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Wstęp 
 

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.  

 Brzmienie cytowanego wyżej przepisu art. 30a ustawy o samorządzie 

powiatowym wskazuje niezbędne elementy, które raport w swej treści winiem 

zawierać, a są to w szczególności takie dane jak podsumowanie działalności 

zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizacja polityk, 

programów i strategii a także uchwał rady powiatu. 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zarząd powiatu wykonuje 
uchwały rady powiatu oraz przypisane mu zadania przy pomocy starostwa 
powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego 
urzędu pracy. 
 Dane zawarte w raporcie, oprócz elementów ustawowo wskazanych, 
stanowią odzwierciedlenie działalności Zarządu Powiatu w Biłgoraju w roku 2020 
oraz obrazują pracę Starostwa Powiatowego w Biłgoraju i jednostek 
organizacyjnych powiatu biłgorajskiego w dziedzinach, których zakres                               
w największym stopniu dotyczy kontaktu z mieszkańcami powiatu i są 
najbardziej istotne z punktu widzenia mieszkańca. 

Treść raportu opracowana została na podstawie danych przekazanych 
przez jednostki organizacyjne powiatu biłgorajskiego, kierowników wydziałów        
i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy Starostwa 
Powiatowego w Biłgoraju, a także na podstawie informacji pozyskanych                                    
z samorządów gminnych z terenu powiatu. 

 Przedstawiony Państwu, kolejny już „Raport o stanie powiatu 
biłgorajskiego” obrazuje najistotniejsze zjawiska zachodzące w powiecie 
biłgorajskim w 2020 roku i stanowi źródło informacji umożliwiającej całościowe 
spojrzenie na poszczególne dziedziny funkcjonowania lokalnej społeczności.  
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I. Informacje ogólne o powiecie 
__________________________________________________________________________________ 

 

Położenie powiatu biłgorajskiego. 

Powiat biłgorajski położony jest w południowej części województwa 
lubelskiego na pograniczu trzech jednostek fizjograficznych: Wyżyny Lubelskiej, 
Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. Niższymi jednostkami fizjograficznymi są: 
Wyniosłość Giełczewska, Padół Zamojski, Roztocze Zachodnie i Środkowe, 
Równina Biłgorajska i Płaskowyż Tarnogrodzki.  

Od zachodu powiat biłgorajski sąsiaduje z powiatem niżańskim i powiatem 
janowskim, od północnego zachodu z powiatem lubelskim, od północnego 
wschodu z powiatem krasnostawskim, od wschodu z powiatem zamojskim, od 
południowego wschodu z powiatem tomaszowskim, a od południa z powiatami 
przynależnymi do województwa podkarpackiego: powiatem lubaczowskim, 
powiatem leżajskim i powiatem przeworskim. 

Podział administracyjny. 

W skład powiatu biłgorajskiego wchodzą: 

 1 gmina miejska – Biłgoraj,  

 4 gminy miejsko – wiejskie:  
 Frampol, 
 Goraj 
 Józefów, 
 Tarnogród 

 9 gmin wiejskich: 

 Biłgoraj, 

 Aleksandrów, 

 Biszcza, 

 Księżpol, 

 Łukowa, 

 Obsza, 

 Potok Górny, 

 Tereszpol, 

 Turobin. 

Powiat biłgorajski, piąty pod względem wielkości w województwie lubelskim, 

zajmuje obszar 1 681 km2, co stanowi odpowiednio 6,69 % powierzchni 

województwa i 0,5% powierzchni kraju. 
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II. Ogólna charakterystyka powiatu 

Powierzchnia, liczba miejscowości, liczba sołectw i lokalizacja gmin powiatu 

biłgorajskiego 

 

. 

Gmina/ 

miasto 

Powierzchnia 

w km2 

Liczba 

sołectw 

Liczba 

miejscowości 
Lokalizacja 

powiat 

biłgorajski 
1 681 170 184 

Położony w południowej części 

województwa. 

1. 
gmina miejska 

Biłgoraj 
20,9 ------- 1 Położona nad rzeką Białą Ładą 

2. 

gmina  

miejsko-wiejska  

Frampol 

107,6 

16, w tym 

miasto 

Frampol 

19 w tym  

1 miasto - 

Frampol 

Położona w północnej części 
powiatu. 
We wschodniej części gminy 
znajduje się Szczebrzeszyński 
Park Krajobrazowy. Przez gminę 
przepływa rzeka Biała Łada 

3. 

gmina  

miejsko-wiejska 

Goraj 

67,8 12 

15 w tym  

1 miasto -

Goraj 

Położona w północnej części 

powiatu. 

Wschodnia część gminy leży w 

obrębie  Szczebrzeszyńskiego 

Parku Krajobrazowego. 

Przez gminę przepływa rzeka 
Biała Łada. 

4. 

gmina  

miejsko-wiejska   

Józefów 

126,4 17 

17 w tym 1 

miasto - 

Józefów 

Położona we wschodniej części 

powiatu. Południową część 

gminy obejmuje Park 

Krajobrazowy Puszczy Solskiej. 

5. 

gmina  

miejsko-wiejska 

Tarnogród 

114,0 7 

6 w tym 1 

miasto - 

Tarnogród 

Położona w południowej części 

powiatu. 

6. 
gmina 

Aleksandrów 
54,2 4 7 

Położona w centralnej części 

powiatu. 

Przez gminę przepływa rzeka 

Czarna Łada. 

7. gmina Biłgoraj 262,6 28 36 

Położona w centralnej części 

powiatu. 

Przez gminę przepływa rzeka 

Biała Łada. 

8. gmina Biszcza 106,3 8 8 
Położona w południowo - 

zachodniej części powiatu. 
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. 

Gmina/ 

miasto 

Powierzchnia 

w km2 

Liczba 

sołectw 

Liczba 

miejscowości 
Lokalizacja 

powiat 

biłgorajski 
1 681 170 184 

Położony w południowej części 

województwa. 

Przez gminę przepływa rzeka 

Tanew. 

9. gmina Księżpol 141,3 17 24 

Położona w centralnej części 

powiatu. 

Przez gminę przepływa rzeka 

Tanew. 

10. gmina Łukowa 148,7 11 9 

Położona w południowo - 

wschodniej części powiatu. 

Wschodnią część gminy 

obejmuje Park Krajobrazowy 

Puszczy Solskiej. 

Przez gminę przepływa rzeka 

Tanew. 

11. gmina Obsza 113,2 8 6 

Położona w południowo - 

wschodniej części powiatu. 

Wschodnią część gminy 

obejmuje Park Krajobrazowy 

Puszczy Solskiej. 

Przez gminę przepływa rzeka 

Tanew. 

12. 
gmina Potok 

Górny 
111,1 12 12 

Położona w południowo - 

zachodniej części powiatu. 

13. gmina Tereszpol 144,0 6 7 

Położona w centralnej części 

powiatu. 

Północna część gminy leży  

w obrębie Szczebrzeszyńskiego 

Parku Krajobrazowego. 

14. 

 

gmina Turobin 

 

162,1 24 23 
Położona w północnej części 

powiatu. 

Ludność: powiat biłgorajski w 2020 roku zamieszkiwało  101 397 osób.  

 Na podstawie danych pozyskanych z gmin z terenu powiatu biłgorajskiego 
sytuacja demograficzna w powiecie na koniec 2020 roku przedstawiała się 
następująco: 

 liczba mieszkańców   – 101 397 osób 

 liczba urodzeń    –         829 osób 

 liczba zgonów    –     1 278 osób 
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W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba mieszkańców 
powiatu biłgorajskiego zmniejszyła się o 860 osób. 

 Poniższe zestawienia obrazują liczbę mieszkańców powiatu w odniesieniu 
do obszaru poszczególnych gmin wg stanu na 31 grudnia 2020 roku (tabela nr 1) 
oraz porównanie danych demograficznych w stosunku do roku ubiegłego (tabela 
nr 2). 

 

 

 

Tabela nr 1 

Obszar 
Liczba mieszkańców 

Ogółem: 101 397 

1. Biłgoraj miasto  25 905 

2. Aleksandrów  3 311 

3. Biłgoraj gmina 13 540 

4. Biszcza  3 906 

5. Frampol  6 174 

6. Goraj 4 121 

7. Józefów  6 818 

8. Księżpol  6 990 

9. Łukowa  4 329 

10. Obsza  4 247 

11. Potok Górny  5 345 

12. Tarnogród  6 716 

13. Tereszpol  3 929 

14. Turobin  6 066 
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Tabela nr 2 

Obszar 

Liczba mieszkańców 

2019 rok 2020 rok 

102 257 101 397 

1. Biłgoraj miasto  26 112 25 905 

2. Aleksandrów  3 319 3 311 

3. Biłgoraj gmina 13 520 13 540 

4. Biszcza  3 975 3 906 

5. Frampol  6 245 6 174 

6. Goraj 4 179 4 121 

7. Józefów  6 884 6 818 

8. Księżpol  6 996 6 990 

9. Łukowa  4 383 4 392 

10. Obsza  4 305 4 247 

11. Potok Górny  5 427 5 345 

12. Tarnogród  6 778 6 716 

13. Tereszpol  3 956 3 929 

14. Turobin  6 178 6 066 
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III. Zadania powiatu 
__________________________________________________________________________________ 

 
 Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym                  
w zakresie dziedzin wymienionych w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. 

Zadania te obejmują pięć zasadniczych grup tematycznych: 

 infrastruktura społeczna - edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, 
pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna i turystyka, nieodpłatna pomoc 
prawna i edukacja prawna, 

 infrastruktura techniczna - transport lokalny, drogi publiczne, utrzymanie 
powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych, 

 ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe, 
administracja architektoniczno – budowlana, geodezja i kartografia, 

 działalność organizatorska - przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja 
lokalnego rynku pracy, ochrona praw konsumenta, wspieranie osób 
niepełnosprawnych, polityka prorodzinna, ochrona dóbr kultury, promocja 
powiatu, współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

 porządek  publiczny  i  bezpieczeństwo  obywateli – obronność,   ochrona 
przeciwpożarowa,   ochrona   przeciwpowodziowa,   zapobieganie   innym 
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

 
 Do zakresu działania powiatu należy także wykonywanie zadań przez 
działające w ramach powiatowej administracji zespolonej inspekcje, służby                      
i straże.  
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IV. Władze powiatu 
__________________________________________________________________________________ 

Organami powiatu są: 

1. Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny, 
2. Zarząd Powiatu – organ wykonawczy. 

1.   Rada Powiatu w Biłgoraju 

Skład Rady Powiatu w Biłgoraju VI kadencji  
 W  roku 2020 struktura VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju przedstawiała się 
następująco: 

1. Kurzyna Marian - Przewodniczący Rady Powiatu 
2. Majcher Piotr - Wiceprzewodniczący Rady 
3. Ważna Jolanta – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
4. Borowiec Józef 
5. Dec Michał 
6. Książek Tomasz  
7. Krasoń Jerzy 
8. Kulig Marcin 
9. Lipiec Jarosław 
10. Łagożny Stanisław Andrzej 
11. Łebko Jan 
12. Maciocha Ewa 
13. Małysza Jan 
14. Nowak Teresa 
15. Papierz Ryszard 
16. Paska Henryk 
17. Paterak Kazimierz 
18. Późniak Mirosław  
19. Rogala Tomasz 
20. Szarlip Andrzej 
21. Tujak Mirosław 
22. Wardach Roman 
23. Wolanin Dariusz 

 W ramach Rady  Powiatu VI kadencji w roku 2020 funkcjonowały  następujące 
komisje: 

 Komisja Rewizyjna, 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

 Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego, 
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 Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, 

 Komisja Zdrowia, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. 
 

 Na ogólną liczbę 9 sesji Rady Powiatu w Biłgoraju, które zwołano w 2020 
roku, odbyły się wszystkie zaplanowane posiedzenia ze średnią frekwencją 
90,4 %.  
 W sesjach rady uczestniczyli: członkowie Zarządu Powiatu, radni powiatu, 
Skarbnik i Sekretarz Powiatu, kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego                
w Biłgoraju, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, zaproszeni goście. 

W roku sprawozdawczym Rada Powiatu w Biłgoraju zapoznała się i przyjęła: 

 sprawozdanie z pracy Rady Powiatu w Biłgoraju za 2019 r., 

 sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Powiatu za 2019 r., 

 informację Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju na temat przebiegu 
remontu dróg powiatowych w roku 2019 oraz aktualnego ich stanu, 

 sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju za rok 
2019, 

 sprawozdanie za rok 2019 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez powiat biłgorajski, 

 sprawozdanie z działalności Arion Szpitale spółka z o.o. w upadłości ZOZ 
w Biłgoraju za 2019 r., 

 ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 
biłgorajskiego w 2019 r., 

 informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu biłgorajskiego za 
2019 r., 

 sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego 
z organizacjami pozarządowymi” za rok 2019, 

 roczne sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami zasobu 
powiatu biłgorajskiego w 2019 r., 

 informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy na dzień 31.12.2019 r., 

 informację z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji 
Lokalnego Rynku Pracy za 2019 r., 

 raport o stanie powiatu biłgorajskiego za 2019 r., 

 informację o stanie bezpieczeństwa powiatu biłgorajskiego w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej za 2019 r., 

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                    
w Biłgoraju oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 
2019 r., 
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 sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Biłgoraju za 2019 r., 

 informację o działalności Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce w 2019 
roku, 

 informację o działalności Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów                    
w Biłgoraju w 2019 r., 

 sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju za 
2019 r., 

 informację z działalności Arion Szpitale spółka z o.o. w upadłości ZOZ 
w Biłgoraju za 2019 r., 

 informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 r., 

 ocenę działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na 
terenie powiatu biłgorajskiego w 2019 r., 

 informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020, 

 sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego 
w Biłgoraju, Zamościu, Leżajsku, Janowie Lubelskim na obszarach powiatu 
biłgorajskiego za 2019 r. 

 W trakcie 9 sesji Rada Powiatu w Biłgoraju podjęła 73 uchwały zajmując             
w ten sposób stanowisko i wyrażając swoją opinię w sprawach należących do 
kompetencji rady określonych w ustawie o samorządzie powiatowym oraz 
innych ustawach, a także przepisach wydanych na podstawie ustaw.  
Rada Powiatu w Biłgoraju ustanowiła 13 aktów prawa miejscowego, 
podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
 Aktywność Radnych przejawiała się m. in. w składanych pisemnie 
interpelacjach, wnioskach i zapytaniach, na które została udzielona przez 
Starostę odpowiedź pisemna. 
 W roku 2020 wpłynęło łącznie 8 interpelacji, zapytań i wniosków. 

2.   Zarząd Powiatu w Biłgoraju 

Skład Zarządu Powiatu w Biłgoraju VI kadencji  

 W roku 2020 w ramach VI kadencji skład Zarządu Powiatu w Biłgoraju 
przedstawiał się następująco: 

1. Andrzej Szarlip – Starosta Biłgorajski 
2. Tomasz Rogala – Wicestarosta 
3. Maria Gałka – Etatowy Członek Zarządu  
4. Stanisław Andrzej Łagożny – Członek Zarządu 
5. Jan Małysza – Członek Zarządu 
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 W 2020 roku Zarząd Powiatu w Biłgoraju obradował na  56 posiedzeniach. Na 
każdą sesję Starosta przedkładał sprawozdanie z wykonania uchwał Rady 
Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami. Zarząd Powiatu w trakcie obrad 
podjął 191 uchwał. 
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V. Administracja powiatowa 
__________________________________________________________________________________ 

 

 Zarząd Powiatu w Biłgoraju wykonuje zadania powiatu (własne i zlecone) 
przy pomocy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju oraz jednostek 
organizacyjnych powiatu biłgorajskiego. 

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju 

 Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ustalona 
została w dniu 31 lipca 2019 r uchwałą nr 126/2019, a następnie w dniu 9 grudnia 
2019 roku uchwałą nr 251/2019 Zarządu Powiatu w Biłgoraju w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. 
W ramach jednostki funkcjonują: 

 wydziały: 

 Wydział Finansowy, 
 Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, 
 Wydział Architektury i Budownictwa, 
 Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, 
 Wydział Komunikacji i Drogownictwa, 
 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 
 Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich, 
 Wydział Inwestycji i Rozwoju, 

 samodzielne biura: 
 Biuro Kadr, 
 Biuro Informatyki i Obsługi Teleinformatycznej, 
 Biuro Rady i Zarządu Powiatu, 
 Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, 
 Biuro ds. Zamówień Publicznych, 
 Biuro Kontroli, Audytu i Analiz, 
 Biuro ds. Komunikacji Medialnej, Informacji i Promocji, 
 Biuro Organizacji i Administracji, 

 samodzielne stanowiska pracy: 
 Radcy Prawni (ZR); 
 Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym 
w Biłgoraju przedstawiał się następująco: 
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Ogółem 144 osoby (bez staży) 

Stanowisko Ilość osób 

Zarząd, Sekretarz, Skarbnik 5 

Kierownicy (w tym zastępcy) 11 

Główny Księgowy 1 

Audytor 1 

Radca Prawny 2 

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów 

1 

Geodeta Powiatowy 1 

Inspektorzy 86 

Podinspektorzy 20 

Pomoce Administracyjne 7 

Kierowcy 2 

Sprzątaczki 4 

Pracownik gospodarczy 1 

Prace interwencyjne 1 

Staże 6 

   
Pracownicy zatrudnieni w Starostwie powiatowym w Biłgoraju (na wszystkich 

stanowiskach) legitymują się w 86% wykształceniem wyższym. 
 W 2020 roku do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju wpłynęło (bez 
Wydziału Komunikacji i Drogownictwa ) 26 470 dokumentów, w tym za 
pośrednictwem ePUAP 1 694 dokumentów, zaś za pośrednictwem poczty 
elektronicznej 1 487 dokumentów.  
Koszty funkcjonowania:  
 W 2020 roku wydatki na wynagrodzenia (łącznie z pochodnymi, 
dodatkowymi wynagrodzeniami, nagrodami, umowami zlecenia, odprawami 
emerytalnymi) wyniosły 10.147.426,19 zł. 
 Zestawienie kosztów utrzymania obiektów administracyjnych Starostwa 
Powiatowego w Biłgoraju (budynek przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 94, budynek 
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przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 87, budynek przy ul. Włosiankarskiej nr 5C) 
obrazuje poniższe zestawienie: 
 

Rodzaj wydatku: Kwota w 2020 roku 

Rozmowy Telefoniczne + INTERNET 15 072,53 zł 

Energia cieplna 82 639,32 zł 

Energia elektryczna 103 349,40 zł 

Konserwacja systemu kolejkowego, 
konserwacja windy, konserwacja 
klimatyzacji 

23 940,10 zł 

Wywóz nieczystości stałych 11 915,26 zł 

Drobne remonty budynków 
administracyjnych 

12 135,71 zł 

System sygnalizacji włamania  6 461,10 zł 

Zakup środków czystości 24 664,45 zł 

Woda i ścieki  13 019,42 zł 

ogółem 293 197,29 zł 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju 

 Administracja drogowa posiada siedzibę w Biłgoraju przy ul. Generała 
Sikorskiego 3. 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju został utworzony z dniem 8 stycznia 
1999 roku uchwałą nr IV/2/99 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 8 stycznia 1999 
roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą „Zarząd 
Dróg Powiatowych w Biłgoraju”. Działa na podstawie statutu stanowiącego 
załącznik do uchwały nr XLIX/423/2006 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 26 
czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych                        
w Biłgoraju oraz regulaminu organizacyjnego stanowiącego załącznik do uchwały 
nr 155/2007 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych                        
w Biłgoraju.  
 Zakres zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju określa ustawa                       
o drogach publicznych. 
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Zarząd Dróg Powiatowych  posiada  trzy  bazy obwodów drogowych: 
1. w Biłgoraju,  
2. w Teodorówce, 
3. w Tarnogrodzie. 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 rok to 32,75 etatów, w tym pracownicy 

administracji 11,25 etatów oraz drogowa służba liniowa (obwody drogowe) 21,5 

etatów. 

 W 2020 roku wydatki na wynagrodzenia (łącznie z pochodnymi) wyniosły 

2 185 425 zł. 

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju 

 Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu 
biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Siedziba 
jednostki znajduje się w Biłgoraju przy ul. Bohaterów Monte Cassino 38. 
 PUP działa w oparciu o statut nadany przez Radę Powiatu w Biłgoraju 
uchwałą Nr XLIX/421/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. późn. zm., natomiast zasady 
wewnętrznej organizacji PUP oraz strukturę i zakres działania komórek 
organizacyjnych wchodzących w jego skład określa szczegółowo Regulamin 
Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju przyjęty uchwałą                  
nr 9/2019 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 31 stycznia 2019 r. (zmiany: 
uchwała Zarządu Powiatu w Biłgoraju nr 122/2019 z 17 lipca 2019 r. oraz nr 
56/202 z 8 kwietnia 2020 r.) 
 PUP realizuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej określone przepisami prawa,            
a w szczególności w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
 Średnie zatrudnienie w 2020 r. wynosiło 51 osób. W dniu 31.12.2020 r.              
w PUP zatrudnionych było 51 osób w ramach 49 etatów. 
 Koszty działalności PUP w Biłgoraju w 2020 r. wynosiły 3 782 280,12 zł       
(tj. koszty przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi                 
i ZFŚS – 3 568 643,30 zł oraz wydatki rzeczowe – 213 636,82 zł). 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju jest jednostką 
organizacyjną powiatu biłgorajskiego realizującą zadania z zakresu pomocy 
społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy      
w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz orzekania            
o niepełnosprawności (zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności). Siedziba jednostki znajduje się w Biłgoraju 
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 38. 
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 PCPR utworzone zostało uchwałą nr IV/1/99 Rady Powiatu w Biłgoraju                
z dnia 8 stycznia 1999 r., a działa w oparciu o statut nadany uchwałą                                  
nr XLIX/420/2006 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2006r. Zasady 
wewnętrznej organizacji określa regulamin organizacyjny uchwalony uchwałą nr 
343/2012 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 11 grudnia 2012 roku. 
 W 2020 roku zatrudnionych w jednostce było 16 osób w ramach 15,2 
etatu.  
 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności liczył 5 
pracowników zatrudnionych w ramach 4,5 etatu.  
 Wydatki na wynagrodzenia w 2020 roku łącznie z pochodnymi wyniosły    
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 1 130 655,68 zł, natomiast                              
w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności 275 618,69 zł. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest powiatową jednostką organizacyjną 
pomocy społecznej działającą na podstawie uchwały nr XII/126/2007 Rady 
Powiatu w Biłgoraju z dnia 5 grudnia  2007 roku w sprawie utworzenia 
powiatowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą „Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju”. Jednostka ma swoją siedzibę w Biłgoraju 
przy ul. Wira Bartoszewskiego 10. 
 Statut jednostki nadany został uchwałą nr XII/126/2007  Rady Powiatu                        
w Biłgoraju z dnia 5 grudnia 2007 roku, natomiast regulamin organizacyjny został 
uchwalony uchwała nr 63/2015 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 2 czerwca 
2015r.  
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju wykonuje zadania powiatu           
z zakresu pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej oraz                 
w innych ustawach i aktach wykonawczych do tych ustaw.  
 Zgodnie z w/w ustawą interwencja kryzysowa stanowi zespół 
interdyscyplinarnych działań (tj. specjalistyczna pomoc psychologiczna, 
poradnictwo socjalne, prawne i rodzinne oraz schronienie do 3 miesięcy) 
podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem 
interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności 
samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji 
kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Świadczenie to 
przyznaje się osobom i rodzinom bezpłatnie bez względu na posiadany przez nie 
dochód. 
 Na dzień 31 grudnia 2020 r. w jednostce zatrudnionych było 7 osób                        
w ramach 3,5 etatu oraz na podstawie umowy zlecenia. Wydatki na 
wynagrodzenia w 2020 roku łącznie z pochodnymi wyniosły 210 429,93 zł. 
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Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce 

 Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające oraz zapewnia 
realizację potrzeb edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie. 
 Statut DPS nadany został uchwałą nr XLIX/422/2006 Rady Powiatu                         
w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2006 roku, natomiast zasady organizacji 
wewnętrznej określa regulamin organizacyjny uchwalony uchwałą nr 184/2020 
Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 21 grudnia 2020 roku.  
 Na dzień 31 grudnia 2020 roku w DPS w Teodorówce zatrudnionych było 
125 osób w ramach 123,83 etatów. 
Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników łącznie z pochodnymi wyniosły 
7 098 367,91 zł. 

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju 

 Organizacja Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju 
opiera się na statucie zatwierdzonym uchwałą nr XX/163/2020 Rady Powiatu                    
w Biłgoraju z dnia 03 sierpnia 2020 r. Organizację wewnętrzną określa regulamin 
organizacyjny zatwierdzony uchwałą nr 116/2020 Zarządu Powiatu w Biłgoraju                     
z dnia 26 sierpnia 2020 r. z późn. zm. 
DPS dla Kombatantów w Biłgoraju zlokalizowany jest przy ul. Generała 
Komorowskiego 20. 
 W 2020 roku Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów zatrudniał 53 
osoby w ramach 50,20 etatu. 
Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników  łącznie z pochodnymi wyniosły 
2 684 817,26 zł. 

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju 

 Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki 87 jest 
samorządową instytucją kultury utworzoną uchwałą Rady Powiatu w Biłgoraju 
nr XII/50/99 z dnia 8 października 1999 roku. Statut Muzeum uchwalony został 
uchwałą nr XXXVIII/251/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 18 czerwca 2014 
roku, natomiast regulamin organizacyjny zatwierdzony uchwałą Zarządu 
Powiatu nr 164/2019 z dnia 3 września 2019 roku. Muzeum jest finansowane 
przez Powiat Biłgorajski. 
Na koniec 2020 roku w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej zatrudnionych było 18 osób 
na 15,94 etatu. 
Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników łącznie z pochodnymi od 
wynagrodzeń wyniosły 824 917,40 zł. 

Samodzielny Publiczny Zespół opieki Zdrowotnej w Biłgoraju 
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 Jednostka utworzona uchwałą nr XXXVII/240/2017 Rady Powiatu                           

w Biłgoraju z dnia 21 grudnia 2017 roku w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

zdrowotnego oraz racjonalnej opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu 

biłgorajskiego. Załącznikiem nr 1 do powyższej uchwały jest statut SP ZOZ                       

w Biłgoraju. W dniu 6 lipca 2018 r. jednostka uzyskała wpis do Krajowego 

Rejestru Sadowego pod numerem 0000739293. 

Jednostka nie rozpoczęła wykonywania zadań określonych w ustawie                                        
o działalności leczniczej. 
 
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Biłgoraju 
 
 Jednostka utworzona została uchwałą nr XII/83/2019 Rady Powiatu              

w Biłgoraju z dnia 30 października 2019 roku w sprawie utworzenia 

samorządowej jednostki organizacyjnej „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych 

w Biłgoraju oraz zadania jej statutu”.  

 Powiatowe Centrum Usług Wspólnych zapewnia wspólną obsługę 

finansową, rachunkową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym powiatu 

biłgorajskiego zaliczanym do sektora finansów publicznych  

Siedzibą jednostki znajduje się w Biłgoraju przy ul. Włosiankarskiej 5. 

Jednostka rozpoczęła działalność od dnia 1 stycznia 2020 roku. 

 Zasady organizacji wewnętrznej określa regulamin organizacyjny 

Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Biłgoraju uchwalony uchwałą                     

nr 18/2020 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 23 stycznia 2020 roku.  

 Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych 

w Biłgoraju zatrudnionych było 13 osób w ramach 13 etatów. Wydatki związane 

z zatrudnieniem pracowników łącznie z pochodnymi wyniosły 723.462,59 zł. 

Szkoły ponadpodstawowe i Placówki Oświatowo – Wychowawcze 

1. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju 
2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju 
3. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju 
4. I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych              

w Biłgoraju 
5. Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju 
6. Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju 
7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Biłgoraju 

Działalność szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowo – wychowawczych 
przedstawiona została w rozdziale VII raportu poświęconym edukacji publicznej. 
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VI. Finanse powiatu 
__________________________________________________________________________________ 

Podstawą gospodarki finansowej powiatu stanowi uchwała budżetowa 

podejmowana przez Radę Powiatu. 

Budżet powiatu biłgorajskiego w 2020 roku 

Wyszczególnienie 

Plan według 

uchwały 

budżetowej 

Plan po zmianach Wykonanie 
% 

wykonania 

Dochody ogółem 
w tym:  

132.662.924,00 140.662.679,55 167.837.211,94 119,3% 

 bieżące 111.818.435,00 116.372.481,55 117.369.066,82 100,9% 

 majątkowe 20.844.489,00 24.290.198,00 50.468.145,12 207,8% 

Wydatki ogółem 
w tym: 

139.872.097,00 156.789.565,32 142.904.852,78 91,1% 

 bieżące 106.477.645,00 115.327.719,32 107.345.145,75 93,1% 

 majątkowe 33.394.452,00 41.461.846,00 35.559.707,03 85,8% 

Różnica między 
dochodami bieżącymi  
a wydatkami bieżącymi  

5.340.790,00 1.044.762,23 10.023.921,07 959,4% 

Nadwyżka/ Deficyt - 7.209.173,00 -16.126.885,77   24.932.359,16 - 154,6% 

Przychody ogółem: 11.200.000,00 19.777.712,77 14.664.966,79 74,1% 

 kredyty, pożyczki, 
emisja papierów 
wartościowych 

11.200.000,00 11.200.000,00 6.000.000,00 53,6% 

 wolne środki ,  
o których mowa    
w art. 217 ust. 2 
pkt 6 ustawy            
o finansach 
publicznych 

0 3.463.332,00 3.550.586,02 102,5% 

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

0 5.114.380,77 5.114.380,77 100% 

Rozchody ogółem: 3.990.827,00 3.650.827,00 3.650.826,90 100,0% 

spłaty kredytów              
i pożyczek 

3.990.827,00 3.650.827,00 3.650.826,90 100,0% 
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Dochody budżetu ujmuje się według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej  

w podziale na dochody bieżące i majątkowe. 

Dochody ogółem 
w tym: 

140.662.679,55 167.837.211,94 119,3 

Dochody bieżące 
z tego: 

116.372.481,55 117.369.066.82 100,9 

Udziały w podatku dochodowym 
w tym: 

15.021.397,00 14.746.121,06 98,1 

- od osób fizycznych 14.721.397,00 14.301.789,00 97,1 

- od osób prawnych 300.000,00 444.332,06 148,1 

Subwencje 61.646.547,00 61.660.288,00 100,0 

Pozostałe dochody bieżące 
w tym: 

39.704.537,55 40.962.657,76 103,2 

- dotacje na zadania z zakresu 
administracji rządowej i inne zlecone 
ustawami 

10.984.907,52 10.865.675,04 98,9 

- dotacje na zadania wykonywane na 
podstawie porozumień  i umów   
z innymi  j.s.t.   

3.951.404,00 3.497.514,18 88,5 

- dotacje na zadania wykonywane na 
mocy porozumienia z organami 
administracji  

202.300,00 125.879,40 62,2 

- dotacje otrzymane ramach 
programów finansowanych   
z udziałem środków UE 

3.324.234,99 3.491.021,54 105,0 

-  pozostałe dochody i dotacje na 
zadania własne 

21.241.691,04 22.982.567,60 108,2 

Dochody majątkowe 
z tego: 

24.290.198,00 50.468.145,12 207,8 

- dochody majątkowe powiatu własne 39.000,00 44.642,85 114,5 

- środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych  

0 24.575.561,00 - 

- środki z Funduszu Dróg    
Samorządowych 

4.616.843,00 9.908.776,00 214,6 

- dotację z tytułu pomocy finansowej 
od innych j.s.t. 

4.426.980,00 3.259.306,00 73,6 

- dotacje w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
UE 

15.207.375,00 12.679.859,27 83,4 

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na 
wydatki bieżące i majątkowe. 



 

RAPORT O STANIE POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ZA 2020 ROK  Strona | 23  
 

Wydatki ogółem, 
z tego: 

156.789.565,32 142.904.852,78 91,1 

Wydatki bieżące 
w tym: 

115.327.719,32 107.345.145,75 93,1 

Wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

75.624.473,94 73.289.843,63 96,9 

Wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

24.051.457,86 20.631.462,99 85,8  

Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

3.082.772,76 3.027.622,30 98,2 

Dotacje na zadania bieżące 7.559.442,00 6.805.326,27 90,0 

Wydatki na programy finansowane 
z udziałem środków UE 

4.359.572,76 3.238.353,47 74,3 

Obsługa długu jednostki 
samorządu terytorialnego 

650.000,00 352.537,09 54,2 

Wydatki majątkowe 
w tym: 

41.461.846,00 35.559.707,03 85,8 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.856.287,00 16.029.887,82 85,0 

Wydatki inwestycyjne i zakupy 
inwestycyjne w ramach 
programów współfinansowanych 
środkami UE  

21.030.593,00 18.171.606,04 86,4 

Dotacje na inwestycje 1.574.966,00 1.358.213,17 86,2 

Zadłużenie powiatu na koniec danego roku oraz spłaty wg. wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2021-2031 

2021 27.353.541,00 4.354.848,00 
2022 22.969.293,00 4.384.248,00 
2023 18.585.045,00 4.384.248,00 
2024 14.295.357,00 4.289.688,00 
2025 11.131.109,00 3.164.248,00 
2026 8.766.861,00 2.364.248,00 
2027 6.402.613,00 2.364.248,00 
2028 4.038.365,00 2.364.248,00 
2029 1.678.800,00 2.359.565,00 
2030 279.400,00 1.399.400,00 
2031 0 279.400,00 

 

 Zobowiązania powiatu wg. tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 

dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 23.714.389 zł. i stanowią 14,1 % 

wykonanych dochodów. 
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VII. Edukacja publiczna 
__________________________________________________________________________________ 

 Powiat biłgorajski jest organem prowadzącym dla pięciu zespołów szkół  

i dwóch placówek oświatowych.  

Sieć szkół tworzą: 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych                             

w Biłgoraju, 

 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, 

 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, 

 Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, 

 Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju. 

 Ponadto powiat biłgorajski jest organem prowadzącym dla 
Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju oraz Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Biłgoraju.  

Na terenie powiatu funkcjonują szkoły, którym powiat biłgorajski udziela dotacji: 

 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju - 

szkoła publiczna prowadzona przez osobę prawną tj. Parafię pw. św. Marii 

Magdaleny, w której uczy się 174 uczniów – kwota przekazanej dotacji na 

dzień 31.12.2020 r. wyniosła 1 498 378,32 zł, 

 Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Turobinie prowadzona przez Cech 

Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju, w której uczy się 

33 uczniów - kwota przekazanej dotacji na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 

296 388,66 zł. 

 Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Biłgoraju - funkcjonująca 

do dnia 31 sierpnia 2020 r. - szkoła niepubliczna prowadzona przez  Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, w którym na dzień 31 sierpnia 2020 r. 

uczyło się 25 uczniów - kwota przekazanej dotacji na dzień 31.12.2020 r. 

wyniosła 167 563,55 zł. Na wniosek szkoły, z uwagi na brak naboru przez 

kolejne lata szkolne, w dniu 21 września 2020r. wydano decyzję w sprawie 

wykreślenia szkoły z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych 

przez Starostę Biłgorajskiego. 

 

Szkoły i placówki prowadzone przez powiat biłgorajski: 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju 

 RCEZ  ma swoją siedzibę w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki 98. 
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Typy szkół w zespole: technikum, branżowa szkoła I stopnia, branżowa szkoła II 
stopnia, liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Szkoła prowadziła  
2 kwalifikacyjne kursy zawodowe, w których uczestniczyło 18 uczniów. 
Wiodącymi kierunkami kształcenia są specjalności samochodowe, elektryczne, 
informatyczne, ekonomiczne. 
W 2020 roku szkoła kształciła 1220 uczniów w 43 oddziałach.  
W szkole uczyło się 4 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 
Wielkość zatrudnienia: 
- liczba etatów nauczycielskich – 111,56 
- liczba etatów administracji i obsługi -30,10 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju 

 ZSZiO ma swoją siedzibą w Biłgoraju przy ul. Przemysłowej 23.  
Typy szkół w zespole: technikum, branżowa szkoła I stopnia. 
Szkoła prowadziła kwalifikacyjny kurs zawodowy w którym uczestniczyło 30 
uczniów. 
Wiodącymi kierunkami kształcenia są specjalności związane z usługami dla 
ludności np. hotelarstwo, gastronomia, turystyka, fryzjerstwo, krawiectwo. 
W 2020 roku szkoła kształciła 943 uczniów w 36 oddziałach. 
W szkole uczyło się 9 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 
Wielkość zatrudnienia: 
- liczba etatów nauczycielskich – 87,47 
- liczba etatów administracji i obsługi -26,15 

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju 

 ZSBiO ma swoją siedzibę w Biłgoraju przy ul. Cegielnianej 24.  
Typy szkół w zespole: liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła                    
I stopnia, branżowa szkoła II stopnia, liceum ogólnokształcące dla dorosłych. 
Szkoła prowadziła 2 kwalifikacyjne kursy zawodowe, w których uczestniczyło 13 
uczniów. 
Wiodącymi kierunkami kształcenia szkół zawodowych są specjalności 
budowlane.  
W 2020 roku szkoła kształciła 915 uczniów w 34 oddziałach. 
W szkole uczył się 1 uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 
Wielkość zatrudnienia: 
- liczba etatów nauczycielskich – 78,52 
- liczba etatów administracji i obsługi -35,65 
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I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju 

 I LO im. ONZ ma swoją siedzibę w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki 
41/43. 
W 2020 roku szkoła kształciła 942 uczniów w 31 oddziałach. 
W szkole uczyło się 14 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 
Wielkość zatrudnienia: 
- liczba etatów nauczycielskich – 76,95 
- liczba etatów administracji i obsługi -21,4 

Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju 

 Siedziba szkoły mieści się w Biłgoraju przy ul. „Wira” Bartoszewskiego 10.  
Zespół jest placówką oświatową przeznaczoną dla uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi i autyzmem. 
W 2020 roku do placówki uczęszczało 64 uczniów, w tym do szkoły podstawowej 
specjalnej 23 uczniów, do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 35 
uczniów i 6 uczniów było wychowankami specjalnego ośrodka rewalidacyjno-
wychowawczego. 
Wielkość zatrudnienia: 
- liczba etatów nauczycielskich – 23,56 
- liczba etatów administracji i obsługi – 11,5 

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju 

 MDK  ma swoją siedzibę w Biłgoraju przy ul. „Wira” Bartoszewskiego 10.  
Podstawowe funkcje działalności placówki to zajęcia z zakresu tańca, plastyki, 
muzyki, dziennikarstwa, teatru, które mają na celu rozbudzić zainteresowania, 
pogłębiać przeżycia, zachęcać do wspólnego działania.  
W 2020 roku placówka prowadziła zajęcia dla ok. 700 wychowanków z terenu 
całego powiatu w formie stacjonarnej oraz hybrydowej w związku z pandemią. 
Wielkość zatrudnienia: 
- liczba etatów nauczycielskich – 9,5 
- liczba etatów administracji i obsługi - 5,25 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Biłgoraju 

 Placówka ma swoją siedzibę w Biłgoraju przy ul. Tadeusz Kościuszki 41/43. 

Poradnia realizuje szeroko rozumianą pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla  

dzieci, uczniów, rodziców oraz kadry pedagogicznej. Świadczy usługi w zakresie: 

diagnozy dzieci i młodzieży, terapii indywidualnej i grupowej, doradztwa, 
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profilaktyki i psychoedukacji, uczestniczy w mediacjach, udziela porad                           

i konsultacji oraz prowadzi działalność informacyjną.  

Wielkość zatrudnienia: 
- liczba etatów nauczycielskich – 16,5 
- liczba etatów administracji i obsługi 4,08 

 W szkołach ponadpodstawowych i placówkach prowadzonych przez 
powiat biłgorajski struktura zatrudnienia nauczycieli przedstawia się 
następująco: 
- liczba nauczycieli w osobach 431, 
- liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty 404,06 

Poniższy wykres przedstawia liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu 
zawodowego: 

 

Istotnym atutem powiatowych szkół jest posiadanie przez nie internatów, 

dzięki czemu rekrutacja uczniów z odległych miejsc zamieszkania nie stanowi 

problemu. Według stanu na 30 września 2020 r. w internatach zamieszkiwało 

336 uczniów.  

W dwóch szkołach uczyło się 81 uczniów z Ukrainy, z czego 30 uczniów 
korzystało z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. 

Odnotowano pełne wykonanie zadań rekrutacyjnych określonych przez 

Zarząd Powiatu. Wyniki matur, egzaminu gimnazjalnego i egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe były wyższe od średnich wyników                       

w województwie i kraju. 
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Źródła finansowania zadań oświatowych: 

 Podstawowym źródłem finansowania bieżących zadań z zakresu edukacji 
jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu. Pozostałe środki to dochody 
budżetowe jednostek, środki własne powiatu, środki pochodzące z Unii 
Europejskiej i budżetu państwa oraz dotacje celowe.  
 

Źródła finansowania zadań oświatowych w 2020 roku. 

 
 
 W roku 2020 r. subwencja oświatowa wyniosła 44 060 768 zł i nie 

wystarczyła na pokrycie bieżących wydatków poszczególnych jednostek 

oświatowych prowadzonych przez powiat biłgorajski. Wydatki w kwocie  

ok. 3 500 000 zł zostały sfinansowane z budżetu powiatu. 

 W roku 2020 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej realizowany był 
rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”. Na ten cel 
wydatkowano kwotę 64 260,72 zł.  
Powiat biłgorajski w 2020 roku otrzymał: 

 dotację Wojewody na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych           
w wysokości 6 808,30 zł,  

 dotację w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”                              
w wysokości 4 960,00 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju, 

  dotację z Urzędu Miasta Biłgoraj na realizację zadań statutowych 
Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju w wysokości 20 000 zł, 

subwencja 
oświatowa; 

44 060 768; 71%

środki pochodzące 
z UE i BP; 

13345012; 21%

Pozostałe dochody 
i środki własne 

powiatu; 
5 090 977; 8%

Źródła finansowania zadań oświatowych 
w roku 2020 

subwencja
oświatowa

środki pochodzące z
UE i BP

Pozostałe dochody i
środki własne
powiatu
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 dotację Wojewody na refundację wynagrodzeń doradców metodycznych za 
rok 2019 w kwocie 1 073,63 zł.  

W roku 2020 ze środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej powiat biłgorajski otrzymał: 

 13 741 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw  
dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie 
art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 

 209 000 zł na zakup przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu 
przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod               
i technik kształcenia na odległość,  

 15 000 zł na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny                             
i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach rozpoczynających 
kształcenie w nowych zawodach.  

 
 
 

Projekty edukacyjne finansowane ze środków pochodzących  
z Unii Europejskiej 

 

Lp. 
Nazwa projektu; jednostki 
objęte realizacją zadania 

Źródło 
finansowania 

Działanie 

Plan na rok 
2020 (w zł) 

Wykonanie 
zadania  
w 2020 r.  

(w zł)  

Edukacyjne projekty realizowane w szkołach 

1. „Europejskie doświadczenie – 
podstawa sukcesu”;  

Zespół Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących 

Erasmus+ 144 888 129 898 

2. 
„Zawodowy Pakiet Startowy dla 

uczniów ZSZiO w Biłgoraju 
Zespół Szkół Zawodowych 

i Ogólnokształcących 

RPO WL 
działanie 

12.4 – Kształcenie 
zawodowe 

500 707 389 500 

4. „Europejska praktyka gwarancją 
przyszłości” 

Zespół Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących 

Erasmus+ 504 934 53 232 
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5. 
„Z Eurostażem w przyszłość” 
Regionalne Centrum Edukacji 

Zawodowej 
Erasmus+ 377 204  317 159 

7. „ALL in One Hand” 
Zespół Szkół Budowlanych 

i Ogólnokształcących 

Erasmus+ 52 091 349 

OGÓŁEM: 1 579 824 890 138 
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VIII. Promocja i ochrona zdrowia 
__________________________________________________________________________________ 

Zadania z zakresu ochrony zdrowia na terenie powiatu biłgorajskiego                     

w 2020 roku realizowane były przez Arion Szpitale sp. z o.o. w upadłości, na 

podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu 28 czerwca 2010 r. pomiędzy 

Powiatem Biłgorajskim a Arion Szpitale sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie a obecnie 

w Warszawie. Umowa została zawarta na czas określony – na 25 lat.  

Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku postanowieniem                

z dnia 12 marca 2018 r. sygn. akt. IX GU 502/17 ogłosił upadłość Arion Szpitale 

sp. z o.o. w Lublinie. Od dnia 12 marca 2018 r. spółką zarządza syndyk masy 

upadłości. 

 Powiat biłgorajski sprawuje nadzór nad prawidłowością realizacji umowy 

dzierżawy oraz prawidłowością wykonywania zadań z zakresu opieki zdrowotnej 

przez spółkę Arion Szpitale sp. z o.o. w upadłości poprzez kontrole, monitoring 

działalności szpitala oraz analizę składanych sprawozdań. 

 W strukturze Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju i Tarnogrodzie                       

w 2020 roku funkcjonowało 13 oddziałów oraz 16 poradni specjalistycznych: 

Oddziały szpitalne:  

1. Chirurgii Ogólnej, 
2. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, 
3. Pediatryczny, 
4. Chorób Wewnętrznych (z zakresem geriatrycznym), 
5. Obserwacyjno-Zakaźny, 
6. Chorób Płuc, 
7. Neurologiczny, 
8. Neonatologiczny, 
9. Ginekologiczno-Położniczy, 
10. Kardiologiczny, 
11. Rehabilitacyjny, 
12. Rehabilitacji Neurologicznej, 
13. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, 

Poradnie specjalistyczne: 
1. Chirurgiczna, 
2. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (dla dorosłych), 
3. Kardiologiczna, 
4. Neurologiczna, 
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5. Chorób Zakaźnych, 
6. Medycyny Sportowej, 
7. Alergologiczna 
8. Ginekologiczno-Położnicza (w Biłgoraju, Frampolu i Tarnogrodzie), 
9. Zdrowia Psychicznego, 
10. Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 
11. Skórno-Wenerologiczna, 
12. Reumatologiczna, 
13. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci (w tym Poradnia Leczenia 

Wad Postawy u Dzieci i Młodzieży i Poradnia Preluksacyjna), 
14. Nefrologiczna, 
15. Medycyny Pracy, 
16. Rehabilitacyjna. 

 W roku 2020 liczba łóżek na oddziałach szpitalnych wynosiła ogółem 341  
(w tym w Szpitalu w Biłgoraju 261, w Szpitalu w Tarnogrodzie 80).  
Liczba hospitalizacji wraz z ruchem międzyoddziałowym wyniosła 8 474.  
Najwięcej pacjentów leczyło się w oddziale Kardiologicznym i Neurologicznym 
oraz Wewnętrznym (łącznie 4 164 osoby). 
W Izbie Przyjęć w 2020 r. przyjęto 9 401 pacjentów i udzielono 12 228 porad.  
W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wykonano: 
- 4 840 porad lekarskich w miejscu udzielania świadczeń (ambulatoryjnie), 
- 168 porad lekarskich wyjazdowych, 
- 507 porad udzielonych telefonicznie, 
- 3 113 wizyt pielęgniarskich udzielonych ambulatoryjnie, 
- 52 wizyty pielęgniarskie w trybie wyjazdowym. 
W poradniach specjalistycznych udzielonych zostało łącznie 38 482 porad. 
Największą liczbę udzielonych porad odnotowano w poradniach Ginekologiczno-
Położniczej, Chirurgicznej, Urazowo-Ortopedycznej (dla dorosłych)                                        
i Neurologicznej (łącznie 24 636 porad). 

W dniu 28 lutego 2020 r. ARION Szpitale Sp. z o.o. w upadłości Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Biłgoraju Decyzją Wojewody Lubelskiego został wyznaczony do 

leczenia pacjentów zakażonych COVID-19 w ramach Oddziału Obserwacyjno-

Zakaźnego (20 łóżek), a następnie do tego celu został zaadaptowany Oddział 

Chorób Płuc (20 łóżek) i część Oddziału Chorób Wewnętrznych (6 łóżek).  

Na terenie szpitala zorganizowany został punkt pobrań, w którym testowani 

byli pacjenci pod kątem zakażenia COVID-19. Na wniosek Arion Szpitale Sp. z o.o.              

w upadłości ZOZ w Biłgoraju (w tym również na mocy decyzji Wojewody 

Lubelskiego) do szpitala skierowano lekarzy do walki z pandemią, którzy na dzień 

sporządzenia raportu udzielają świadczeń zdrowotnych w oddziałach tzw. 
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„covidowych”. Do pomocy w organizacji szpitala w czasie pandemii zostali 

oddelegowani żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej, których zadaniem było 

przede wszystkim wykonywanie obowiązków triażowych.  

Na potrzeby walki z pandemią w szpitalu został zakupiony sprzęt medyczny. 

Część wyposażenia na ten cel została przekazana przez Wojewodę Lubelskiego - 

m.in. 5 respiratorów, kardiomonitory, urządzenia do decontaminacji, łóżka 

szpitalne, namiot z zestawem oświetleniowym do pobierania wymazów                              

z nagrzewnicą, środki ochrony osobistej.  

Szpital w Biłgoraju otrzymał w drodze darowizny samochód Volkswagen 

Transporter – darowizna przekazana została przez Fundację LOTTO im. Haliny 

Konopackiej w Warszawie. 

W wyniku adaptacji oddziałów szpitalnych do walki z COVID 

przeprowadzono prace remontowo-dostosowawcze takie jak: 

 wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku Oddziału Obserwacyjno-

Zakaźnego do wymogów epidemiologicznych względem hospitalizacji 

chorych na COVID-19, 

 wydzielenie Zakaźnej Izby Przyjęć, poczekalni i izlolatki, 

 wykonanie podjazdu i rampy przy budynku Oddziału Obserwacyjno-

Zakaźnego i Oddziału Chorób Płuc, 

 wykonanie ścianek działowych do wydzielenia stref w Oddziale Chorób Płuc, 

 wykonanie zabezpieczeń w rejestracji Przychodni Specjalistycznych oraz               

w rejestracji do Poradni Chirurgicznej i Ortopedycznej. 

W roku 2020 powiat biłgorajski realizował zadania z zakresu ochrony                        

i promocji zdrowia w konkursach ofert, w których przyznano 4 dotacje dla 

organizacji pozarządowych na łączna kwotę 5 000,00 zł.  

Dotację otrzymały takie podmioty jak: 

1. Biłgorajskie Stowarzyszenie Amazonek na realizację zadania pn. „Jak żyć                 
z rakiem”. Wartość ogólna zadania 3 900,00 zł 

2. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Biłgoraju na realizację zadania 
pn. „Obchody Światowego Dnia Honorowego Krwiodawstwa i promocji 
idei Honorowego Krwiodawstwa”. Wartość ogólna zadania 2 360,00 zł. 

3. Fundacja Bliżej Pasji na realizację zadania pn. „Koperta życia w Powiecie 
Biłgorajskim”. Wartość ogólna zadania 2.500,00 zł. 
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4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Rejonowy                      
w Biłgoraju na realizację zadania pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. 
Wartość zadania 1.160,00 zł. 

W 2020 r. realizowane były również programy profilaktyczne z zakresu 
ochrony zdrowia kierowane do mieszkańców powiatu: 

 Program profilaktyki raka piersi (mammografia). Program adresowany 
był do kobiet w wieku 50-69 lat, 

 Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka 2020/2021 dla młodzieży 
szkół ponadpodstawowych Powiatu Biłgorajskiego. 

 

 W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii powiat biłgorajski corocznie 

zawiera z Miastem Biłgoraj porozumienie na zadania w nim przewidziane, które 

są realizowane przez podległe jednostki organizacyjne powiatu m.in. Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Biłgoraju,  Regionalne Centrum Edukacji 

Zawodowej w Biłgoraju, Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju, Zespół 

Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, Zespół Szkół Budowlanych 

i Ogólnokształcących w Biłgoraju oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej                             

w Biłgoraju.  

W roku 2020 w porozumieniu z Gminą Miasto Biłgoraj rozdysponowano na te 

zadania kwotę 24 900,00 zł. 

 W 2020 roku   Starosta Biłgorajski przy wsparciu Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zorganizował w dwukrotnie przed 
budynkiem Starostwa Powiatowego w Biłgoraju Akcję Oddawania Krwi dla 
mieszkańców powiatu Biłgorajskiego.  
Akcje odbyły się w dniach:  
28 lipca 2020 r.  - 48 osób oddało 21 litrów krwi,  
29 października 2020 r. - 14 osób oddało 6,3 l krwi 
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IX. Pomoc społeczna 
__________________________________________________________________________________ 

 

Zadania z tego zakresu realizowane były w 2020 roku w ramach: 

1. Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 
Biłgorajskim na lata 2014 – 2020 

przyjętej uchwałą nr XXXVII/247/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia  
29 maja 2014 roku 

Podstawowe cele strategiczne programu to: 

 stworzenie możliwości skutecznego rozwiązywania problemów 
społecznych, 

 włączenie osób niepełnosprawnych w życie społeczne i zawodowe, 

 poprawa stanu zdrowia i zwiększenie dostępu do usług specjalistycznych, 

 aktywizacja społeczności lokalnych. 

Podmioty uczestniczące w realizacji celów strategii: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, 
Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju, 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, 
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, 
placówki oświatowe i jednostki służby zdrowia, 
organizacje pozarządowe. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020r. przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju: 

 objęto wsparciem rodziny, dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem 
społecznym poprzez udzielenie pomocy finansowej na usamodzielnienie, 

 umieszczono 21 osób wymagających całodobowej opieki w domach 
pomocy społecznej, 

 udzielano poradnictwa psychologicznego dla rodzin, 

 przeprowadzono szkolenia dla 5 kandydatów na rodziny zastępcze, 

 przeprowadzano indywidualne szkolenia dla rodzin zastępczych 
podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze, 

 wydano 110 Kart Dużej Rodziny 3+/ Rodziny Zastępczej 3+, 

 zlikwidowano bariery architektoniczne 15 osobom niepełnosprawnym, 

 zlikwidowano bariery techniczne i w komunikowaniu się 167 osobom  
z niepełnosprawnościami, 



 

RAPORT O STANIE POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ZA 2020 ROK  Strona | 36  
 

 przyznano dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 427 osobom z niepełno- 
sprawnościami, 

 udzielono wsparcia dla 3 warsztatów terapii zajęciowej poprzez pomoc 
finansową. 
 

2. Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Biłgorajskim na lata 2018 – 
2020 przyjętego uchwałą nr XLIV/282/2018 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia                       
14 sierpnia 2018 roku wraz z załącznikami:  

 Programem Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących 
Przemoc w Rodzinie w Powiecie Biłgorajskim na lata 2018 – 2020, 

 Programem profilaktycznym z zakresu promowania i wdrażania 
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 
zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Biłgorajskim na lata 2018 – 
2020. 

 Cel Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Biłgorajskim na lata 2018 – 2020 
to zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie powiatu biłgorajskiego.  

Cel Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób 
Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Biłgorajskim na lata 2018 – 2020 to 
powstrzymanie uczestników programu przed stosowaniem przemocy                       
w relacjach z rodziną. 

Cel Programu profilaktycznego z zakresu promowania i wdrażania 
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 
zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie biłgorajskim na lata 2018 – 2020 
to ograniczenie skali przemocy oraz skutków stosowania przemocy w powiecie 
biłgorajskim poprzez podejmowanie działań profilaktycznych w rodzinach 
dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową. 

 Podmioty uczestniczące w realizacji program: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, 
Ośrodek Interwencji w Biłgoraju, 
ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu,  
placówki oświatowe,  
Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju,  
Sąd Rejonowy w Biłgoraju,  
organizacje pozarządowe. 

Zadania zrealizowane w 2020 roku w ramach Powiatowego Programu 
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Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                        
w Rodzinie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju: 
 

 diagnoza zjawiska przemocy na terenie powiatu biłgorajskiego, 

 aktualizacja bazy danych na temat możliwości i form uzyskania pomocy 
psychologicznej, prawnej, socjalnej i innej na terenie powiatu biłgorajskiego, 

 prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego i socjalnego dla osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie, 

 badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą – 
opracowanie corocznego raportu dotyczącego czynników sprzyjających  
i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą  
w rodzinie, 

 ewidencjonowanie instytucji oraz podmiotów, które realizują oferty dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie, 

 aktywność i współdziałanie oraz wymiana informacji pomiędzy służbami  
w zakresie monitoringu zachowań osób uprzednio skazanych za stosowanie 
przemocy w rodzinie. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju. 

 Do zadań Ośrodka należy w szczególności udzielanie poradnictwa 
psychologicznego, socjalnego lub prawnego na rzecz osób i rodzin będących                    
w sytuacji kryzysowej, prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy oraz osób i rodzin 
znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa, prowadzenie 
telefonu zaufania, wykonywanie zadań przypisanych do realizacji przez ośrodek 
Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju w ramach Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
 Pomoc ośrodka kierowana jest przede wszystkim do osób z problemami 
emocjonalnymi; osób i rodzin dotkniętych przemocą domową; małżonków 
znajdujących się w kryzysie; osób po utracie najbliższego członka rodziny; osób       
z myślami samobójczymi lub po próbie samobójczej; kobiet i mężczyzn 
przygotowujących się do roli ojca czy matki; rodzin osób przewlekle chorych; 
osób starszych; rodzin z osobą niepełnosprawną; rodzin naturalnych, rodzin 
zastępczych mających problemy wychowawcze z dziećmi; osób obarczonych 
następstwami wielu trudnych zadań w życiu swoim i rodziny, żyjących w stanie 
przewlekłego stresu. 
Ośrodek posiada dwa pomieszczenia biurowe, gabinet psychologa i prawnika 
oraz dwa pomieszczenia przeznaczone na hostel. Hostele przystosowaną są dla 
8 osób, są to dwa umeblowane mieszkania, zaopatrzone w sprzęt gospodarstwa 
domowego. Pierwsze mieszkanie to: 1 pokój, łazienka i kuchnia, natomiast 
drugie mieszkanie to: 2 pokoje, kuchnia, łazienka. 
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 W 2020 roku realizacja zadań ośrodka koncentrowała się na: 

 Realizacji postanowień sądu. 
 W związku z postanowieniami sądu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 
odbywały się spotkania dzieci z rodzicami, którzy mają ograniczoną władzę 
rodzicielską. Spotkania te realizowane były w obecności psychologa. Spotkania 
organizowane były dla 8 rodzin, odbyło się 34 spotkania. Prowadzone były 
również systematyczne rozmowy konsultacyjne, które dotyczyły: 

 relacji w rodzinie, 
 przebiegu spotkania z dzieckiem, 
 sposobów radzenia sobie w trudnościach w komunikacji rodzica                             

z dzieckiem, 
 nawiązywaniu pozytywnych relacji ojca z dzieckiem, 
 potrzeb dziecka, 
 wydania opinii psychologicznej na temat przebiegu spotkań do celów 

sądowych. 

 Prowadzeniu grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy domowej. 
 W 2020 roku zakończyła się czwarta edycja spotkań w ramach grupy 
wsparcia dla kobiet doznających przemocy domowej, która trwała od listopada 
2019r. do marca 2020r. Program skierowany był dla osób, które na co dzień 
doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej bądź ekonomicznej                   
i nie potrafią przerwać destrukcyjnej relacji. Głównym celem działania grupy 
wsparcia dla ofiar przemocy było dostarczenie kolejnej formy pomocy osobom, 
które z racji doznawanych w rodzinie różnych formy przemocy nie czują się 
bezpiecznie. Wsparcie to było realizowane poprzez wzajemne wspieranie, 
zaspokojenie potrzeby akceptacji i zrozumienia ze strony innych. W IV edycji 
grupy wsparcia uczestniczyło cztery kobiety. 

 Prowadzeniu działań informacyjnych . 
 Ośrodek prowadził i na bieżąco aktualizował własną stronę internetową 
www.oikbilgoraj.pl. Na stronie internetowej OIK w zakładce czytelnia na bieżąco 
ukazywały się opracowywane przez ośrodek plakaty, ulotki i broszury. 
Prowadzono również stronę na Facebooku „Ośrodek Interwencji Kryzysowej”, 
gdzie publikowane były systematycznie posty informacyjne z zakresu bieżących 
działań, wydarzeń oraz informacje o dziedzinach, gdzie może pojawić się kryzys. 

 Współpracy z instytucjami. 
 Niezbędnym warunkiem szybkiej i skutecznej pomocy udzielonej klientom 
ośrodka jest interdyscyplinarność działań czyli rozłożenie ich na profesjonalistów 
z różnych dziedzin.  
W 2020 OIK współpracował z: 

 ośrodkami pomocy społecznej w zakresie udzielania kompleksowej 
pomocy beneficjentom hostelu, 
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 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji 
powiatowego programu przeciwdziałania przemocy, 

 sądem w zakresie realizacji postanowień, 
 policją w zakresie całościowej diagnozy ofiar przemocy, 
 poradnią uzależnień, 
 kuratorami sądowymi w zakresie całościowej diagnozy i pomocy ofiarom 

przemocy. 

 Warsztatach profilaktyczno- edukacyjnych. 
 Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów dotyczące problematyki 
przemocy w szkołach oraz asertywnych postaw zachowania w sytuacji 
doświadczenia przemocy rówieśniczej były realizowane w: 

 Szkole Podstawowej w Soli „Pozytywna komunikacja z dzieckiem” – 50 
osób (w formie spotkania dla rodziców w formie wywiadówki). 

 Szkole Podstawowej w Soli „Pozytywna komunikacja – porozumienie bez 
przemocy” – 43 osoby (uczniowie). 

 Szkole Podstawowej w Soli „Pozytywna komunikacja – porozumienie bez 
złości i agresji” – 29 osób 

 Szkole Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju im. Sługi Bożego Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – „Pozytywna komunikacja – porozumienie bez złości                         
i agresji” – 26 osób (uczniów). 

 Realizacji zadań wynikających z Gminnych Programów Profilaktyki                               
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
1) W ramach otrzymanych środków z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych zgodnie z umową z dnia 28 kwietnia 2020 r. 
pomiędzy gminą Goraj a powiatem biłgorajskim zrealizowano 
opracowanie i druk 10.000 szt. ulotek „Pandemia przemocy”. Projekt ten 
miał na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości jak dbać                        
o zdrowie psychiczne w dobie pandemii oraz jak reagować na przemoc 
domową w tym okresie. 
Kwota przeznaczona na ww. realizację działania to 1.000,00 zł. 

2) W ramach otrzymanych środków z przeznaczeniem na realizację zadań 
wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie                   
z umową z dnia 27 grudnia 2019 r. pomiędzy gminą miasta Biłgoraj                     
a powiatem biłgorajskim, zrealizowano opracowanie i druk 10.000 szt. 
ulotek „Pozytywna komunikacja z dzieckiem”. Ulotka miała na celu 
promocję pozytywnych postaw rodzicielskich. 
Kwota przeznaczona na ww. realizację zadania to 2.000,00 zł. 
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 Realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Biłgorajskim na lata 
2018 – 2020. 
 Edukacja w zakresie propagowania pozytywnych postaw rodzicielskich                  
i metod wychowawczych miała formę ulotek tematycznych pt.: Pozytywna 
komunikacja z dzieckiem. Pakiet ulotek rozesłano do: 
 21 punktów medycznych na terenie powiatu biłgorajskiego (apteki, 

przychodnie zdrowia, szpital, NZOZ’y) z prośbą o rozpropagowanie wśród 
pacjentów, 

 66 placówek szkolnych na terenie powiatu biłgorajskiego (przedszkoli, 
szkół podstawowych) z prośbą o rozpropagowanie ulotek wśród rodziców 
i dzieci uczęszczających do placówek, 

 15 placówek pomocy społecznej na terenie powiatu biłgorajskiego 
(MOPS, GOPS) z prośbą o rozpropagowanie ulotek wśród beneficjentów 
placówki, 

 5 placówek wsparcia dziennego, szpital, Sąd Rejonowy w Biłgoraju                 
z prośbą o rozpropagowanie wśród klientów i pacjentów 

 Pakiet ulotek o tematyce „Zatrzymaj przemoc. Nikt nie ma prawa Cię 
krzywdzić” rozesłano do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                             
w Biłgoraju, „Krzyk” Fundacji  Pomocy Dzieciom, „Iskra Biłgorajskiego 
Stowarzyszenia Trzeźwości”. z prośbą o rozpropagowanie wśród klientów 
i pacjentów. 
Pakiet ulotek informacyjnych o działalności ośrodka z prośbą                                      
o rozpropagowanie wśród klientów i pacjentów rozesłano do 15 placówek 
na terenie powiatu biłgorajskiego, w tym przychodni zdrowia, ośrodków 
pomocy społecznej, punktów medycznych. 

 Wsparciu dla mieszkańców powiatu (nieodpłatna pomoc prawna, 
psychologiczna, udzielenie schronienia w hostelu). 
1) W 2020 r. z poradnictwa psychologicznego, skorzystało 86 osób, odbyło 

się 226 spotkań z psychologiem. Zakres udzielonej pomocy psychologicznej 
dotyczył: 
 diagnozy problemu, czyli rozpoznania sytuacji kryzysowej, 
 określenia czynników podtrzymujących istnienie sytuacji kryzysowej 

oraz trudności związanych z jej rozwiązaniem, 
 poszukiwania nowych sposobów rozwiązania sytuacji kryzysowej, 
 wzmocnienia i wsparcie klienta w realizowanych przez niego zmianach. 

2) W 2020 roku z poradnictwa prawnego skorzystało 28 osób, radca prawny 
udzielił 22  porad. Zakres udzielonej pomocy prawnej to: 
 poinformowanie osoby zgłaszającej o obowiązującym stanie prawnym,                      

o jej uprawnieniach i obowiązkach, 
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 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu 
prawnego, 

 pomoc w sporządzeniu pisma. 
Najwięcej porad prawnych udzielonych zostało z zakresu prawa 
rodzinnego. 

3) W 2020 r. ze schronienia w hostelu dla ofiar przemocy oraz osób i rodzin 
znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa skorzystało 
12 osób, w tym 4 kobiety oraz 8 dzieci. W przypadku ww. osób udzielono 
nie tylko pomocy mieszkaniowej i socjalnej ale również psychologicznej 
oraz prawnej. 

4) Podczas udzielania poradnictwa pracownicy OIK informowali klientów                    
o procedurze ,,Niebieska Karta". W 2020 r. wszczęto jedną procedurę 
„Niebieskiej Karty”. 

5) Realizacja poradnictwa telefonicznego - informacja o numerze telefonu 
widniała na stronie internetowej ośrodka oraz we wszystkich broszurach 
informacyjnych. Ponadto podejmowano działania polegające na: 
 propagowaniu informacji o ogólnopolskim telefonie interwencyjno-

informacyjnym przeznaczonym dla osób pokrzywdzonych 
przestępstwem przemocy w rodzinie (w tym niepełnosprawnym), 
działającym w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska Linia" (informacja umieszczona jest na stronie 
internetowej OIK w zakładce baza teleadresowa), 

 propagowaniu informacji o Telefonie Zaufania dla osób Uzależnionych 
Behawioralnie 801 889 880 poprzez umieszczenie informacji na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie OIK i na stronie internetowej OIK. 

6) Realizacja zadań polegające na wsparciu rodzin dysfunkcyjnych 
profesjonalną pomocą, udzielaniu informacji o prawach i uprawnieniach, 
wspieraniu rodzin i osób będących w kryzysie, poradnictwie 
psychologicznym. 

 Interwencji w terenie 
 Pomoc świadczona była także w miejscu zdarzenia kryzysowego. W 2020 
roku miały miejsce trzy interwencje poza siedzibą ośrodka, w których 
uczestniczył psycholog zatrudniony w OIK. 

W obszarze pomocy społecznej realizowanym przez powiat biłgorajski w 2020 
roku funkcjonowały dwa domy pomocy społecznej: 

1. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju, 
2. Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce. 
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Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju  

 Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju ze względu na okres 
pobytu mieszkańców jest domem stacjonarnym, przeznaczonym dla 80 osób                   
w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych obojga płci. 
 Pobyt w domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu 
utrzymania. Koszt utrzymania w roku 2020 wynosił 3 599,50 zł. 
 Podstawą działania domu jest decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia                   
13 czerwca  2019 r. zezwalająca na prowadzenie domu na czas nieokreślony.  
 Dom jest samodzielną jednostką budżetową, której organem 
prowadzącym jest powiat biłgorajski. Jednostka świadczy podstawowe usługi 
zgodnie z obowiązującym standardem ujętym w Rozporządzeniu Ministra Pracy            
i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy 
społecznej. 
 Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów zapewnia całodobową opiekę, 
oferuje usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające. 

Liczba mieszkańców: 

Stan mieszkańców na dzień 31.12.2020 r. 65 

Przyjęto nowych mieszkańców w okresie 2020 r. 17 

Liczba zwolnionych miejsc w okresie 2020 r. 

w tym: 

zgony 

 

powrót do rodziny 

przejście do innych placówek 

32 

 

24  

(6 pogrzebów organizował DPS) 

3 

5 (inny DPS 3, ZOL 2 osoby)( 

W okresie od 01.01.2020 do31.12.2020r. w DPS mieszkało  

97 osób, w tym: 

mężczyzn 

kobiet 

małżeństw 

 

 

48 

49 

0 

Struktura wieku mieszkańców (stan na 31.12.2020 r.): 

Przedział wiekowy Liczba mieszkańców 

Do 60 lat 9 

61-70 lat 20 

71-80 lat 7 

81-90 lat 20 

91 i powyżej 9 
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Najstarsza mieszkanka miała 101 lat, najmłodszy mieszkaniec miał 46 lat. 

Sprawność ruchowa mieszkańców: 

Osoby poruszające się samodzielnie 19 

Osoby poruszające się przy pomocy sprzętu 

ortopedycznego,  

w tym: 

przy pomocy kuli łokciowej, laski dłoniowej 

przy pomocy chodzika 

na wózku inwalidzkim 

26 

 

 

7 

12 

8 

Osoby leżące (nie opuszczające łóżek) 

w tym: 

osoby wymagające zmiany pozycji ułożeniowej 

20 

 

11 

 W DPS przebywają osoby, których pobyt jest finansowany w dwojaki 
sposób: 

  osoby skierowane do placówki przed dniem 1 stycznia 2004 roku (pobyt 
finansuje sam mieszkaniec (nie więcej niż 70% swojego dochodu), a jego 
pobyt dofinansowywany jest przez budżet państwa (osoby przyjęte na tzw. 
„starych zasadach”), 

 osoby skierowane do placówki po dniu 1 stycznia 2004 r. (osoby przyjęte tzw. 
„nowych zasadach”), gdzie obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu 
pomocy społecznej są w kolejności: 
 mieszkaniec domu, 
 małżonek, zstępni przed wstępnymi, 
 gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, 
 inne osoby. 

 W DPS dla Kombatantów na dzień 31.12.2020 r. przebywało 6 osób, na 
które powiat biłgorajski otrzymał dotację celową z budżetu państwa („stare 
zasady”). W roku 2020 liczba miejsc dotowanych w stosunku do roku 2019 
zmniejszyła się o 1 osobę, która zmarła. 

 

Mieszkańcy skierowani po 1 stycznia 2004 r. („nowe zasady”) ponoszą odpłatność 
w następujących konfiguracjach: 
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Liczba 

mieszkańców 

Odpłatność ponoszona przez: 

mieszkańca mieszkaniec 

+ rodzina 

rodzina mieszkaniec             

+ rodzina  

+ gmina 

mieszkaniec  

+ gmina 

gmina 

59 1 1 0 1 56 0 

Najczęściej w odpłatności za pobyt w DPS dla Kombatantów w Biłgoraju 
partycypowała gmina, która taką osobę kierowała. 

Wykaz skierowań z poszczególnych gmin w roku 2020: 

Nazwa Ośrodka Pomocy Społecznej  Liczba osób skierowanych 

MOPS Biłgoraj 16 

GOPS Biłgoraj 5 

MOPR Lublin 19 

MCPR Zamość 2 

MOPS Józefów 1 

MGOPS Zwierzyniec 1 

GOPS Łukowa 4 

GOPS Izbica 1 

GOPS Wiązownica 1 

GOPS Turobin 1 

GOPS Potok Górny 1 

GOPS Gorzów Wielkopolski 1 

GOPS Radecznica 1 

GOPS Harasiuki 1 

MGOPS Frampol 1 

MOPS Piekary Śląskie 1 

WCPR Warszawa 2 

GOPS Annopol 1 

GOPS Zamość 1 

Zakres usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów                
w Biłgoraju na przestrzeni 2020 roku: 

 usługi bytowe: mieszkańcy mieli zapewnione miejsce zamieszkania                              
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w jednoosobowych (20), dwuosobowych (18), trzyosobowych (3), 
czteroosobowych (4) pokojach mieszkalnych. Dom dysponował łącznie 45 
pokojami mieszkalnymi. Ponadto do dyspozycji mieszkańców pozostawały 
pomieszczenia ogólnodostępne takie jak świetlice, pokój dziennego pobytu, 
kuchnia mieszkańców, sale terapii zajęciowej, jadalnia, kaplica, pralnia, 
pomieszczenia do rehabilitacji. W zakresie wyżywienia dom zapewniał 4 
posiłki dzienne z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń dietetycznych, 
ponadto podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje były dostępne 
przez całą dobę. Mieszkaniec miał prawo do wyboru miejsca spożywania 
posiłku w pokoju lub w jadalni. W razie potrzeby mieszkaniec był karmiony, 

 usługi opiekuńcze, które były wykonywane przez pielęgniarki i opiekunów       
w zakresie zapewnienia mieszkańcom pomocy w utrzymaniu higieny 
osobistej w zależności od indywidualnych potrzeb mieszkańca, poprzez 
wykonywanie bądź pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności 
życiowych, 

 świadczenia zdrowotne realizowane były na zasadach ogólnych                                       
z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Mieszkańcy domu pozostawali 
ją pod opieką lekarzy rodzinnych z Przychodni Lekarskiej „Twój Lekarz”                    
w Biłgoraju. Ponadto mieszkańcy korzystali z wizyt i konsultacji w poradniach 
specjalistycznych, na które byli dowożeni środkiem transportu DPS pod 
opieką pielęgniarki lub opiekuna. Mieszkańcy, których stan zdrowia tego 
wymagał, byli hospitalizowani (w roku 2020 było 57 hospitalizacji), 

 usługi wspomagające takie jak praca socjalna, rehabilitacja ruchowa, terapia 
zajęciowa, organizacja uroczystości i imprez, terapia duchowa prowadzona 
przez kapelana. 
 
Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce 
 

 Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce funkcjonuje od 1957 r. 
Usytuowany jest w powiecie biłgorajskim, 6 km od miasta Biłgoraj, pomiędzy 
Wolą Małą a Wolaninami. 

W Teodorówce dom zlokalizowany jest w dwóch obiektach, tj. starym 

budynku wybudowanym przed rokiem 1847 oraz nowym obiekcie oddanym do 

użytku w 1994 r. Powierzchnia zajmowanego terenu wynosi 3,76 ha. Dom jest 

otoczony lasem, co umożliwia mieszkańcom kontakt z naturą. Na terenie domu 

są trasy spacerowe, boisko sportowe, staw oraz plac zabaw. 

Dom posiada filię w Biłgoraju przy ulicy Zielonej 95 – jest to budynek 
jednorodzinny zasiedlony w 1997 r. oraz filię w miejscowości Długi Kąt – budynek 
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po byłym Środowiskowym Domu Samopomocy – zasiedlony w 2003 r. Filia ta 
przeznaczona jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. 

Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce, łącznie z filiami, dysponuje 195 

miejscami dla osób niepełnosprawnych intelektualnie: dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych, a także dla osób przewlekle psychicznie chorych (filia w Długim Kącie). 

Dom jest placówką koedukacyjną stacjonarną. 

  Poniższy wykres przedstawia ilość osób mieszkających w poszczególnych 

zespołach Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce w roku 2020.  

Liczba mieszkańców w poszczególnych zespołach na dzień 31.12.2020 r. : 

ZESPÓŁ LICZBA MIESZKAŃCÓW 

ZESPÓŁ I (osoby z głęboką niepełnosprawnością 
intelektualną obojga płci) 

40 

ZESPÓŁ II ( kobiety niepełnosprawne intelektualnie) 62 

ZESPÓŁ III (mężczyźni niepełnosprawni intelektualnie) 40 

FILIA BIŁGORAJ 12 

FILIA DŁUGI KĄT 30 

OGÓŁEM 184 

 Charakterystyka mieszkańców pod względem stopnia niepełnosprawności 

intelektualnej oraz występujących chorób i zaburzeń psychicznych: 

STOPIEŃ 

UPOŚLEDZENIA 

UMYSŁOWEGO LEKKI UMIARKOWANY ZNACZNY GŁĘBOKI 

CHOROBY I 

ZABURZENIA 

PSYCHICZNE 

OBNIŻENIE 

FUNKCJI 

INTELEKTUALNYCH 

LICZBA 

OSÓB 
20 60 40 27 30 7 

 Charakterystyka mieszkańców pod względem stopnia niepełnosprawności 
na podstawie orzeczeń wydanych przez Zespół Orzekający o Stopniu 
Niepełnosprawności oraz Komisje ZUS i KRUS: 

LICZBA MIESZKAŃCÓW SKATEGORYZOWANYCH POD WZGLĘDEM STOPNIA 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

LEKKI/III GRUPA 
INWALIDZKA 

UMIARKOWANY/II GRUPA 
INWALIDZKA 

ZNACZNY/I GRUPA 
INWALIDZKA 

0 26 157 
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 Na dzień 31.12.2020 r. najmłodszy mieszkaniec domu miał 14 lat, 
natomiast najstarszy 89 lat. 

 
Liczba mieszkańców w poszczególnych przedziałach wiekowych: 

PRZEDZIAŁ 
WIEKOWY 

MIESZKAŃCY KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

0-17 4 3 1 

18-39 54 29 25 

40-59 68 42 26 

60-64 24 14 10 

65-74 26 15 11 

75-79 2 2 0 

80 i powyżej 6 4 2 

OGÓŁEM 184 109 75 

 
 Na koniec 2020 roku w domu przebywało 116 mieszkańców przyjętych 
przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz 68 mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 
2004 roku. Odpłatność za pobyt w domu w roku 2020 wynosiła 3 650 zł. 

Pośród 184 mieszkańców domu do utrzymania 68 mieszkańców dopłaca gmina. 
W roku 2020 z Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce odeszło 14 osób ( w tym 
13 osób zmarło, 1 odeszła do innego DPS-u), przybyło 4 osoby. 

 Na koniec 2020 r. było 13 osób leżących, 22 osoby na wózkach 
inwalidzkich, 31 wymagających karmienia, 33 osoby wymagające pomocy przy 
jedzeniu, 4 osoby z autyzmem. 

Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce w 2020 roku zapewniał mieszkańcom 

usługi bytowe ( zamieszkanie, wyżywienie, odzież itp.) oraz usługi społeczne: 

 opiekuńcze- polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych 
czynnościach życiowych, pielęgnacji, pomocy w załatwianiu spraw 
osobistych, utrzymywanie kontaktu z rodzinami mieszkańców, 

 wspomagające- polegające na podnoszeniu sprawności i aktywności 
mieszkańców poprzez udział w zajęciach pracowni terapii zajęciowej oraz                   
w zabiegach rehabilitacyjnych, 
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 religijne- stwarzanie mieszkańcom możliwości aktywnego uczestniczenia 
i realizowania potrzeb religijnych zgodnie z wyznawaną religią, 

 kulturalne- zapewnianie możliwości uczestniczenia w różnych wydarzeniach 
kulturalnych zarówno na terenie domu jak i organizowanych przez 
zaprzyjaźnione placówki, stowarzyszenia i fundacje, 

 edukacyjne- zapewnienie możliwości realizowania obowiązku szkolonego dla 
dzieci i młodzieży. 
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X. Polityka prorodzinna, wsparcie rodziny                
i systemu pieczy zastępczej, wspieranie 
osób niepełnosprawnych 
__________________________________________________________________________________ 

1. Polityka prorodzinna, wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 Zadania z przedmiotowego zakresu realizowane były w roku 2020                         
w ramach Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Biłgorajskim na lata 
2020 – 2022 przyjętego uchwałą nr XVIII/138/2020 Rady Powiatu  
w Biłgoraju z dnia 14 maja 2020r.  
Głównym celem programu jest wspieranie rozwoju pieczy zastępczej  
w powiecie biłgorajskim ze szczególnym uwzględnieniem form rodzinnych.  
Cel ten jest realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: 

 promowanie i rozwój pieczy zastępczej, 

 wspieranie istniejących form pieczy zastępczej, 

 współpraca i koordynacja działań instytucji pomocy społecznej na rzecz 
rodzinnej pieczy zastępczej oraz powrotu dzieci do rodziny biologicznej, 

 organizowanie pomocy i wsparcia w procesie usamodzielniania się                                
i integracji ze środowiskiem wychowanków opuszczających pieczę 
zastępczą, 

 podnoszenie poziomu kwalifikacji i doskonalenie kompetencji kadry 
pracującej na rzecz pieczy zastępczej. 

Realizatorzy Programu to: 

o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju,  
o Stowarzyszenie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj,  
o placówki oświatowe, 
o instytucje wspierające dziecko i rodzinę. 

W 2020r. realizowane były następujące zadania: 

 wypłacano świadczenia oraz prowadzono pracę z 69 rodzinami zastępczymi 
funkcjonującymi na terenie powiatu biłgorajskiego. W 2020r. powstało  
10 nowych rodzin zastępczych, 

 wypłacano świadczenia i prowadzono pracę z 10 pełnoletnimi 
wychowankami rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – 
wychowawczych, 
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 prowadzono stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej 
były informowane o zasadach tworzenia i funkcjonowania rodzin 
zastępczych, a na stronie internetowej PCPR były zamieszczane bieżące 
informacje dotyczące pieczy zastępczej, wymagań stawianych kandydatom 
na rodzinę zastępczą oraz najważniejsze akty prawne, 

 zorganizowano szkolenie dla 5 kandydatów na rodziny zastępcze 
niezawodowe, które przeprowadzili pracownicy PCPR posiadający stosowne 
uprawnienia, 

 sporządzono i wydano 9 opinii o kandydatach na rodziny zastępcze dla Sądu 
Rejonowego w Biłgoraju w celu podjęcia decyzji o ustanowieniu rodziny 
zastępczej, 

 sporządzono i wydano 4 opinie dotyczące predyspozycji do pełnienia funkcji 
wychowawcy w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego na 
wniosek Stowarzyszenia SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, 

 zapewniano pomoc psychologiczną i wsparcie dla rodzin zastępczych oraz 
umieszczonych w tych rodzinach dzieci – z pomocy psychologa korzystało 19 
rodzin, 

 przeprowadzono 88 posiedzeń zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka 
w rodzinie zastępczej, 

 prowadzono postępowania administracyjne w zakresie przyznawania 
pomocy dla rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków rodzin 
zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz w zakresie 
odpłatności rodziców biologicznych za pobyt  ich dzieci w pieczy zastępczej, 

 złożono 7 wniosków o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od rodziców 
biologicznych na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 

 umieszczono 14 dzieci z terenu powiatu biłgorajskiego w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych i skierowano 2 dzieci z terenu innych 
powiatów do placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez 
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. 

2. Wspieranie osób niepełnosprawnych. 

 W ramach udzielania wszechstronnego i profesjonalnego wsparcia na 
rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku w powiecie biłgorajskim realizowano 
zadania w ramach: 

1. Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-
2020 uchwalonej uchwałą nr XXXVII/247/2014  Rady Powiatu w Biłgoraju                    
z dnia 29 maja  2014 roku, 
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2. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  
w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014 – 2020 przyjętego uchwałą  
nr XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014 roku, 
którego celem głównym jest włączenie osób niepełnosprawnych w życie 
społeczne i zawodowe. 

Jednostki uczestniczące w realizacji programu to 

o Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Biłgoraju, 
o Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju, 
o Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Biłgoraju, 
o Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, 
o placówki oświatowe, 
o jednostki służby zdrowia, 
o organizacje pozarządowe. 

 W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju w 2020 roku  
w ramach wsparcia osób niepełnosprawnych realizowane były m.in. zadania  
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, pilotażowego 
programu „Aktywny Samorząd”  oraz programu „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

 

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 

 

Rodzaj zadania 

Liczba złożonych 

wniosków 

Liczba 

zrealizowanych 

wniosków 

Wypłacona 

kwota 

dofinansowania 

Zaopatrzenie w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze 
438 403 414.006,00 zł. 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 

osób niepełnosprawnych 
26 24 39.383,00 zł. 

Likwidacja barier architektonicznych 34 15 140.107,00 zł. 

Likwidacja barier w komunikowaniu się 162 154 268.800,00 zł. 

Likwidacja barier technicznych 17 13 42.504,00 zł. 
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Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” 
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A 

Likwidacja bariery 

transportowej 

ZADANIE 1 Pomoc w zakupie i 

montażu 

oprzyrządowania do 

posiadanego 

samochodu 

1 1 6.000,00 

ZADANIE 3 0 0 0,00 

ZADANIE 2 Pomoc w uzyskaniu 

prawa jazdy 

2 2 4.137,50 

ZADANIE 4 0 0 0,00 

B 

Likwidacja bariery 

w dostępie do 

uczestnictwa        

w społeczeństwie 

informacyjnym 

ZADANIE 1 Pomoc w zakupie 

sprzętu 

elektronicznego lub 

jego elementów oraz 

oprogramowania 

4 4 33.024,00 

ZADANIE 3 14 14 57.980,09 

ZADANIE 4 4 4 12.240,00 

ZADANIE 2 Dofinansowanie 

szkoleń w zakresie 

obsługi nabytego         

w ramach programu 

sprzętu 

elektronicznego            

i oprogramowania 

1 1 2.000,00 

ZADANIE 5 Pomoc w utrzymaniu 

sprawności 

technicznej 

posiadanego sprzętu 

elektronicznego, 

zakupionego w 

ramach programu 

0 0 0,00 

C 

Likwidacja bariery 

w poruszaniu się 

ZADANIE 1 – pomoc w zakupie 

wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym 

3 3 39.447,50 

ZADANIE 2 – pomoc w utrzymaniu 

sprawności technicznej posiadanego 

4 4 7.699,98 



 

RAPORT O STANIE POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ZA 2020 ROK  Strona | 53  
 

wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym 

ZADANIE 3 – pomoc w zakupie 

protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne 

2 1 14.000,00 

ZADANIE 4 – pomoc w utrzymaniu 

sprawności technicznej posiadanej 

protezy kończyny 

0 0 0,00 

ZADANIE 5 – pomoc w zakupie 

skutera inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznego do wózka ręcznego 

1 1 7.125,00 

D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki dla osoby zależnej 

2 2 1.381,25 

II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 70 69 201.865,50 

Razem moduł I i II 108 106 386.900,82 

  
Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym  

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych  
wywołanych chorobami zakaźnymi” 

 
Informacja o zakresie i sposobie wykorzystania środków finansowych PFRON otrzymanych 
przez Samorząd powiatowy na realizację Modułu III programu "Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi” 

Lp. Dane liczbowe Moduł III 

1. Liczba złożonych wniosków ogółem: 486 

2. Liczba wnioskodawców ogółem, którym udzielono pomocy  
w ramach programu: 

265 

3. Liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono pomocy: 264 

- liczba osób niepełnosprawnych wnioskujących we własnym    
imieniu: 

178 

- liczba podopiecznych: 86 

4. Środki finansowe otrzymane na realizację Modułu III programu - 
pomoc adresatom programu 

537 000,00 

5. Środki finansowe otrzymane na obsługę realizacji Modułu III 
programu 

13 425,00 

6. Środki finansowe wydatkowane na realizację Modułu III 
programu - pomoc Adresatom programu 

537 000,00 
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 Realizacja zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych                                
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju w roku 2020 przedstawiona została 
w rozdziale XI raportu poświęconym przeciwdziałaniu bezrobociu oraz 
aktywizacji lokalnego rynku pracy. 

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

 Zadania zrealizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności w Biłgoraju w 2020 roku: 

Osoby powyżej 16 roku życia 

Wydane orzeczenia z określeniem stopnia 

niepełnosprawności  
1657 

Wydane orzeczenia o niezaliczeniu  do osób 

niepełnosprawnych 
15 

Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia 

niepełnosprawności 
11 

Ogółem wydane orzeczenia 1683 

 

Osoby przed 16 rokiem życia 

Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia  

niepełnosprawności 
1 

Wydane orzeczenia o niezaliczeniu  do osób 

niepełnosprawnych 
19 

Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 445 

Ogółem wydane orzeczenia 465 

Ponadto wydano: 

 34 legitymacji osobom przed 16-tym rokiem życia 



 

RAPORT O STANIE POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ZA 2020 ROK  Strona | 55  
 

 215 legitymacji osobom po 16-tym roku życia posiadającym ważne 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

 272 karty parkingowe. 

 

 Zgodnie z art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przy 
starostach tworzy się powiatowe społeczne rady do spraw osób 
niepełnosprawnych, zwane dalej „powiatowymi radami”, będące organami 
opiniodawczo-doradczymi. 

Do zakresu działania powiatowych rad należy: 

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: 
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych, 

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 

3) ocena realizacji programów, 
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę 

powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 

 Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych                                 
w Biłgoraju, powołana została zarządzeniem Starosty Biłgorajskiego nr 36/2017 
z dnia 2 sierpnia 2017 roku zmienionym zarządzeniem nr 7/2019 z dnia 28 
stycznia 2019 r. Do składu rady wchodził 5 członków. Funkcję przewodniczącego 
pełnił Pan Jarosław Stelmach - przedstawiciel Stowarzyszenia Integracyjno-
Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych „SIRON” w Biłgoraju 

Rada odbyła w 2020 roku 5 posiedzeń, a ich przedmiotem było opiniowanie 
projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie określenia wykazu zadań, na które 
przeznacza się środku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na rok 2020. 
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XI. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz 
aktywizacja lokalnego rynku pracy 
 

 Na 31.12.2020r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Biłgoraju wyniosła 2 522 osoby, w tym 1 255 kobiet. Dodatkowo 
w ewidencji zarejestrowanych było 53 osób poszukujących pracy,                                         
tj. posiadających gospodarstwa rolne powyżej 2 hektarów przeliczeniowych, 
renty inwalidzkie lub inne źródła dochodów. Analiza dostępnych danych pozwala 
na sformułowanie następujących wniosków dotyczących sytuacji na rynku pracy  
w powiecie biłgorajskim w 2020 r.: 

 w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych 
ogółem zwiększyła się o 149 osób tj. 6,3% (w grudniu 2019r. 
zarejestrowanych było 2.373 osób); 

 poziom rejestracji w 2020r. w stosunku do poprzedniego roku zmniejszył się 
o 894 osoby tj.19,3%, ogółem zarejestrowało się 3 733 osób, natomiast                 
w 2019r.  4 627 osób; 

 w ewidencji PUP figurowało 1 155 osób długotrwale bezrobotnych (tj. 45,8% 
ogółu), w tym 655 kobiet tj. 52,2% ogółu bezrobotnych kobiet.                                      
W porównaniu do końca 2019 roku liczba długotrwale bezrobotnych 
zwiększyła się o 192 osoby tj. 19,9%. W ewidencji wówczas figurowały 963 
osoby długotrwale bezrobotne; 

 stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim na dzień 31.12.2020r. wynosiła 
5,3 % i był to wzrost o 0,3 punku procentowego w stosunku do grudnia 
2019r., kiedy wynosiła 5%; 

 w zestawieniu z innymi powiatami województwa lubelskiego powiat 
biłgorajski znajduje się w grupie powiatów o najniższym wskaźniku stopy 
bezrobocia.  

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

 Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
zarejestrowanych na koniec 2020 roku wynosiła 2 088 osób (82,8% ogółu 
bezrobotnych), w tym 1 087 kobiet. W odniesieniu do roku ubiegłego liczba ta 
zwiększyła się o 97 osób tj. 4,9% (na koniec 2019 roku zarejestrowanych było               
1 991 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy).  
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Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy -wybrane grupy. 

Wyszczególnienie 

stan na dzień  

31.12. 2019r. 

stan na dzień  

31.12. 2019r. 

Liczbowo % Liczbowo % 

Bezrobotni do 30 roku życia 925 38,98% 946 37,5% 

W tym : 

 bezrobotni do 25 roku życia 
467 19,68% 506 20,1% 

Długotrwale bezrobotni 963 40,58% 1155 45,8% 

Bezrobotni powyżej 50 roku 

życia 
471 19,85% 469 18,6% 

Niepełnosprawni 148 6,24% 123 4,9% 

 

Realizacja celów określonych w Programie Promocji Zatrudnienia oraz 
aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020 uchwalonego uchwałą 

nr II/14/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 17 grudnia 2014 roku 

 Działalność w zakresie realizacji zadań ustawowych ukierunkowanych na 
aktywizację lokalnego rynku pracy nie byłaby możliwa bez zaangażowania                          
i pomocy szeregu partnerów takich jak lokalne samorządy, pracodawcy, ośrodki 
pomocy społecznej, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, Lokalne 
Grupy Działania oraz lokalne media. Szeroka współpraca i podejmowane  
działania w efekcie przynoszą zamierzone korzyści w zakresie poprawy sytuacji 
osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy. Dużą pomoc w tych działaniach 
stanowią środki finansowe, w ramach których realizowane są programy rynku 
pracy pochodzące nie tylko ze źródeł krajowych tj. Fundusz Pracy i Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale również dodatkowo 
pozyskiwane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których 
realizowane są projekty w zakresie aktywizacji różnych grup osób bezrobotnych 
przez partnerów działających na lokalnym rynku pracy. 

1. Aktywizacja lokalnego rynku pracy. 

Cel szczegółowy: Promocja działań na rzecz osób bezrobotnych i pracodawców 

Realizacja celu następowała poprzez następujące działania: 
1. Pośrednictwo pracy 

  Realizacja zadań z zakresu pośrednictwa pracy opierała się przede 
wszystkim na gromadzeniu informacji o możliwości zatrudnienia, pozyskiwaniu 
wolnych miejsc pracy, prowadzeniu bazy pracodawców, selekcji i doborze 
kandydatów do pozyskiwanych ofert pracy, kierowaniu osób bezrobotnych                        
i poszukujących pracy na wolne miejsca zatrudnienia, organizowaniu giełd pracy 
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i spotkań z pracodawcami, świadczeniu usług w ramach sieci EURES, współpracy                                    
z podmiotami zewnętrznymi – pracodawcami, jednostkami samorządu 
terytorialnego, agencjami zatrudnienia i innymi instytucjami rynku pracy.  
W 2020 roku ogółem: 

 pozyskano 1.727 ofert pracy, w tym 1.204 ofert pracy niesubsydiowanej; 

 przyjęto 81 ofert pracy za granicą z sieci EURES; 

  przeprowadzono 3.315 kontaktów telefonicznych z pracodawcami w wyniku 
których pozyskano 1.660 ofert pracy; 

  pozyskano do współpracy 328 nowych podmiotów gospodarczych; 

  upowszechniono w lokalnych mediach, gminach oraz ośrodkach pomocy 
społecznej 2.036 ogłoszeń i informacji o ofertach pracy. 

2. Usługi EURES 

 W 2020 roku wpłynęło 81 ofert pracy, w których zgłoszono 375 wolnych 
miejsc pracy w ramach sieci EURES. PUP we własnym zakresie dokonał                                          
z internetowej bazy ofert pracy EURES wyboru 40 zagranicznych ofert na 483 
wolnych miejsc pracy, które zostały upowszechnione na tablicach ogłoszeń.                 
W ramach promocji usług EURES zagraniczne oferty pracy były przekazywane do 
radia, prasy, gmin oraz ośrodków pomocy społecznej. Informacje                                            
o zagranicznych ofertach pracy były przekazywane zainteresowanym przez 
pośredników pracy a także umieszczane na tablicach ogłoszeń Powiatowego 
Urzędu Pracy oraz w internecie. Oferty pracy przesyłane były również do 
urzędów miast i gmin oraz ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu 
biłgorajskiego celem stworzenia większej dostępności dla osób 
zainteresowanych aktualną ofertą zatrudnienia  

W okresie od 09.11.2020r. do 13.11.2020r. przeprowadzono szereg 
wydarzeń w ramach „Europejskich Dni Pracodawcy 2020”. Z uwagi na sytuację 
epidemiczną i wprowadzenie obostrzeń zdecydowana większość działań nie 
odbyła się w przygotowanej formie, zrealizowano je w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo stosując obostrzenia sanitarne. 
3. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 

 W ramach poradnictwa zawodowego udzielano osobom zarejestrowanym 
pomocy w planowaniu rozwoju zawodowego m.in. poprzez określanie 
predyspozycji zawodowych czy pomocy w rozwiązywaniu problemów 
zawodowych.  
W 2020 roku ogółem w ramach w/w usług pomocy udzielono 684 osobom,                     
w tym: 

 poradnictwem indywidualnym objęto  62 osoby; 

 z indywidualnej informacji zawodowej  skorzystało 539 osób; 

 w spotkaniach grupowych z zakresu informacji zawodowej uczestniczyło 
83 osoby. 
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 w ramach marketingu Krajowego Funduszu Szkoleniowego organizowano 
spotkania informacyjne (14 spotkań) dla pracodawców dotyczące 
możliwości skorzystania ze środków KFS: 

 rozpatrzono 82 wnioski pracodawców o przyznanie środków z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego na finansowanie różnych form kształcenia 
ustawicznego pracodawcy lub jego pracowników: 

 zawarto 63 umowy, w ramach których szkolenia, badania lekarskie i studia 
podyplomowe finansowano135 osobom pracującym. 

4. Programy skierowane do poszczególnych grup osób bezrobotnych  

 W 2020 roku realizowano 4 programy w ramach których aktywizowani byli 
bezrobotni zamieszkujący na terenach wiejskich, bezrobotni powracający                              
z zagranicy (program regionalny „Drogi, mosty, rzeki IV” i program „Młody 
przedsiębiorczy – aktywizacja osób młodych do 30 roku życia. ”). 

Cel szczegółowy: Zwiększanie efektywności zatrudnieniowej poprzez 
zastosowanie kompleksowych działań na rzecz pozostających bez zatrudnienia, 
w tym w szczególności osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy 

 Każda osoba bezrobotna została objęta pomocą w ramach usługi 
pośrednictwa pracy. Pośrednicy pracy pełniący funkcję doradcy klienta 
przygotowali we współpracy z osobami bezrobotnymi 3.035 Indywidualnych 
Planów Działań, obejmujących podstawowe usługi rynku pracy i dostępne formy 
aktywizacji zawodowej w ramach instrumentów rynku pracy. Cel 
Indywidualnego Planu Działania zakłada wyznaczenie jak najlepszej, możliwej 
drogi do powrotu na rynek pracy i rozwoju zawodowego. W ramach poradnictwa 
zawodowego doradcy zawodowi świadczyli pomoc między innymi  w zakresie 
wyboru lub zmiany zawodu, planowania drogi zawodowej, uzupełnienia 
kwalifikacji zawodowych, określenia kompetencji i zainteresowań. Łącznie 
pomocą objęto 684 osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Wszystkie 
zarejestrowane osoby wspierano działaniami w ramach podstawowych usług 
rynku pracy.  

2. Wspieranie osób niepełnosprawnych 

Cel szczegółowy: Integracja i reintegracja zawodowa osób niepełnosprawnych 
 W roku 2020 PUP pozyskał ogółem 26 ofert pracy przeznaczonych 
wyłącznie dla osób niepełnosprawnych, w tym 5 ofert pracy, które zostały 
zrealizowane przy wsparciu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
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Doradcy zawodowi w ramach poradnictwa zawodowego wspierali osoby 
niepełnosprawne przede wszystkim poprzez udzielanie indywidualnych porad 
zawodowych – taką pomocą objęto 4 osoby z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności. 
 Z uwagi na sytuację wynikającą z rozprzestrzeniania się Covid-19 tylko kilka 
projektów w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych było 
realizowane w założonej formie. PUP upowszechnił informację o 5 projektach 
skierowanych do osób niepełnosprawnych. Dystrybuowano opracowany przez 
PUP „Poradnik dla osób niepełnosprawnych” oraz prenumerowane czasopismo 
„Integracja”. Podczas wizyt osób niepełnosprawnych upowszechniano 
informację o możliwości pozyskania środków na działalność gospodarczą                          
w ramach pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.  
Osoby niepełnosprawne aktywizowane były w ramach: 

 projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 Programu „Wyrównywania różnic między regionami III”, 

 Programów Regionalnych „Drogi, mosty, rzeki IV” i „Młody przedsiębiorczy 
– aktywizacja osób młodych do 30 roku życia”, 

 pozostałych formach aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy 
wspieranych środkami Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Ogółem w 2020 roku przy wsparciu środków finansowych zaktywizowano 
ogółem 23 osoby niepełnosprawne (bezrobotne i poszukujące pracy). 
 
Cel szczegółowy: Współpraca z partnerami rynku pracy celem wzajemnej 
promocji usług, wymiany doświadczeń oraz podejmowania wspólnych działań 

 Prowadzono systematyczną wymianę informacji z instytucjami rynku 
pracy i innymi partnerami celem jak najbardziej efektywnych działań na rzecz 
osób pozostających bez zatrudnienia. W szczególności dotyczyło to agencji 
zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, Ochotniczych Hufców Pracy, instytucji 
partnerstwa lokalnego, jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych. 
Z uwagi na panujące warunki pandemiczne nie organizowano spotkań 
bezpośrednich Systematycznie na tablicach ogłoszeń upowszechniano 
informacje o działaniach organizacji pozarządowych (w 2020 roku 
upowszechniano informacje o 11 projektach realizowanych przez organizacje 
pozarządowe). 

3. Promocja i wspieranie przedsiębiorczości 

Cel szczegółowy: Upowszechnianie informacji o instrumentach i usługach 
świadczonych przez urząd w zakresie wspierania i rozwoju przedsiębiorczości 
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 W trakcie spotkań informacyjnych i kontaktów indywidualnych z osobami 
bezrobotnymi doradcy klienta pomogli 146 osobom bezrobotnym przygotować 
ścieżkę działań zmierzających do samozatrudnienia. Doradcy zawodowi udzielali 
pomocy tym osobom, które nie były pewne swoich predyspozycji do 
samozatrudnienia lub wahały się z wyborem takiego kierunku aktywności 
zawodowej. W 2020 roku z takiej pomocy doradców zawodowych skorzystało 27 
osób bezrobotnych. Na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej umieszczono 5 
informacji o możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej (w tym 3 projekty dotacyjne realizowane przez partnerów rynku 
pracy w ramach środków unijnych). 
W ramach 13 edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniach od 16 
do 22 listopada 2020 r. przygotowano ofertę tematycznych konsultacji i dyżurów 
dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych podjęciem własnej działalności 
gospodarczej. 
 W ramach przeciwdziałania skutkom COVID-19 przeprowadzono akcję 
informacyjną „Tarcza antykryzysowa - wsparcie biznesu” dotyczącą zagadnień 
wparcia przedsiębiorców i pracodawców w zakresie utrzymania 
samozatrudnienia i miejsc pracy w okresie pandemii spowodowanej przez COVID 
-19 poprzez wypłatę pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej, wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń 
pracowników oraz dofinansowania kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych z Tarczy Antykryzysowej 
w ramach środków finansowych pochodzących z Funduszu Pracy oraz Unii 
Europejskiej. 

Cel szczegółowy: Udzielanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na 
podjęcie działalności gospodarczej lub tworzenie spółdzielni socjalnych 

   W ramach realizacji tego celu szczegółowego udzielono osobom 
bezrobotnym łącznie 67 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, w tym: 

 środki Funduszu Pracy – 1; 

 Program Regionalny „Młody przedsiębiorczy-aktywizacja osób młodych 
do 30 roku życia”– 11; 

 Program aktywizacji osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi – 6; 

 Program aktywizacji osób powracających z zagranicy – 2; 

 projekty współfinansowane z EFS – 45; 

 środki PFRON –2. 

Cel szczegółowy: Wsparcie finansowe pracodawców w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy 
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 W ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk 
pracy dla skierowanego bezrobotnego zostało utworzonych 48 nowych miejsc 
pracy, w tym ze środków pochodzących z: 

 projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. 
„Aktywność i praca VI” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020  - 27 osób, 

 Programu Regionalnego„ Młody przedsiębiorczy – aktywizacja osób 
młodych do 30 roku życia” -12 osób, 

 Programu aktywizacji osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi - 5 osób, 

 Funduszu Pracy - 1 osoba, 

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 3 osoby. 

4. Działania aktywizacyjne na rzecz zwiększania zatrudnialności osób młodych 
do 30 roku życia, osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, kobiet oraz osób 

niepełnosprawnych 

Cel szczegółowy: Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez 
indywidualizację działań 

 W ramach wspierania aktywności i motywowania do działania poprzez 
zastosowanie wsparcia z zakresu poradnictwa zawodowego dla osób z grupy: 

 do 30 roku życia udzielono 30 indywidualnych porad zawodowych, a 68 osób 
uczestniczyło w grupowej informacji zawodowej, 

 powyżej 50 roku życia udzielono3 indywidualne porady zawodowe, 

 kobiety – udzielono 26 indywidualnych porad zawodowych, 49 kobiet 
uczestniczyło w grupowej informacji zawodowej, a 261 kobietom doradcy 
udzielili informacji zawodowej w formie indywidualnej, 

 niepełnosprawni – 4 osobom udzielono porady zawodowej w formie 
indywidualnej. 

Cel szczegółowy: Promowanie mobilności zawodowej i przestrzennej osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy do 30 roku życia. 

  W 2020 r. aktywizacją zawodową objęto łącznie 360 osób młodych do 30 
roku życia za pomocą takich form jak: 

  staże zawodowe – 171 osób, 

  prace interwencyjne –  43 osoby, 

  roboty publiczne – 1 osoba, 

  dotacje - 37  osób + 1 dotacja PFRON, 

  wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy – 14 osób, 

  bony szkoleniowe – 1 osoba, 

  bony na zasiedlenie – 21 osób, 
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  szkolenia zawodowe –71 osób. 
Projekty realizowane w ramach programów: 

 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
biłgorajskim (V)”– Poddziałanie 1.1.1Wsparcie udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego – projekt systemowy PO WER (staże, dotacje, bony na 
zasiedlenie, szkolenia zawodowe) – ogółem 252 osoby, 

 „Młody przedsiębiorczy – aktywizacja zawodowa osób młodych do 30 roku 
życia” – ogółem 23 osoby. 

Cel szczegółowy: Pobudzanie do aktywności zawodowej osób po 50 roku życia 

   Poradnictwem zawodowym objęte zostały 3 osoby po 50 roku życia              
w ramach indywidualnych porad zawodowych.  
   Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia realizowana była                
w ramach: 

 dofinansowania do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego 
bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 2 osoby, 

 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 1 osoba, 

 staży zawodowych – 17 osób, 

 szkoleń zawodowych – 9 osób, 

 prac interwencyjnych –13 osób, 

 robót publicznych – 8 osób, 

 wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy– 6 osób 

 realizacji projektu „Aktywność i praca VI” - w ramach Osi Priorytetowej 9 - 
Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP, 

 realizacji Programu Regionalnego „Drogi, mosty, rzeki IV”. 
  Ogółem w 2020 roku w ramach usług i instrumentów rynku pracy oraz 
realizowanych  programach i projektach  zaktywizowano 56 osób  bezrobotnych 
powyżej  50 roku życia. 

Cel szczegółowy: Wspieranie kobiet na lokalnym rynku pracy 

   Doradcy zawodowi w ramach świadczonej usługi poradnictwa 
zawodowego objęli wsparciem 336 kobiet. Z pomocy w formie indywidualnych 
porad zawodowych skorzystało 26 kobiet. Pomocą w dostosowywaniu 
kwalifikacji i umiejętności zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez usługę 
organizacji szkoleń zawodowych objęto 55 kobiet.  
 W 2020 roku 352 kobiety zostały zaktywizowane w ramach niżej 
wymienionych w usług i instrumentów rynku pracy: 

 -prace interwencyjne – 58, 

 roboty publiczne – 1, 



 

RAPORT O STANIE POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ZA 2020 ROK  Strona | 64  
 

 dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – 23, 

 wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy – 21, 

 szkolenia i bony szkoleniowe – 55, 

 bony na zasiedlenie – 11 osób, 

 prace społecznie użyteczne – 1, 

 dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku 
życia - 1, 

 staże zawodowe – 181. 
 W ramach realizacji Programu Regionalnego „Drogi – mosty – rzeki IV” i 
„Młody przedsiębiorczy - aktywizacja osób młodych do 30 roku życia” 
zaktywizowano  ogółem 7 kobiet (wyposażenia stanowisk pracy i roboty 
publiczne). 
 W ramach realizacji projektów aktywizacją zawodową objęto ogółem 244 
kobiety, w tym: 

 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
biłgorajskim (V)”– Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego – projekt systemowy PO WER (staże, dotacje, bony na 
zasiedlenie, szkolenia zawodowe) –  125  kobiet, 

 „Aktywność i praca VI” - realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek 
pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP (staże, 
szkolenia, wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy) – 119 kobiet. 

5. Pozyskiwanie środków na realizację projektów i programów rynku pracy 

Cel szczegółowy: Inicjowanie i realizacja projektów i programów rynku pracy 

 W roku 2020 realizowano projekty współfinansowane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego: 

1) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
biłgorajskim V”– Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego – projekt systemowy PO WER - budżet projektu: 
8.838.234,89 zł. (w tym środki na realizację instrumentów z Tarczy 
Antykryzysowej), 

2) Aktywność i praca VI” - realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek 
pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP - 
budżet projektu: 7.380.318,32 zł. (w tym środki na realizację instrumentów 
z Tarczy Antykryzysowej), 

oraz programy rynku pracy w ramach dodatkowo pozyskanych środków 
Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra: 
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1) Program aktywizacji bezrobotnych zamieszkałych na wsi w kwocie 
496.100,- zł, 

2) Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z zagranicy 
w kwocie  44.000,- zł, 

3) Programu Regionalnego „Drogi – mosty – rzeki IV” oraz „Młody 
przedsiębiorczy – aktywizacja osób młodych do 30 roku życia” w kwocie 
650.000,00 zł,  

a także „Program Wyrównywania Różnic między regionami III” w kwocie 
45.000,- zł z dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych otrzymanych na jego realizację. 

Cel szczegółowy: Udzielanie kompleksowego i pełnego wsparcia osobom 
bezrobotnym i pracodawcom w ramach realizowanych projektów i programów 
rynku pracy 

 Realizując celu w ramach posiadanych przez PUP środków finansowych na 
dzień 31 grudnia 2020 r.  zaktywizowano ogółem 689 osób, tym:  

 staże - 288 osób, 

 prace interwencyjne - 114 osób (w tym:14 podmiany), 

 szkolenia – 134 osoby, 

 bony szkoleniowe – 1 osoba, 

 dotacje - 67 osób ( w tym: 2 osoby  PFRON), 

 wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy –48 osób (w tym: 3 osoby 
PFRON), 

 roboty publiczne – 13 osób (w tym 2 podmiany), 

 bony na zasiedlenie - 21osób (20bonów), 

 prace społecznie – użyteczne - 1 osoba, 

 dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia - 2 osoby. 

Cel szczegółowy: Wspieranie procesów integracji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 W ramach usługi poradnictwa zawodowego wsparciem objęto: 

 33 osoby długotrwale bezrobotne, w tym 18 osób skorzystało z porady 
indywidualnej a 15 w trakcie spotkań informacyjnych; 

 4 osoby niepełnosprawne, w tym 4 osoby skorzystało z porady 
indywidualnej, 

 62 osoby do 25 roku życia, w tym 13 osób skorzystało z porady indywidualnej 
a 49 uczestniczyło w spotkaniach informacyjnych, 

 szkoleniami zawodowymi objęto 33 osoby długotrwale bezrobotne, 8 osób 
po 50 roku życia i 46 osób do 25 roku życia. 
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Cel szczegółowy: Pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o realizowanych 
projektach i programach rynku pracy. 

 Realizacja celu następowała poprzez następujące działania takie jak 
promocja projektów i programów rynku pracy realizowanych przez urząd oraz 
rozpowszechnianie informacji o projektach w zakresie aktywizacji lokalnego 
rynku pracy, w szczególności wśród osób bezrobotnych i pracodawców. 

6. Rozwój urzędu jako instytucji rynku pracy 

realizowany był poprzez takie cele szczegółowe jak: 

1) Podwyższanie jakości świadczonych usług, 
2) Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników posiadających 

kompetencje do realizacji zadań na rzecz klientów urzędu, 
3) Poprawa informacji o rynku pracy i zachodzących na nim zmianach, 

Źródła finansowania zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz 
aktywizacji lokalnego rynku pracy 

 Na dzień 31.12.2020 roku PUP posiadał środki finansowe z 
przeznaczeniem na aktywne programy rynku pracy w łącznej wysokości  
7.953.476,05 zł. w tym: 

 Fundusz Pracy w kwocie 1.078.146,79 zł. w ramach którego realizowane były 
są programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej, 

 dodatkowe środki w kwocie 650.000,- zł. na realizację Programu 
Regionalnego „Drogi – mosty – rzeki IV” oraz „Młody przedsiębiorczy – 
aktywizacja osób młodych do 30 roku życia”, 

 dodatkowe środki w kwocie 2.380.318,32 zł. będące w dyspozycji Marszałka 
Województwa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, 

 dodatkowe środki w kwocie 2.338.234,89 zł. będące w dyspozycji Marszałka 
Województwa na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego, 

 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                     
w kwocie  159.676,05 zł. 

oraz dodatkowe środki z Rezerwy Ministra na realizację: 

 Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z zagranicy             
w kwocie  44.000,- zł, 

 Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkałych na wsi                      
w kwocie 496.100,- zł, 
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 dodatkowe środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób 
Niepełnosprawnych na realizację „Programu Wyrównywania Różnic między 
regionami III” w kwocie 45.000,- zł, 

  środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie  762.000,- zł, 

 dodatkowe środki na realizację instrumentów z Tarczy Antykryzysowej. 
 

DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PPRACY                                 
W ZAKRESIE TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 

 
 Rok 2020 w związku z pandemią COVID - 19 był rokiem podejmowania 
szeregu zmian w działaniach związanych nie tylko z aktywizacją osób 
bezrobotnych, ale również z realizacją zadań skierowanych bezpośrednio na 
pomoc przedsiębiorcom, których działalność została ograniczona w związku                        
z wprowadzeniem stanu epidemicznego na terenie kraju.  
 W związku z wejściem w życie  ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw, w ramach tzw. „ tarczy antykryzysowej" realizowane były 
przedstawione poniżej formy pomocy: 
 niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców 

(art. 15zzd), 
 niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych 

(art. 15zzda), 
 dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc), 
 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od 

nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych                    
i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb), 

 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od 
nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 
15zze), 

 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, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej 
jednostce organizacyjnej (art. 15zze2), 

 dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (art.15zze4). 
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 Oprócz bieżącej pomocy świadczonej przedsiębiorcom przy składaniu 
wniosków, zarówno w kontaktach osobistych jaki telefonicznych, dodatkowo 
organizowane były akcje promocyjne, spotkania informacyjne oraz  konsultacje              
w zakresie możliwości skorzystania z instrumentów z Tarczy Antykryzysowej dla 
przedsiębiorców z terenu powiatu biłgorajskiego. 
 W miesiącach czerwiec – listopad 2020 r. zorganizowano ogółem 27 spotkań 
wyjazdowych w poszczególnych gminach powiatu, gdzie pracownicy PUP udzielali 
pomocy w przygotowaniu wniosków o uzyskanie wsparcia zarówno 
przedsiębiorcom jak również organizacjom pozarządowym i kościelnym osobom 
prawnym. Ponadto organizowane były warsztaty korzystania z Profilu Zaufanego               
i Platformy e-PUAP-u, z uwagi na fakt, że wprowadzona została elektroniczna 
obsługa wniosków (w tym niektórych wyłącznie w takiej postaci). 
 Pracownik PUP w Biłgoraju został powołany w skład zespołu ekspertów                         
w tzw. tarczy lubelskiej nadzorowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego. Uczestniczył jako prelegent w seminariach, spotkaniach  
i konferencjach. Opracowywał materiały informacyjne. Udzielał telefonicznych                   
i e-mailowych informacji w zakresie wsparcia udzielanego przez powiatowe urzędy 
pracy przedsiębiorcom, pracodawcom, innym podmiotom uprawnionym do 
uzyskania pomocy w ramach tarczy z województwa lubelskiego oraz pracownikom 
innych instytucji realizujących zadania na rzecz pracodawców w trakcie pandemii.  
Urząd Pracy we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie uczestniczył 
w organizacji i obsłudze Mobilnego Punktu Informacyjnego (w ramach tzw. 
tarczobusu) - pracownicy udzielali merytorycznych porad i informacji                                    
o możliwościach korzystania ze wsparcia przewidzianego w ramach Tarczy 
Antykryzysowej przedsiębiorcom i pracodawcom z naszego powiatu, a także 
pomagali w przygotowaniu i złożeniu wniosku o uzyskanie wsparcia. 

 
INSTRUMENTY  TARCZY  ANTYKRYZYSOWEJ  REALIZOWANE   

W  2020 ROKU 
 

Nazwa Instrumentu Beneficjenci 
Liczba 

rozpatrzonych 
wniosków 

Liczba 
podmiotów 

(osób) 

Kwota 
wydatkowanych 

środków 

Pożyczki dla 
mikroprzedsiębiorców 
(art. 15 zzd, 15 zzda) 

Przedsiębiorcy 4.092 3.999 18.636.466,57 zł. 

Dofinansowanie kosztów 
prowadzenia działalności dla  
samozatrudnionych  
(art. 15 zzc) 

Przedsiębiorcy 
samozatrudnieni 

719 686 3.971.240,- zł. 

Dofinansowanie do 
wynagrodzeń pracowników (15 

Pracodawcy 
/pracownicy/ 

616 1.903 8.793.710,65 zł. 

https://bilgoraj.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/-/asset_publisher/8VCc6CLiHUaO/content/12911881-zaproszenie-dla-organizacji-pozarzadowych-i-koscielnych-osob-prawnych-z-gminy-lukowa-na-spotkanie-informacyjne-dotyczace-mozliwosci-uzyskania
https://bilgoraj.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/-/asset_publisher/8VCc6CLiHUaO/content/12911881-zaproszenie-dla-organizacji-pozarzadowych-i-koscielnych-osob-prawnych-z-gminy-lukowa-na-spotkanie-informacyjne-dotyczace-mozliwosci-uzyskania
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zzb, 15 zze, 15 zze2) 

Dotacje dla 
mikroprzedsiębiorców i małych 
przedsiębiorców 
(art.15 zze4) 

Przedsiębiorcy  54 34 170.000,- zł. 

Razem 5 481 6 622 31 571 417,22 zł. 

 
POWIATOWA RADA RYNKU PRACY w Biłgoraju (zwana dalej „radą”) jest 
organem opiniodawczo-doradczym w sprawach polityki rynku pracy, którego 
kadencja trwa 4 lata.  
Posiedzenia odbywają się co najmniej raz na kwartał. W skład rady wchodzą 
osoby powoływane przez Starostę. Są to przedstawiciele organizacji 
związkowych, pracodawców, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz 
organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku 
pracy.  
 Skład rady w czasie kadencji 2016 – 2020 określało zarządzenie nr 52/2016 
Starosty Biłgorajskiego z dnia 5 listopada 2016r. w sprawie powołania 
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Biłgoraju zmienione zarządzeniem Nr 63/2018 
z dnia 4 grudnia 2018r.  
Do składu rady wchodziło 10 członków. Funkcję przewodniczącego rady pełnił 
Pan Tomasz Rogala, natomiast wiceprzewodniczącego Pani Monika Buczko. 
Kadencja rady zakończyła się 4 listopada 2020r. 
Zakres działania powiatowych rad rynku pracy określa w art. 22 ust 5 – 7 ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Do zakresu działania rady należy w szczególności: 

 inspirowanie przedsięwzięć zmierzających dom pełnego i produktywnego 
zatrudnienia w powiecie; 

 ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy; 

 opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju 
propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji 
samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania; 

 składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków 
kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie 
z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia                              
w powiecie; 

 ocenianie okresowych sprawozdań z działalności PUP w Biłgoraju; 

 delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co 
najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na 
stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy; 
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 opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie 
dyrektora powiatowego urzędu pracy; 

 delegowania przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. 
Powiatowe rady rynku pracy opiniują także: 

 celowość realizacji programów specjalnych proponowane przez Starostę               
i ich zmiany, 

 celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 
62a ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy 

Obsługę techniczno – organizacyjną rady prowadzi Powiatowy Urząd Pracy                  
w Biłgoraju. 
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XII. Drogi publiczne 
__________________________________________________________________________________ 

 Realizacja zadań z zakresu dróg publicznych w 2020 roku (podobnie jak              
w roku poprzednim) w głównej mierze koncentrowała się wokół realizacji „Planu 
rozwoju sieci drogowej Powiatu Biłgorajskiego na lata 2019-2023” przyjętego 
uchwałą nr 155/2018 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 9 października 2018 r.  
Podstawowe założenia planu rozwoju : 

 otwarcie i spójność zewnętrzna powiatu – nawiązanie do dróg krajowych                   
i wojewódzkich, 

 zapewnienie wewnętrznej spójności powiatu – obsługa obszarów bez 
dostępu do dróg wyższych kategorii, 

 aktywizacja gospodarcza terenu w sąsiedztwie drogi wraz z możliwością 
powstania nowych terenów inwestycyjnych.  

 osiągnięcie wyższych standardów dróg, a w szczególności: 
 likwidacja miejsc niebezpiecznych, poprawa systemu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, 
 korekty pionowe oraz poziome tras dróg na odcinkach niespełniających 

warunków technicznych, 
 poszerzenia elementów drogi (jezdni, poboczy, pasów drogowych), 
 wzmocnienia nawierzchni na odcinkach dróg o dużym udziale ruchu 

ciężkiego. 

Zadania drogowe w 2020 roku realizowane były przez Zarząd Dróg Powiatowych 
w Biłgoraju. 

 Sieć dróg na terenie powiatu biłgorajskiego w 2020 roku łącznie wynosiła 
585,006 km, z tego: 

 36,717 km w granicach administracyjnych miast, 

 548,289 km poza granicami miast. 

Rodzaj nawierzchni dróg powiatowych: 

 521,581 km o nawierzchni twardej (np. bitumicznej, klinkierowej), 

 13,460 km o nawierzchni gruntowej ulepszonej (np. tłuczniowej), 

 49,965 km o nawierzchni gruntowej nie ulepszonej. 

W ciągu tych dróg zlokalizowane są 34 mosty o łącznej długości 732,3 m. 

Numer i nazwa drogi (odcinek drogi) 
Długość 

w km 

POWIAT BIŁGORAJSKI razem: 585,006 
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1. GMINA ALEKSANDRÓW razem: 3,213 

2945L Aleksandrów - Szostaki  3,213 

2. GMINA MIASTO BIŁGORAJ  razem: 31,045 

2821L ul. Żurawinowa 1,624 

2916L ul. Moniuszki 2,116 

2917L ul. Droga Straceń 0,857 

2923L ul. Motorowa 0,615 

2924L ul. Lubelska 1,192 

2924L ul. S. Batorego 2,024 

2930L ul. Zacisze 2,321 

2930L ul. Graniczna 2,207 

2930L ul. Biłgorajska 0,763 

2964L ul. Bagienna 0,659 

2965L ul. Bankowa 0,160 

2967L ul. Batalionów Chłopskich 0,203 

2969L ul. Chłodna 0,547 

2972L ul. Al. 400-lecia 1,762 

2974L ul. Długa 1,199 

2975L ul. Energetyczna 0,273 

2978L ul. Harcerska 0,750 

2979L ul. Kochanowskiego 1,130 

2983L ul. Nadstawna 0,714 

2984L ul. Gen. Bora Komorowskiego 0,894 

2985L ul. Leśna 0,493 

2987L ul. Bohaterów Monte Cassino 1,045 

2989L ul. Mickiewicza 0,392 

2994L ul. Polna 2,057 

2996L ul. B. Prusa 0,840 

2999L ul. Różnówka Stawy 1,026 

3000L ul. Bartoszewskiego 0,478 

3001L ul. Sikorskiego 0,516 

3002L ul. Sitarska 1,731 

3007L ul. Włosiankarska 0,457 

3. GMINA BIŁGORAJ  razem: 98,184 

2821L Janów - Biłgoraj  7,474 

2913L Wola Radzięcka - Hedwiżyn 6,170 

2916L Gromada - Biłgoraj  2,092 

2917L Cyncynopol - Biłgoraj 8,050 

2918L Czarnystok - Dyle  2,291 
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2921L Tereszpol - Smólsko Małe 7,750 

2922L Rapy - Wolaniny  4,450 

2923L Biłgoraj - Smólsko Duże  5,773 

2924L Biłgoraj - Banachy  8,457 

2925L Korytków Duży - Ujście  6,018 

    6,998 

2926L Huta Krzeszowska - Biłgoraj 8,426 

2927L Zagrody - Dąbrowica 3,404 

2928L Sól - Majdan Nowy 3,303 

2929L Dereźnia - Budziarze  7,583 

2930L 
Zagumnie - Biłgoraj (ul. Graniczna) - Majdan 
Nowy 4,079 

2931L Sól - Bidaczów Stary 4,946 

2936L Bidaczów Stary - Luchów Górny 0,920 

4. GMINA BISZCZA  razem: 52,569 

2929L Dereźnia - Budziarze 0,830 

2932L Markowicze - Zanie - Budziarze 5,328 

2934L Księżpol - Harasiuki 9,812 

2935L Gózd Lipiński - Potok Górny 2,182 

2936L Bidaczów Stary - Luchów Górny  3,365 

    12,238 

2939L Biszcza - do drogi woj. Nr 863 5,560 

2940L Księżpol - Jedlinki 9,370 

2941L  Biszcza - Tarnogród 3,884 

5. GMINA FRAMPOL  razem: 51,360 

2906L Gilów - Teodorówka 2,220 

2908L Bononia - Wola Radzięcka 3,466 

2909L Albinów - Jędrzejówka 2,427 

2910L Frampol - Latyczyn 10,705 

    0,470 

    1,984 

2911L Stefin - Kąty - Korytków 2,360 

    7,675 

2912L Teodorówka - Trzęsiny 0,251 

    2,976 

    2,455 

2913L Wola Radzięcka - Hedwiżyn 7,063 

2914L Rzeczyce - Wola Kątecka 3,455 

    0,599 

2915L Wola Kątecka - Trzęsiny 3,254 
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6. GMINA GORAJ  razem: 33,202 

2810L Chrzanów - Goraj 1,747 

2811L Kocudza Górna - Goraj - Bononia 0,760 

2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin 2,545 

2905L Goraj - Kondraty - Hosznia  7,371 

2906L Gilów - Teodorówka  9,796 

2907L Wólka Abramowska - Albinów 3,216 

2908L Bononia - Wola Radzięcka  2,972 

2909L Albinów - Jędrzejówka 3,790 

2911L Stefin - Kąty - Korytków 1,005 

7. GMINA JÓZEFÓW  razem: 36,870 

2919L Gorajec - Tarnowola  0,224 

    1,911 

    3,705 

2946L Sigła - Stacja Kol. Krasnobród 3,689 

    1,548 

    2,243 

2948L od drogi woj. Nr 849 - Stanisławów 8,031 

2949L Krasnobród - Długi Kąt  4,517 

2950L Borowina - Hamernia  7,528 

2952L Długi Kąt - Susiec 0,873 

    2,601 

8. GMINA KSIĘŻPOL razem: 61,022 

2928L Sól - Majdan Nowy 6,021 

2930L Sól - Dereźnia - Majdan Nowy 2,448 

2932L Markowicze - Zanie - Budziarze  5,512 

2933L Majdan Stary - Zanie  2,319 

2934L Księżpol - Harasiuki 6,636 

2940L Księżpol - Jedlinki 1,085 

    2,012 

2942L Majdan Nowy - Pisklaki  14,656 

2943L Księżpol- Obsza 6,673 

2944L Podsośnina Łukowska - Tarnogród 6,637 

2956L Płusy - Korchów - Babice  7,023 

9. GMINA ŁUKOWA  razem: 37,169 

2942L Majdan Nowy - Pisklaki 0,959 

2943L Księżpol - Obsza  8,689 

    3,284 

2944L Podsośnina Łukowska - Tarnogród  11,505 
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2945L Aleksandrów - Szostaki  3,295 

2953L Babice - Susiec  2,595 

    3,820 

2956L Płusy - Korchów - Babice  3,022 

10. GMINA OBSZA  razem: 31,153 

2943L Księżpol - Obsza  4,826 

2953L Babice - Susiec 8,177 

   1,198 

2954L Obsza - Zamch  6,992 

2955L Wola Obszańska - Moszczenica  2,618 

2956L Płusy - Korchów - Babice  5,285 

2957L Różaniec - Babice  2,057 

11. GMINA POTOK GÓRNY  razem: 43,271 

2935L Gózd Lipiński - Potok Górny 4,764 

2940L Księżpol - Jedlinki 1,828 

2959L Szyszków - Brzyska Wola  2,302 

2960L Potok Górny - Szyszków  2,653 

2961L Krzeszów - Dąbrówka  16,217 

2962L Harasiuki - Naklik  10,633 

2963L Nowa Wieś - Lipiny Dolne 4,874 

12. GMINA TARNOGRÓD  razem: 24,728 

2936L Bidaczów Stary - Luchów Górny 1,620 

2937L Luchów Górny - Brzyska Wola  9,459 

2941L Biszcza - Tarnogród  2,400 

2944L Podsośnina Łukowska - Tarnogród  0,823 

2957L Różaniec - Babice  2,726 

2958L Wola Różaniecka - Różaniec  7,700 

13. GMINA TERESZPOL  razem: 32,557 

2918L Czarnystok - Dyle  0,770 

2919L Gorajec - Tarnowola 4,970 

   10,751 

   1,492 

   0,765 

2920L Hedwiżyn - Bukownica  3,556 

2921L Tereszpol - Smólsko Małe  6,216 

2946L Sigła - Stacja Kol. Krasnobród  1,122 

2947L Zwierzyniec - Tereszpol  2,915 

14. GMINA TUROBIN  razem: 48,663 

2306L Boża Wola - Tarnawa Duża  4,210 

2315L Kol. Gózówka - Elizówka  4,645 



 

RAPORT O STANIE POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ZA 2020 ROK  Strona | 76  
 

2316L Maciejów - Wierzchowina 6,489 

2808L Otrocz - Huta Turobińska  4,907 

2900L Żółkiewka - Turobin 7,593 

2901L Zagroble - Żurawie - Czernięcin 5,452 

2902L Gródki - Czernięcin 4,210 

    5,020 

2903L Zabłocie - Nowa Wieś - Radecznica  1,116 

    3,271 

2904L Chłaniów - Tworyczów 1,750 

Finansowanie zadań na drogach powiatowych w 2020 roku  
przedstawiło się następująco: 

Realizacja zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych przez Zarząd Dróg 
Powiatowych: 

a) budżet powiatu                                               9 681 310  zł, 
b) środki  zewnętrzne:                                      12 169 087  zł 

w tym: 
- pomoc finansowa i rzeczowa  gmin  3 436 072 zł, 

 - budżet państwa      8 467 973 zł 
                                                   Razem                    21 585 355  zł. 

Łączne nakłady finansowe na drogi powiatowe w 2020 r. (zadania 
utrzymaniowe i inwestycyjne) wyniosły: 

- Inwestor Zarząd Dróg Powiatowych    21 850 397 zł 
- Inwestor – samorządy gminne    3 731 552 zł 
    Razem   25 581 949 zł. 

Wykonanie zadań drogowych w 2020 roku. 
1. W sprawie realizacji zadań drogowych zawarto 22 porozumienia                              

z samorządami gminnymi. Porozumienia te dotyczyły głównie inwestycji                          
w zakresie przebudowy nawierzchni dróg bitumicznych i budowy chodników. 

2. Zakończono dwie duże inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych, które 
zostały rozpoczęte w 2019 roku, tj.: 

 przebudowa ciągu dróg powiatowych na trasie Gródki – Gilów – Hosznia 
– Teodorówka – Komodzianka – Chłopków (ok. 18 km), 

 przebudowa drogi powiatowej Biszcza – Tarnogród (ok. 6 km), 

 w ramach zadań realizowanych w tym programie wykonano 4, 5 km 
chodników. 

3. Rozpoczęta została realizacja trzech inwestycje w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych, których okres realizacji upływa w 2021 roku: 
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 przebudowa dróg powiatowych na trasie Zagroble – Załawcze – Rokitów 
– Żurawiec – Gaj Czernięciński – Wólka Czernięcińska (10,5 km), 

 przebudowa dróg powiatowych na trasach: Długi Kąt –  w kierunku 
Krasnobrodu oraz Szopowe – Górniki – Stanisławów (razem 12,5 km), 

 przebudowa dróg powiatowych na odcinku Babice – Dorbozy (5 km). 
4. W ramach naboru uzupełniającego Funduszu Dróg Samorządowych złożony 

został wniosek na remonty dróg o długości 13,2 km w miejscowościach: Kol. 
Teodorówka, Smoryń, Pulczynów, Wola Kątecka w kierunku do Żelebska. 
Zadanie otrzymało dofinasowanie i zostało rozpoczęte. 

5. W roku 2020 złożono wnioski o dofinansowanie zadań drogowych do 
Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2021-2022 na następujące zadania: 

 przebudowa drogi powiatowej Nr 2908L Bononia – Wola Radzięcka                                    
o długości 6 302 m.b., 

 przebudowa drogi powiatowej Nr 2929L Dereźnia – Budziarze o długości 
3 025 m.b., 

 budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2944L Podsośnina Łukowska 
– Tarnogród o długości 4 950 m.b. 

6. Oprócz zadań w programie Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. 
wykonano: 

 przebudowę skrzyżowania ul. Lubelskiej i ul. Nadstawnej w Biłgoraju, 

 remont chodnika przy ul. Bartoszewskiego,  

 remont drogi powiatowej na trasie Lipiny Dolne – Potok Górny (ok. 1,5 
km), 

 remont drogi powiatowej w miejscowości  Wola Kulońska (1 km), 

 remont drogi powiatowej na odcinku Majdan Stary – Zanie (1,1 km), 

 remont drogi powiatowej w miejscowości Zagrody Dąbrowickie (0,23 km). 
7. W roku 2020 opracowano dokumentacje projektowe na następujące zadania 

drogowe: 

 remont ul. Nadstawnej w Biłgoraju, 

 remont mostu na ul. Granicznej, 

 remont mostu na ul. Lubelskiej, 

 projekt przebudowy  drogi 2908L Bononia -Wola Radzięcka, 

 projekt przebudowy drogi powiatowej 2947 L Zwierzyniec – Tereszpol. 
8. W 2020 roku ramach Pilotażowego programu poprawy bezpieczeństwa 

pieszych i rowerzystów, tzw. „programu chodnikowego 7 gmin z powiatu 
biłgorajskiego otrzymało dotację od powiatu o łącznej kwocie  892 369 zł  na 
budowę chodników o długości ponad 5,6 km.  
Zakres tych zadań przedstawiony został poniżej w formie tabelarycznej: 

 Inwestor miejscowość 
długość 
(m.b.) 

całkowity koszt 
w zł 
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1. Gmina Biłgoraj  Dyle 840  157 993  
2. Gmina Biłgoraj  Wola Dereźniańska 1666   892 369 

3. Gmina Biszcza  Biszcza 687   516 389 
4. Gmina Frampol  Rzeczyce 265 123 615 

5. Gmina Księżpol  Korchów  545  208 038 
6. Gmina Potok Górny  Lipiny Dolne 600 644 190 

7. Gmina Tarnogród  Różaniec 357   235 545 

8. Gmina Tereszpol 
na odcinku 
Panasówka-  
Tereszpol Zaorenda 

639 359 537 

9. 
Gmina  
Tarnogród 

Luchów Górny 279 158 082 

10. 
Gmina  
Turobin 

Huta Turobińska  200 107 999 

11. Gmina Biszcza  Biszcza 312 327 795 

Razem  6 390  3 731 552 

Samorządy gminne wymienione w poz 9, 10 i 11 powyższej tabeli realizowały 
zadania budowy chodników o długości 0,8 km poza programem 
chodnikowym. 

9. Powiat biłgorajski w 2020 roku udzielił dotacji na następujące zadania 
drogowe: 

  opracowanie dokumentacji projektowej na ul. Narutowicza w Biłgoraju 
w kwocie 58 960 zł, 

  oczyszczanie miasta w kwocie 50 000 zł. 
10. Ważnym wydatkiem inwestycyjnym w 2020 roku był zakup koparko- 

ładowarki na potrzeby bieżącego utrzymania dróg za kwotę 460 tys. zł. 
11. Oprócz zadań inwestycyjnych Zarząd Dróg Powiatowych prowadził bieżące 

prace utrzymaniowe systemem zleconym (przez firmy zewnętrzne)                                                   
i własnym (przez pracowników ZDP) takie jak remonty cząstkowe na terenie 
wszystkich gmin, koszenie, ścinka poboczy, wycinka zakrzaczeń, roboty 
ziemne i  zabezpieczające, utrzymanie zimowe itp. 
Koszty prac zleconych w zakresie zimowego utrzymania w 2020 r wyniosły                                                                                       
201 098 zł. 
Koszty zakupu mieszanki piaskowo-solnej wyniosły 115 045 zł. 

12. Główne efekty rzeczowe 2020 roku: 

  nowe nawierzchni bitumiczne (remonty i przebudowa)  36,2 km 

 przebudowa skrzyżowania (rondo)     1 szt. 

 budowa nowych chodników      10,9 km 
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XIII.Komunikacja, transport, drogownictwo 
__________________________________________________________________________________ 

 

 Zadania z tego zakresu w powiecie biłgorajskim realizowane są głównej 

mierze w oparciu o przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy                              

o kierujących pojazdami, ustawy o transporcie drogowym oraz wielu 

rozporządzeń regulujących te zagadnienia. Do zadań wykonywanych w 2020r. 

należą m.in.: 

 wydawanie, zatrzymywaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania 
pojazdami, 

 wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, 

 rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów,  

 nadzór i kontrola nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli 
pojazdów, 

 wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na krajowe przewozy osób lub 
rzeczy,  

 nadzór i kontrola przedsiębiorców posiadających zezwolenia na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy, 

 wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych 
oraz okazjonalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 

 zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,  

 wydawanie zezwoleń  na korzystanie z dróg w sposób szczególny, 

 wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, 

 usuwanie, przechowywanie i przepadek pojazdu usuniętego z drogi na rzecz 
powiatu, 

 ustalanie i pobieranie opłat związanych z prowadzoną działalnością w oparciu 
o obowiązujące przepisy. 

 Na koniec 2020 r. w powiecie biłgorajskim zarejestrowanych było 105 870 
pojazdów, w tym pojazdów osobowych 59 409, ciągników rolniczych 16 002, 
samochodów ciężarowych 6 443.  

Liczba osób w powiecie biłgorajskim posiadających uprawnienia do kierowania 
pojazdami na koniec 2020r. wynosi: 

 kategorii B - 79 097,  

 kategorii A  - 21 125,  

 kategorii C -  12 009,  

 kategorii D -  1 929,  
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 kategorii T - 19 679. 

 

 W ramach zadań wynikających z art. 73 i 74 ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym, pracownicy Wydziału Komunikacji i Drogownictwa zajmujący się 

czynnościami zawiązanymi z rejestracją pojazdów w 2020 r. wykonali w oparciu 

o obowiązujące przepisy 90 874 czynności administracyjnych zarejestrowanych 

w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z których 23 130 

zakończyło się wydaniem decyzji. Z wykonywanych czynności miedzy innymi 

przeprowadzono  10 157 postępowań w sprawie rejestracji pojazdów, wydano        

11 540 dowodów rejestracyjnych, wyrejestrowano 1 433 pojazdów, przyjęto           

2 592 zgłoszenia o zbyciu pojazdu, dokonano 6 773 modyfikacji danych. 

 Z zakresu ustawy o kierujących pojazdami w systemie CEPIK 
zarejestrowano 15 923 czynności pracowników realizowanych w związku                          
z uprawnieniami do kierowania pojazdami. W 2020 r. wydano  3 412 
dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, 1 339 
decyzji dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami, dokonano 2 424 
wpisów w prawach jazdy. Ponadto realizowano zadania takie jak: 

 prowadzenie postępowań w sprawie zatrzymania prawa jazdy,  

 wydawanie Profili Kandydata na Kierowcę, 

 prowadzenie postępowań w sprawie dłużników alimentacyjnych,  

 wydawanie praw jazdy międzynarodowych,  

 prowadzenie postępowania w/s skierowania na badania lek. i psychologiczne, 

 prowadzenie postępowania w sprawie skierowania na egzamin sprawdzający 
kwalifikacje, 
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 korespondencja z innymi urzędami, potwierdzenia, wysyłka akt kierowcy,  

 udostępnienie danych, zaświadczenia, 

 wysyłka praw jazdy pocztą, 

 skierowania na kurs reedukacyjny. 

 Poza zadaniami dotyczącymi pojazdów i uprawnień do kierowania 
pojazdami wydział KD realizuje inne zadania wynikające między innymi z ustawy 
o transporcie drogowym, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy 
prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, a są to sprawy: 

 Z zakresu transportu drogowego: 

 prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego rzeczy/osób, 

 prowadzenie spraw z zakresu licencji na wykonywanie transportu 
drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie 
do przewożenia powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób, 

 prowadzenie spraw z zakresu licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego rzeczy/osób 

 prowadzenie spraw z zakresu licencji na wykonywanie transportu 
drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. 

Ogółem wydane jest 242 zezwoleń i licencji na wykonywanie w/w zadań.                         

W 2020 r. załatwiono 146 sprawy dotyczące realizacji tych zadań. Podlegają one 

obowiązkowi kontroli ze strony Starosty co najmniej raz na 5 lat. 

 Z zakresu zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób                                
w krajowym transporcie drogowym: 

udzielono 40 zezwoleń na wykonywanie tego typu przewozów. Podlegają one 
kontroli co najmniej raz na 5 lat w zakresie sprawdzenia czy spełniane są wymogi 
będące podstawą do udzielenia zezwolenia. Prowadzone są również co roku 
kontrole na trasie realizacji przewozów. W 2020r. załatwiono 23 sprawy 
dotyczące tej działalności. 

 Z zakresu zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne: 

wydano 168 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne. Podlegają 

one kontroli co najmniej raz na 5 lat. W 2020 r. załatwiono 46 spraw dotyczących 

tej działalności 

 Z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych: 

 związane z zatwierdzaniem projektów stałej organizacji ruchu – 104, 
 związane z zatwierdzaniem czasowej organizacji ruchu – 51, 
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 rozpatrywanie wniosków dotyczących zmiany organizacji ruchu na drogach 
powiatowych i gminnych – 73, 

 rozpatrywanie wniosków dotyczących wykorzystania dróg w sposób 
szczególny – 8. 

Przeprowadzono kontrole dróg publicznych na terenie powiatu, których jest 
1048 z czego 109 to drogi powiatowe natomiast 939 drogi gminne. Drogi 
publiczne na terenie powiatu podlegają kontroli dwa razy do roku a kontrola 
dotyczy prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania 
znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji 
dźwiękowej oraz urządzeń ruchu drogowego umieszczonych na drogach. 

 Z zakresu nadzoru i kontroli nad Stacjami Kontroli Pojazdów i Ośrodkami 
Szkolenia Kierowców: 

 złożono 3 wnioski o wydanie uprawnień na diagnostów na koniec roku                     
w rejestrze znajduje się 70 diagnostów, 

 złożono 6 wniosków o wpis do rejestru instruktorów i dokonano 7 skreśleń 
z rejestru, w związku z czym na koniec roku w rejestrze wpisanych było 78 
instruktorów oraz 1 wykładowca wpisany do rejestru wykładowców, 

 złożono jeden wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodek szkolenia kierowców i 3 wnioski o wykreślenie, 

 nadzorowi i kontroli podlegało 22 stacje kontroli pojazdów i 18 ośrodków 
szkolenia kierowców oraz 2 podmioty prowadzące szkolenia osób 
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. 

Stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców podlegają kontroli co 
najmniej raz w roku i we wszystkich stacjach i ośrodkach takie kontrole zostały 
przeprowadzone. 

 Z zakresu usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów 
usuniętych z drogi (art. 130a Prawo o ruchu drogowym): 

z dróg powiatu biłgorajskiego usunięto 35 pojazdów. Powyższe zadanie 
realizowane jest przy współpracy z firmą zewnętrzną (na podstawie zawartej 
umowy), która po otrzymaniu dyspozycji wydanej przez policję usuwa pojazd z 
drogi i przechowuje go na parkingu strzeżonym, przeprowadzono 3 
postępowania administracyjne oraz wystąpiono z 3 wnioskami do sądu o 
orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu. 
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XIV. Kultura, kultura fizyczna, turystyka, 
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
__________________________________________________________________________________ 

 

1. Kultura, kultura fizyczna i turystyka. 
 W 2020 roku  realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki 

koncentrowała się na: 

 współpracy z organizacjami pozarządowymi, czego efektem była organizacja  

12 przedsięwzięć z zakresy kultury, 11 przedsięwzięć z zakresu sportu i 7                     

z zakresu turystyki z dofinasowaniem odpowiednio 18 370 zł, 20 809,53 zł                

i 13 700 zł . Organizowanie szeregu imprez z  zakresu kultury, kultury fizycznej 

oraz turystyki utrudniała sytuacja epidemiologiczna, 

 prowadzeniu ewidencji uczniowskich klubów sportowych, a także eidencji 

stowarzyszeń kultury fizycznej, których statuty nie przewidują prowadzenia 

działalności gospodarczej, gdzie wydano 26 zaświadczeń i 6 decyzji.                          

W ewidencjach prowadzone były bieżące wpisy zmian dotyczące składu 

zarządu, komisji rewizyjnej, zmian w statucie itp., 

 opiniowaniu kierowanych do Zarządu Powiatu wniosków z zakresu kultury, 

kultury fizycznej, turystyki przez stowarzyszenia, organizacje, instytucje 

przygotowywanie odpowiedzi, a także rozliczanie przyznanych środków 

finansowych, 

 opracowanie i wydanie informatora o szkołach funkcjonujących w powiecie 

biłgorajskim, 

 przygotowywaniu pism i listów okolicznościowych, listów gratulacyjnych, 

dyplomów, podziękowań. 

Ponadto istotnymi zadaniami były również realizacje kalendarzy: 

 kultury fizycznej (np. zawody sportowe o zasięgu powiatowym, wojewódzkim 

i ogólnopolskim), 

 turystyki (np. rajdy rowerowe i piesze, spływy kajakowe, mapy, przewodniki), 

które były organizowane lub współorganizowane przez Starostwo Powiatowe 

w Biłgoraju. 

 Powiat biłgorajski stanowi obszar niezwykle atrakcyjny pod względem 

turystycznym. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju 

www.bilgorajski.pl zamieszczone zostały informacje na temat m. in. szlaków 

turystycznych, ścieżek edukacyjnych, parków krajobrazowych i rezerwatów 

http://www.bilgorajski.pl/
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przyrody umiejscowionych w całości lub w części na terenie powiatu 

biłgorajskiego. 

 W roku 2020 Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki realizował także 
zadania z zakresu kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a polegały 
one na: 

 współpracy z organizacjami pozarządowymi czego efektem była organizacja 

12 różnych przedsięwzięć podjętych przez te podmioty dofinansowane kwotą 

18 370 zł. Organizowanie szeregu imprez z zakresu kultury utrudniała sytuacja 

epidemiologiczna, 

 dotowaniu prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, czego efektem była realizacja przez parafie 

remontów 3 obiektów sakralnych z dofinansowaniem ze strony powiatu na 

kwotę 30 000 zł, 

 współpracy z Muzeum Ziemi Biłgorajskiej i Młodzieżowym Domem Kultury, 

ośrodkami kultury funkcjonującymi w miastach i gminach powiatu, które to 

jednostki realizują bogaty wachlarz przedsięwzięć z zakresu tradycji, historii              

i kultury. 

 Wypełniając zadanie prowadzenia powiatowej biblioteki na mocy 
porozumienia z miastem Biłgoraj udzielono pomocy finansowej dla tego 
samorządu w kwocie 90 000 zł .  

2. Działalność Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. 

 Muzeum jest placówką regionalną, wielodziałową. Wśród działów 
takich jak: archeologia, etnografia, historia, numizmatyka, sztuka, militaria  
zgromadzonych jest przeszło 11 tysięcy eksponatów. 

Oprócz podstawowych zadań takich jak: gromadzenie, przechowywanie, 
konserwowanie, opracowywanie, udostępnianie zabytków i zbiorów, Muzeum 
realizuje następujące działania: 

 zbieranie informacji w formie materialnej i niematerialnej, a następnie 
analizowanie ich w postaci badań i eksponowanie dla możliwie szerokiego 
kręgu odbiorców, np. wystawy, prezentacje multimedialne, umieszczanie 
informacji na ewaluowanej stronie internetowej, Facebooku, Instagramie, 
Youtube, intensywna współpraca z portalami społecznościowymi i środkami 
masowego przekazu regionalnymi i ogólnopolskimi, 

 współpraca z innymi instytucjami muzealnymi w regionie i w kraju, 

 współpraca z różnymi instytucjami działającymi na terenie Biłgoraja                               
i powiatu, 
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 wymiana doświadczeń historycznych z pasjonatami powiatu biłgorajskiego                 
i prezentowanie ich dokonań w formie prelekcji i ekspozycji muzealnych.  

Zagroda Sitarska, znajdująca się przy ul. Nadstawnej 32 w Biłgoraju, to 
zdecydowanie najcenniejszy zabytek tradycyjnej drewnianej architektury miasta. 
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, pochodzi z I połowy XIX w. Zagroda 
Sitarska, stanowiąc filię Muzeum jest udostępniana zwiedzającym w trakcie 
sezonu turystycznego. Muzeum administruje obiekt na mocy umowy użyczenia. 
Skansen Zagroda Sitarska to zespół drewnianych zabudowań, który składa się                
z działki o powierzchni ok. 800 m² zagospodarowanej zielenią oraz: domu 
mieszkalnego z roku 1810, o konstrukcji węgłowej, przykrytego dachem 
gontowym czterospadowym z gankiem od frontu o jednospadowym daszku 
wspartym na czterech słupach: budynków gospodarczych położonych                              
w podwórzu: drewutni, spichlerza dwukomorowego, wozowni – wiaty, budynku 
inwentarskiego, z pomieszczeniami dla cieląt, koni, krów i trzody, w których 
aktualnie prezentowane są tradycyjne rzemiosła regionu biłgorajskiego 
(bednarstwo, kołodziejstwo, wyrób gontów, garncarstwo i olejarstwo). We 
wrześniu 2020 roku na terenie Zagrody Sitarskiej odbył się I Przegląd Zespołów 
Obrzędowych Powiatu Biłgorajskiego pod honorowym patronatem Pani Beaty 
Strzałki – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pana Andrzeja Szarlipa – 
Starosty Biłgorajskiego. Impreza została zorganizowana w ramach Programu 
EtnoPolska 2020 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury. 

Zespół Młyński, zlokalizowany w Biłgoraju przy ul. Czerwonego Krzyża 29, 
jest administrowany (umowa użyczenia) przez Muzeum Ziemi Biłgorajskiej                 
w Biłgoraju. Zespół Młyński nad rzeką Biała Łada składa się z zabytkowego 
spichlerza z połowy XIX w, wpisanego do rejestru zabytków i tzw. „chałupy 
młynarza”, obiektu pochodzącego z XIX w. przeniesionego tutaj w latach 70 XX 
w. z ul. Ogrodowej w Biłgoraju. Budynki docelowo są przeznaczone na 
etnograficzna ekspozycję muzealną prezentującą kulturę regionu biłgorajskiego. 
W 2020 roku, dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków powiatu biłgorajskiego i środków 
własnych w spichlerzu zrealizowano zadanie z programu „Ochrona Zabytków” 
pn. „Spichlerz, Biłgoraj (XIX w.): budowa schodów zewnętrznych i wewnętrznych, 
wykonanie systemów alarmowych”.  

W roku 2020 Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju otwarte było dla 
zwiedzających od wtorku do niedzieli, nieczynne zaś w poniedziałki i dni 
poświąteczne. Wysokość opłat za wstęp do muzeum wyniosła: bilet normalny – 
6,- zł., ulgowy – 4,- zł., dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny bilet normalny 3,-zł,    
a ulgowy 2,- zł. Dla dzieci do lat 7 wstęp jest bezpłatny. Ustawowy obowiązek 
ustalenia jednego dnia nieodpłatnego wstępu do muzeum realizowany był 
podobnie jak w latach poprzednich w soboty. Oprócz podstawowej działalności 
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jaką jest gromadzenie i prezentowanie zbiorów, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej                   
w Biłgoraju organizowało wiele wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Dużą 
część stanowiły lekcje muzealne, warsztaty i prelekcje historyczne oraz 
kameralne koncerty. Pandemia Covid-19 spowodowała, że udało się w Muzeum 
przeprowadzić lekcje muzealne na żywo tylko w trzech pierwszych miesiącach 
roku w związku z zamknięciem szkół. Natomiast w późniejszym okresie zadanie 
to realizowane było w formule tematycznych prezentacji multimedialnych. 

W 2020 r. z oferty Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju skorzystały 
łącznie 3838 osoby, w tym 1223 osoby odwiedziły muzeum, 2383 osoby 
odwiedziły Zagrodę Sitarską, oprócz tego 232 skorzystały z dodatkowej oferty 
(lekcje muzealne i warsztaty). Wejścia indywidualne osiągnęły liczbę 991 
(Muzeum)) i 2202 (Zagroda Sitarska), natomiast grupy zorganizowane 419 
(Muzeum) i 226 (Zagroda Sitarska). W ogólnej liczbie zwiedzających wejść 
bezpłatnych było – 973 (Muzeum), 945 (Zagroda Sitarska).  

W okresie sprawozdawczym uzyskano łączną kwotę 9838,-zł., ze 
sprzedaży biletów wstępu, z tego 1839,- zł do muzeum i 7999,-zł do Zagrody 
Sitarskiej.  

Począwszy od maja ubiegłego roku zostały wprowadzone zmiany otwarcia 
Muzeum i Zagrody Sitarskiej w zakresie czasowym, dając możliwość zwiedzania 
naszych obiektów w godzinach popołudniowych w okresie sezonu turystycznego 
(Muzeum w każdy piątek czynne w godzinach 9.00 – 17.00, w weekendy                           
w godzinach 12.00 – 17.00, Zagroda Sitarska otwarta od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.30 – 17.00, natomiast w dni weekendowe Zagroda zaprasza 
zwiedzających w godzinach 12.00 – 17.00). 

Pracownicy merytoryczni Muzeum przeprowadzili na terenie Muzeum i               
w Zagrodzie Sitarskiej w Biłgoraju  prelekcje i lekcje muzealne dla dzieci                             
z przedszkoli i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich 
Biłgoraja i powiatu biłgorajskiego. Opracowane były tematy związane z historią 
regionu, jego kulturą i tradycją oraz prezentowanymi wystawami.  

Prelekcje i lekcje muzealne odbywały się w Zagrodzie Sitarskiej oraz 
siedzibie Muzeum i budynkach szkół w oparciu o zorganizowane ekspozycje. 
Prelekcje i lekcje muzealne prowadzone były przez kadrę muzealną.  

We wrześniu zorganizowano warsztaty dla uczniów szkół podstawowych. 
Dzieci samodzielnie ubijały w Zagrodzie Sitarskiej masło, ponadto w stępie tłukły 
kaszę oraz maglowały lniane obrusy.  

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju w 2020 roku przygotowało wiele 
edukacyjnych prezentacji multimedialnych skierowanych do odbiorców różnych 
grup wiekowych. Wszystkie prezentacje multimedialne są dostępne na stronie 
internetowej Muzeum, na Facebooku oraz na naszym kanale Youtube. 
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W 2020 roku pozyskano do zbiorów Muzeum Ziemi Biłgorajskiej                             
w Biłgoraju następujące ilości eksponatów zapisanych w księgach 
inwentarzowych, w tym: 

1) do działu archeologii – 50 jednostek inwentarzowych (łączna liczba 
zawierających się w grupach inwentarzowych wynosi 445), 

2) do działu militariów – 3, 
3) do działu historii – 3, 
4) do działu etnografii – 17. 

Należy jednak zaznaczyć, że jednostka inwentarzowa nie odpowiada liczbie 
zabytków, a jedynie liczb grup zabytków. 

Punkt Informacji Kulturalnej i Turystycznej - W roku 2020 z informacji 
uzyskanych w punkcie oraz możliwości zakupu publikacji i gadżetów 
regionalnych skorzystało około 2000 osób ( turystów i mieszkańców).  
Promowano walory turystyczne, bazę noclegową oraz atrakcje turystyczne 
powiatu biłgorajskiego poprzez udzielanie kompleksowej i jak najszerszej 
informacji o naszym regionie osobom odwiedzającym ośrodek. Informacje 
udzielane były bezpośrednio w budynku przy ul. Kościuszki 87 (gdzie PIKiT od 
września 2019 roku ma swoją siedzibę), jak również za pośrednictwem telefonu, 
poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej, a także umieszczane w gablocie 
znajdującej się na zewnątrz przy ul. Kościuszki 87. Kompleksowe informacje 
będące zadaniami PIKiT umieszczane były na bieżąco na stronie internetowej. 
Prowadzono sprzedaż: 
 wydawnictw turystycznych, map, planów miast i przewodników dotyczących 

naszego regionu, województwa, kraju i zagranicy 
 dukata lokalnego – 4 przetaki Cietrzew (żeton mosiężny) oraz pamiątek 

związanych z regionem (pocztówki, kubeczki, magnesy, naklejki z herbem 
miasta Biłgoraja itp.), 

 rękodzieła artystycznego miejscowych twórców i rzemieślników: sita, 
obrazy, wyroby garncarskie, rzeźby. 

 Muzeum Ziemi Biłgorajskiej ubiegało się o dofinansowanie z pięciu 
programów, z czego trzy wnioski zostały zaakceptowane przez instytucje                           
i zrealizowane”: 

1. Projekt z programu „Wspieranie działań muzealnych” ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących                     
z Funduszu Promocji Kultury, zadanie pn. „Organizacja wystawy stałej „Nad 
Tanwią i Ładą – dzieje Biłgoraja i okolic”; dofinansowano ze środków 
finansowych ministra w kwocie 30 492,91 zł, ze środków powiatu 
biłgorajskiego w kwocie 8 593,71 zł. 
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2. Zadanie w ramach Programu EtnoPolska 2020 ze środków finansowych 
Narodowego Centrum Kultury pn. „I Przegląd Zespołów Obrzędowych 
Powiatu Biłgorajskiego”; dofinansowano ze środków NCK w kwocie 14 000,00 
zł, ze środków powiatu biłgorajskiego w kwocie 3 000,00 zł, środki muzeum 
1 000,00 zł. 

3. Projekt z programu „Ochrona zabytków” ze środków finansowych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zadanie pn. „Spichlerz, Biłgoraj (XIX w.): 
budowa schodów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie systemów 
alarmowych, dofinansowano ze środków finansowych ministra w kwocie 
34 500,00 zł, ze środków powiatu biłgorajskiego w kwocie 36 558,00 zł, środki 
muzeum to 3 402,00 zł. 
 
 W roku 2020 przeprowadzone zostały prace koncepcyjne związane                             
z planowanym utworzeniem Oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej                               
w Osuchach.  
 W związku z brakiem możliwości utworzenia tej placówki w budynku Izby 
Pamięci – jak to pierwotnie planowano – oraz z uwagi na nieuregulowane 
stosunki własnościowe, podjęto rozmowy z Wójtem Gminy Łukowa 
zmierzające do adaptacji budynku po byłej szkole podstawowej.  
Rada Gminy Łukowa pozytywnie odniosła się do starań powiatu przekazując 
ten budynek na w/w cele.  
 Po przeprowadzeniu konsultacji pomiędzy Zarządem Powiatu, Muzeum 
Ziemi Biłgorajskiej i stowarzyszeniem kultywującym pamięć bitwy pod 
Osuchami Rada Powiatu w Biłgoraju podjęła 21 stycznia br. uchwałę                               
w sprawie ustalenia treści zmian w statucie Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. 
Dalszym etapem będzie przekazanie treści uchwały do uzgodnienia                               
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
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XV. Promocja powiatu 
__________________________________________________________________________________ 

 

 Realizacja zadań z zakresu promocji powiatu w 2020 r. koncentrowała się 
na organizowaniu spotkań tematycznych, imprez okolicznościowych, wydarzeń 
kulturalnych, współpracy z jednostkami organizacyjnymi powiatu takimi jak 
szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze DPS w Teodorówce, DPS dla 
Kombatantów w Biłgoraju, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej oraz Powiatowym 
Urzędem Pracy w Biłgoraju. 
 W 2020 r. został zorganizowany i rozstrzygnięty konkurs „Najpiękniejsze 
zakątki przyrody Powiatu Biłgorajskiego”. Na konkurs wpłynęło 30 prac 
fotograficznych w trzech kategoria wiekowych: klasa I-III szkoła podstawowa, 
klasa IV-VIII szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa.  
Nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez Starostę Biłgorajskiego, natomiast 
wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

 W roku 2020 zakończone zostały prace nad przebudową strony 
internetowej www.bilgorajski.pl, jak również stony facebook, instagram i twitter 
powiatu biłgorajskiego, na których umieszczane są bieżące informacje                                 
z działalności Zarządu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. 

 W 2020 roku, na mocy uchwały nr XVII/133/2020 Rady Powiatu                               
w Biłgoraju z dnia 27 lutego 2020 roku, powiat biłgorajski roku przystąpił do 
Stowarzyszenia Samorządów Euroregion „Roztocze”, którego podstawowym 
celem jest wspieranie idei samorządności i reprezentowanie interesów 
stowarzyszonych jednostek oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz 
rozwoju regionu Roztocza. 
 Priorytetem w zakresie działalności Euroregionu „Roztocze” będzie dalsze 
tworzenie warunków do rozwijania współpracy transgranicznej bezpośrednio 
sąsiadujących obszarów Ukrainy i Polski. Istotnym zamiarem nowego 

http://www.bilgorajski.pl/
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euroregionu będzie ochrona środowiska naturalnego przygranicznych terenów, 
prowadzenie działań zapobiegających zagrożeniom i klęskom żywiołowym. Za 
powstaniem Euroregionu przemówiły także argumenty o walorach turystycznych 
Roztocza, a także produkowanej tu zdrowej żywności, która może stać się 
towarem eksportowym. 

Intencją stowarzyszenia jest stworzenie stałych struktur instytucjonalnych, które 
umożliwią rozwój tego regionu. Wpisanie Roztocza jako Euroregionu pozwoli na 
lepsze pozyskanie środków unijnych na rozwój tego miejsca. W planach 
stowarzyszenia widnieją następujące cele: 

 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r.; 

 prace nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym województwa 
lubelskiego na lata 2021-2027; 

 prace nad programami unijnymi w obszarze rozwoju obszarów wiejskich     
i transgranicznych. 

Proponowane obszary działania: 

 poprawa poziomu życia mieszkańców, 

 polepszenie stanu naturalnych i kulturowych warunków życia, 

 rozwój potencjału gospodarczego, 

 inicjowanie kontaktów różnego typu instytucji, placówek oświatowych, 
sportowych, kulturalnych i innych, 

 zwiększenie liczby turystów, 

 unowocześnienie infrastruktury (dróg i ścieżek rowerowych). 

Stowarzyszenie Euroregion „Roztocze” skupia 52 jednostki samorządu 
terytorialnego z terenu województwa lubelskiego. 

 Mając na celu stworzenie podstaw do rozwijania przyjaznej i wzajemnie 
korzystnej współpracy transgranicznej bezpośrednio sąsiadujących obszarów  
w Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainie, obejmujących teren Transgranicznego 
Rezerwatu Biosfery Roztocze UNESCO wraz z obszarami przyległymi powiat 
biłgorajski przystąpił 20 października 2020 roku do międzynarodowego 
zrzeszenie społeczności lokalnych pod nazwą Związek Transgraniczny Euroregion 
Roztocze. 

Związek Transgraniczny Euroregion Roztocze utworzony został celu rozwoju 
współpracy obszarów przygranicznych w następujących dziedzinach: 

 wszechstronnego rozwoju ekonomicznego, 



 

RAPORT O STANIE POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ZA 2020 ROK  Strona | 91  
 

 zagospodarowania przestrzennego, 

 infrastruktury publicznej, 

 ochrony i promocji zdrowia, 

 edukacji, kultury, sportu i turystyki, 

 ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, 

 likwidacji zagrożeń i klęsk żywiołowych, 

 rozwijania kontaktów między mieszkańcami obszarów przygranicznych 
oraz współpracy instytucjonalnej, a także współpracy podmiotów 
gospodarczych, 

 pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (z szczególnym 
uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej) wspomagających realizację 
celów statutowych. 

 W 2020 władze Powiatu podpisały porozumienie w sprawie 
funkcjonowania Biura Biznes Lubelskie. 
Działalność PBBL polega m.in. na współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz  
instytucjami otoczenia biznesu w zakresie realizacji zadań związanych z promocją 
gospodarczą, obsługą inwestorów i eksporterów, a także z rozwojem 
przedsiębiorczości w regionie. Funkcjonowanie biura ma się opierać na 
współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie                   
i poszczególnych powiatów województwa lubelskiego przy współudziale szeroko 
rozumianych instytucji otoczenia biznesu. 
W założeniach PBBL ma realizować takie cele jak: 

 wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw) z terenu województwa lubelskiego, 

 świadczenie usługi informacji i promocji gospodarczej, 

 udzielanie wsparcia w zakresie działalności inwestycyjnej oraz zwiększania 
eksportu. 
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XVI. Geodezja, kartografia i gospodarka 
nieruchomościami 
__________________________________________________________________________________ 

 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wykonuje zadania                     
z zakresu geodezji, będące zgodnie z art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne zadaniami z zakresu administracji rządowej,          
a także zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, będące w części 
zadaniami własnymi powiatu, wykonywanymi na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w częśći 
zadaniami z zakresu administracji rządowej, wykonywanymi na podstawie art. 
11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  
 Do zadań z zakresu geodezji zgodnie z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne               
i kartograficzne należy w szczególności:  

 prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  

 koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,  

 zakładanie osnów szczegółowych,  

 przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie                  
i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,  

 ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.  

 W 2020 roku wykonano poszczególne  zadania z zakresu geodezji                            
w następujących ilościach:  

 liczba wydanych wyrysów – 1729, 

 liczba wydanych wypisów z ewidencji gruntów i budynków – 14 412, 

 liczba wydanych map do celów opiniodawczych – 5 623, 

 liczba zgłoszonych robót geodezyjnych i kartograficznych – 2 340, 

 liczba wydania opinii ZUDP – 339, 

 aktualizacja, udostępnianie rejestru cen transakcyjnych, 
sprawozdawczość GUS – 6 606, 

 wpływy ze sprzedaży asortymentów  –    794 766,04 zł, 

 wydatki       –    226 856,31 zł, 

 wydatki (e-geodezja)    – 6 542 225,38 zł, 

 dochody (e-geodezja)    – 6 284 622,76 zł, 

 kwota przyznana z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu 
geodezji i kartografii - koszty utrzymania stanowisk pracy – 416 109,00 zł, 

 kwota utrzymania stanowisk z zakresu geodezji i kartografii ze środków 
własnych -182 450,36 zł, 
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 prace geodezyjne i kartograficzne: kwota dotacji przyznanej - 100 000,00 
zł, w tym wykorzystanej:  -  59 825,27 zł (zadania zlecone) 

 Zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami wykonywane są 
zarówno jako zadania własne (w odniesieniu do nieruchomości powiatowych), 
jak również jako zdania z zakresu administracji rządowej (w odniesieniu do 
nieruchomości Skarbu Państwa).  
Do zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami na podstawie art. 23 ust. 1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami należy w szczególności:  

 ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,  

 zapewnianie wyceny tych nieruchomości,  

 sporządzanie planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa oraz przedkładanie ich wojewodzie celem akceptacji,  

 zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,  

 wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za 
nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych 
należności, 

 współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów 
gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi 
jednostkami samorządu terytorialnego, 

 zbywanie oraz nabywanie, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzące w 
skład zasobu,  

 wydzierżawianie, wynajem i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład 
zasobu,  

 podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w 
sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na 
nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o 
roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie 
nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez 
zasiedzenie,  

 składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu 
Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej.  

Zadania wykonane z zakresu gospodarki nieruchomościami (ilość spraw                           
w rozbiciu na poszczególne zadania): 

 nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu – 145 

 regulacja stanów prawnych nieruchomości powiatu oraz Skarbu Państwa – 
390, 

 trwały zarząd, najem, waloryzacja, zbycie, użyczenie, nabycie i ewidencja 
mienia, zezwolenia, służebności gruntowe, zawiadomienia sądowe, zlecenia, 
regulacja: mienie powiatu– 191, Skarb Państwa – 121, 
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 naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz 
prowadzenie windykacji tych należności ( Skarb Państwa) – 62, 

 prowadzenie postępowań w sprawach dot. ustalenia odszkodowania za 
grunty zajęte pod drogi gminne i powiatowe, ograniczenia sposobu 
korzystania z nieruchomości oraz zwroty nieruchomości wywłaszczonych – 
130. 

Mienie powiatu: 

 wpływy: 
 zbycie nieruchomości – 38 512,87 zł, 
 trwały zarząd – 22 609,73 zł, 
 najem dzierżawa – 1 805 619,65 zł, 
 odsetki – 47,39 zł, 

 zadania zlecone: 
 dochody (zadania zlecone)– 149 191,78 zł, 
 wydatki (zadania własne)– 227 767,54 zł, 
  kwota dotacji wykorzystanej na zadania zlecone z zakresu gospodarki 

nieruchomościami - 99 083,81 zł 

 zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami –koszty bieżące ze środków 
własnych - 77 748,10 zł, 

 kwota przyznana z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu 
gospodarki nieruchomościami – koszty utrzymania stanowisk pracy -  269 
029,99 zł, 

  kwota utrzymania stanowisk pracy z zakresu gospodarki nieruchomościami ze 
środków własnych - 150 019,44 zł. 

 Powiat jest w trakcji realizacji programu - „e-Geodezja – cyfrowy zasób 
geodezyjny województwa lubelskiego”. Projekt realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, w 
formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu 
państwa. 
Projekt realizowany przez: powiat lubelski (lider) oraz pozostałe powiaty 
województwa lubelskiego w tym powiatu biłgorajskiego jako partnera.  
 Program „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa 
lubelskiego” to partnerski projekt powiatów ziemskich województwa 
lubelskiego. Przedsięwzięcie zakłada „ucyfrowienie” powiatowych zasobów 
geodezyjnych obejmujących niemal 70 % powierzchni województwa lubelskiego. 
Cyfryzacja zasobów geodezyjnych jest bardzo ważna, ponieważ korzystają z nich 
wszyscy właściciele nieruchomości, w tym inwestorzy. Część zbiorów jest już 
opracowana w wersji numerycznej, ale reszta ma formę analogową, co nie 
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pozwala na ich szybkie wykorzystanie i udostępnianie. Celem podjętego 
przedsięwzięcia jest ujednolicenie tego systemu, opracowanie numerycznej bazy 
danych, włącznie z mapami, by w ten sposób zdecydowanie ułatwić do nich 
dostęp. 
Obecnie osoby, które występują o wydanie dokumentów tj. wypisów z rejestru 
gruntów i budynków, map zasadniczych – mogą je otrzymać nie tylko w wersji 
papierowej ale i w formie elektronicznej. Dzięki uruchomieniu e-usług droga                  
i formalności związane z obsługą z zakresu geodezji i kartografii świadczonych 
przez powiat zdecydowanie się skróciła, część spraw można załatwić nawet bez 
konieczności wychodzenia z domu. 
Czas realizacji projektu uległ wydłużeniu do końca 2021 roku. Wśród zadań 
przewidzianych do realizacji było m.in.: utworzenie i dostosowane istniejących 
baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci 
Uzbrojenia Terenu (GESUT)i Bazy Danych Obiektów Topograficznych                                  
o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań 
kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), nadzór nad wykonaniem 
prac geodezyjnych i kartograficznych, zakup infrastruktury sprzętowej, 
przeprowadzenie szkoleń dla pracowników. 
Umowa o dofinansowanie projektu (e-geodezja) o nr RPLU.02.01.00-06-
0039/16-00 zawarta została dnia 18 lipca 2017 r. 
W ramach projektu ,, e-geodezja” została w 2020 roku zrealizowana 
modernizacja ewidencji gruntów i budynków wraz z założeniem cyfrowej mapy 
zasadniczej dla gmin: Tereszpol, Obsza, Łukowa, Józefów. 
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XVII. Administracja  
architektoniczno  - budowlana 
__________________________________________________________________________________ 

Zadania z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej wynikające 

z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane realizuje Wydział Architektury         

i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. 

Dla realizacji zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej 

nie opracowano oddzielnego programu działania. Realizacja zadań następuje na 

bieżąco na wniosek inwestora, zgłaszającego oraz interesantów załatwiających 

sprawy z zakresu budownictwa. Najczęściej załatwiane są wnioski inwestorów                

o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę. Ponadto załatwiane są wnioski o zmianę 

sposobu użytkowania obiektu budowlanego, przeniesienia warunków 

pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia na rzecz nowego inwestora oraz inne 

wnioski z zakresu budownictwa. 

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego                    

w Biłgoraju pracą Wydziału AB kieruje Kierownik na zasadzie jednoosobowego 

kierownictwa oraz przy udziale zastępcy . W Wydziale utworzono wieloosobowe 

stanowiska pracy ds. budownictwa osób fizycznych oraz jednoosobowe 

stanowisko pracy ds. budownictwa podmiotów gospodarczych. Pracownicy 

przygotowują sprawy z zakresu budownictwa na terenie powiatu z podziałem na 

poszczególne gminy. Kierownik Wydziału oraz pracownicy zatrudnieni w 

Wydziale posiadają uprawnienia budowlane, doświadczenie zawodowe, 

kwalifikacje i wiedzę techniczną zapewniające właściwe realizowanie 

powierzonych im zadań. 

W okresie od dnia 01 stycznia 2020 r do dnia 31 grudnia 2020 r: 

1. Zarejestrowano 778 wniosków o wydanie pozwolenia na budowę. 
2. Wydano 723 decyzje pozwolenia na budowę (w tym 245 budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych i 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
– 464 mieszkania) oraz 2 decyzje na realizację inwestycji drogowej. 

3. Wydano 36 decyzji o umorzeniu postępowania w związku z wycofaniem 
wniosku przez inwestora. 

4. Wydano 16 decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego                     
i wydania pozwolenia na budowę. 
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5. W 3 przypadkach postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę zostało 
zawieszone. 

6. Wydano 38 decyzji pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego. 
7. Wydano 61 decyzji o przeniesieniu warunków pozwolenia na budowę na 

rzecz nowego inwestora oraz o przeniesieniu warunków zgłoszenia na rzecz 
innej osoby. 

8. Przyjęto 1031 zgłoszeń o zamiarze wykonania robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę oraz 67 zgłoszeń z projektem 
budowlanym. 

9. Załatwiono 157 spraw z zakresu budownictwa należących do kategorii  
„Sprawy różne”, w tym skierowano 4 wnioski do właściwego ministra                             
o udzielenie upoważnienia do wydania zgody na odstępstwo od przepisów 
techniczno-budowlanych. 

10. Zarejestrowano 533 dzienniki budowy. 
 
Organ administracji architektoniczno-budowlanej sporządza roczne 

sprawozdania GUNB 3 z zakresu pozwoleń na budowę oraz zezwoleń i zgłoszeń 
dotyczących obiektów budowlanych: 

Zgodnie z przekazanym sprawozdaniem na rok 2020 w zakresie pozwoleń na 
budowę wydano: 

 245  budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

 8  budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 

 28  budynków użyteczności publicznej, 

 116  budynków niemieszkalnych oraz innych obiektów budowlanych, 

 10  budynków przemysłowych i magazynowych, 

  7  obiektów infrastruktury drogowej, 

 93  rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.  

W zależności od informacji o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego, 

zawartej w projekcie budowlanym, wydanie decyzji administracyjnej 

poprzedzone jest wszczęciem postępowania administracyjnego, 

powiadomieniem ewentualnych stron oraz wnikliwym sprawdzeniem 

dokumentacji projektowej. 

Przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę organ administracji 

architektoniczno-budowlanej sprawdza między innymi zgodność projektu 

budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, wymaganiami ochrony 

środowiska, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodność 

projektu zagospodarowania działki z przepisami techniczno-budowlanymi, 



 

RAPORT O STANIE POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ZA 2020 ROK  Strona | 98  
 

kompletność projektu budowlanego, w tym posiadanie wymaganych opinii, 

uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa          

i ochrony zdrowia, zaświadczenia o przynależności projektantów do właściwej 

izby samorządu zawodowego, wykonanie projektu przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia budowlane i legitymujące się aktualnym na dzień 

opracowania projektu – zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby 

samorządu zawodowego. W przypadku stwierdzenia powyższych naruszeń 

organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości określając termin ich wykonania, a po jego bezskutecznym 

upływie wydaje decyzje o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego                          

i udzielenia pozwolenia na budowę. W rozpatrywanym okresie organ wydał 83 

postanowienia zobowiązujące inwestora do usunięcia nieprawidłowości,                         

w konsekwencji czego wydano 16 decyzji odmownych. 

Najczęstszą przyczyną decyzji odmownych jest sporządzenie projektu 

budowlanego niezgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy oraz przepisami określonymi  

w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Organ administracji architektoniczno-budowlanej przekazuje bezzwłocznie 

organowi nadzoru budowlanego kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na 

budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz kopie innych 

decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów Prawa budowlanego. 

Ponadto decyzję o pozwoleniu na budowę przesyła się niezwłocznie wójtom 

i burmistrzom tj. organom które wydały decyzje o warunkach zabudowy                      

i zagospodarowania terenu oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięć, których realizacja może pogorszyć stan 

środowiska. 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej przechowuje zatwierdzone 

projekty budowlane oraz inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę lub 

zgłoszeniem co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego. 

Zgodnie z art. 35 ust.6 Prawa budowlanego w przypadku nie wydania decyzji 

pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie 

takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza karę w wysokości 500 zł za każdy 

dzień zwłoki.  

Wszystkie sprawy z zakresu pozwolenia na budowę były załatwiane                                       

z zachowaniem nieprzekraczalnego terminu. 
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XVIII. Ochrona środowiska, rolnictwo, 
leśnictwo i rybactwo śródlądowe 
__________________________________________________________________________________ 

 
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Biłgorajskiego na lata 2018-

2021 z perspektywą do roku 2025 
W 2020 r. władze powiatu nadal wdrażały przyjęty uchwałą  

nr XLV/286/2018 z dnia 26 września 2018 r. Program Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Biłgorajskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025.  

W 2020 r. przygotowano pierwszy raport z realizacji ww. programu, 
obejmującego okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2019 roku. Sporządzony 
raport przyjęto uchwałą  nr 11/2021 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z 20.01.2021 
roku  w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Biłgorajskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” za okres 
od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.  
 Na terenie powiatu biłgorajskiego w okresie objętym raportem podjęto się 
realizacji dużej części zadań wynikających z planu operacyjnego tego  programu. 
Na zadania z zakresu ochrony środowiska wydano co najmniej 145 582 647,27 zł. 
Wszystkie zrealizowane działania przyczyniły się do poprawy stanu środowiska 
naturalnego. Większość branych pod uwagę wskaźników monitoringu uległa 
poprawie, m.in. wzrosła długość czynnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, 
zmalało zużycie wody przez mieszkańców oraz w przemyśle. Widać znaczny 
postęp w osiąganiu zamierzonych celów. Duży postęp zauważa się również                        
w obszarze ochrony powietrza poprzez wykonane termomodernizacje, wymiany 
niskosprawnych źródeł paliw czy montaż OZE. 

Przedmiotowy raport został przedłożony Radzie Powiatu w Biłgoraju  
w dniu 27.01.2021 r. na XXV sesji VI kadencji i przyjęty bez uwag. 

Dokumentem obowiązującym w zakresie gospodarowania wyrobami 
azbestowymi na terenie powiatu biłgorajskiego jest „Program Usuwania 
Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest w Powiecie Biłgorajskim - 
Aktualizacja” przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 26 września 2018 
roku nr XLV/287/2018. Dokument jest realizacją wymagań zawartych                                
w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, przyjętego 
uchwałą nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 
 Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu,                                 
a szczególnie do tych właścicieli nieruchomości, na których stwierdzono 
występowanie wyrobów zawierających azbest. Program zaktualizowano kierując 
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się koniecznością likwidacji negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka                
i środowisko naturalne wyrobów zawierających azbest w powiecie biłgorajskim. 
Program został opracowany na podstawie informacji uzyskanych ze Starostwa 
Powiatowego w Biłgoraju oraz od gmin wchodzących w skład powiatu. 
Korzystano również z informacji zawartych w bazie azbestowej. Wszystkie ww. 
jednostki udostępniły posiadane przez siebie informacje będące istotnym 
źródłem danych służących analizie i weryfikacji stanu aktualnego w zakresie 
gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest na terenie powiatu. 

W ramach prowadzonego monitoringu realizacji ww. programu 7 czerwca 
2019 r. Zarząd Powiatu w Biłgoraju przyjął uchwałą nr 104/2019 sprawozdanie    
z realizacji Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na 
terenie Powiatu Biłgorajskiego – Aktualizacja za okres od 01 stycznia 2018 r. do 
31 grudnia 2018 r.  
Przyjęte sprawozdanie zawierało między innymi dane dotyczące azbestu na 
terenie województwa lubelskiego na koniec 2018 roku, a także omówienie stanu 
realizacji przyjętych w programie celów i działań w powiecie biłgorajskim. 
 Realizacja ww. programów tzn.: „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów 
Zawierających Azbest w Powiecie Biłgorajskim - Aktualizacja” oraz „Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Biłgorajskiego na lata 2018-2021 z perspektywą 
do roku 2025” jest corocznie monitorowana i analizowana. 
 
Krajowy Program Zwiększania Lesistości 

Zgodnie z ustawą o lasach, gospodarkę leśną w lasach niestanowiących 

własności Skarbu Państwa prowadzi się na podstawie uproszczonych planów 

urządzenia lasu.  Są to dokumenty opisujące las i grunty przeznaczone do 

zalesienia oraz określające zadania z zakresu gospodarki leśnej (ilość drewna 

przewidzianego do wycięcia, rozmiar zalesień i odnowień, pielęgnowanie                           

i ochronę lasu, w tym również ochronę p-poż). Uproszczone plany urządzenia 

lasu sporządzane są na okres 10 lat. W  oparciu o art. 5  ust 1 pkt 2 ustawy z 1991 

r. o lasach starosta sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach 

niestanowiących własności Skarbu Państwa. Oznacza to, że w ramach swoich 

zadań zleca wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów 

należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz w oparciu o art. 22 

ust. 5 nadzoruje wykonanie zatwierdzonych planów urządzenia lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa. Uproszczone plany urządzenia lasu 

to dokumenty planistyczne  sporządzane dla kompleksów leśnych położonych                  

w poszczególnych gminach i obrębach ewidencyjnych, na podstawie których 

właściciele lasów prywatnych mogą pozyskiwać legalnie drewno z lasu. 
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Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa w 2020 roku                             

w ramach realizacji zadania publicznego: 

 zakończył realizacje zadania zleconego firmie Las-R z Krakowa umowy z dnia 

17 września 2019 r. nr ZP.273.1.2019 część 1, część 3 oraz firmie Taxus UL                      

z Warszawy na podstawie umowy z dnia 17 września 2019 r. nr ZP.273.1.2019 

część 2, część 4 wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu biłgorajskiego 

dla gmin Biszcza, Frampol, Tereszpol, Miasto Biłgoraj oraz w gminie Biłgoraj 

dla obrębów: Dąbrowica, Dyle, Ignatówka, Kajetanówka, Rapy Dylańskie na 

łącznej powierzchni 8725 ha. 

Plany te zostały zatwierdzone i obecnie są na etapie realizacji przez właścicieli 

lasów. 

Koszt zadania wg. zawartych umów to kwoty: 

 80 251,60 zł za cześć 3, 

 83 585,10 zł za cześć 1, 

 50 109,80 zł za cześć 4, 

 40 825,00 zł za cześć 2. 

 zakończył realizacje zadania zleconego firmie Taxus UL z Warszawy na 

podstawie umowy z dnia 31 marca 2020 r. nr ZP.273.6.2020 wykonanie 

Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa na terenie powiatu biłgorajskiego dla obrębów: Sól, Korczów 

Smólsko Duże, Smólsko Małe położonych w gminie Biłgoraj na łącznej 

powierzchni 1515,0508 ha. 

Plany te zostały zatwierdzone i obecnie są na etapie realizacji przez właścicieli 

lasów. 

Koszt zadania wg. zawartej umowy to kwota 38 097,70 zł. 

Uproszczone plany urządzenia lasu są również podstawą do wydawania 

zaświadczeń o sporządzeniu bądź braku sporządzenia uproszczonego planu 

urządzenia lasu dla nieruchomości będących przedmiotem transakcji 

notarialnych w ramach zbywalności gruntów. W roku 2020 wydano 1113 takich 

zaświadczeń. 

W zakresie prawa wodnego do kompetencji starosty należy zatwierdzanie 

w drodze decyzji statutu spółki wodnej, nadzorowanie i kontrolowanie 

działalności spółki wodnej w zakresie podejmowanych uchwał, rozwiązywanie w 

drodze decyzji spółki wodnej i wyznaczanie jej likwidatora, występowanie                    

z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki 

wodnej. 
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Na terenie powiatu biłgorajskiego funkcjonuje 10 spółek wodnych: 

Gminna Spółka Wodna w Aleksandrowie, Gminna Spółka Wodna w Biszczy, 

Gminna Spółka Wodna w Księżpolu, Gminna Spółka Wodna w Łukowej, Gminna 

Spółka Wodna w Obszy, Gminna Spółka Wodna w Potoku Górnym, Gminna 

Spółka Wodna w Tarnogrodzie, Gminna Spółka Wodna w Biłgoraju, Gminna 

Spółka Wodna  we Frampolu oraz Gminna Spółka Wodna w Józefowie - w tym     

3 ostatnie zrzeszone są w Związku Spółek Wodnych w Zamościu.   

Celem działalności spółki wodnej jest przede wszystkim utrzymanie                          

i bieżąca konserwacja istniejących na terenie jej działania wszelkich urządzeń 

wodnych: rowów, przepustów i drenaży niezbędnych do prawidłowego 

odprowadzania nadmiaru wód opadowych. Niedrożne systemy melioracyjne 

mogą powodować zanieczyszczenie wody pitnej. Niebagatelne jest również 

zagrożenie podtopieniami zarówno użytków rolnych jak i domów, zabudowań 

gospodarskich i dróg. 

Podstawą finansową ich działalności są składki członkowskie oraz dotacje. 

W roku 2020 Wojewoda Lubelski podał obwieszczenie w sprawie podziału 

dotacji podmiotowej dla spółek wodnych oraz związków spółek wodnych 

województwa lubelskiego. Spółkom wodnym oraz spółkom zrzeszonym                   

w związku spółek wodnych z terenu powiatu biłgorajskiego przyznano dotacje na 

łączną kwotę 407 042 zł. 

W zakresie kompetencji wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2168) wydano 212 szt. kart wędkarskich oraz 

zarejestrowano 12 szt. sprzętów pływających służących do połowu ryb. 

W zakresie ochrony gruntów rolnych na podstawie ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) starosta jest organem 

właściwym do wydawania zezwoleń na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji 

rolniczej na cele inne niż rolne i leśne. W ramach tej kompetencji wydano 

zezwolenia na wyłączenie 1,2 ha gruntów rolnych klas od II do III pod realizację 

inwestycji na cele zabudowy jednorodzinnej, usługowej i komunikacyjnej. 

W ramach nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 

Państwa służby starosty prowadzą w terenie legalizację drewna pozyskanego                             

z działek stanowiących własność osób prywatnych. W 2019 r. pozyskanie ogółem 

wyniosło 14276 m3 drewna (1378 szt. wydanych poświadczeń legalności 

pozyskania drewna) w tym 610,39, m3 drewna pozyskanego w ramach działań 

ochronnych wskutek żerowania kornika ostrozębnego. 
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XIX. Obronność, porządek publiczny                  
i bezpieczeństwo obywateli 
__________________________________________________________________________________ 

Sprawy obronne 

 Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Lubelskiego  nr 21 z dnia 10 stycznia 

2020 roku  w sprawie Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej, powołania 

Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Lublinie i powiatowych komisjach lekarskich 

przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa. 

 Podczas prac  Powiatowej Komisji Lekarskiej zostało  wydanie  126 

orzeczeń w sprawie zdolności do czynnej służby wojskowej. 

 Opracowano i uzgodniono Planu Szkolenia Obronnego na 2020 rok 

zgodnie z sygnaturą ZK-I.657.3.18.2020 r. 

 Dokonana została Aktualizacja Obsady Punktu Kontaktowego HNS (PK 

HNS) Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Punkt kontaktowy działa w oparciu o 

stanowisko Inspektora Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego. 

 Opracowano Ankiety na potrzeby Narodowego Kwestionariusza 
Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Lubelskiego, zakres 
opracowania – powiat biłgorajski. 

Porządek publiczny 

Opracowane zostało sprawozdania z komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego, w skład której wchodzą: 

 Starosta Biłgorajski – Przewodniczący Komisji, 

 dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu w Biłgoraju, 

 dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego 
Policji w Biłgoraju, 

 członek wskazany przez Starostę, 

 członek Zarządu Powiatu, 

 inspektor ds. wojskowych i zarządzania kryzysowego. 
W pracach Komisji uczestniczył także prokurator wskazany przez Prokuratora 
Okręgowego w Zamościu. 
W pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z głosem doradczym uczestniczyły 
następujące osoby: 

  Wicestarosta Biłgorajski, 

  Komendant Powiatowy Policji w Biłgoraju, 

  Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju, 
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  Sekretarz Powiatu. 

Ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa 

 Zadania zakresu ochrony przeciw powodziowej i przeciwpożarowej               
w stopniu podstawowym realizuje Komenda Powiatowa PSP w Biłgoraju na 
podstawie Planu Ratowniczego Powiatu Biłgorajskiego.  

 W przedstawieniu problematyki porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli szczególną pozycję zajmują Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju, 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju oraz Powiatowa 
Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Biłgoraju. Działalność tych jednostek            
w aspektach stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony 
przeciwpożarowej i bezpieczeństwa sanitarnego jest przestawiana w obszerny 
sposób podczas obrad Sesji Rady Powiatu w Biłgoraju. 

 Omawiając temat ochrony przeciwpożarowej nie sposób pominąć 
działania funkcjonujących na terenie powiatu biłgorajskiego ochotniczych straży 
pożarnych. 

W 2020 roku na terenie powiatu działało 119 jednostek ochotniczych straży 
pożarnych. 23 jednostki wpisane były do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. 

Zapobieganie skutkom COVID-19 

 W 2020 roku Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, wykonując polecenia Wojewody oraz 
zapisy wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem o zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych we 
współpracy z administracją samorządową, rządową oraz służbami, inspekcjami              
i strażami, realizowało przygotowanie i utrzymanie miejsc kwarantanny 
zbiorowej na terenie powiatu biłgorajskiego. Spośród miejsc zgłoszonych przez 
gminy powiatu, Starosta wyznaczył 4 miejsca do odbywania kwarantanny 
zbiorowej, po dwa miejsca na terenie gminy Józefów oraz miasta Biłgoraj.                      
W okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku z możliwości odbywania 
kwarantanny zbiorowej skorzystało łącznie 47 osób (552 osobodni). Łączne 
koszty związane z utrzymaniem miejsc kwarantanny zbiorowej w wysokości 
55 034,01 zł w całości pokryte zostały z dotacji celowej Wojewody Lubelskiego.  
 Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w ramach zwalczania 
i zapobiegania COVID-19 realizowało zakupy niżej wymienionych środków 
ochrony indywidualnej na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu: 
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 5000 szt. maseczek chirurgicznych, 

 60 szt. przyłbic, 

 150 maseczek FFP2/FFP3, 

 650 szt. kombinezonów ochronnych, 

 200 fartuchów flizelinowych, 

 3000 szt. rękawic nitrylowych, 

 123 szt. płynu do dezynfekcji 5 l. 
Łączny koszt zakupionych środków wyniósł 72 322,43 zł i w całości pokryty został 
ze środków własnych powiatu biłgorajskiego. 
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XX. Wsparcie dla mieszkańców powiatu 
__________________________________________________________________________________ 

 

1. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie oraz edukacja prawna wraz z nieodpłatną mediacją.  

 Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r.             
w powiecie biłgorajskim w 2020 roku funkcjonowało 4 punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej i mediacji. 
2 punkty prowadzone były na mocy porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką 
i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Lublinie:  

 punkt nr 1 przez adwokatów, 

  punkt nr 2 przez radców prawnych w lokalach gminnych zgodnie                              
z podpisanymi porozumieniami z samorządami  gminnymi.  

Kolejne 2 punkty obsługiwane były przez organizacje pozarządowe wyłonione               
w drodze konkursu, tj. przez Fundację Świadomości Obywatelskiej Experto Pro 
Bono w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz przez 
Fundację Gołębie Serce w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie 
zlokalizowanym w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju przy                       
ul. Sikorskiego 3.  
Udzielanie porad zostało powierzone do realizacji w 2020 roku powiatowi 
biłgorajskiemu jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługiwała osobie uprawnionej, która nie 

była w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej na podstawie 

złożonego oświadczenia. W 2020 roku wachlarz beneficjentów, po 

wprowadzeniu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia  

14 maja 2020 r., został poszerzony o osoby fizyczne prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.  

Porady udzielane były, co do zasady, po uprzednim zgłoszeniu do 

Starostwa Powiatowego w Biłgoraju pod nr 668 150 589 i zarejestrowaniu                     

w systemie informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości. Przez większość 

2020 roku, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, porady udzielane były  

w formie home-office, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.  

 

W roku 2020 udzielono łącznie 511 porad prawnych, w tym przez: 
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 radców prawnych i adwokatów – 217 

 organizacje pozarządowe – 294 

Na realizację zadania przeznaczona została w 2020 roku kwota dotacji celowej                

z budżetu państwa w wysokości  264 000, 00 zł. 

2. Ochrona praw konsumenta. 

 W powiecie biłgorajskim w 2020 r. zadania te wykonywał Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów w wymiarze ½ etatu, w siedzibie Starostwa Powiatowego 
przy ul. Kościuszki 94 w Biłgoraju w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 730-1130 
oraz czwartki od 730-1530. 
 Szczegółowe zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
sprecyzowane są w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                         
i konsumentów, a zwłaszcza w jej art. 42.  
Realizacja zadań z tego przepisu ustawy polegała na: 

 zapewnieniu bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji 
prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; 

 składaniu wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa 
miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;  

 występowaniu do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 
konsumentów; 

 współdziałaniu z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami 
Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi; 

 wytaczaniu powództw na rzecz konsumentów i przyłączaniu do toczących się 
postępowań za zgodą konsumentów; 

 wykonywaniu innych zadań wynikających z odpowiednich przepisów. 
Każdy z interesantów mających status konsumenta (osoby fizyczne) mógł 

uzyskać od rzecznika bezpłatną poradę konsumencką w konkretnej 
przedstawionej przez siebie sprawie lub informację prawną w zakresie ochrony 
interesów konsumenta. 

Informacje ogólne, ale tylko w przedmiocie obowiązujących przepisów 
prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów, mogli uzyskać również 
przedsiębiorcy. 
 Konsumenci mogli zwracać się do rzecznika o występowanie do 
przedsiębiorców w sprawach o ochronę ich praw i interesów, mogli także uzyskać 
pomoc w sprawach procesowych cywilnych konsumenckich takich jak: 
przygotowywanie pozwów do sądów, odpowiedzi na pozwy, pism procesowych, 
apelacji od wyroków, sprzeciwów czy zarzutów od nakazów zapłaty włącznie                    
z wytaczaniem powództw na ich rzecz i przyłączaniem się rzecznika do toczących 
się postępowań za zgodą konsumentów. Mogli także sygnalizować i uzyskać 
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pomoc w skierowaniu spraw konsumenckich w innym trybie do odpowiednich 
organów i instytucji poza trybem przed sądami powszechnymi. 
 W 2020 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizował takie zadania 
jak: 

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej 
w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

 W tej grupie zadań w 2020 r. prowadzone były 539 spraw.  
Działalność rzecznika w tym segmencie zadań polegała na udzielaniu 
konsumentom bezpłatnych informacji prawnych oraz porad w konkretnych 
sprawach bezpośrednio lub pośrednio (telefonicznie, pisemnie, w tym mailowo) 
w formie ustnej lub pisemnej. 
W formie pisemnej opracowano dla konsumentów 12 pism sądowych 
procesowych w formie pozwów, sprzeciwów od nakazów zapłaty, pism 
procesowych. Opracowano i zredagowano dla konsumentów 50 projektów pism 
reklamacyjnych do przedsiębiorców w konkretnych sprawach konsumenckich. 
Pism skierowanych od rzecznika do konsumentów było łącznie 74, w tym                         
w większości tradycyjną formą pisemną, ale też mailową. 

Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 
konsumentów. 

 W 2020 r. było 6 pisemnych wystąpień rzecznika do przedsiębiorców. 
Wystąpienia pisemne do przedsiębiorców zawierały stanowisko rzecznika, oparte 
na analizie obowiązujących i mających zastosowanie do sprawy przepisów oraz 
na relacji i dokumentach przedłożonych przez konsumentów, wraz z wezwaniem 
do określonego zachowania przedsiębiorcy i do udzielenia rzecznikowi wyjaśnień 
i informacji w sprawie oraz ustosunkowania się do opinii i uwag rzecznika. 
Przedsiębiorcy udzielili odpowiedzi na wystąpienia rzecznika. 

Współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i jego 
Delegaturami, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 
konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów. 

 W 2020 roku było 115 spraw tej kategorii, a polegały one na ofertach 
szkoleń, wzajemnej wymianie informacji, przesyłaniu materiałów i literatury 
fachowej oraz udzielaniu odpowiedzi w sprawie toczących się postepowań. 

Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów, przyłączanie się do toczących się 
postępowań za zgodą konsumentów, sprawy sądowe. 
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 W 2020 r. rzecznik przygotował konsumentom łącznie 12 pism 
procesowych takich jak pozwy, sprzeciwy od nakazów zapłaty, pisma procesowe.  

Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym. 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 38 wśród zadań 
samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów wymienia 
prowadzenie edukacji konsumenckiej. 

W ramach bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej  
w zakresie ochrony interesów konsumentów rzecznik udzielał porad i informacji 
prawnych, które miały również edukacyjny charakter. W zdecydowanej 
większości miały one charakter indywidualny.  

Rzecznik rozdawał interesantom ulotki, foldery i publikacje otrzymywane 
od instytucji, które je przesyłały. 

Podsumowanie. 

W 2020 r. rzecznik rozpatrywał łącznie 654 sprawy.  

W ujęciu na poszczególne gminy wchodzące w skład powiatu biłgorajskiego, 
sprawy zgłoszone bezpośrednio przez konsumentów w 2020 roku przedstawiały 
się następująco: 

Miasto Biłgoraj – 210, 
Gmina Aleksandrów - 3, 
Gmina Biłgoraj - 93, 
Gmina Biszcza - 9, 
Gmina Frampol - 48, 
Gmina Goraj - 28, 
Gmina Józefów - 19, 
Gmina Księżpol - 19, 
Gmina Łukowa - 12, 
Gmina Obsza – 33, 
Gmina Potok Górny - 14, 
Gmina Tarnogród - 9, 
Gmina Tereszpol - 5, 
Gmina Turobin – 21 
 

W 2020 r. zgłosiło się 10 konsumentów z innego powiatu niż biłgorajski. Zostali 
oni przede wszystkim pouczeni o właściwości miejscowej powiatowych/miejskich 
rzeczników konsumentów zgodnie z miejscem zamieszkania konsumentów                      
w danym powiecie/mieście. 
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W 2020 r. drogą elektroniczną (mailową) wpłynęło 10 spraw natomiast drogą  
telefoniczną 2 od osób, których adresów nie ustalono, ponieważ osoby je 
wnoszące nie podały swoich danych nawet po wezwaniu. Spraw tych w związku 
a tym nie rozpatrywano merytorycznie. 

W 2020 r. zostało zgłoszonych 18 spraw, które nie były konsumenckimi. W tych 
przypadkach pouczono interesantów, że sprawy nie są konsumenckimi i nie 
można w nich uzyskać pomocy od rzecznika, wskazano natomiast właściwe dla 
nich podmioty, organy i instytucje. 

3. Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami.  

Zgodnie ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Starosta Biłgorajski jest organem 
nadzorującym działalność stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia. 
Podkreślić należy, że nadzór starosty odbywa się wyłącznie w zakresie zgodności 
działania stowarzyszenia z przepisami prawa i postanowieniami statutu, czyli 
wyłącznie z punktu widzenia kryterium legalności, nie odnosi zaś do 
merytorycznej strony działalności stowarzyszenia. Orzecznictwo wskazuje, że 
organ nadzoru tj. starosta w zakresie sprawowanego nadzoru nie posiada 
uprawnień do władczego ingerowania w merytoryczną działalność 
stowarzyszenia, w tym do określania celów, form i sposobów ich działania. 

Na koniec 2020 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego 
Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku zarejestrowanych było 254 stowarzyszeń, 
których siedziba znajduje się na terenie powiatu biłgorajskiego.  

Starosta obowiązany jest prowadzić ewidencję stowarzyszeń zwykłych – na 
koniec 2020 roku w ewidencji zarejestrowanych było 12 takich stowarzyszeń. 

Wykaz fundacji funkcjonujących na terenie powiatu biłgorajskiego objętych 
nadzorem Starosty Biłgorajskiego na koniec 2020 roku zamknął się na pozycji 11.  

W ramach nadzoru w 2020 roku Starosta Biłgorajski wystąpił z 1 wnioskiem 
do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku o rozwiązanie 
stowarzyszenia, w związku z brakiem możliwości realizacji zadań statutowych. 
 Starosta sprawuje również kontrolę nad działalnością stowarzyszenia                      
i fundacji będącego instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu. Po analizie przeprowadzonej w 2020 roku nie stwierdzono, aby 
wśród podmiotów objętych przepisami tej ustawy pojawiła się instytucja 
obowiązana. 
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XXI. Współpraca i działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust.       3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                   o 
pożytku publicznym i o wolontariacie 
__________________________________________________________________________________ 

 

Powiat biłgorajski współpracuje z organizacjami pozarządowymi z regionu, 
które realizują zadania na rzecz mieszkańców. Przy wsparciu organizacji 
pozarządowych samorząd powiatowy realizuje zadanie jakim jest rozwój                            
i poprawa warunków życia jego mieszkańców. 

Powiat biłgorajski prowadzi współpracę w oparciu o roczny „Program 
współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi” poprzez: 

 powierzenie wykonywanych zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 
finansowanie ich realizacji, 

 wspieranie wykonywanych zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinasowanie ich realizacji. 

 Uchwałą nr XII/82/2019 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 30 października  
2019 roku został przyjęty Program współpracy Powiatu Biłgorajskiego                                        
z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, który był poprzedzony konsultacjami. 
Konsultacje trwały od 11 do 20 września 2019 roku i były prowadzone w formie 
pisemnego wyrażania opinii oraz otwartego spotkania, które odbyło się w dniu                
19 września 2019 r. o godz. 1530 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego                  
w Biłgoraju, przy ul. Kościuszki 94. 

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach umieszczona była                           
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Biłgoraju.  

Program zawierał cele i zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy 
współpracy, priorytetowe zadanie publiczne, sposób realizacji, formę i zakres, jak 
również warunki finansowania.  

Głównym celem programu było budowanie partnerstwa pomiędzy 
samorządem powiatowym, a organizacjami pozarządowymi oraz integracja  
i aktywizacja społeczności lokalnych. 
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Zainteresowanym podmiotom program współpracy udostępniono na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl oraz bezpośrednio w Wydziale Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki. 
Zadaniami priorytetowymi programu współpracy, realizowanymi w formie 
wsparcia były:  

 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzenie 14 
placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego - zadanie realizowało 
w 2020 roku Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce wydatkowano 
kwotę 2 361 834,32 zł, 

 w zakresie kultury organizacja imprez artystyczno – kulturalnych                                     
o charakterze ponadlokalnym, mających na celu inicjację, kontynuację                         
i podtrzymywanie wartości historycznych oraz humanistycznych                                     
i chrześcijańskich lokalnego środowiska, upowszechnianie i promocję 
twórczości kulturalnej w kraju i za granicą (na wsparcie realizacji tych zadań 
powiat biłgorajski przeznaczył dotację w wysokości 55 000 zł, wydatkowano 
kwotę 18 370 zł), 

 w zakresie kultury fizycznej organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym 
przy udziale uczniów szkół terenu powiatu, uczestnictwo w imprezach 
sportowo-rekreacyjnych o charakterze ponadlokalnym (powiat biłgorajski 
przeznaczył dotację na wsparcie realizacji tych zadań w wysokości 60 000 zł, 
wydatkowano kwotę 20 809,53 zł), 

 w zakresie turystyki ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa                               
i organizacji imprez o charakterze ponadlokalnym, będących promocją 
turystyczną powiatu; promocją i wspieraniem rozwoju turystycznego powiatu 
biłgorajskiego (kwota dotacji przeznaczona na wsparcie realizacji tych zadań 
wyniosła 35 000 zł, wydatkowano kwotę 13 700 zł), 

 w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizacja programów profilaktyki 
zdrowotnej, promocja działań aktywizacyjnych i zdrowotnych                                             
z uwzględnieniem honorowego krwiodawstwa. Powiat Biłgorajski przeznaczył 
dotację na wsparcie realizacji tych zadań w wysokości 5 000 zł.  

 Program realizowany był w oparciu o otwarty konkurs ofert (uchwała nr 
232/2019 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 28 listopada 2019 roku na zadania 
planowane do zlecenia w 2020 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki 
i promocji zdrowia). 
Ogłoszenie o konkursie zawierało rodzaj wspieranych zadań, wysokość 

przeznaczonych do realizacji środków finansowych, zasady, kryteria wyboru 

ofert oraz warunki, termin składania ofert. Do otwartego konkursu ofert 

wpłynęło 57 ofert złożonych przez 40 organizatorów. Oferty oceniała komisja 

konkursowa, powołana uchwałą nr 249/2019 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 

http://www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl/
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17 grudnia 2019 roku. Uwzględniając opinię komisji konkursowej, Zarząd 

Powiatu w Biłgoraju przyznał dotację z budżetu powiatu biłgorajskiego. 

Po złożeniu przez organizacje pozarządowe zaktualizowanych kosztorysów 
i harmonogramów działań na wybrane przez Zarząd Powiatu zadania Wydział 
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przygotował stosowne umowy regulujące 
zasady realizacji, warunki przekazania dotacji oraz sposobu jej rozliczenia.  

Z realizacji umów organizatorzy złożyli sprawozdania merytoryczne                                            
i rozliczenia finansowe w określonych w umowach terminach i na odpowiednich 
formularzach. 
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XXII. Inwestycje i rozwój powiatu 
 

Informacja o projektach zakończonych i rozpoczętych w 2020 r. 

1. Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów 7 jednostek 
organizacyjnych powiatu biłgorajskiego” 

 Powiat biłgorajski zakończył w marcu bieżącego roku projekt „Poprawa 
efektywności energetycznej obiektów 7 jednostek organizacyjnych powiatu 
biłgorajskiego”, Działanie 5.2 – Efektywność energetyczna sektora publicznego  

całkowita wartość projektu:    22 670 722,80 zł 
wartość dofinansowania:   14 645 860,70 zł 
wkład własny:        8 024 862,10 zł 

 Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej łącznie 10 
obiektów użyteczności publicznej (7 jednostek organizacyjnych powiatu 
biłgorajskiego). Zakres robót obejmował wykonanie prac budowlanych 
odpowiadających zasadzie głębokiej termomodernizacji, tj. ulepszeń, w wyniki 
których nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczoną 
do tych budynków na potrzeby ich ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. Obiekty edukacyjne, oświatowe i pomocy społecznej zostały 
docieplone, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano kolektory 
słoneczne i panele fotowoltaiczne. W ramach tego projektu wszystkie obiekty, 
które nie posiadały takich rozwiązań, zostały dostosowane do użytkowania przez 
osoby niepełnosprawne. 

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowy w rozbiciu na lata 2018 – 
2020 prace termomodernizacyjnych wykonano w następujących obiektach: 
1) 2018 r. – Obiekty Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących                              

w Biłgoraju (dydaktyczny, warsztaty i internat) i budynek po byłym kolegium 
UMCS - Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju, Młodzieżowy Dom Kultury                  
w Biłgoraju, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, 

2) 2019 i 2020 – Obiekty Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce (budynek 
główny z oddziałem żeńskim i dziecięcym oraz warsztaty) oraz obiekt Domu 
Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju, 

3) 2020 r. – Obiekty Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju 
(dydaktyczny, Centrum Kształcenia Zawodowego i Internat). 

2. Projekt „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu 
Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup 
wyposażenia” 
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całkowita wartość projektu:   5 154 919,03 zł 
wartość dofinansowania:   2 697 975,94 zł 
wkład własny:     2 456 943,09 zł  

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowy w rozbiciu na lata 2018 – 
2020 roboty budowlane oraz dostawy wykonano w następujących obiektach: 

1) w 2018 r. i 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących                            
w Biłgoraju wyremontowano budynek warsztatów a dostawy wyposażenia 
zrealizowano dla pracowni i klas: odzieżowo – krawieckiej, tokarek, obrabiarek 
i spawalni, 

2) w 2018 r. - w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju 
wykonano modernizację pracowni szkolnej wraz z zapleczem sanitarnym                  
w tym: wyremontowano i rozbudowano budynek pełniący rolę pracowni 
praktycznej nauki zawodu i ośrodka egzaminacyjnego egzaminów                                     
z kwalifikacji. Rozbudowano również budynek warsztatów. Dla obydwu 
budynków zakupiono wyposażenia pracowni niezbędne do nauki  
w zawodach technik budownictwa, murarz - tynkarz, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie.  

3) w 2019 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju - 
rozbudowa, przebudowa oraz zmiany sposobu użytkowania garażu 
wielostanowiskowego z dostosowaniem do funkcji obiektu dydaktycznego                     
i rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania byłej kotłowni  
ze składem opału z dostosowaniem do funkcji obiektu dydaktycznego. W roku 
2019 i 2020 w zakresie wyposażenia warsztatów zakupiono maszyny 
niezbędne do nauczania w zawodach; technik pojazdów samochodowych, 
mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów 
samochodowych. 

3. Projekt: „Zawodowy Pakiet Startowy dla uczniów ZSZ i O w Biłgoraju” 

wartość projektu:    1 720 252,80 zł  
wartość dofinansowania:  1 462 214,88 zł 
krajowe środki publiczne:     157 660,64 zł 
środki prywatne:       100 377,28 zł 

 Projekt składał się z następujących zadań: dostawy wyposażenia do 
pracowni zawodowych (technik organizacji reklamy, technik mechanik, technik 
usług fryzjerskich, technik handlowiec), kursy i szkolenia specjalistyczne dla 
nauczycieli zawodu (nabycie kompetencji zawodowych przez 9 nauczycieli 
zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku pracy), zajęcia pozalekcyjne z zakresu 
prowadzenia firmy, kursy i szkolenia specjalistyczne dla uczniów (dla 130 
uczniów zwiększające umiejętności zgodnie z oczekiwaniami pracodawców), 
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staże zawodowe w ZSZiO (90 uczniów przez 150 godzin każdy odbyło staże                   
u pracodawców). Celem projektu była poprawa jakości kształcenia zawodowego 
w ZSZ i O w Biłgoraju. 

4. Projekt: „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół 
zawodowych powiatu biłgorajskiego” 

całkowita wartość projektu:  5 225 712,70 zł  
wartość dofinansowania:  4 703 141,42 zł  
wartość wkładu własnego:      522 571,28 zł  

 Celem projektu jest trwała wyższa jakość kształcenia zawodowego 5 szkół 
zawodowych powiatu biłgorajskiego ukierunkowana na dostosowanie 
kształcenia do lokalnego rynku pracy oraz wysokie kompetencje zawodowe                        
i atrakcyjność na rynku pracy 380 uczniów i 222 uczennic poprzez odbyte staże 
uczniowskie, doposażenie szkół oraz podniesienie kompetencji zawodowych                  
2 nauczycieli i 7 nauczycielek do 30.09.2023 r. 

 Osiągnięcie celu projektu poprawi efektywności kształcenia 83% szkół                 
z obszaru wsparcia. Projekt wprowadzi trwałe i kompleksowe zmiany                                  
w kształceniu zawodowym szkół podnosząc jakość kształcenia zawodowego                    
i podnosząc zdolność zatrudnienia uczniów. Szkoły podniosą efektywność 
kształcenia przez realizację staży uczniowskich u lokalnych pracodawców                          
i kształcenie na nowoczesnym sprzęcie odpowiadających wymaganiom                           
i wyposażeniu stanowisk (za kwotę 2 176 453,00 zł). Realizacja staży pozwoli 
osiągnąć uczniom umiejętności praktyczne zgodne z oczekiwaniami 
pracodawców, a do tego, na bieżąco przekazywana uczniom aktualna wiedza 
zawodowa zdobyta przez nauczycieli w trakcie projektu pozwoli na stałe 
podniesienie zdolności zatrudnienia uczniów. Zostaną także zrealizowane zajęcia 
dodatkowe podnoszące kompetencje zawodowe.  

Okres realizacji: 01.10.2020r. - 30.09.2023r. 

5. Projekt: „Wysoka jakość kształcenia zawodowego uczniów - większe szanse 
zatrudnienia”  

Całkowita wartość projektu:   3 586 759,08 zł  
Wartość dofinansowania:  3 228 083,16 zł  
Wkład własny:       358 675,92 zł  

 Celem projektu była trwała wyższa jakość kształcenia zawodowego 5 szkół 
zawodowych powiatu biłgorajskiego ukierunkowana na dostosowanie 
kształcenia do lokalnego rynku pracy oraz wysokie kompetencje zawodowe                      
i atrakcyjność na rynku pracy 599 uczniów i 201 uczennic poprzez odbyte staże             
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i praktyki zawodowe, doposażenie szkół oraz podniesienie kompetencji 
zawodowych 8 nauczycieli i 3 nauczycielek. 

 Szkoły zawodowe powiatu biłgorajskiego podniosą efektywność 
kształcenia przez realizację staży i praktyk zawodowych u lokalnych 
pracodawców i kształcenie na nowoczesnym sprzęcie odpowiadającym 
wymaganiom i wyposażeniu stanowisk pracy pracodawców. Realizacja staży                   
i praktyk zawodowych  pozwoli osiągnąć uczniom umiejętności praktyczne 
zgodne z oczekiwaniami pracodawców, a do tego na bieżąco przekazywana 
uczniom aktualna wiedza zawodowa zdobyta przez nauczycieli w trakcie 
projektu pozwoli na stałe podniesienie zdolności zatrudnienia uczniów.                               
W ramach projektu doposażono 5 szkół - narzędzia i przyrządy do następujących 
pracowni zawodowych: budowlanej, gastronomicznej, fryzjerskiej, krawieckiej, 
handlowej i turystycznej, komputerowej, ekonomicznej, elektroniki, 
elektrycznych i elektronicznych oraz samochodowej i mechatronicznej.  

Okres realizacji projektu: 1.07.2017r. - 30.09.2020r. 

6. Projekt grantowy: „Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 

Całkowita wartość projektu:   99 653,34 zł  
Wartość dofinansowania:  99 653,34 zł  
Wkład własny:              0,00 zł  

 Celem projektu było zapewnienie najbardziej potrzebującym uczniom                     
i nauczycielom z terenu powiatu biłgorajskiego łatwego dostępu do nauki poza 
szkołą. Z projektu zakupiono 45 laptopów, 5 tabletów, zestaw do 
wideokonferencji, 20 routerów Wi - Fi z dostępem do Internetu. Sprzęt został 
przekazany 15 nauczycielom i 35 uczniom do 5 szkół ponadpodstawowych 
powiatu biłgorajskiego. 

Realizacja projektu zakończona została w 2020 r. 

7. Projekt grantowy: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej                      
w okresie epidemii  COVID-19” 

Całkowita wartość projektu:  112 615,00 zł  
Wartość dofinansowania:   0,00 zł  
Wartość wkładu własnego:  112 615,00 zł  

 Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych 
skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu 
nastąpiła poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka 
placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-
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terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie 
bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.  

W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymały dzieci 
umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, 
oprogramowania i sprzętu  audiowizualnego. Celem szczegółowym projektu było 
zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz 
instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią 
choroby COVID 19 poprzez zakup wyposażenia  na cele realizowania zadań                    
w trybie zdalnego nauczania (zakup 24 laptopów, 12 słuchawek) oraz zakup 
środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki                               
z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, 
zakup środków dezynfekcyjnych). 

8. Projekt grantowy: „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem 
skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy 
społecznej” 

Całkowita wartość projektu:   1 156 186,34 zł 
Wartość wkładu własnego:        0,00 zł 
Wartość dofinansowania:   1 156 186,34zł 

 Celem wykorzystania grantu było łagodzenie skutków pandemii COVID-19 
oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ochronę 
mieszkańców i pracowników DPS. Cel został osiągnięty poprzez zakup 
niezbędnego wyposażenia na doposażanie stanowisk pracy i miejsc przebywania 
pensjonariuszy oraz dodatkowe czynności pracowników i zatrudnienie. 
Realizacja projektu grantowego miała na celu zapobieganie rozprzestrzenienia 
się pandemii i ochronę życia i zdrowia osób zagrożonych. Wydatki zostały 
poniesione wyłącznie w związku z pandemią COVID-19. W ramach projektu 
zostały wypłacone dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS ze względu na 
zwiększenie obowiązków służbowych związanych z wykonywaniem 
dodatkowych czynności ograniczających ryzyko związane z rozprzestrzenianiem 
się Covid-19. Zostali także zatrudnieni dodatkowi pracownicy w związku                           
z koniecznością stosowania zwiększonego reżimu sanitarnego. Ponadto 
zakupiony został sprzęt i wyposażenie potrzebne do zwalczania                                                  
i przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19.  

Okres realizacji projektu: 20.08.2020 - 30.11.2020 

9. Projekt grantowy: Projekt door to door „Bliski Powiat Biłgorajski” 

W grudniu 2020 r. powiat biłgorajski podpisał umowę na wdrożenie usługi 
transportowej dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności zwaną „door 
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to door” w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to door 
oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 (Projekt PFRON). Łączna wartość projektu to kwota 
999 911,12 zł w całości finansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Projekt o nazwie „Bliski Powiat Biłgorajski” będzie 
realizowany od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r., z tym, że usługa door-
to-door zgodnie z projektem świadczona będzie od 1 czerwca 2021 r. do 31 
grudnia 2022 r. Po zakończeniu realizacji projektu zakres i poziom usług zostanie 
utrzymany przez kolejne 19 miesięcy do 31.07.2024 r. 
 Usługa będzie świadczona na terenie 14 gmin powiatu. Dzięki realizacji 
usługi door-to-door mieszkańcy powiatu biłgorajskiego, którzy mają trudności 
w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność 
(w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, 
niewidome, słabowidzące i inne) będą mogli rozwijać swoją aktywność w życiu 
publicznym, społecznym i zawodowym. Aktywizacja ta przyczyni się do 
zwiększenia szans rozwoju tych osób, udziału w edukacji, korzystaniu 
z infrastruktury społecznej i zwiększeniu aktywności zawodowej.  

10. Projekt: „Remont hali sportowej w Zespole Szkół Budowlanych                                         
i Ogólnokształcących w Biłgoraju” 

całkowita wartość projektu:   2 572 394,00 zł 
wartość wkładu własnego:   1 286 197,00 zł 
wartość dofinansowania:   1 286 197,00 zł 

 Celem projektu jest przystosowanie hali do przepisów bezpieczeństwa, 
poprawa stanu technicznego i warunków termicznych oraz udostepnienie dla 
osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada widownię - 396 miejsc siedzących, 
posiada zaplecze żywieniowe i noclegowe. Zakres obejmuje remont                                           
2 pomieszczeń połączonych ze sobą: dużą i małą hale sportową, oraz pokrycie 
dachowe nad dużą salą. Projekt ponadto obejmuje wykonanie nowych sufitów 
podwieszanych na hali dużej z płyt akustycznych, wytłumienie ścian tym samym 
materiałem na hali dużej, wymiana stolarki drzwiowej w hali dużej i małej, 
naprawa płyt boisk, remont sanitariatów przy małej i dużej hali sportowej, 
remont korytarzy pod trybunami przy dużej hali, roboty elektryczne, wykonanie 
instalacji sanitarnej, profesjonalne nagłośnienie dużej hali sportowej. 
 Dofinansowanie zostało przyznane w grudniu 2020 r. Okres realizacji 
projektu: 29.01.2021r. - 31.08.2021r. Modernizacja hali sportowej ZSBiO 
współfinansowana jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego                  
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i Sportu z Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej infrastruktury 
Sportowej - Edycja 2020. 

Dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Tarczy 
dla Samorządów w związku z wystąpieniem sytuacji pandemii COVID-19 

 
W 2020 r. powiat biłgorajski ubiegał się o dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach 
„zerowego” naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych powiat 
biłgorajski otrzymał kwotę 5 575 561 zł. 

W pierwszym naborze dofinansowanie otrzymały dwa z siedmiu złożonych 
wniosków. Wniosek na kwotę 21 mln zł otrzymał 15 mln zł dofinansowania                      
i zawierał zadanie:  
Przystosowanie oddziału Izby przyjęć do SOR - Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego i całodobowego lądowiska dla śmigłowców, w celu 
transportowanie pacjentów do specjalistycznych szpitali w m.in. Lublinie lub 
Łęcznej. Zaplanowano także budowę garaży dla karetek z pomieszczeniami 
socjalnymi. Do realizacji celu będzie niezbędna rozbudowa oddziału chirurgii 
wraz z zakupem wyposażenia: kardiomonitorów, kardiostymulatorów, 
respiratorów, stołu operacyjnego i zabiegowego, pracownią rezonansu 
magnetycznego i tomografii komputerowej oraz pracowni RTG. Planuje się także 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz informatycznych systemów 
zarządzania z uwzględnieniem wprowadzenia usług cyfrowych zwiększających 
dostępność i bezpieczeństwo.  

Drugi wniosek na kwotę 7 mln zł otrzymał 4 mln zł dofinansowania i zawierał 
zadanie:  
Modernizacja istniejących budynków na potrzeby specjalistycznych przychodni 
i laboratorium przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju i Tarnogrodzie wraz 
z wyposażeniem. Planuje się także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
oraz informatycznych systemów zarządzania z uwzględnieniem wprowadzenia 
usług cyfrowych zwiększających dostępność i bezpieczeństwo.  

W związku z otrzymanymi dotacjami  20 stycznia 2021 roku Wydział 
Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Biłgoraju rozpoczął prace nad 
formułowaniem założeń koncepcji i modelu inwestycyjnego.  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. łączna kwota pozyskana na inwestycje wynosi    
24 575 561 zł. 

 Na dzień 31 grudnia 2020 r. w ocenie pozostawały wnioski:  
1) Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych na kwotę 1,6 mln zł, 
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2) Przebudowa budynku dawnej szkoły w Osuchach w celu przystosowania do 
potrzeb Muzeum Ziemi Biłgorajskiej na kwotę 2,5 mln zł.  

Łącznie wnioskuje się o dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł. 

Zestawienie tabelaryczne projektów realizowanych w 2020 r. 
Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Biłgoraju 

 

Lp. 
Nazwa  

projektu 
Źródło  

finansowania  
Działanie Obiekt 

Wykonanie  
w 2020 r. 

(w zł) 

Wartość całego 
projektu  
na dzień 

podpisania 
umowy  

o 
dofinansowanie 

1. 

Poprawa  
efektywności 
energetycznej 
obiektów  
7 jednostek  
organizacyjnych 
powiatu  
biłgorajskiego 

Europejski  
Fundusz  
Rozwoju  

Regionalnego  

Działanie 5.2 
Efektywność 
energetyczna  

sektora  
publicznego  

Regionalne 
Centrum  
Edukacji  

Zawodowej  
w Biłgoraju  

11 860 940,00 
22 592 757,89 
(zakończony  

w 2020 r.) 

Dom Pomocy 
Społecznej dla  
Kombatantów  

w Biłgoraju 

Dom Pomocy 
Społecznej w 
Teodorówce 

2. 

Wzrost 
potencjału 
edukacyjnego  

3 szkół 
zawodowych 
Powiatu 
Biłgorajskiego 
poprzez 
wykonanie prac 
modernizacyjny
ch oraz zakup 
wyposażenia  

Działanie 13.6 
Infrastruktura 

kształcenia 
zawodowego  

i 
ustawicznego 

Regionalne 
Centrum  
Edukacji  

Zawodowej  
w Biłgoraju 

747 742,00 
3 629 983,76 
(zakończony  

w 2020 r.) 

3. 

Zawodowy 
pakiet startowy 

dla uczniów 
Zespołu Szkół 
Zawodowych i 

Ogólnokształcący
ch  

w Biłgoraju  

Europejski  
Fundusz  

Społeczny  

Działanie 12.4 
Kształcenie 
zawodowe.  

Zespół Szkół 
Zawodowych  

i 
Ogólnokształc

ących 

353 595,60 
1 720 252,80 
(zakończony  

w 2020 r.) 
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4. 

Wysokie 
kompetencje 

pewna przyszłość 
zawodowa 

uczniów szkół 
zawodowych 

powiatu 
biłgorajskiego 

RCEZ, ZSZiO  
i ZSBiO 

0,00 

5 225 712,70 
(rozpoczęty  
w 2020 r.) 

5. 

Wysoka jakość 
kształcenia  

zawodowego 
uczniów –  

większe szanse 
zatrudnienia 

 742 917,23 
3 586 759,08 
(zakończony  

w 2020 r.) 

6 Zdalna szkoła 

Programu  
Operacyjnego 

Polska Cyfrowa  
na lata 2014-

2020 

Działania 1. 1: 
„Wyeliminow

anie 
terytorialnych 

różnic w 
możliwości 
dostępu do 

szerokopasm
owego 

internetu o 
wysokich 

przepustowoś
ciach” 

RCEZ, ZSZ i O,  
ZSB i O, ZSS.  
i LO im. ONZ 

99 653,34 

100 000,00 
(rozpoczęty  

i zakończony  
w 2020 r.) 

7. 

Wsparcie dzieci 
umieszczonych  

w pieczy 
zastępczej w 

okresie epidemii  
COVID-19 

Europejski 
Fundusz 

Społeczny 

Program 
Operacyjny 
Wiedza 
Edukacja 
Rozwój lata 
2014-2020 - 
Działanie 2.8 
Rozwój usług 
społecznych 
świadczonych 
w środowisku 
lokalnym 

Powiatowe 
Centrum  
Pomocy  
Rodzinie 

57 035,63 

112 615,00  
(rozpoczęty  

i zakończony  
w 2020 r.) 

8. 

Wsparcie działań 
związanych z 

przeciwdziałanie
m skutkom 

rozprzestrzeniani
a się pandemii 
COVID- 19 w 

domach pomocy 
społecznej 

DPS 
Teodorówka, 
DPS dla 
Kombatantów 

1 076 235,16 

1 156 186,34 
(rozpoczęty  

i zakończony  
w 2020 r.) 

9. 

Usługi 
indywidualnego 
transportu door-

to-door oraz 
poprawa 

dostępności 
architektonicznej 
wielorodzinnych 

- - 

999 911,12  
(umowa  

podpisana 
22.12.2020 r.) 
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budynków 
mieszkalnych 

10. 

Remont hali 
sportowej w 
Zespole Szkół 

Budowlanych i 
Ogólnokształcący

ch w Biłgoraju 

Sportowa  
Polska 

 - - 

2 572 394,00 
(umowa  

podpisana 

12.02.2021) 

11. 

Przystosowanie 
oddziału Izby 

przyjęć do SOR – 
Szpitalnego 
 Oddziału  

Ratunkowego 
i całodobowego 

lądowiska dla 
śmigłowców 

Rządowy  
Fundusz  

Inwestycji  
Lokalnych 

- - - 15 000 000,00 

12. 

Modernizacja  
istniejących  
budynków  

na potrzeby  
specjalistycznych 

przychodni  
i laboratorium 
przy Zespole 

Opieki  
Zdrowotnej  
w Biłgoraju 

 i Tarnogrodzie 
wraz  

z wyposażeniem 

Rządowy  
Fundusz  

Inwestycji  
Lokalnych 

- - - 4 000 000,00 
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XXIII. Informacja z wykonania uchwał Rady 
Powiatu w Biłgoraju podjętych w 2020 roku 
_______________________________________________________________________________ 

Lp. 
Uchwała 
(numer, data podjęcia, przedmiot) 

Informacje 
o wykonaniu 
uchwały 

1.  XVI/118/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy 
Rady Powiatu. 

zrealizowano 

2.  XVI/119/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 roku. 

zrealizowano 

3.  XVI/120/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2020 rok. 

zrealizowano 

4.  XVI/121/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie 
Miasto Biłgoraj zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości w 
pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Biłgoraj. 

zrealizowano 

5.  XVI/122/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Miasto Biłgoraj. 

zrealizowano 

6.  XVI/123/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Województwa Lubelskiego w roku 2020 na realizację 
zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od 
skrzyżowania z drogą gminną nr 109166 L do skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 2810 L polegającą na budowie ciągu pieszo – rowerowego 
po prawej stronie drogi w miejscowości Zastawie”. 

zrealizowano 

7.  XVI/124/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Biłgorajski. 

zrealizowano 

8.  XVI/125/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia znaku 
graficznego (logo) Powiatu Biłgorajskiego. 

zrealizowano 

9.  XVI/126/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie podniesienia 
wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych. 

zrealizowano 

10.  XVI/127/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwały budżetowej na 2020 rok. 

zrealizowano 

11.  XVI/128/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej. 

zrealizowano 

12.  XVII/129/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji 
Szkoły Policealnej Nr 1 w Biłgoraju w Zespole Szkół Zawodowych                               
i Ogólnokształcących w Biłgoraju. 

zrealizowano 

13.  XVII/130/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji 
Szkoły Policealnej Technicznej Nr 2 w Biłgoraju w Regionalnym Centrum 
Edukacji Zawodowej w Biłgoraju (o numerze REGON 061481992). 

zrealizowano 
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14.  XVII/131/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji 
Szkoły Policealnej Technicznej Nr 2 w Biłgoraju w Regionalnym Centrum 
Edukacji Zawodowej w Biłgoraju (o numerze REGON 061481963). 

zrealizowano 

15.  XVII/132/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji 
Szkoły Policealnej Nr 3 w Biłgoraju w Zespole Szkół Budowlanych  
i Ogólnokształcących w Biłgoraju. 

zrealizowano 

16.  XVII/133/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do 
Stowarzyszenia Samorządów Euroregion „Roztocze”. 

zrealizowano 

17.  XVII/134/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. zrealizowano 

18.  XVII/135/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwały budżetowej na 2020 rok. 

zrealizowano 

19.  XVIII/136/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia wykazu 
zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020. 

zrealizowano 

20.  XVIII/137/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie oceny zasobów pomocy 
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej                                        
i demograficznej w Powiecie Biłgorajskim za rok 2019. 

zrealizowano 

21.  XVIII/138/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu 
Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Biłgorajskim na lata 2020 – 2022. 

zrealizowano 

22.  XVIII/139/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji 
celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

zrealizowano 

23.  XVIII/140/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji 
celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

zrealizowano 

24.  XVIII/141/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji 
celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

zrealizowano 

25.  XVIII/142/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie założenia Branżowej 
Szkoły II Stopnia Nr 1 w Biłgoraju w Zespole Szkół Zawodowych                                       
i Ogólnokształcących w Biłgoraju. 

zrealizowano 

26.  XVIII/143/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie założenia Branżowej 
Szkoły II Stopnia Nr 2 w Biłgoraju w Regionalnym Centrum Edukacji 
Zawodowej w Biłgoraju. 

zrealizowano 

27.  XVIII/144/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie założenia Branżowej 
Szkoły II Stopnia Nr 3 w Biłgoraju w Zespole Szkół Budowlanych                                        
i Ogólnokształcących w Biłgoraju. 

zrealizowano 

28.  XVIII/145/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu 
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju oraz likwidacji 
Szkoły Policealnej Nr 1 w Biłgoraju w Zespole Szkół Zawodowych                                    
i Ogólnokształcących w Biłgoraju. 

zrealizowano 

29.  XVIII/146/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wyłączenia                                         
z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju oraz likwidacji 
Szkoły Policealnej Technicznej Nr 2 w Biłgoraju w Regionalnym Centrum 
Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. 

zrealizowano 

30.  XVIII/147/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wyłączenia                                      
z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju oraz likwidacji 

zrealizowano 
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Szkoły Policealnej Technicznej Nr 2 w Biłgoraju w Regionalnym Centrum 
Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. 

31.  XVIII/148/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu 
Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju oraz likwidacji 
Szkoły Policealnej Nr 3 w Biłgoraju w Zespole Szkół Budowlanych  
i Ogólnokształcących w Biłgoraju. 

zrealizowano 

32.  XVIII/149/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmian w statucie 
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. 

zrealizowano 

33.  XVIII/150/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wezwania do 
uzupełnienia petycji. 

zrealizowano 

34.  XVIII/151/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia 
międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielenie 
pełnomocnictwa na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy 
Zakupowej Energii Elektrycznej. 

zrealizowano 

35.  XVIII/152/2020 z dnia 14 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwały budżetowej na 2020 rok. 

zrealizowano 

36.  XVIII/153/2020 z dnia 14 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej. 

zrealizowano 

37.  XIX/154/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla 
Zarządu Powiatu w Biłgoraju. 

zrealizowano 

38.  XIX/155/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2019 rok. 

zrealizowano 

39.  XIX/156/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2019 rok. 

zrealizowano 

40.  XIX/157/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii 
drogi powiatowej ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Biłgoraja. 

zrealizowano 

41.  XIX/158/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. 

zrealizowano 

42.  XIX/159/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do  
projektu pod tytułem ,,Wysokie kompetencje pewna przyszłość 
zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”. 

zrealizowano 

43.  XIX/160/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez Powiat Biłgorajski. 

zrealizowano 

44.  XIX/161/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu                                            
i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii 
Elektrycznej. 

zrealizowano 

45.  XIX/162/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwały budżetowej na 2020 rok. 

zrealizowano 
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46.  XX/163/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Domowi 
Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju. 

zrealizowano 

47.  XX/164/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę 
na obszarze Powiatu Biłgorajskiego od dnia 1 września 2020 roku. 

zrealizowano 

48.  XX/165/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie do Stowarzyszenia Samorządów Euroregion „Roztocze”. 

zrealizowano 

49.  XX/166/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwały budżetowej na 2020 rok. 

zrealizowano 

50.  XX/167/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej. 

zrealizowano 

51.  XXI/168/2020 z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020. 

zrealizowano 

52.  XXI/169/2020 z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Biłgorajskiego. 

zrealizowano 

53.  XXI/170/2020 z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwały budżetowej na 2020 rok. 

zrealizowano 

54.  XXI/171/2020 z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej. 

zrealizowano 

55.  XXII/172/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020. 

zrealizowano 

56.  XXII/173/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu 
współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 
2021 rok. 

zrealizowano 

57.  XXII/174/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia Powiatu 
Biłgorajskiego  do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze. 

zrealizowano 

58.  XXII/175/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwały budżetowej na 2020 rok. 

zrealizowano 

59.  XXII/176/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej. 

zrealizowano 

60.  XXIII/177/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę                                 
w sprawie Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami 
pozarządowymi na 2021 rok. 

zrealizowano 

61.  XXIII/178/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia 
„Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Biłgorajskiego 
na lata 2021 – 2024”.   

zrealizowano 

62.  XXIII/179/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę                                 
w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 
2020. 

zrealizowano 

63.  XXIII/180/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za usunięcie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu 
Biłgorajskiego, ich przechowywanie oraz wysokości kosztów                                 
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

zrealizowano 
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Podsumowanie 

 

64.  XXIII/181/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego 
na 2021 rok. 

zrealizowano 

65.  XXIII/182/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę                          
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. 

zrealizowano 

66.  XXIII/183/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę                             
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

zrealizowano 

67.  XXIV/184/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej. 

w trakcie 
realizacji 

68.  XXIV/185/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej 
na 2021 rok. 

w trakcie 
realizacji 

69.  XXIV/186/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy 
Rady Powiatu. 

w trakcie 
realizacji 

70.  XXIV/187/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 

w trakcie 
realizacji 

71.  XXIV/188/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 
planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2021 rok. 

w trakcie 
realizacji 

72.  XXIV/189/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020. 

zrealizowano 

73.  XXIV/190/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwały budżetowej na 2020 rok. 

zrealizowano 
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Szanowni Państwo,   

W imieniu Zarządu Powiatu w Biłgoraju przedstawiam raport o stanie 

powiatu biłgorajskiego zawierający podsumowanie jego aktualnej sytuacji, 

obszarów funkcjonowania, a także zadań realizowanych w 2020 roku. 

 Treść raportu została skonstruowana w taki sposób, aby informacje w nim 

zawarte szczegółowo odzwierciedlały działalność bieżącą w rocznej, ale też                

i wieloletniej perspektywie. Jako Zarząd Powiatu podejmujemy wiele działań, 

których celem jest zapewnienie możliwie najlepszych warunków życia 

mieszkańcom.  

 Priorytetem było dla nas pozyskanie w jak największym stopniu 

dofinansowania ze środków zewnętrznych, zarówno na projekty 

infrastrukturalne jak też edukacyjne i społeczne, gdyż stanowią one wizytówkę 

powiatu. 

 Działania podejmowane w 2020 roku  to podnoszenie jakości kształcenia 

poprzez sukcesywne doposażanie i remontowanie placówek oświatowych, 

współfinansowanie realizacji projektów dofinansowywanych ze źródeł 

zewnętrznych zarówno tych, których celem jest doskonalenie wiedzy                                   

i umiejętności, ale też i wzmacnianie zaplecza oświaty.  

 O poprawie bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej 

świadczą nie tylko nakłady finansowe przeznaczone na ten cel, ale także 

codzienne doświadczenia mieszkańców korzystających z nowo wybudowanych              

i wyremontowanych dróg oraz chodników. 

 Rok 2020 był rokiem szczególnym nie tylko dla mieszkańców powiatu 

biłgorajskiego. Pandemia koronawirusa, która na początku 2020 roku dotarła do 

Polski, diametralnie zmieniała rzeczywistość społeczno gospodarczą w skali 

całego kraju oraz w poszczególnych samorządach czy to powiatowych, czy 

gminnych.  

Pomimo wprowadzonych ograniczeń samorząd powiatu biłgorajskiego 

dołożył wszelkich starań aby mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu odczuli tę 

sytuację. 

Wprowadzone ograniczenie nie przeszkodziły też w realizacji programów, 

projektów i założonych celów, oraz w działaniach na rzecz efektywnego                               

i skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych, o czym świadczą dane 

przedstawione w raporcie. 
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 Rok 2020 był nie tylko kolejnym w etapem działalności samorządu 

powiatowego  – był również wstępem do dalszych prac, do dalszych wytężonych 

działań ukierunkowanych na rzecz rozwoju powiatu. 

 

 

 

 

 


