 
dostępu do rynku pracy osób bezrobotnych skierowanych przez PUP do realizacji 
kontraktu socjalnego w ramach uczestnictwa w działaniach Klubu Integracji Społecznej.

2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach (na okres 01.03.2019 - 31.03.2022) 
-  porozumienie w sprawie zwiększenia szans na równy 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 
ramach projektu „Aktywni zawodowo i społecznie”.

Poniższe tabele prezentują wybrane dane statystyczne obrazujące sytuację na rynku 
pracy w powiecie puławskim.
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Dane statystyczne dotyczące Powiatu Puławskiego za 2021 rok

KWARTAŁ I II III IV
Liczba osób _ 

zarejestrowanych gó em
3418 3024 2737 2725

Baranów 117 98 89 91
Janowiec 104 86 74 93

Kazimierz Dolny 214 188 156 159
Końskowola 236 197 195 216

Kurów 253 209 176 183
Markuszów 91 72 72 62

Nałęczów 261 226 205 195
Puławy g 373 348 311 290

Puławy m 1461 1315 1208 1186
Wąwolnica 142 131 125 121

Żyrzyn 166 154 126 129
Stopa bezrobocia 6,9% 6,2% 5,7% 5,7%

z zasiłkiem 337 274 218 259
niepełnosprawne 158 144 143 173

zamieszkałe na wsi 1766 1532 1387 1392
zwolnione z przyczyn zakładu pracy 46 40 37 31

które podjęły pracę 238 255 227 221

do 30 r.ż. 1057 889 823 782
do 25 r.ż. 520 436 409 377

długotrwale bezrobotne 1607 1583 1508 1507
powyżej 50 r.ż. 800 721 659 675

posiadające co najmniej 1 dziecko do 6 r.ż. 597 530 500 466
posiadające dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. 4 2 6 4

bez kwalifikacji zawodowych 1049 953 863 816
bez doświadczenia zawodowego 954 855 811 777

Bezrobotni 
zarejestrowani według 

stażu pracy

do 1 roku 845 718 658 634
1-5 lat 850 770 700 712

5-10 lat 452 395 339 339
10-20 lat 382 341 306 321
20-30 lat 195 166 137 145

30 lat i więcej 55 49 50 40

bez stażu pracy 639 585 547 534

Bezrobotni 
zarejestrowani według 

wieku

18-24 520 436 409 377
25-34 982 840 763 763
35-44 786 736 650 629
45-54 640 569 504 524
55-59 319 285 264 271

60 lat i więcej 171 158 147 161
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Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według wykształcenia 
(stan na koniec każdego kwartału).

Kwartał I II III IV

Bezrobotni 
zarejestrowani 

według wykształcenia

Wyższe 606 534 505 499
Policealne i średnie zawodowe / 
branżowe

861 766 701 721

Średnie ogólnokształcące 432 406 371 335
Zasadnicze
zawodowe/branżowe

765 662 575 575

Gimnazjalne / podstawowe i 
poniżej

754 656 585 595

Źródło: Opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy
(stan na koniec każdego kwartału).

Kwartał I II III IV

Bezrobotni zarejestrowani według 
czasu pozostawania bez pracy 

(w miesiącach)

do 1 271 241 305 302
1-3 594 361 345 514
3-6 580 473 322 332

6-12 667 625 499 378
12-24 639 670 628 509

Powyżej 24 667 654 638 690
Źródło: Opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach

20. Ochrona praw konsumenta

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania samorządu powiatowego 
w zakresie ochrony praw konsumentów. Umocowanie prawne i zakres działania Rzecznika 
regulują przepisy ustawy z dnia 17 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst 
jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 275). Z cytowanej ustawy wynika, iż do najważniejszych zadań 
Rzecznika należy:

-  zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w 
zakresie ochrony interesów konsumentów;

-  składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego 
w zakresie ochrony interesów konsumentów;

-  występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 
konsumentów;

-  współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz 
organizacjami konsumenckimi;

-  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych,
-  prowadzenie edukacji konsumenckiej.
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Ponadto w sprawach o ochronę interesów konsumentów Rzecznik może także 
wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować za ich zgodą do toczącego się 
postępowania.

W  sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów Rzecznik jest oskarżycielem 
publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. -  Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 457 z póź. zm.).

W  roku 2021 Rzecznik udzielił 2304 porady, z czego 1124 dotyczyło umów 
sprzedaży, zaś 892 usług. W  zakresie umów sprzedaży największą grupę stanowiły: odzież 
i obuwie 309, urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia elektroniczne i sprzęt 
komputerowy 288, meble, artykuły wyposażenia wnętrz i utrzymania domu 180, samochody 
i środki transportu osobistego 125. Natomiast w grupie umów dotyczących usług dominowały 
sprawy: bieżąca konserwacja, utrzymanie domu, drobne naprawy i pielęgnacja 139, sektor 
energetyczny 119, usługi telekomunikacyjne 105 oraz usługi ubezpieczeniowe 103. Nadto 
Rzecznik udzielił 172 porady w zakresie informacji ogólnych oraz 116 dotyczących spraw 
niekonsumenckich.

W  sprawach, w których działania konsumentów okazywały się nieskuteczne, bądź 
wykorzystali już przysługujące Im środki prawne, a Ich roszczenia nie zostały uwzględnione 
Rzecznik występował do przedsiębiorców. W  roku 2021 Rzecznik skierował 110 wystąpień 
do przedsiębiorców. W  5 sprawach Rzecznik nie otrzymał od przedsiębiorców odpowiedzi na 
skutecznie doręczone wystąpienia. W  świetle art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), 
przedsiębiorca, do którego zwrócił się Rzecznik, obowiązany jest do udzielenia informacji i 
wyjaśnień będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkowania się do uwag i opinii 
Rzecznika. Niestety, nie wszyscy przedsiębiorcy stosują się do tej normy prawnej. W  tych 
przypadkach Rzecznik skorzystał z uprawnienia do wystąpienia o ukaranie przedsiębiorcy 
karą grzywny, nie mniejszą niż 2 tys. złotych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Rzecznik 
przekazał właściwej miejscowo Delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
zatwierdzone przez Starostę sprawozdanie z działalności za 2020 r.

Tak jak w latach poprzednich, Rzecznik prowadził zadanie edukacji konsumenckiej, 
które realizował w swojej codziennej pracy poprzez udzielanie porad konsumentom. 
Przytaczał obowiązujący stan prawny, wyjaśniał różnice w trybach postępowania 
reklamacyjnego, udostępniał teksty właściwych aktów prawnych, ulotek i broszur. Również w 
swoich wystąpieniach kierowanych do przedsiębiorców wskazywał obowiązujące normy 
prawne i dokonywał ich interpretacji.

W  dwóch sprawach na prośbę konsumentów Rzecznik przygotował pozwy, a także 
w dwóch sprawach inną dokumentację procesową.

155



Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2021 rok

21. Nieodpłatna pomoc prawna nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie oraz edukacja prawna

W  2021r. na terenie Powiatu Puławskiego działały trzy punkty nieodpłatnej pomocy 
prawnej i dwa punkty 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  2021r. z pomocy prawnika skorzystało 1913 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, al. Królewska 3 (punkt prowadzony przez adwokatów czynny od 8.00-12.00 
a prowadzony przez radców prawnych 12.00-16.00).

Trzy pozostałe punkty powiat powierzył do prowadzenia organizacjom pozarządowym. 
Uchwałą 499/2020 Zarząd Powiatu Puławskiego z dnia 29.10.2020r. 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 2021 roku w Powiecie Puławskim Zarząd ogłosił konkurs ofert, w wyniku którego 
wpłynęło 25 ofert.

Zarząd Powiatu powierzył prowadzenie punktów Lubelskiemu Ośrodkowi Samopomocy 
z Lublina -  Uchwała nr 514/2020 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 24.11.2020r. 
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 2021 roku w Powiecie Puławskim. 
Punkty te usytułowane były:

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
1. Nałęczów, ul. Głębocznica 23a, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -  12.00;
2. -  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).

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej,
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -  12.00;

-  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),
-  czwartek: Kurów, ul. I Armii Wojska Polskiego 1 (siedziba Gminnej Biblioteki 

Publicznej),
-  piątek: Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury);
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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  2021r. na ten cel przekazana została kwota 330 000 zł. Powiat 
wykorzystał kwotę 329 723,10 zł.

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  ramach zadania została nadbudowana sala gimnastyczna, wykonano nową 
konstrukcję dachu, obiekt poddano termomodernizacji, wykonano nowe instalacje 
sanitarne: centralnego ogrzewania, wentylacji, hydrantową i elektryczne: zasilającą, 
oświetleniową z regulacją natężenia oświetlenia, teletechniczną i nagłaśniającą, 
uziemiająca i odgromową. Bardzo ważnym elementem zadania była wymiana starego 
parkietu na nowoczesną podłogę sportową. Dodatkową trudność stanowiła lokalizacja 
obiektu w obszarze zainteresowania Konserwatora Zabytków. Szeroki zakres 
wykonanych prac znacząco poprawiło bezpieczeństwo i komfort użytkowania sali 
gimnastycznej. Zadanie odebrane.
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2. Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa materialnego i niematerialnego 
dotyczącego obserwatorium astronomicznego w Puławach - projekt realizowany 
w ramach działania 7.1 RPO WL (Dziedzictwo kulturowe i naturalne -  projekty lokalne). 
W  ramach projektu dotychczas zrealizowano prace budowlane z zakresu m.in. 
docieplenia budynku, konserwacji obiektu, dostosowania do nowych funkcji, malowania 
kopuły i zagospodarowania terenu. W  ramach projektu przewidziano również imprezy 
kulturalne MDK i PBP (dawna kuchnia, gwara Powiśla, spotkania świąteczne, wystawa 
malarska, warsztaty: astronomia), dostawy sprzętu audio-wizualnego oraz
komputerowego. Zadanie odebrane.

3. Termorenowacja budynku przy Al. Królewskiej 3 w celu zwiększenia efektywności 
energetycznej wraz z ogrodzeniem.
Zadanie obejmuje renowację zabytkowego obiektu w zakresie wyrównywania szans 
osób zagrożonych wykluczeniem (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół 
Orzekania o Niepełnosprawności) wraz z modernizacją ogrodzenia. Renowacja elewacji 
budynku, ocieplenie ścian fundamentowych, izolacja ścian piwnicznych, naprawa studni 
okiennych i opaski wokół budynku, wymiana inst. grzewczej oraz odnowa ogrodzenia. 
Odbiór zadania nastąpi w roku 2022.

4. Wykonanie infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu 
Szkół Nr 3 w Puławach -  I.
Zadanie obejmuje roboty rozbiórkowe, przebudowę i budowę kanalizacji oraz 
wodociągu, budowę boiska do piłki ręcznej, koszykowej, siatkówki plażowej wraz 
z piłkochwytami, bieżni i skoczni do skoku w dal, urządzenie stanowiska do rzutu 
granatem i toru przeszkód typu OSF, wykonanie siłowni plenerowej, wykonanie nowych 
nawierzchni i obiektów małej architektury, oświetlenia terenu i instalacji zasilających, 
modernizacja budynku gospodarczego. Ponadto wykonano kanalizacje sanitarną na 
zewnątrz budynku szkoły oraz regulację zieleni na terenie Zespołu. Odbiór zadania 
nastąpi w roku 2022.

5. Rozszerzenie funkcjonalności budynku przy ul. 6 Sierpnia 5 w ramach zadania: 
Rozszerzenie funkcjonalności budynku przy ul. 6 Sierpnia 5 w Puławach wraz 
z zagospodarowaniem terenu -  Zadanie polega na wykonaniu prac 
ogólnobudowlanych, instalacyjnych i montażowych obejmujących dostosowanie 
i odnowę pomieszczeń sanitarnych i urządzenie pomieszczeń przeznaczonych na 
archiwum, montaż niezbędnego wyposażenia, w tym regałów przesuwnych. 
Przystosowanie pomieszczeń budynku na cele archiwum zakładowego, roboty związane 
z wyposażeniem obiektu w regały jezdne, dostosowanie istniejących sanitariatów do 
obsługi interesantów urzędu, przebudowa instalacji wod.-kan. Zadanie odebrane.

6. Zagospodarowanie terenu w ramach zadania: Rozszerzenie funkcjonalności 
budynku przy ul. 6 Sierpnia 5 w Puławach wraz z zagospodarowaniem terenu
Zadanie obejmuje wykonanie dojścia z parkingu do budynku, wykonaniu utwardzenia 
terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych, skróceniu i odnowie ogrodzenia 
frontowego, budowę osłony śmietnika. Zadanie odebrane.
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7. Modernizacja budynku zlokalizowanego przy al. Partyzantów 28 w Puławach
Zadanie obejmuje dostosowanie pomieszczeń Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
polegające na urządzeniu pomieszczeń dostosowanych do charakterystyki placówki, 
wydzieleniu dodatkowych łazienek, wymianie wyposażenia sanitariatów wraz 
z niezbędnymi robotami towarzyszącymi: budowlanymi i instalacyjnymi w zakresie 
instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, grzewczej, oświetleniowej, gniazd 
230V i 400V, przyzywowej, teletechnicznej, LAN, monitoringu, połączeń wyrównawczych 
i ochrony od porażeń; demontaż instalacji gazowej, montaż pochylni i windy dla osób 
niepełnosprawnych, przebudowę ściany zewnętrznej wraz z posadowieniem windy 
w konstrukcji podestu schodów zewnętrznych oraz niezbędne roboty instalacyjne -  
wykonanie zasilania elektrycznego windy, instalacji LAN, instalacji uziemiającej i ochrony 
od porażeń, wykonanie odprowadzenia wód deszczowych. Odbiór zadania nastąpi 
w roku 2022.

8. Wykonanie infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu 
Szkół Nr 3 w Puławach -  II
Zadanie obejmuje wykonanie naprawy podłogi w sali gimnastycznej i pomieszczeniach 
zaplecza technicznego w Zespole Szkół nr 3 w Puławach w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa zajęć szkolnych.
Zakres zadania w sali gimnastycznej obejmuje demontaż parkietu, wykonanie 
wzmocnienia podłoża, ułożenie izolacji i odbudowę parkietu, natomiast 
w pomieszczeniach zaplecza technicznego likwidację piwniczki, wykonanie warstw 
posadzki i izolacji oraz ułożenie gresu nawiązującego do istniejącego w przyległych 
pomieszczeniach. Zadanie odebrane.

9. Ochrona i rewitalizacja obiektów Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym
Zadanie obejmuje przebudowę dróg wewnętrznych, placów manewrowych i chodników 
wokół Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza przy ulicy Nadwiślańskiej 9 w 
Kazimierzu Dolnym w ramach zadania pn: Ochrona i rewitalizacja obiektów Zespołu 
Szkół w Kazimierzu Dolnym. Inwestycja obejmuje roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
rozbiórkę i utylizację elementów istniejących nawierzchni z asfaltu, betonu oraz z kostki 
brukowej, wykonanie na projektowanych odcinkach nowej konstrukcji dróg, placów 
manewrowych i chodników, lokalny remont zdegradowanych opasek betonowych przy 
istniejących budynkach, urządzenie zieleńców, roboty porządkowe. Zawarto umowy na 
roboty budowlane w zakresie dwóch części zamówienia, odbiór całości zamówienia 
nastąpi w roku 2022.

Zadania od 3 do 9 są dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ponadto w 2021 r. Powiat Puławski zlecił opracowanie dokumentacji technicznych oraz
nadzór inwestorski dla planowanych zadań inwestycyjnych.
Wykonano następujące dokumentacje:

-  Opracowanie dokumentacji projektowej : Ochrona i rewitalizacja obiektów Zespołu 
Szkół w Kazimierzu Dolnym.
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-  Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: Kompleksowa odnowa 
wraz ze zwiększeniem efektywności społecznej Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Kęble.

-  Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. 
Zagospodarowanie terenu w ramach zadania: Rozszerzenie funkcjonalności budynku 
przy ul. 6 Sierpnia 5 w Puławach wraz z zagospodarowaniem terenu.

-  Opracowanie dokumentacji Rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez 
modernizację budynku MOS w Puławach i zagospodarowanie terenu.

-  Dokumentacja rewitalizacja obszaru miejskiego przy ul. Polnej 18 w Puławach wraz z 
budową infrastruktury sportowej.

Prowadzone były następujące nadzory:
-  Nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia pn.: „Ochrona i rewitalizacja obiektów

Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym” dotyczy Części 1 oraz Części 2 .
-  Nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia pn.: Zagospodarowania terenu

w ramach zadania: Rozszerzenie funkcjonalności budynku przy ul. 6 Sierpnia 5 
w Puławach wraz z zagospodarowaniem terenu.

-  Nadzór inwestorski i chiropterologiczny nad realizacją zamówienia pn.: Modernizacja
budynku zlokalizowanego przy al. Partyzantów 28 w Puławach.

-  Nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia pn.: Rozszerzenie funkcjonalności
budynku przy ul. 6 Sierpnia 5 w ramach zadania: Rozszerzenie funkcjonalności 
budynku przy ul. 6 Sierpnia 5 w Puławach wraz z zagospodarowaniem terenu.

-  Nadzór inwestorski nad zamówieniem: Wykonanie infrastruktury sportowej wraz
z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 3 w Puławach -  I.

-  Nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia pn.: Wykonanie infrastruktury
sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 3 w Puławach -  II.

-  Nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia pn.:Realizacja zadania
„Termorenowacja budynku przy Al. Królewskiej 3 w celu zwiększenia efektywności 
energetycznej wraz z ogrodzeniem”.

-  Nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia pn.: Ochrona i wykorzystanie zasobów
dziedzictwa materialnego i niematerialnego dotyczącego obserwatorium 
astronomicznego w Puławach.

Uzyskanie i przygotowanie danych (opis zadania, kwota) do projektu budżetu powiatu 
na rok 2022 w zakresie planowanych inwestycji i remontów z uwzględnieniem montażu 
finansowego danego przedsięwzięcia (pozyskane i możliwe do pozyskania środki krajowe 
i zagraniczne). Ze względu na specyfikę planowania inwestycji (coroczne odmienne zadania, 
uwzględnienie nowych źródeł finansowania, konieczność aktualizacji danych w zakresie 
planów rocznych i wieloletnich w systemie kroczącym) każdoroczny plan inwestycyjny jest 
przygotowywany w oparciu o charakterystyczny i niepowtarzalny zakres danych 
niezbędnych do ustalenia.

Wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowano z uwzględnieniem możliwości 
finansowania lub współfinansowania zewnętrznego.
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Udzielanie zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane wynikających
z realizacji zadań powiatu odbywa się z zastosowaniem przepisów ustawy
0 zamówieniach publicznych.
1. W  2021 r. przeprowadzono 25 zamówień publicznych powyżej kwoty 130 000 zł - 

w tym: na roboty budowlane -  6, usługi -  3, dostawy -  1 , unieważniono -  2 postepowań. 
Zamówienia publiczne od kwoty 130 000 zł dotyczyły robót budowlanych w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Puławskiego, usług geodezyjnych i pocztowych, oraz dostawy 
sprzętu komputerowego.

2. W  ramach zamówień poniżej kwoty 130 000 zł przeprowadzono 35 postepowań, w tym:
na usługi -  19, dostawy -  16. Zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000 zł dotyczyły
głównie dostaw drobnego sprzętu i wyposażenia dla jednostek organizacyjnych Powiatu 
Puławskiego, ponadto zamawiane były usługi np. 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. Wydział Rozwoju i Inwestycji Starostwa 
Powiatowego w Puławach wykonuje zadania dotyczące funduszy pomocowych krajowych
1 europejskich tj: analiza możliwości pozyskania środków pozabudżetowych, współpraca 
w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów, realizację i zarządzanie projektami 
(składanie wniosków o płatność, sprawozdawczość, obsługa systemów teleinformatycznych 
w zakresie przygotowywanych i realizowanych projektów takich w szczególności jak: 
Centralny System teleinformatyczny (SL2014), Lokalny System Informatyczny EFRR i EFS).

W  2021 roku złożono kolejne wnioski o dofinansowanie planowanych zadań:
-  Rewitalizacja obszaru miejskiego przy ul. Polnej 18 w Puławach wraz z budową 

infrastruktury sportowej - Polski Ład Edycja I.
-  Budowa dźwigu osobowego obsługującego budynek przy al. Partyzantów 28 w 

Puławach w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze 
B (PFRON).

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  2021 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 2021 r.

1.
I Liceum
Ogólnokształcące 
im. ks. A. J. 
Czartoryskiego 
w Puławach

Wykonane prace:
- remont dachu budynku biblioteki,
- malowanie ścian i sufitów w 14 pokojach wychowanków,
- położenie gładzi w 2 pokojach wychowanków,
- malowanie 3 łazienek w internacie,
- montaż koszy osłaniających głośniki w sali gimnastycznej. 
Zakupione wyposażenie:
- do kuchni w internacie (szafa chłodnicza, kuchnia gazowa, 
szatkownica do warzyw, profesjonalny mikser ręczny, bemar 
elektryczny),
- meble do pokoju wychowawców w internacie,
- osuszacz powietrza do biblioteki,
- kamery monitoringu wizyjnego w budynku szkoły -  2 szt.,
- krzesła do internatu -  30 szt.,
- tapczany do pokojów wychowanków -  18 szt.,
- meble do pokojów wychowanków (półki ścienne, szafki, stoliki 
nocne),
- kuchenka mikrofalowa do kuchni weekendowej wychowanków,
- tablica suchościeralna do szkoły -  2 szt.,
- projektor do szkoły,
- urządzenia wielofunkcyjne do internatu -  2szt.,
- zestaw komputerowy do pracowni komputerowej -  20 szt.,
- monitory do szkoły -  6 szt.,
- wymiana komputerów w szkole (sale lekcyjne) -  24 szt.,
- stoliki dla uczniów -  32 szt.,
- meble do sali lekcyjnej (biurko, regał).

2. Zespół Szkół Nr 2 
w Nałęczowie

Wykonane prace:
- częściowe wykonanie remontu instalacji elektrycznej,
- remont dachu budynku szkoły i Willi Janina -  pokrycie papą, 
orynnowanie,
- remont systemu kominowego, wykonanie systemu detekcji gazu 
(kotłownia),
- remont drzwi wejściowych do obiektów szkolnych.
Zakupione wyposażenie:
- zestaw do siatkówki,
- zestaw do koszykówki,
- materac zeskokowy,
- kozioł gimnastyczny,
- odskocznia gimnastyczna,
- projektor Optima,
- zestaw komputerowy dla nauczycieli -  2 szt.

3.

Zespół Szkół Nr 1 
im. Stefanii 
Sempołowskiej 
w Puławach

Wykonane prace:
- remont małej sali gimnastycznej - przygotowanie powierzchni 
starych tynków, naprawa ubytków w ścianach,
- remont dwóch toalet na I piętrze oraz 2 toalet na parterze w 
budynku głównym - prace polegały na gruntownym remoncie 
łazienek. Wykonano roboty rozbiórkowe, budowlane, ułożenie 
glazury
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i terakoty, roboty stolarskie oraz wywóz i utylizacja gruzu. 
Wymieniono urządzenia sanitarne i wykonano nową instalację wody 
i kanalizacji w toaletach,
- remont sal lekcyjnych 10 s i 19s - przygotowanie powierzchni 
ze szpachlowaniem nierówności ścian, dwukrotne malowanie 
farbami emulsyjnymi i olejnymi,
- remont korytarza i klatki schodowej przy stołówce szkolnej -  
miejscowe odkucie starych tynków, naprawa ubytków, roboty 
malarskie,
- remont studzienek przy klubie i stołówce szkolnej.
Zakupione wyposażenie:
- komputer do sal lekcyjnych -  3 szt.,
- drukarka kolorowa Epson -  2 szt.,
- szafa chłodnicza do pracowni technologicznej i na kuchnię -  2 szt.,
- stół chłodniczy sałatkowy na kuchnię,
- monitor interaktywny ze stelażem,
- krzesło drewniane składane -  40 szt.,
- maszynka do mielenia mięsa do kuchni,
- mikser ręczny Bamix do pracowni technologicznych nr 28 i 29 -  2 
szt.,
- drukarka A3 do świadectw,
- monitor LDC AOC -  3 szt. dla administracji, 2 szt. do sal 
lekcyjnych,
- telewizor Samsung do sal lekcyjnych -  2 szt.,
- mikser ręczny Braun do pracowni technologicznych -  4 szt.

4.

Zespół Szkół Nr 2 
im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 
w Puławach

Wykonane prace:
- adaptacja pomieszczenia na izolatorium -  wykonanie instalacji 
elektrycznej, hydraulicznej, kanalizacyjnej oraz malowanie,
- wykonanie instalacji internetowej, alarmowej oraz audio w budynku 
szkoły,
- wyrównanie terenu przy budynku szkoły oraz wykonanie podjazdu 
z płyt ażurowych od ulicy Piaskowej,
- remont Gabinetu medycyny szkolnej -  wykonanie podłogi oraz 
malowanie,
- wymiana drzwi w szatniach przy bloku sportowym,
- wykonanie instalacji odwodnienia przy budynku szkoły od ulicy 
Jaworowej,
- remont sali lekcyjnej nr 3 -  malowanie i wymiana oświetlenia,
- malowanie lamperii w budynku szkoły,
- naprawa wykładziny w sali gimnastycznej (ściana i podłoga),
- zabezpieczanie schodów przed poślizgiem taśmą w budynku 
szkoły,
- malowanie korytarzy II piętra oraz przy sali gimnastycznej,
- wymiana 2 lamp na korytarzu II piętra.
Zakupione wyposażenie:
- ekran elektryczny AVERS Solaris 40-30 MWP,
- drukarka HP LASER JET PRP,
- tablica pojedyncza biała - 2 szt.,
- tablica biała dwustronna mobilna - 3 szt.,
- krzesła uczniowskie - 160 szt.,
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- stoliki uczniowskie - 59 szt.,
- projektor V IV ITEK - 2 szt.,
- telewizor CTV LG 75” - 2 szt.
- podnośnik dwukolumnowy INVENTO,
- urządzenie spalinowe,
- zamrażarka,
- ekspres do kawy,
- TP-LINK TL-ER 7206 - 4 szt.

5.

Zespół Szkół Nr 3 
im. Marii 
Dąbrowskiej 
w Puławach

Wykonane prace:
- montaż klimatyzacji,
- malowanie gabinetu pedagoga szkolnego,
- montaż grzejników 60 w ciemni fotograficznej,
- malowanie pracowni przedmiotów przyrodniczych - II p, nowy 
budynek,
- wykonanie posadzki z wykładziny PCV w pracowni przedmiotów 
przyrodniczych - II p, nowy budynek,
- ułożenie płytek ceramicznych w ciemni fotograficznej,
- wykonanie zadaszenia koszy okiennych na terenie szkoły,
- wykonanie szaf ubraniowych oraz mebli do gabinetu pielęgniarki 
szkolnej,
- wykonanie posadzki z wykładziny na podesty w pracowniach 
przedmiotów przyrodniczych i matematyki -  II p, nowy budynek,
- remont sali przedmiotów socjalnych -  I p, nowy budynek,
- rolety materiałowe do pracowni szkolnych,
- malowanie gabinetu wicedyrektora szkoły wraz z wykładziną,
- remont sali języka polskiego P1 -  I p, stary budynek,
- remont gabinetu dyrektora szkoły,
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej wraz z oceną stanu 
technicznego,
- remont hydrantu p.poż. zewnętrznego,
- usługa osuszania pomieszczeń piwnicznych -  stary budynek,
- konserwacja bieżąca, w tym utrzymanie terenów zielonych. 
Zakupione wyposażenie:
- kompletny zestaw komputerowy - 8 szt.,
- dysk sieciowy,
- oprogramowanie do grafiki i edycji zdjęć,
- komputer typu laptop,
- drukarka laserowa i komputerowa,
- zestawy komputerowe na potrzeby nauczycieli do prowadzenia 
zajęć dydaktycznych,
- projektory multimedialne.

6.

Zespół Szkół 
Technicznych 
im. Marii
Skłodowskiej-Curie 
w Puławach

Wykonane prace:
- remont dwóch łazienek (damskiej i męskiej dla personelu),
- remont posadzki z wykładziny w salach lekcyjnych nr 4, 5, 9, 18 i 
26 oraz korytarzy przy salach nr 9 i 17,
- remont posadzki z wykładziny oraz parapetów w świetlicy 
szkolnej.
Zakupione wyposażenie:
- drukarka 3D da Vinci 1.0,
- projektor EPSON,
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- projektor NEC,
- przyrząd do pomiaru twardości TYPE R,
- zabudowa pracowni elektrycznej,
- zabudowa pracowni komputerowej,
- subwoofer QSC QKS 112-EU - 2 szt.,
- urządzenie wielofunkcyjne Canon IRADYV 525i,
- projektor BENQ - 3 szt.
- projektor Optomex,
- projektor Vivitek DX 283ST,
- Simens LOGO-sterownik,
- monitor,
- zestaw komputerowy,
- ekran projekcyjny AVTEK - 2 szt.

7.

Zespół Szkół 
im .Jana  
Koszczyca -  
Witkiewicza 
w Kazimierzu 
Dolnym

Wykonane prace:
- szlaban wjazdowy,
- prace demontażowe dwóch kabin natryskowych w Internacie Nr II,
- roboty budowlane - czyszczenie rynien, uzupełnienie ubytków na 
dachach budynków Zespołu Szkół,
- przeprowadzenie robót budowlanych - rozbiórka dwóch budynków 
gospodarczych,
- prace porządkowe,
- wymiana centrali oddymiania 4503-T w budynku Internatu,
- wymiana okna w budynku Internatu Nr I,
- roboty budowlane - uszczelnianie obróbki kominów w budynkach 
Zespołu Szkół,
- remont instalacji co., wymiana pomp cyrkulacyjnych w kotłowni 
Internatu,
- remont elewacji budynku szkoły, teren placu wewnętrznego,
- montaż instalacji zestawu wideodomofonu z czytnikiem 
w Internacie Nr II,
- remont i modernizacja instalacji elektrycznej w Internacie Nr II,
- remont łazienek, montaż dwóch zestawów drzwi szklanych 
prysznicowych w Internacie Nr II,
- montaż rolet w kasecie w klasach, budynek szkoły,
- montaż rolet w kasetach oraz zakup wykładzin do pokoi 
wychowanków Internatu Nr II.
Zakupione wyposażenie:
- pralka - 2 szt.,
- zestaw urządzeń do monitoringu cyfrowego,
- mikser ręczny z ramieniem,
- szatkownica elektryczna,
- odkurzacz workowy,
- suszarka elektryczna,
- chłodziarka,
- monitor do TV  przemysłowej,
- komputer (jednostka stacjonarna-poleasingowe) - 2 szt.,
- kosiarka spalinowa,
- generator ozonowy,
- automatyczny uzdatniacz do wody,
- kasa fiskalna online.
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8.

Młodzieżowy 
Ośrodek 
Wychowawczy 
w Puławach

Wykonane prace:
- zaadaptowanie dawnej pracowni ślusarni na szatnię dla uczniów 
odbywających praktyki zawodowe,
- wykonanie i montaż zabezpieczeń na klatce schodowej nr 2 
(ciągów ewakuacyjnych) grup wychowawczych,
- remont samochodu Volkswagen LPU 30 NE,
- remont samochodu Mercedes Sprinter LPU 21001.
Zakupione wyposażenie:
- monitory LCD -  7 szt.,
- urządzenie wielofunkcyjne,
- robot ręczny,
- młynek koloidalny,
- rejestrator do monitoringu -  2 szt.,
- rowery górskie -  9 szt. (dla wychowanków),
- kuchenka mikrofalowa,
- lodówka.

9.

Młodzieżowy 
Ośrodek 
Socjoterapii 
w Puławach

Wykonane prace:
- malowanie pokoi wychowanków piętro II, III, IV,
- malowanie sal lekcyjnych oraz rurek centralnego ogrzewania,
- remont łóżek (spawanie krat),
- wymiana kratek wentylacyjnych,
- malowanie drzwi zewnętrznych pokoi wychowanków oraz drzwi do 
łazienek,
- wymiana brodzika w pokoju 304 (pokój wychowanków),
- wymiana drzwi łazienkowych w pokoju 401 (pokój wychowanków),
- zabudowa pionu kanalizacyjnego w sali lekcyjnej 101,
- malowanie filarów na stołówce,
- wykonanie ławek na teren wokół budynku,
- wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego do podłączenia 
pieca konwekcyjno-parowego.
Zakupione wyposażenie:
- krzesła typu Leon - 32 szt.,
- fotel max,
- biurko,
- komoda,
- fotel rozkładany,
- niszczarka do dokumentów,
- krajalnica żywności,
- szafa biurowa 4-półkowa,
- maszynka do mielenia mięsa,
- generator pary,
- komputer AiO - 4 szt.,
- ławka szkolna - 20 szt.,
- robot planetarny,
- odtwarzacz SO NY - 2 szt.,
- komputer AiO Dell - 2 szt.,
- komputer AiO HP - 4 szt.
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10.

Specjalny Ośrodek 
Szkolno- 
Wychowawczy 
im. Marii 
Grzegorzewskiej 
w Puławach

Wykonane prace:
- posadowienie garażu wraz z utwardzeniem drogi umożliwiającej 
dojazd do garażu w ramach porozumienia z dnia 03.03.2021 r. z 
ZKZ w Puławach,
- malowanie pomieszczeń kuchennych oraz remont w związku 
z awarią rury doprowadzającej wodę w pomieszczeniu zmywalni,
- zakup materiałów do malowania stołówki szkolnej,
- zakup i montaż listew narożnych na korytarzu szkoły,
- zakup farby do oznaczenia miejsc parkingowych na terenie szkoły,
- naprawa podmurówki na zewnątrz budynku oraz schodów przy 
głównym wejściu,
- uszczelnianie i naprawa dachu szkoły,
- czyszczenie kanalizacji, kamerowanie sieci kanalizacji sanitarnej 
plus wycinka korzeni drzewa,
- udrażnianie kanalizacji w pomieszczeniach sanitarnych.
Zakupione wyposażenie:
- podnośnik transportowo-kąpielowy ARNOLD - zakupiony na 
potrzeby uczniów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
- projektor INFOKUS,
- głośniki Blaupunkt,
- kuchenka mikrofalowa,
- sprzęt sportowy do ćwiczeń na wyposażenie siłowni i sali 
gimnastycznej,
- stolik na wyposażenie świetlic w internacie -  4 szt.,
- krzesło na wyposażenie świetlic w internacie -  16 szt.,
- komputer PC/DELL - wyposażenie pracowni komputerowej - 10 
szt.,
- naświetlacz szufladowy ze stali szlachetnej,
- wyciskarka do owoców wolnoobrotowa.

11.

Specjalny Ośrodek 
Szkolno -  
Wychowawczy 
im. św. Franciszka 
z Asyżu 
w Kęble

Wykonane prace:
- malowanie sypialni w internacie,
- olejowanie podłóg w internacie (pokój nauczycielski i świetlica). 
Zakupione wyposażenie:
- zestawy komputerowe do sali komputerowej,
- krzesła uczniowskie do sal lekcyjnych,
- generator ozonu,
- szafki kuchenne ze stali nierdzewnej,
- mikrofalówka do kuchni,
- pralka,
- zestaw do terapii Biofeedback,
- myjka ciśnieniowa,
- wyposażono sale do W W RD w pomoce dydaktyczne, meble (półki, 
biurko, krzesło, szafka, szafa) oraz laptop.

12.
Zespół Kształcenia 
Zawodowego 
w Puławach

Wykonane prace:
- wykonanie projektu do rozbudowy instalacji ppoż.
Zakupione wyposażenie:
- hydrant 4 szt. oraz rury stalowe ocynkowane do realizacji zaleceń 
kontroli Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Puławach,
- komputer Dell - 4 szt.,
- access point - 2 szt.
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13.

Regionalne 
Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego 
w Puławach

Wykonane prace:
- wymiana okien pawilon B, pawilon C,
- remont łazienek w pokojach (demontaż kabin prysznicowych, 
wymiana glazury i terakoty),
- remont pokoi parter pawilon A,
- malowanie pokoi, korytarzy pawilon B,
- rozbudowa systemu monitoringu.
Zakupione wyposażenie:
- sprzęt AGD do kuchni RCKU (patelnia elektryczna, maszyna 
wieloczynnościowa, chłodnie 2 szt., lodówka),
- tapczany do pokoi wychowanków,
- komputery do sal lekcyjnych, monitory, drukarka, telewizor.

14.

Powiatowe
Centrum
Doskonalenia
Zawodowego
Nauczycieli
w Puławach

Zakupione wyposażenie:
- Laptop DELL INSPIRION 155502Z - 2 szt.

15.
Młodzieżowy Dom 
Kultury 
w Puławach

Zakupione wyposażenie:
- komputer Lenovo P310 T W  e3-2345v5 16GB/240SSD W IN 10 
PRO,
- elementy perkusji: Sabian SBR 2-Pack (14’, 18”) TAMA Club Jam 
Shell Set (CCM),
- drukarka Brother MFC-J5330DW ,
- computer Dell 5060 SFF i5-8500 32GB 480SSD BN Win 10 Home
- 2 szt.,
- cienkoramkowy Monitor Elzo FlexScan Ev2450 24” IPS,
- monitor Elzo Ev2450 24” 1920x1080 Klasa A,
- laptop Apple Pro A1502 i7-4558U 16GB 250SSD MacOS A.

16.

Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna 
w Puławach

Wykonane prace:
- zakup oraz montaż drzwi wewnętrznych do archiwum,
- usługa hydrauliczna w toalecie.
Zakupione wyposażenie:
- zakup komputerów stacjonarnych do gabinetów 2, 4, 8, 10 oraz do 
sekretariatu.

17.

Szkolne 
Schronisko 
Młodzieżowe 
w Puławach

Wykonane prace:
- kamerowanie sieci kanalizacji sanitarnej,
- przebudowa poziomu kanalizacyjnego,
- remont posadzki po wymianie rur kanalizacji sanitarnej. 
Zakupione wyposażenie:
- łóżka piętrowe 10 szt.,
- materace 14 szt.,
- kołdry, poduszki,
- szafy 3 szt.,
- zmywarka do naczyń stołowych.

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 XXI/181/2020 z dnia 25.11.2020r.

Przedmiotowy zakres współpracy w 2021 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: 60 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) promocję turystyki i obszarów turystycznych powiatu,
4) 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. Fundacja im. Wincentego i Franciszka Lesslów: VI Festiwal im. Wincentego 
i Franciszka Lesslów w Puławach - 3 000,00 zł,

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Puławach: 
Dzień Seniora dniem promocji kultury i dziedzictwa Ziemi Puławskiej - 2 500,00 zł,

3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Puławach: Internetowy 
Festiwal Filmowy „Ochrona dziedzictwa kultury -  spotkania z historią” - 6 000,00 zł,

4. Stowarzyszenie „Rodzina”: XXI Dzień Papieski - 6 000,00 zł
5. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej: Żołnierze Wyklęci zawsze w naszej 

pamięci -  upamiętnienie Mariana Bernaciaka ps. „Orlik” w 75. rocznicę jego śmierci - 
8 000,00 zł.

6. Stowarzyszenie „Zagrody Razem”: Piknik pod dębami z historią i tradycją w tle -  2
500,00 zł.

7. Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa: Wydanie Tomiku Wierszy podsumowującego 
IX Nałęczowskie Spotkania z Poezją -  3 000,00 zł.

8. Parafia Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach: Koncert Wielkanocny w 230. 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja -  8 000,00 zł.

9. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Puławy: Jubileusz 40 -  lecia XXII 
Drużyny Starszoharcerskiej im. Zawiszy Czarnego i 105. rocznicy powstania Hufca 
ZHP Puławy -  3 000,00 zł.
W  związku z panującą dalej w ubiegłym roku epidemią Covid-19 część ww. zadań nie 

została zrealizowana. Z dotacji zrezygnowali: Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Puławach, Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 
w Puławach.

Reasumując, w trybie konkursowym łącznie przyznano organizacjom 42 000,00 zł, 
w tym organizacje zrezygnowały z dotacji w łącznej wysokości 5 500,00 zł.

Małe Granty - wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie art. 19 a ustawy 
o pożytku publicznym i wolontariacie:

1. Końskowolskie Towarzystwo Społeczno - Regionalne: „Na Piskorach i w Zagórkach” 
-  4 000,00 zł,

2. Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”: „Koncert Nadziei” - 3 000 zł,
3. Koło Gospodyń Wiejskich „Hutowianki”: „Pożegnanie lata, wystawa rękodzieł lokalnej 

społeczności” -  1 500,00 zł.
W  trybie pozakonkursowym łącznie przyznano organizacjom 8 500,00 zł, w tym 

Puławskie Towarzystwo Chorych „Hospicjum” zrezygnowało z przyznanej dotacji 
z wysokości 3 000,00 zł.

170



Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2021 rok

W wyniku konkursu, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
przyznano dofinansowanie do realizacji następujących projektów:

1. Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Organizacja ogólnodostępnych 
imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych „Ogólnopolskie Biegi o Błękitną Wstęgę 
Wisły” -  2 800,00 zł,

2. Klub Sportowy „POWIŚLAK” w Końskowoli „Udział drużyny KS Powiślak Końskowola 
w Lubelskiej Lidze Piłki Nożnej (grupa trampkarzy starszych)” -  3 000,00 zł,

3. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - "Współzawodnictwo międzyszkolne: Igrzyska 
Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada" -  44 000,00 zł,

4. Klub Sportowy "WISŁA" Puławy - "Puławy SUPERSPRINT CUP" -  2 700,00 zł,
5. Klub Sportowy "WISŁA" Puławy -  Czwartki lekkoatletyczne 2021 -  3 700,00 zł,
6. Stowarzyszenie "RODZINA" - Rowerowy Wyścig po "Kremówki" -  3 800,00 zł. 

Reasumując, w trybie konkursowym łącznie przyznano organizacjom 60 000,00 zł
wszystkie zadania zostały zrealizowane i rozliczone.

W zakresie turystyki w 2021 r. w postępowaniu konkursowym przyznano 
dofinansowanie dla poniższych zadań:

1) WOPR w Lublinie na zadanie pn.: „Turystyka kajakowa - krajobrazowe spływy Wisłą” 
-  kwota 6 500,00 zł,

2) Towarzystwa Inicjatyw Własnych „Inspiracje” - Spływ kajakowy Wieprzem „Dzień 
Flagi” -  kwota 4 000,00 zł,

3) Lokalnej Organizacji Turystycznej Kraina Lessowych Wąwozów w Nałęczowie na 
zadanie „Nałęczowski szlak literacki” - kwota 4 500,00 zł.

Wszystkie ww. zadania zostały zrealizowane i rozliczone.

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
realizowanych działań.

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
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ustanowienia nagrody i przyjęcia regulaminu przyznawania Nagród Starosty Puławskiego 
„Wolontariusz roku Powiatu Puławskiego”. 3 grudnia 2021 r. odbyła się już 3 edycja święta 
wolontariuszy. Wręczono 29 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.

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, pełni funkcję 
wiceprzewodniczącej 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 finansowania pediatrii w Polsce,
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-  w sprawie konieczności zapewnienia długoterminowej perspektywy działań w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego,

-  w sprawie zabezpieczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
-  w sprawie szpitali powiatowych,
-  w sprawie prawnego uregulowania zasad stwierdzania zgonu,
-  w sprawie konieczności zmiany art. 130a ustawy -  Prawo o ruchu drogowym,
-  w sprawie 100-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
-  w sprawie wynagradzania pielęgniarek w domach pomocy społecznej,
-  w sprawie pozycji jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu lokalnej polityki

oświatowej.

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.

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”.

173



Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2021 rok

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  2021 r. Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego był 
głównym współorganizatorem Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum 
Regionów Trójmorza organizowanego przez Marszałka Województwa Lubelskiego.

Przedstawicielem powiatu w Instytucie jest Sekretarz Powiatu Waldemar Orkiszewski.
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