RAPORT O STANIE
POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

Rok 2018

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU
Nazwa

POWIAT JAROSŁAWSKI

Okres, którego dotyczy
raport

1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.

Liczba mieszkańców wg
stanu na dzień 30 czerwca
120.980 mieszkańców.
2018 r. (tj. według ostatnich
dostępnych danych GUS)
Krótki opis sytuacji
demograficznej

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

Powierzchnia

1029 km2

Podział administracyjny

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

PODSTAWOWE DANE NA KONIEC 2018 r.
• Wydatki budżetu powiatu jarosławskiego w 2018 r. wyniosły 172 076 000 zł, co w przeliczeniu
na 1 mieszkańca daje 1422 zł.
• Wydatki inwestycyjne wyniosły 37 636 000 zł, co daje 311 zł na 1 mieszkańca i wynosi
21,87% budżetu.

• Zadłużenie powiatu na 31 grudnia 2018 r. wynosiło 29,35%, zaś stopa bezrobocia w powiecie na
koniec 2018 r. to 12,2%.

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE
NA KONIEC 2018 r.

Podstawowe dane finansowe
na koniec 2018r.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 146.088.283,95 zł zostały wykonane w kwocie
146.432.597,18 zł, tj.100,24 %. planu, zaś dochody majątkowe zaplanowane w wysokości
25.990.523,29 zł i zostały wykonane w kwocie 21.877.854,26 zł, tj. 84,18 % .
Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 184.453.807,24 zł
i został wykonany w kwocie 172.075.639,26 zł, co stanowi 93,29 % .
Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości – 142.265.687,61 zł zostały wykonane w kwocie
134.439.706,58 zł, tj.94,50%. Z kolei wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości
42.188.119,63 zł zostały wykonane w kwocie 37.635.932,68 zł, stanowią.89,21% planu.
Planowane przychody w kwocie 15.775.000 zł wykonano w wysokości 21.816.786,05 zł tj.
138,29 % a rozchody planowane w kwocie 3.400.000 zł wykonano
w 100%.

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE
NA KONIEC 2018 r.

REALIZACJA ZADAŃ POWIATU W 2018 r.
Powiat Jarosławski wykonywał zadania
w obszarach tematycznych wynikających z jego
prawnych kompetencji oraz zadań powierzonych,
• ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i
w tym:
gospodarki wodnej
• edukacji
• bezpieczeństwa publicznego i obronności
• kultury fizycznej i turystyki
• administracji architektonicznej i budowlanej
• polityki społecznej
• geodezji, kartografii i katastru
• wsparcia osób niepełnosprawnych
• gospodarki nieruchomościami
• promocji i ochrony zdrowia
• ochrony praw konsumenckich
• rynku pracy
• nieodpłatnej pomocy prawnej
• kultury
• współpracy z organizacjami pozarządowymi
• transportu i dróg publicznych
• promocji i rozwoju powiatu

EDUKACJA PUBLICZNA
1.
2.
3.
4.

5.
6.

I Liceum Ogólnokształcące
7.
im. M. Kopernika
8.
Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych
i Licealnych im. A. Witkowskiego
9.
Zespół Szkół Ekonomicznych
i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej 10.
Zespół Szkół Budowlanych
11.
i Ogólnokształcących im. Króla
Kazimierza Wielkiego
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych 12.
i Ogólnokształcących im. M. Curie –
Skłodowskiej
13.
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. S. Banacha

Zespół Szkół Innowacyjnych
Zespół Szkół Ogólnokształcących,
Zawodowych i Rolniczych
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Jana Pawła II
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
Zespół Placówek OświatowoWychowawczych
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego
Powiatowe Ognisko Baletowe im. Lidii
Nartowskiej

EDUKACJA PUBLICZNA
• Edukacja powiatowa objęła 4664 uczniów, którzy odbywali zajęcia
w 165 oddziałach liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej
szkoły I stopnia;
• 82 uczniów dorosłych w 4 oddziałach;
• oraz 201 uczniów w 25 oddziałach kształcenia specjalnego.

EDUKACJA PUBLICZNA - INWESTYCJE
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi w Zespole Szkół
Innowacyjnych w Jarosławiu.
• Przebudowa budynku Zespoły Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im.
Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu w zakresie utwardzenia terenu wraz z likwidacją
składów opału, przebudową szachtów piwnicznych i izolacją zachodniej ściany
fundamentowej.

• Przebudowa dachu na sali gimnastycznej
im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu.

I

Liceum

Ogólnokształcącego

• Rozpoczęto procedury związane z realizacją i dostosowaniem budynku przy
ul. Tarnowskiego 1 w J-wiu dla potrzeb Powiatowego Ogniska Baletowego.

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
• Oddano do użytku nowoczesny budynek Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu dla oddziałów ginekologii, położnictwa i neonatologii,
bloku operacyjnego oraz apteki szpitalnej i centralnej sterylizatornii.
• Rozpoczęto procedury związane z utworzeniem w Centrum Opieki
Medycznej w Jarosławiu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
• W ramach ogólnopolskiej akcji „Kocham, więc badam!” lekarz
radiolog dziecięcy realizował badania USG dla dzieci. Akcja miała na
celu wykonanie bezpłatnych badań przesiewowych u dzieci w wieku
od 9 miesięcy do 6 lat. Przebadano 120 dzieci.
• Nawiązano współpracę z Kołem Naukowym „Onkoma” przy Klinice
Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii - Instytucie
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, w celu wspólnej realizacji
programu edukacyjno-profilaktycznego na temat czerniaka.

POMOC SPOŁECZNA
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Powiat Jarosławski prowadzi cztery domy pomocy społecznej o łącznej
liczbie miejsc 413. W DPS-ach na terenie Powiatu Jarosławskiego
w 2018r. przebywało 408 osób. Miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2018 r. wynosił:
• Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu: 3 397,95 zł.
• Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy: 3 416,38 zł.
• Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach: 3 084,32 zł.
• Dom Pomocy Społecznej w Wysocku: 3 266,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA
Mieszkanie chronione:
• Powiat Jarosławski w 2018 r. kontynuował projekt „Mieszkanie chronione”.
Mieszkanie funkcjonuje w budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.
• Przeznaczone jest ono dla 9 osób niepełnosprawnych, w szczególności
z niepełnosprawnością intelektualną. Opiekę zapewniają 24h na dobę asystenci
osób niepełnosprawnych.
• Kwota dofinasowania na 2018 r. wyniosła 226 800 zł oraz środki własne
Stowarzyszenia finansowe w wysokości 28 680 zł i wkładu osobowego o wartości
28 020 zł.

POMOC SPOŁECZNA
Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK):
W ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu
w roku 2018 funkcjonował Punkt Interwencji Kryzysowej. Świadczone
w nim było bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne,
terapeutyczne rodzin oraz specjalisty ds. przemocy w rodzinie.
• Radca prawny w 2018 r. udzielił 130 porad;
• Psycholog udzielił 128 godz. poradnictwa;
• Terapeuta rodzin udzielił 169 godz. terapii rodzinnej.

POMOC SPOŁECZNA
Piecza zastępcza:
• W 2018 roku funkcjonowało 80 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 131 dzieci.

• Wydatkowano kwotę 1 306 883,02 zł oraz 274 118,38 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci
pochodzących z powiatu jarosławskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych
powiatów. Wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych wyniosły łącznie 173 474,88 zł.
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu w 2018 r. realizowało w ramach wspierania
rodzinnej pieczy zastępczej rządowe programy „Rodzina 500 Plus” oraz „Dobry start”.
• W powiecie jarosławskim funkcjonuje również „Dom pod Lipami” - Placówka OpiekuńczoWychowawcza w Radymnie, pełniąca rolę instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 30 wychowanków.

POMOC SPOŁECZNA – WSPIERANIE
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
• W ramach dysponowania środkami Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, PCPR w Jarosławiu realizował
w 2018 r. zadania dotyczące finansowania działalności Warsztatów
Terapii Zajęciowej;
• to także dofinansowania z PFRON, czyli: turnusy rehabilitacyjne, zakup
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu
rehabilitacyjnego.
W roku 2018 na powyższe zadania przeznaczono kwotę 1 934 522 zł.
• W 2018r. został także sfinansowany ze środków PFRON program
"Zajęcia klubowe w WTZ" na kwotę 40 500 zł.

POMOC SPOŁECZNA – WSPIERANIE
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
• Realizacja programu pod nazwą „Program wyrównywania różnic
między regionami III”, finansowanego ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowa na kwotę
127.855,00 zł.
• W 2018 r. złożono 119 wniosków na dofinansowania likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na kwotę:
986.049,00 zł, zawarto 70 umów o dofinansowanie. Łącznie w 2018
roku wypłacono 69 dofinansowań na kwotę 249.525,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – WSPIERANIE
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
• W 2018 roku wypłacono dofinansowania sportu, kultury, rekreacji
i turystyki dla 22 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na łączną kwotę
3.342,00 zł.
• W 2018 r. w ramach programu Aktywny samorząd moduł I i II zostało
złożonych 112 wniosków. Z czego zrealizowano 78 wniosków na łączną
kwotę 285.151,57 zł.
W ramach tych zadań dofinansowano zakup sprzętu elektronicznego, protezy,
oprzyrządowanie do samochodu, utrzymanie sprawności technicznej do
posiadanego wózka elektrycznego, pomoc w uzyskaniu prawo jazdy kat. B, pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych.

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

• Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie jarosławskim (III)” wsparciem w 2018 r. objęto 16 osób
niepełnosprawnych w tym: 10 osób w ramach stażu, 1 osoba
w ramach środków na podjęcie działalności gospodarczej, 5 osób
w ramach bonu szkoleniowego.

POMOC SPOŁECZNA – WSPIERANIE
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
• Projekt pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy
w powiecie jarosławskim (IV)” objęto wsparciem 14 osób
niepełnosprawnych w tym: 12 osób w ramach stażu, 1 osoba w ramach
środków na podjęcie działalności gospodarczej, 1 osoba w ramach
refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy.
• Projektem „Rozwój drogą do kariery” objęto wsparciem 7 osób
niepełnosprawnych w tym. Wśród nich 3 osoby po zakończonym stażu
zostały skierowane do pracy.

• Projektem „Moja przyszłość” objęto wsparciem 2 osoby niepełnosprawne.
Planowany termin zakończenia projektu: 31 grudnia 2019 r.

TRANSPORT I DROGI PUBLICZNE
• Zaplanowano 59 inwestycji drogowo-mostowych na kwotę 35 970 953,97 zł. Wykonano
59 inwestycji na kwotę 35 308 489,71 zł, co stanowi 98,16 % planu.
Głównymi inwestycjami zrealizowanymi w 2018 r. były:
• „Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę drogi
powiatowej nr 1725R Jarosław – Pawłosiów, nr 1725R ul. Pawłosiowska, pomiędzy autostradą A4
a miastem Jarosław”. Wartość – 6.744.566,47 zł, w tym: UE – 5.517.180,32 zł; gm. Pawłosiów –
204.632,40 zł; m. Jarosław – 204.632,40 zł; śr. własne – 818.121,35 zł.
• „Rozbudowa drogi powiatowej nr1818R Radymno – Chałupki Medyckie od km 2+688 do km
2+988 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 2+858 oraz budową i rozbiórką
drogi dojazdowej z mostem tymczasowym”. Wartość 7.438.739,09 zł, w tym: budżet państwa –
4.076.900 zł; gm. Radymno – 500.000 zł; śr. własne – 2.861.839,09 zł.

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

TRANSPORT I DROGI PUBLICZNE
• Utworzono zamiejscowe stanowisko do spraw rejestracji pojazdów
w mieście Radymno.
• Zarejestrowano 15 334 pojazdów.
• Wydano 3 510 praw jazdy.
• Skontrolowano 14 ośrodków szkolenia kierowców.
• Skontrolowano 11 stacji kontroli pojazdów.

KULTURA, OCHRONA ZABYTKÓW,
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA
W ramach środków zarezerwowanych w budżecie na realizację działań z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, promocji oraz sportu odbyły się następujące imprezy i wydarzenia:
• Wydarzenia z cyklu „Starosta Jarosławski Zaprasza”:
Koncert „Jazz Show Sasha Strunin i Gary Guthman” oraz koncert Kevina Kennera.

Powiatowy Dzień Matki.
Koncert Małgorzaty Walewskiej z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej dla pracowników
oświaty.
Koncert organowy Arkadiusza Popławskiego, Kolegiata pw. Bożego Ciała w Jarosławiu.

KULTURA, OCHRONA ZABYTKÓW,
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA
• Cykl uroczystości związanych ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę pod wspólnym
hasłem „Jarosławskie dla Niepodległej”, organizowanych we współpracy z Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, szkołami średnimi oraz innymi partnerami. W ramach podsumowania akcji
została wydana książka „Jarosławskie drogi do Niepodległości”.

• Współorganizacja uroczystych obchodów 20-lecia restytucji Powiatu Jarosławskiego – wydanie
okolicznościowego albumu „Jarosławskie. Przemiany”.
• Dożynki Powiatowo-Archidiecezjalne w Jarosławiu.
• XI Jarosławskie Potyczki Ortograficzne.
• Konkurs Przetworów Tradycyjnych Powiatu Jarosławskiego „Z Babcinej spiżarni” połączony ze
Zjazdem Integracyjnym Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Jarosławskiego – organizowany
wspólnie z Powiatową Radą Kół Gospodyń Wiejskich oraz Wójtem Gminy Laszki.

KULTURA, OCHRONA ZABYTKÓW,
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA
• Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju mieszkańcom Rejonu Jaworowskiego na Ukrainie na
przejściu granicznym w Budomierzu.
• Agrotargi Wschód – objęcie patronatem i pomoc w promocji wydarzenia.
• Włączenie się w wydarzenia organizowane przez jarosławskie parafie: m.in. Orszak Trzech Króli,
Pola Nadziei, Z bliźnim na majówkę, Marsz Światła, Jarosławska Droga Krzyżowa.
• Wydarzenia organizowane wspólnie z Gminą Miejską Jarosław: m.in. „Bieg Tropem Wilczym”,
„Zlot Gwiaździsty. Śladami Przeszłości”, Narodowe Czytanie "Przedwiośnia", XVII Regionalny
Konkurs Recytatorski i Poetycki im. Jerzego Hordyńskiego.
• Współorganizacja Triatlonu Radymno 2018.
• Objęcie patronatem honorowym Starosty Jarosławskiego 105 wydarzeń o charakterze
kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i społeczno-gospodarczym.

KULTURA, OCHRONA ZABYTKÓW,
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA
W 2018 r. na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu sportu
dzieci i młodzieży, decyzją Zarządu Powiatu Jarosławskiego zostały
przyznane dotacje na realizację następujących zadań z zakresu kultury
fizycznej:
• Jarosławska Kultura Fizyczna, kwota dotacji: 15 000 zł.
• Handball OK – stawiamy na rozwój, kwota dotacji: 150 000 zł.

KULTURA, OCHRONA ZABYTKÓW,
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA
W 2018 roku Powiat Jarosławski otrzymał unijne dofinansowanie ze
Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w ramach Programu
Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 na mikroprojekt z zakresu
upowszechniania turystki:
„Twoje miejsca - Twoje dziedzictwo. Ziemia Jarosławska-Svidnik.
Budowa nowych transgranicznych produktów turystycznych”.
Wartość projektu: 58 425,00 euro.

GEODEZJA, KARTOGRAFIA I KATASTER
Realizowano zadania obejmujące:
• Tworzenie Bazy danych GESUT, BDOT500 oraz mapy zasadniczej
w ramach realizowanych projektów: Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN-Faza II) K-GESUT, dla 34 obrębów
ewidencyjnych położonych w następujących gminach: Laszki,
Pawłosiów, gmina Pruchnik, Rokietnica, miasto Jarosław, miasto
Pruchnik, miasto Radymno.
• Wykonano prace związane z utworzeniem 34 baz danych BDOT500
i dostosowano 4 bazy danych BDOT500 do zgodności
z obowiązującym modelem danych.

GEODEZJA, KARTOGRAFIA I KATASTER
Realizowano zadania obejmujące:
• Modernizację ewidencji gruntów i budynków. W ramach realizacji
porozumienia z Głównym Geodetą Kraju przeprowadzone zostały
prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków 12
obrębów ewidencyjnych z terenu powiatu jarosławskiego w tym:
Gmina Laszki 9 obrębów (Charytany, Czerniawka, Laszki, Miękisz
Nowy, Miękisz Stary, Tuchla, Wietlin III, Wietlin Wieś, Wysock)
Gmina Pawłosiów 3 obręby (Cieszacin Mały, Cieszacin Wielki,
Szczytna).

GEODEZJA, KARTOGRAFIA I KATASTER
Realizowano zadania obejmujące:
• Scalenie gruntów w obszarze wsi Jodłówka w ramach programu
wspólnotowego „PROW 2014-2020”.
• Scalenie gruntów w obszarze miasta Pruchnik w ramach programu
wspólnotowego „PROW 2014-2020”.
• Scalenie gruntów w obszarze wsi Jankowice w ramach programu
wspólnotowego „PROW 2014-2020”.
• Scalenie gruntów w obszarze wsi Boratyn w ramach programu
wspólnotowego „PROW 2014-2020”.
• Scalenie gruntów w obszarze wsi Rzeplin w ramach programu
wspólnotowego „PROW 2014-2020”.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Powiat Jarosławski jest właścicielem nieruchomości o łącznej
powierzchni 486,1447 ha, w tym:
• 462,3626 ha – oddane w trwały zarząd na rzecz powiatowych
jednostek organizacyjnych,
• 0,0698 ha – oddane w użytkowanie wieczyste (Muzeum
w Jarosławiu),
• 5,9287 ha – oddane w użytkowanie (COM w Jarosławiu, Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu),
• 35,4045 ha - pozostałe.
Z ogólnej powierzchni – ponad 86% stanowią drogi.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI
W 2018 roku:
• spowiatyzowano 22 działki ewidencyjne leżące w ciągu drogi powiatowej
na ogólną powierzchnię ponad 9 ha, stwierdzone decyzjami Wojewody
Podkarpackiego.
• Powiat został właścicielem 4 działek w związku z realizacją inwestycji
drogowej „Rozbudowa drogi powiatowej Radymno-Chałupki Medyckie
wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu oraz budową
i rozbiórką drogi objazdowej z mostem tymczasowym w m. Michałówka
i Duńkowice”.
• Powiat otrzymał w drodze darowizny od Województwa Podkarpackiego
udział w wysokości ½ części w nieruchomości o łącznej powierzchni 9 arów
położonej w Jarosławiu przy ul. Kasprowicza.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
W 2018 roku w wyniku przetargu nieograniczonego sprzedano na rzecz osób
fizycznych zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Radawie
(tj. 6 działek o łącznej powierzchni 37 arów).
Dochody w 2018r. wyniosły 413 427 zł (netto) z tytułu:
• Sprzedaży nieruchomości: 151 500 zł.
• Czynszu dzierżawnego i najmu: 173 564 zł.
• Trwałego zarządu: 12 668 zł.
• Wieczystego użytkowania: 578 zł.
• Wpływy z usług: 42 460 zł.
• Wynagrodzenie z różnych dochodów: 32 657 zł.

ADMINISTRACJA
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
W roku 2018 przyjęto/ wydano dokumenty (wybrane pozycje):
• Ilość wniosków pozwolenia na budowę – 1037.
• Ilość wydanych decyzji pozwolenia na budowę – 900.
• Zatwierdzanie projektów budowlanych – 900.
• Ilość wniosków zgłoszenia robót budowlanych- 868.
• Ilość decyzji sprzeciwu przyjęcia zgłoszenia wykonania robót
budowlanych – 47.
• Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych 766.

ADMINISTRACJA
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
W zakresie przygotowania scalenia gruntów:
• przygotowanie zestawienia rzeczowo-finansowego dla wsi
Kramarzówka,

• przygotowanie zestawienia rzeczowo-finansowego dla wsi
Wola Węgierska,
• przygotowanie zestawienia rzeczowo-finansowego dla wsi Węgierka.

ADMINISTRACJA
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
Dokumentacja projektowa na:
• Przebudowę dachu na sali gimnastycznej I LO o wartości 454 977,06 zł.
• Budowę sali gimnastycznej wraz złącznikiem i salami dydaktycznymi w ZSI o wartości
37 515 zł.
• Przebudowę budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w celu dostosowania do potrzeb do
ogniska baletowego o wartości 72 570 zł.
• Wykonanie zastępcze robót budowalnych dla zagospodarowania poscaleniowego wsi
Bystrowice, Więckowice, Tyniowice o wartości 70 973,29 zł.
• Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej dla termomodernizacji budynków oświatowych
o wartości 14 574 715,71 zł.
Przebudowa budynku ZSSChiO:
• utwardzenie terenu, likwidacja składów opału, przebudowa szachtów, izolacja ściany
zachodniej - wartość 407 341,91 zł.

GOSPODARKA WODNA,
OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO,
LEŚNICTWO I RYBOŁOWSTWO
W 2018 r. realizowano sprawy (pozwolenia, analizy, zgłoszenia, kontrole,
interwencje, realizacja umów i porozumień, koncesje, nadzory) w zakresie:
• ochrony powietrza,
• gospodarki odpadami,
• emisji hałasu,
• łowiectwa,
• prawa geologicznego i górniczego,
• ochrony przyrody,
• leśnictwa (m.in. zgodnie z zawartymi porozumieniami w 2018 r. Nadleśnictwo
Jarosław sprawowało nadzór nad 2 665,91 ha, Nadleśnictwo Kańczuga
nadzorowało 650,47 ha)
• rolnictwa i rybactwa śródlądowego (m.in. wydano 164 karty wędkarskie).

PORZĄDEK PUBLICZNY
I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI
Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem
Starosty Jarosławskiego odbywały się wspólnie z Powiatowym
Zespołem Zarzadzania Kryzysowego. Problematyka posiedzeń
obejmowała:
• stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu,
• ochronę przeciwpożarową,
• realizację zadań w ramach Programu „Bezpieczne Wakacje”,
• gotowość służb do reagowania w okresie zimowym,
• możliwość podejmowania działań w zagrożeniach sanitarnoweterynaryjnych.

PORZĄDEK PUBLICZNY
I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI
• W planie operacyjnym ochrony przed powodzią wskazano tereny nieobwałowane
narażone na niebezpieczeństwo powodzi, wykaz dróg i mostów zagrożonych
uszkodzeniem jak również zestawienie sił i środków przewidzianych do
przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowych.
• W Starostwie Powiatowym zlokalizowany jest magazyn przeciwpowodziowy
wyposażony w sprzęt i środki niezbędne do prowadzenia działań ratunkowych
w pierwszej fazie akcji. W 2018 r. doposażono go w agregat prądotwórczy,
śpiwory, zestawy oświetleniowe oraz plandeki. Zawarta jest również umowa
z przedsiębiorcą na dostawę piasku, który wykorzystany będzie do wypełnienia
worków w celu uszczelniania i podwyższania wałów powodziowych.
• W listopadzie 2018 r., na połączonym posiedzeniu Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa, przedstawiono projekt stanu
zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu, który został przedłożony
i przyjęty uchwałą nr IV/34/2019 Rady Powiatu Jarosławskiego z 31.01.2019 r.,

PORZĄDEK PUBLICZNY
I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI
• W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
opracowany jest i zatwierdzony 6 listopada 2018 r. Powiatowy Plan
Ratowniczy, który skorelowany jest z Planem Zarządzania Kryzysowego
Powiatu.
• W ramach przeprowadzonego w maju ćwiczenia pk. „MAJ 2018”
doskonalono procedury systemu ostrzegania i alarmowania ludności
w sytuacji pożaru wielkoobszarowego na terenie Miasta i Gminy Pruchnik.
Doskonalono również współdziałanie organów sił działających na terenie
powiatu tj. KPPSP, KPP, Straży Granicznej, jednostek organizacyjnych
powiatu oraz Ratownictwa Medycznego. Po raz pierwszy w ćwiczeniu udział
wzięli żołnierze 34 batalionu lekkiej piechoty 3 Podkarpackiej Brygady
Obrony Terytorialnej. W ćwiczeniu wzięło udział 350 osób i funkcjonariuszy.

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ
AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY
• Stopa bezrobocia na koniec 2018 r. wynosiła 12,2% tj. o 1,1 % mniej
niż na koniec 2017 r.
• Na koniec 2018 r. zarejestrowanych było 6 551 osób bezrobotnych
w stosunku do roku 2017 nastąpił spadek o 474 osoby.
• 51% bezrobotnych stanowiły osoby bezrobotne pozostające bez pracy
powyżej12 miesięcy. Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku
wynosiła 944, tj. 14,4% ogólnej liczby zarejestrowanych.

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ
AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY
W 2018 roku ze wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu w postaci
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało 1 518 osób.
• Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia
społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 r.ż. - 131 osób.
• Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego, pracodawcy – 181 osób.
• Dotacje jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - 117 osób.
• Prace interwencyjne - 216 osób.
• Szkolenia indywidualne – 52 osoby.
• Bon szkoleniowy – 51 osób.
• Bon na zasiedlenie – 69 osób.
• Prace społecznie użyteczne w ramach Programu Aktywizacja i Integracja - 4 osoby.

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ
AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY
Realizowane projekty współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Społecznego:
• Projekt pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w
powiecie jarosławskim (IV)”. Realizowane formy aktywizacji zawodowej: staż,
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie
stanowiska pracy.
• Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
jarosławskim (III)”. Realizowane działania aktywizacyjne: staż, bon szkoleniowy, bon na
zasiedlenie, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej.
• Projekt pn. „Rozwój drogą do kariery”. Realizowane formy wsparcia: szkolenie
zawodowe (2 rodzaje), staż oraz wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla
skierowanych bezrobotnych.
• Projekt pn. „Moja przyszłość”. Realizowane formy wsparcia: indywidualny plan działania,
doradztwo
zawodowe,
pośrednictwo
pracy,
prace
interwencyjne,
staż,
doposażenie/wyposażenie miejsc pracy.

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ
AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY
Krajowy Fundusz Szkoleniowy:
• Od Pracodawców wpłynęło 74 wnioski o przyznanie środków
w ramach KFS, podpisano 49 umów.
• W ramach zawartych umów przeszkolono 237 pracowników.
Sfinansowano:
• kursy dla 13 pracodawców i 232 pracowników,
• studia podyplomowe dla 2 pracodawców i 5 pracowników.

OCHRONA PRAW KONSUMENTA
Zapewnienie
bezpłatnego
poradnictwa
konsumenckiego
i informacji prawnej w ilości 234 porad, w tym:
• 132 porad udzielonych konsumentom podczas ich wizyty w biurze
Rzecznika.
• 98 porad udzielonych konsumentom telefonicznie.
• 4 porady internetowo.
• 74 wystąpień do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw
i interesów konsumentów.
• Sporządzenie konsumentom do Sądu Cywilnego pozwów
w 6 sprawach.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
I EDUKACJA PRAWNA
W 2018 r. udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 1 645 osobom. Dziedziny
prawa, w których udzielono najwięcej porad:
• prawo cywilne – 243.
• Prawo spadkowe -162.
• Prawo rzeczowe – 143.
• Ubezpieczenia społeczne – 133.
Beneficjenci pomocy:
• Seniorzy (powyżej 65 lat) – 599.
• Juniorzy (poniżej 26 lat) – 195.
• Posiadacze Karty Dużej Rodziny – 101.

ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE
SPOZA BUDŻETU POWIATU
24 858 430, 20 zł
Źródło pozyskania środków

Zadanie
„Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta
Pruchnik”
„Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka
gmina Pruchnik”
„Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin”

Dotacja celowa w ramach programów
„Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi
finansowanych z udziałem środków Jankowice”
europejskich oraz środków, o których „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn”
mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b
ustawy,
lub
płatności „Bliżej rynku pracy - kompleksowy program edukacji
w
ramach
budżetu
środków zawodowej w Powiecie Jarosławskim”
europejskich,
realizowanych
przez
jednostki samorządu terytorialnego
CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i

Kwota
1 308 727,27

1 012 167,00

65 033,00

7 498 861,93

73 882,00
środki UE

6 389 069,94

budżet państwa

1 109 791,99

97 690,00
2 575 084,12

174 272,77

uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu”
1 832 638,72
„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego
poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia
Praktycznego w Jarosławiu”
Rozwój drogą do kariery (PUP)

Łącznie

359 367,05

ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE
SPOZA BUDŻETU POWIATU
24 858 430, 20 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące
realizowane przez powiat na podstawie
porozumień z organami administracji
rządowej

na realizację programu kompleksowego wsparcia
dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia
realizacji przez SOSW w Jarosławiu zadań wiodącego
ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno opiekuńczego na obszarze powiatu

82 982,94
82 982,94

zakup nowości wydawniczych (książek niebędących

Dotacje celowe otrzymane z budżetu podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek
państwa na dofinansowanie bieżących pedagogicznych w ramach programu wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” –
zadań własnych powiatu
Priorytet 3 (ZSTiO)

na realizację zadań w zakresie
przedszkolnego w 2018r.(SOSW)

20 220,00
12 000

wychowania

8 220

ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE
SPOZA BUDŻETU POWIATU
24 858 430, 20 zł
realizacja projektu pt. Europejskie doświadczenie
zawodowe inspiracją do aktywności na rynku pracy
(ZSSChiO)

425 345,84

realizacja Projektu pt. Staż zagraniczny szansą sukcesu

Środki na dofinansowanie własnych zawodowego
zadań bieżących gmin (związków gmin) ,
powiatów
(związków
powiatów)
, - realizacja Projektu pt. Dobry fachowiec zdobywa
samorządów województw, pozyskane z wiedzę u źródeł nr Umowy POWERVET-2017-1-PL01KA102-036322 (ZSOZiR)
innych źródeł

53 545,19
86 323,88

816 335,20

realizacja Projektu pt. Staże zagraniczne dla uczniów i
absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry
kształcenia zawodowego” (ZSTiO)
251 120,29
środki UE
budżet państwa

811 406,11
4 929,09

ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE
SPOZA BUDŻETU POWIATU
24 858 430, 20 zł
Środki na inwestycje na drogach
publicznych powiatowych i
wojewódzkich oraz na drogach
powiatowych, wojewódzkich i krajowych
w granicach miast na prawach powiatu

dofinansowanie inwestycji drogowej
pn.:„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1818R
Radymno - Chałupki Medyckie od km 2+688 do km
2+988 wraz z rozbiórką istniejącego i budową
nowego mostu w km 2+858 oraz budową i rozbiórką
drogi objazdowej z mostem tymczasowym

Dotacje celowe w ramach programów realizacja inwestycji pn.: Poprawa powiązań
finansowanych z udziałem środków komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez
europejskich oraz środków, o których przebudowę drogi powiatowej Nr 1725R Jarosław Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy
mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b autostradą A4 a miastem Jarosław
ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych
Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska
przez
jednostki
samorządu pracy w ramach projektu pt. Rozwój drogą do
terytorialnego (na inwestycje)
kariery/PUP/

4 076 900,00

4 076 900,00

4 264 518,03

4 375 402,61

środki UE
110 884,58 budżet państwa

4 366 753,61;
8 649

ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE
SPOZA BUDŻETU POWIATU
24 858 430, 20 zł
Dotacje otrzymane z państwowych
funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
„Zakup systemu monitoringu wizyjnego dla KP PSP” .

15 000,00

15 000,00

390 000,00

390 000,00

7 582 727,52

7 582 727,52

Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów (związków dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr
gmin, związków powiatowo-gminnych, 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 13+496związków
powiatów),
samorządów 31+011 odcinek w km 17+350-18+350 przez
Nadleśnictwo Jarosław /,
województw, pozyskane z innych źródeł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek
samorządu teryt. na inwestycje drogowe ( w
załączeniu)

