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RAPORT O STANIE 

POWIATU LESKIEGO ZA ROK 2021 

 

I. WPROWADZENIE 

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

(t.j. Dz. U. z 2022, poz. 528) zwanej dalej u.s.p., Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja 

przedstawia, Radzie Powiatu Raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i  strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Działając na podstawie 

art. 30a ust. 3 u.s.p. Rada Powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi 

dotyczące raportu. W odniesieniu do Raportu za rok 2021 r. Rada Powiatu Leskiego nie 

skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku z powyższym Raport został przygotowany 

w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie. 

  II.      PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU 

 

Nazwa  Powiat Leski 

Siedziba władz Lesko, Rynek 1 

Okres, którego 

dotyczy raport  
01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.  

Liczba mieszkańców 

wg stanu na dzień 31 

grudnia 2020 r. 

(tj. według ostatnich 

dostępnych danych 

GUS)  

26 375 

Ludność wg płci  

 

                         Ogółem           Mężczyźni               Kobiety 

 

Powiat Leski          26 375              12 993               13 382, w tym: 

 

- Gmina Baligród     3 150                1 580                1 570 

- Gmina Cisna          1 771                   867                   904 

- MiG Lesko           11 262                5 481                5 781 

- Gmina Olszanica    4 882                2 423                2 459 

- Gmina Solina          5 310                2 642                2 668                        

 

Powierzchnia  83 494 ha 

Czy w porównaniu do 

roku poprzedzającego 

rok sprawozdawczy 

 Nie 
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doszło do zmiany 

granic powiatu. Jeżeli 

tak wskazać zakres 

zmian. 

Podział 

administracyjny 

W skład Powiatu Leskiego wchodzą Gminy: 

 

1/ Baligród 

2/ Cisna 

3/ Lesko 

4/ Olszanica 

5/ Solina 

 

III.    BUDŻET POWIATU 

Realizacja budżetu powiatu w 2021 roku przebiegała prawidłowo.   Budżet 

powiatu po stronie dochodów wynosił kwotę  41 475 615,72 zł. Dochody budżetu 

wykonano w wysokości  42 124 582,17, co stanowi  101,6%  realizacji planu. 

Budżet powiatu po stronie wydatków wynosił kwotę 41 746 928,10 zł. Wydatki 

natomiast wykonano w kwocie  41 219 098,50 zł stanowiące 98,7% realizacji   

planu.    

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie  39 615 000,44 zł. 

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie   35 606 360,83 zł. 

Nadwyżka operacyjna wyniosła kwotę    4 008 639,61 zł. 

Zrealizowana w  2021 r. nadwyżka operacyjna w kwocie  4 008 639,61 zł została 

w części  przeznaczona  na sfinansowanie spłaty rat kapitałowych zaciągniętych 

kredytów w latach poprzednich oraz rat odsetkowych w łącznej kwocie  

1 347 798,93 zł oraz sfinansowanie kosztów obsługi leasingu operacyjnego (rat 

leasingowych, rat czynszu dzierżawnego oraz rat depozytu gwarancyjnego),          

w kwotach: 

Budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „BIESZCZADNIK” wraz             

z działką: 

1. Kwota rat leasingowych ( styczeń – grudzień )       -        219 959,51 zł. 

2. Kwota  rat dzierżawnych ( styczeń – grudzień  )     -          12 762,51 zł. 

3. Kwota depozytu gwarancyjnego od budynku         -         397 700,04 zł. 



Strona 3 z 79 
 

4. Kwota depozytu gwarancyjnego od gruntu            -            22 299,96 zł. 

   Razem  koszt obsługi                                                          652 722,02 zł 

 

 Budynek Przychodni  SP  ZOZ wraz z działką: 

1. Kwota rat leasingowych ( styczeń – grudzień )     -          148 097,97 zł.  

2. Kwota  rat dzierżawnych ( styczeń – grudzień )      -          47 061,11 zł. 

3. Kwota depozytu gwarancyjnego od budynku          -        267 770,04 zł. 

4. Kwota depozytu gwarancyjnego od gruntu             -           82 230,00 zł. 

Razem                                                                                    545 159,12 zł. 

Ogółem                                                                               1 197 881,14 zł.                                    

 

W   2021r. Powiat Leski realizował przede wszystkim zadania własne, z którymi 

związanych było 79,8% łącznych wydatków oraz zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej, na realizację których wydatki stanowiły 20,2%  

wydatków ogółem powiatu. 

Budżet powiatu w 2021 roku był mniejszy  po  stronie  wydatków od dochodów   

o kwotę  905 483,67 zł.  

Na dzień 31 grudnia 2021 r.  całkowite zadłużenie powiatu wynosi kwotę  

11 351 568,66 zł, w tym: 

1. Z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie  7 629 902,20 zł. 

2. Z tytułu leasingu operacyjnego w kwocie   3 721 666,46 zł 

Szczegółowy  wykaz zobowiązań powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów 

bankowych w latach poprzednich oraz umowy leasingu operacyjnego zawarty  

jest w załącznikach  nr 1 i nr 2    

W  2021  roku  zostało   zrealizowane  13 zakupów i   zadań inwestycyjnych   na 

łączną kwotę    4 614 254,21 zł. 

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera  załącznik Nr  3. 
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Załącznik nr 1 

 

ZADŁUŻENIE POWIATU LESKIEGO Z TYTUŁU KREDYTÓW  

DŁUGOTERMINOWYCH 

STAN NA DZIEŃ  31 GRUDNIA  2021 R. 
 

Lp. Rodzaj zadłużenia Zadłużenie 

na dzień 

01.01.2021r. 

Rok 

zaciągnię

cia 

Okres 

spłaty 

od – do 

Spłacono w   

2021 roku 

  

Saldo zadłuż. 

 na dzień 

31.12.2021r. 

1. Kredyt bankowy 

długoterminowy, 

obrotowy zaciągnięty    

w 2013 roku  

w Krakowskim Banku  

Spółdzielczym Oddział  

Niegowa   w kwocie  

2 432 843,51 zł na 

sfinansowanie 

planowanego deficytu 

budżetu powiatu na 

2013r. w kwocie  

1 046 996,00 zł oraz 

spłatę zaciągniętych 

kredytów  

w latach poprzednich 

 w kwocie 1 385 847,51 

zł 

1.Oprocentowanie 

kredytu: 

WIBOR 1 M 

powiększony  

o marżę Banku  - 2,50%. 

2. Zabezpieczenie 

kredytu: 

weksel wraz z deklaracją 

1 013 700,00 2013 31.01.2014r 

31.12.2025r 

12  x 

16 895,00 

= 

202 740,00 

   810 960,00 

2. Kredyt bankowy 

długoterminowy 

zaciągnięty 

w 2014 roku w Getin 

Noble Bank  w 

Warszawie   w  kwocie  

8 356 728,20 zł z 

przeznaczeniem na spłatę 

kredytów zaciągniętych 

w latach poprzednich  

1.Oprocentowanie 

kredytu: 

4 872 464,20 2014 31.01.2015r 

31.12.2027r 

12  x 

58 005,50 

= 

696 066,00  

4 176 398,20 
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WIBOR 1 M 

powiększony  

o marżę Banku  - 1,87%. 

2. Zabezpieczenie 

kredytu: 

weksel wraz z deklaracją 

3. Kredyt bankowy 

długoterminowy 

zaciągnięty w 2020 roku 

w  Banku  

Spółdzielczym  w 

Rymanowie w kwocie  

2 936 259,77 zł na 

sfinansowanie 

planowanego deficytu 

budżetu powiatu na 2020 

r. w kwocie  

2 037 453,77 zł oraz 

spłatę zaciągniętych 

kredytów  

w latach poprzednich 

 w kwocie  898 806,00 zł 

1.Oprocentowanie 

kredytu: 

WIBOR 1 M 

powiększony  

o marżę Banku  - 0,79%. 

2. Zabezpieczenie 

kredytu: 

weksel wraz z deklaracją 

2 936 259,77 2020 31.01.2021r     

31.12.2030r. 

1  x 

24 567,77 

+ 

11  x 

24 468,00 

= 

293 715,77 

2 642 544,00 

 RAZEM 8 822 423,97   1 192 521,77 7 629 902,20 
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Załącznik nr 2 

 

ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE SPŁATY RATY LEASINGOWEJ , 

RATY DZIERŻAWNEJ ORAZ DEPOZYTÓW GWARANCYJNYCH                                                      

PRZYCHODNIA  SP  ZOZ   -   STAN NA 31 GRUDNIA 2021  ROK 

 

Dzień, miesiąc, rok 

Akt notarialny 

Kwota odkupu w 

racie leasingowej 

Kwota 

depozytu 

gwarancyjneg

o od budynku 

Kwota 

depozytu 

gwarancyjneg

o od gruntu 

Razem  spłata  

zobowiązania 

Kwota 

zobowiązani

a z tytułu 

wykupu 

budynku i 

gruntu 

Sprzedaż budynku 

28.09.2016r. 

Cena sprzedaży 

budynku 

   2 677 700,00 

Sprzedaż gruntu 

28.09.2016r. 

Cena sprzedaży 

gruntu 

   822 300,00 

RAZEM     3 500 000,00 

Miesięczna kwota 

spłaty 

zobowiązania. 

12 049,65 10 264,52 6 852,50 29 166,67  

2016 rok – 2 raty 24 099,30 20 529,04 13 705,00 58 333,34  

2017 rok – 12 rat 144 595,80 123 174,24 82 230,00 350 000,04  

2018 rok – 12 rat 144 595,80 123 174,24 82 230,00 350 000,04  

2019 rok – 12 rat 144 595,80 123 174,24 82 230,00 350 000,04  

2020 rok -  12 rat 144 595,80 123 174,24 82 230,00 350 000,04  

2021 rok -  12  rat 144 595,80 123 174,24 82 230,00 350 000,04  

Łączna kwota 

spłaconego 

zobowiązania za 

okres od 

01.10.2016r. do 

31.12.2021r. ( 62 

raty ) 

747 078,30 636 400,24 424 855,00 1 808 333,54  

Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2021r. ( 3 500 000,00 - 1 808 333,54 )  =  

1 691 666,46 
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ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE SPŁATY RATY LEASINGOWEJ ,    

RATY DZIERŻAWNEJ ORAZ DEPOZYTÓW GWARANCYJNYCH  

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE   -   STAN NA 31 GRUDNIA 2021 ROK  

 

Dzień, miesiąc, rok 

Akt notarialny 

Kwota odkupu w 

racie leasingowej 

Kwota depozytu 

gwarancyjnego od 

budynku 

Kwota depozytu 

gwarancyjnego 

od gruntu 

Razem  spłata  

zobowiązania 

Kwota 

zobowiązani

a z tytułu 

wykupu 

budynku i 

gruntu 

Sprzedaż budynku 

28.09.2016r. 

Cena sprzedaży 

budynku 

   3 977 000,00 

Sprzedaż gruntu 

28.09.2016r. 

Cena sprzedaży 

gruntu 

   223 000,00 

RAZEM     4 200 000,00 

Miesięczna kwota 

spłaty zobowiązania. 

17 896,50 15 245,17 1 858,33 35 000,00     

2016 rok – 2 raty 35 793,00 30 490,34 3 716,66 70 000,00  

2017 rok – 12 rat 214 758,00 182 942,04 22 299,96 420 000,00  

2018 rok – 12 rat 214 758,00 182 942,04 22 299,96 420 000,00  

2019 rok – 12 rat 214 758,00 182 942,04 22 299,96 420 000,00  

2020 rok -  12 rat 214 758,00 182 942,04 22 299,96 420 000,00  

2021 rok -  12 rat 214 758,00 182 942,04 22 299,96 420 000,00  

Łączna kwota 

spłaconego 

zobowiązania za 

okres od 01.10.2016r. 

do 31.12.2021r. ( 62 

raty ) 

1 109 583,00 945 200,54 115 216,46 2 170 000,00  

Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2021 r. ( 4 200 000,00 -  2 170 000,00 )  =  2 030 000,00  

 

Razem kwota zobowiązania na dzień  31.12.2021 r.   (  1 691 666,46  +  2 030 000,00 )  =  

3 721 666,46 
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                     Załącznik nr 3 

 

ROZLICZENIE  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH 

ZREALIZOWANYCH  W  2021 ROKU 

STAN NA DZIEŃ  31  GRUDNIA  2021 R. 

 

Nazwa zadania Klasyfikacja 

budżetowa 

Wartość  

zadania  

planowana 

Wartość  

zadania  

zrealizow. 

Źródła pokrycia nakładów 

Rozdz

. 

§ Dotacja 

budżetu 

państwa 

Środki 

własne 

powiatu   

Inne źródła 

1. Opracowanie 

dokumentacji 

budowlanej dla 

obiektów 

mostowych : 

a)”Przebudowa 

mostu w ciągu  

drogi 

powiatowej Nr 

2275R 

Zahoczewie – 

Żerdenka  

w miejscowości 

Zahoczewie” 

b) 

„Przebudowa 

mostu w ciągu  

drogi 

powiatowej Nr 

2259R Rzepedź 

– Kalnica - 

Mchawa w 

miejscowości 

Roztoki Dolne” 

60014 6050 72 570,00 72 570,00  72 570,00  

2. 

„Przebudowa 

dwóch  mostów 

drewnianych  

w ciągu drogi 

powiatowej nr  

2266R 

Łukawica – 

Bezmiechowa 

Górna”   

60014 6050 2 046 605,61 0  182 811,19 1 863 794,42 

Środki 

Rządowego 

Funduszu 

Inwestycji 

Lokalnych 
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3. 

„Przebudowa  

drogi 

powiatowej nr  

2227R Załuż – 

Lesko 

polegająca na 

wykonaniu 

chodnika w 

miejscowości 

Łukawica w 

km 5+180 – 

5+878” 

60014 6050 1 016 050,00 516 150,00  516 150,00  

4. 

„Przebudowa  

drogi 

powiatowej nr  

2279R Baligród 

– Wołkowyja 

polegająca na 

wykonaniu 

chodnika w 

miejscowości 

Wołkowyja w 

km. 13+410 – 

13+714” 

60014 6050 500 000,00 500 000,00  250 000,00 250 000,00 

Środki 

Gminy 

Solina 

 

5.  

„Przebudowa  

drogi 

powiatowej nr  

2279R Baligród 

– Wołkowyja  

w miejscowości 

Górzanka w 

km 11+580 – 

12+570” 

60014 6050 549 957,80 549 957,80  234 957,80 235 000,00 

Środki 

Gminy 

Solina 

80 000,00 

Środki 

Nadleśnictw

a Baligród 

6. 

„Przebudowa 

drogi 

powiatowej na 

działce nr 

306/47 obręb 

Posada Leska” 

60014 6050 65 000,00 64 899,72  64 899,72  

7. Opracowanie 

dokumentacji 

projektowo-

kosztorysowej 

dotyczącej 

zadania pn. 

60014 6050 24 600,00 24 600,00  24 600,00  
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”Przebudowa 

drogi 

powiatowej nr  

2272R Uherce 

Mineralne – 

Myczkowce - 

Bóbrka 

polegającej na 

budowie 

chodnika w km 

3+758 – 4+540 

w miejscowości  

Myczkowce”   

8.  Zakup 

samochodu 

operacyjnego 

dla Komendy 

Powiatowej 

Państwowej 

Straży 

Pożarnej w 

Lesku 

75411 6060 150 000,00 147 231,00  47 231,00 Środki 

Gmin: 

Lesko  - 

20 000,00 

Solina  - 

30 000,00 

Olszanica  - 

20 000,00 

Baligród  - 

15 000,00 

Cisna – 

15 000,00 

9.  Zakup 

quada z 

wyposażeniem 

na przyczepie 

dla Komendy 

Powiatowej 

Państwowej 

Straży 

Pożarnej w 

Lesku 

75411 6060 130 000,00 129 700,00 129 700,00   

10. 

„Wykonanie 

przyłącza 

wodociągowego 

do budynków 

oświatowych (  

ZST  i  A  ;  

ZPO )” 

80117 6050 60 270,00 60 270,00  60 270,00  

11. 

Opracowanie 

Programu 

Funkcjonalno-

Użytkowego 

dla zadania pn. 

80117 6050 20 910,00 20 910,00  20 910,00  
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„Budowa 

boiska 

wielofunkcyjne

go przy Zespole 

Szkół 

Technicznych i 

Artystycznych”  

12. 

Opracowanie 

Programu 

Funkcjonalno-

Użytkowego 

dla zadania pn. 

„Budowa Sali 

gimnastycznej  

przy budynku 

Liceum 

Ogólnokształcą

cego” 

80120 6050 30 750,00 30 750,00  30 750,00  

13. „Remont i 

modernizacja 

obiektów 

Samodzielnego 

Publicznego 

Zespołu Opieki 

Zdrowotnej 

poprzez 

modernizację 

cieplną 

budynków 

Szpitala 

Powiatowego w 

Lesku” – 

dotacja celowa 

do SP  ZOZ 

85111 6220 6 000 000,00 2 497 215,69   6 000 000,00 

Środki 

Rządowego 

Funduszu 

Inwestycji 

Lokalnych 

RAZEM    4 614 254,21  1 505 149,7

1 
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IV. WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU LESKIEGO 

- uchwały podjęte w 2021 r. - 

 

XXIV SESJA RADY POWIATU LESKIEGO, 29.01.2021 R. 

 

1) Uchwała Nr XXIV.132.2021 zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na 

rok 2021 

WYKONANA 

2) Uchwała Nr XXIV.133.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Leskiego na lata 2021 – 2030 

WYKONANA 

3) Uchwała Nr XXIV.134.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat 

Leski i Gminę Olszanica Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2293R w miejscowości Olszanica” 

WYKONANA 

4) Uchwała Nr XXIV.135.2021 w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania  

i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 

WYKONANA 

5) Uchwała Nr XXIV.136.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Leskiego 

WYKONANA 

6) Uchwała Nr XXIV.137.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Leskiego 

WYKONANA 

7) Uchwała Nr XXIV.138.2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 

realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie leskim /VI/” 

WYKONANA 

8) Uchwała Nr XXIV.139.2021 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 

pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez 

pracy w powiecie leskim (VII)” 

WYKONANA 
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9) Uchwała Nr XXIV.140.2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie 

WYKONANA 

10) Uchwała Nr XXIV.141.2021 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za rok 2020 i 2021 

          WYKONANA 

 

XXV SESJA RADY POWIATU LESKIEGO, 19.03.2021 R. 

 

1) Uchwała Nr XXV.142.2021 zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na 

rok 2021 

WYKONANA 

2) Uchwała Nr XXV.143.2021 w sprawie przekazania środków finansowych na 

Fundusz Wsparcia Policji 

WYKONANA 

3) Uchwała Nr XXV.144.2021 w sprawie częściowego pokrycia straty netto 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za rok obrotowy 

2019 

WYKONANA 

4) Uchwała Nr XXV.145.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Leskiego na lata 2021-2030 

WYKONANA 

5) Uchwała Nr XXV.146.2021 w sprawie podziału środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. w Powiecie Leskim 

WYKONANA 

6) Uchwała Nr XXV.147.2021 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 

nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Leskiego ustanowionego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Lesku 

WYKONANA 

7) Uchwała Nr XXV.148.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.107.2020 Rady 

Powiatu Leskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia placówki 
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oświatowej pod nazwą Zespół Placówek Oświatowych w Lesku, z siedzibą 38-600 

Lesko, Aleja Jana Pawła II 18 B oraz nadania aktu założycielskiego i statutu 

WYKONANA 

8) Uchwała Nr XXV.149.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.108.2020 Rady 

Powiatu Leskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego w Lesku  

WYKONANA 

9) Uchwała Nr XXV.150.2021 w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego na lata 2021-2025” 

WYKONANA 

 

10) Uchwała Nr XXV.151.2021 w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju 

pieczy zastępczej dla Powiatu Leskiego na lata 2021 – 2023” 

WYKONANA 

11) Uchwała Nr XXV.152.2021 w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leskiego 

WYKONANA 

12) Uchwała Nr XXV.153.2021 w sprawie powołania na pełnienie funkcji 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leskiego 

WYKONANA 

13) Uchwała Nr XXV.154.2021 w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Leskiego 

WYKONANA 

14) Uchwała Nr XXV.155.2021 w sprawie powołania na pełnienie funkcji 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Leskiego 

WYKONANA 

15) Uchwała Nr XXV.156.2021 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady 

Powiatu Leskiego na rok 2021 

XXVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU LESKIEGO, 30.03.2021 R. 

 

1) Uchwała Nr XXVI.157.2021 zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na 

rok 2021 

WYKONANA 
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2) Uchwała Nr XXVI.158.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Leskiego na lata 2021-2030 

WYKONANA 

 

XXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU LESKIEGO, 21.04.2021 R. 

 

1) Uchwała Nr XXVII.159.2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Leskiego do realizacji projektu pt. „Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i 

nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami” współfinansowanego w ramach 

konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX 

Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia 

zawodowego oraz w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do projektu  

WYKONANA 

XXVIII SESJA RADY POWIATU LESKIEGO, 29.06.2021 R. 

 

1) Uchwała Nr XXVIII.160.2021 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu 

Leskiego 

WYKONANA 

2) Uchwała Nr XXVIII.161.2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Powiatu Leskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu powiatu  

za 2020 rok 

WYKONANA 

3) Uchwała Nr XXVIII.162.2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu 

Powiatu 

WYKONANA 

4) Uchwała Nr XXVIII.163.2021 zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego 

na rok 2021 

WYKONANA 

5) Uchwała Nr XXVIII.164.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2021 – 2030 

WYKONANA 
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6) Uchwała Nr XXVIII.165.2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Leskiego dla Parafii Rzymskokatolickiej w Olszanicy pw. Matki Bożej 

Pocieszenia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane – 

„Wykonanie ołtarza soborowego, ambonki, krzyża i podstawy pod paschał oraz 

umieszczenie ich w prezbiterium kościoła parafialnego w Olszanicy” 

WYKONANA 

7) Uchwała Nr XXVIII.166.2021 w sprawie przekazania środków finansowych na 

Fundusz Wsparcia Policji 

WYKONANA 

8) Uchwała Nr XXVIII.167.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Leskiego 

WYKONANA 

9) Uchwała Nr XXVIII.168.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego 

WYKONANA 

10) Uchwała Nr XXVIII.169.2021 w sprawie: uchylenia uchwały własnej Nr X.64.2019 

Rady Powiatu Leskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego 

WYKONANA 

XXIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU LESKIEGO, 30.07.2021 R. 

 

1) Uchwała Nr XXIX.170.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za 

2020 rok 

WYKONANA 

XXX SESJA RADY POWIATU LESKIEGO,  01.10.2021 R. 

 

1) Uchwała Nr XXX.171.2021 zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na 

rok 2021 

WYKONANA 

2) Uchwała Nr XXX.172.2021 w sprawie przekazania środków finansowych na 

Fundusz Wsparcia Policji 

WYKONANA 
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3) Uchwała Nr XXX.173.2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i 

trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi 

Leskiemu i jego jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności 

pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 

oraz wskazania organu do tego uprawnionego 

    WYKONANA 

4) Uchwała Nr XXX.174.2021 zmieniająca uchwałę Nr XXV.146.2021 z dnia 19 

marca 2021 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. w Powiecie Leskim 

WYKONANA 

5) Uchwała Nr XXX.175.2021 w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku 

Komunikacyjnego 

WYKONANA 

6) Uchwała Nr XXX.176.2021 w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku 

Komunikacyjnego 

WYKONANA 

7) Uchwała Nr XXX.177.2021 w sprawie wyrażenia woli współdziałania i zawarcia 

przez Powiat Leski porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu 

Planu Zrównoważonej Mobilności 

WYKONANA 

8) Uchwała Nr XXX.178.2021 w sprawie zmian w statucie Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku 

WYKONANA 

9) Uchwała Nr XXX.179.2021 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 

Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” 

WYKONANA 

10) Uchwała Nr XXX.180.2021 w spawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Leskiego 

WYKONANA 

11) Uchwała Nr XXX.181.2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego 
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WYKONANA (ROZTRZYGNIĘCIE NADZORCZE DOTYCZY: § 1 ORAZ § 2 UST. 1 

UCHWAŁY) 

12) Uchwała Nr XXX.182.2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Leskiego na rzecz Gminy Lesko 

WYKONANA 

13) Uchwała Nr XXX.183.2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Leskiego na rzecz Gminy Lesko 

WYKONANA 

14) Uchwała Nr XXX.184.2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Leskiego na rzecz Gminy Lesko 

WYKONANA 

15) Uchwała Nr XXX.185.2021 w sprawie ustalenia diet radnych powiatu  

WYKONANA 

 

XXXI SESJA RADY POWIATU LESKIEGO, 26.11.2021 R. 

 

1) Uchwała Nr XXXI.186.2021 zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 

2021 

WYKONANA 

2) Uchwała Nr XXXI.187.2021 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Lesku Nr 

XXV.146.2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie podziału środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. w Powiecie 

Leskim, w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Lesku nr XXX.174.2021 z 

dnia 1 października 2021 r. 

WYKONANA 

3) Uchwała Nr XXXI.188.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Leskiego 

WYKONANA 

4) Uchwała Nr XXXI.189.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Leskiego 

WYKONANA 

5) Uchwała Nr XXXI.190.2021 w sprawie ustalenia na obszarze Powiatu Leskiego 

wysokości opłat na 2022 rok za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu 
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strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia 

pojazdu 

WYKONANA 

6) Uchwała Nr XXXI.191.2021 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Leskiego w roku 2022 

WYKONANA 

7) Uchwała Nr XXXI.192.2021 w sprawie ustalenia diet radnych powiatu 

WYKONANA 

8) Uchwała Nr XXXI.193.2021 w sprawie wynagrodzenia Starosty Leskiego 

WYKONANA 

 

XXXII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU , 10.12.2021 R. 

 

1)   Uchwała Nr XXXII.194.2021 zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na 

rok 2021 

WYKONANA 

XXXIII SESJA RADY POWIATU, 30.12.2021 R. 

 

1) Uchwała Nr XXXIII.195.2021 Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2022 

WYKONANA 

2) Uchwała Nr XXXIII.196.2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2022-2030 

WYKONANA 

3) Uchwała Nr XXXIII.197.2021 zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na 

rok 2021 

WYKONANA 

4) Uchwała Nr XXXIII.198.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.192.2021 Rady 

Powiatu Leskiego z dnia 26 listopada 2021 w sprawie ustalenia diet radnych powiatu 

WYKONANA 

 

V.  WYKONANIE STRATEGII/PROGRAMU ROZWOJU/UCHWAŁY                    

      O KIERUNKACH DZIAŁANIA ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO 

 

V.1. Strategia Rozwoju Powiatu Leskiego do roku 2024 
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Nazwa 

dokumentu  
Strategia Rozwoju Powiatu Leskiego do roku 2024 

Tryb i data 

przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych 

zmian 

dokumentów)  

Uchwała Nr XLIX.261.2014 Rady Powiatu w Lesku z dnia 21.10.2014 r. 

Podstawowe 

założenia 

Obszar 1: Zaspokajanie potrzeb mieszkańców. 

Obszar 2: Potencjały i zasoby powiatu. 

Obszar 3: Gospodarka i promocja powiatu. 

 

Obszar 1: 

1. Poprawa warunków życia mieszkańców Powiatu: 

    1/ Podniesienie jakości kształcenia  ponadpodstawowego oraz kształcenia specjalnego.    

    2/ Zapewniony atrakcyjny/pożyteczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci               

        i młodzież. 

    3/ Poprawa bazy technicznej do uprawniana sportu i rekreacji. 

    4/ Podniesienie poziomu kultury fizycznej mieszkańców.  

    5/ Atrakcyjna i dostępna  oferta kulturalna. 

    6/ Poprawa opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 

    7/ Zapewniony dostęp do wsparcia wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny. 

    8/ Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji i profilaktyki. 

    9/ Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu. 

   10/Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie praw konsumenta. 

   11/ Zwiększenie potencjału Obrony Cywilnej. 

2. Poprawa jakości życia w Powiecie. 

 

  1/ Zmniejszenie skali bezrobocia i odpływu mieszkańców. 

3. Zwiększona aktywność społeczna mieszkańców. 

 

   1/ Zwiększona aktywność organizacji pozarządowych. 
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4. Zrównoważony rozwój Powiatu 

 

   1/ Zrównoważony rozwój gospodarczy w Powiecie. 

2/ Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). 

3/ Poprawa stanu rozwoju infrastruktury proekologicznej na terenie Powiatu. 

4/ Zwiększona dostępność obszarów o dużym znaczeniu przyrodniczym z równoczesną                                             

       ich ochroną. 

5/ Poprawa świadomości ekologicznej turystów i mieszkańców.  

 

5. Poprawa stanu rozwoju infrastruktury technicznej. 

1/ Poprawa jakości infrastruktury drogowej. 

2/ Poprawa stanu technicznego i wyposażenia obiektów użyteczności publicznej (w tym    

       administracyjnych i ochrony zdrowia). 

3/ Poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie powiatu. 

4/ Funkcjonujący system informacji o zasobach geodezyjnych i kartograficznych. 

5/ Poprawa stanu uporządkowania gospodarki przestrzennej na terenie Powiatu. 

 

6. Wzrost potencjału gospodarczego Powiatu. 

1/ Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce Powiatu. 

2/ Zrównoważony rozwój gospodarczy w Powiecie. 

3/ Poprawa warunków uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej                          

    na terenie Powiatu. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Podniesienie jakości kształcenia ponadpodstawowego oraz kształcenia specjalnego. 

 

1/ Dostosowywanie oferty edukacyjnej w systemie kształcenia ponadpodstawowego  

    do potrzeb rynku pracy.  

2/ Tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli  

     i wychowawców.  

3/ Wyposażanie szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny (tworzenie  

    specjalistycznych pracowni).  
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4/ Modernizowanie i unowocześnianie bazy lokalowej szkół i placówek oświatowych. 

5/ Angażowanie kadry szkół i uczniów w działania na rzecz lokalnej społeczności (udział  

    w projektach, imprezach lokalnych itp.), wspieranie własnych inicjatyw szkół i uczniów.  

6/ Zatrudnianie osób do przygotowania i realizacji projektów prorozwojowych. 

7/ Nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami na rzecz edukacji zawodowej  

    (praktyki uczniów). 

8/ Współpraca szkół z urzędami pracy, uczelniami wyższymi  oraz innymi instytucjami 

    na rzecz udoskonalania oferty edukacyjnej szkół.  

9/ Zwiększenie nacisku na praktyczną naukę języków obcych m.in. poprzez zwiększenie  

    liczby godzin, organizowanie wymian międzynarodowych, zatrudnianie native speakera 

    i inne działania; 

10/ Zintensyfikowanie działań promujących  ofertę edukacyjną na zewnątrz powiatu;  

11 / Zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki specjalistycznej poprzez zatrudnianie 

      psychologów, pedagogów, logopedów. 

 

8. Zapewniony atrakcyjny/pożyteczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci       

   i młodzież 

 

1/Uatrakcyjnianie oferty zajęć pozalekcyjnych; 

2/Rozwijanie oferty kulturalno-edukacyjnej skierowanej do osób młodych; 

3/Wspieranie inicjatyw młodzieży związanych z rozwojem osobistym, realizacją 

zainteresowań i uzdolnień; 

4/Rozwijanie oferty związanej z aktywnością fizyczną i sportową oraz turystyczną;  

5/Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi na rzecz 

poszerzenia oferty spędzania wolnego czasu;   

6/Realizacja cyklicznych imprez dla młodzieży (wpisanych do kalendarza imprez). 

 

 

 

9. Poprawa opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 

 

1/ Zapewnianie opieki dziennej dla osób starszych i niepełnosprawnych; 

2/ Rozwijanie bazy (w tym kadry) opieki dziennej dla osób starszych i niepełnosprawnych; 

3/ Podejmowanie działań na rzecz zwiększania aktywności zawodowej osób 

    niepełnosprawnych;  

4/ Utworzenie Centrum Mieszkalne dla Osób Niepełnosprawnych; 

5/ Wspieranie rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi – zwiększanie dostępu  

    do opieki i rehabilitacji; 
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6/ Współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie wolontariatu w zakresie 

   opieki; 

7/ Tworzenie oferty aktywizującej osoby starsze/niepełnosprawne; 

8/ Likwidowanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej oraz 

    przestrzeniach publicznych. 

 

10. Zapewniony dostęp do wsparcia wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny. 

 

1/ Zapewnianie specjalistycznej opieki w zakresie terapii rodzin; 

2/ Zwiększanie dostępu do terapii uzależnień, socjoterapii, (świetlice socjoterapeutyczne); 

3/ Prowadzenie warsztatów wychowawczych dla rodziców (szkoła dla rodziców); 

4/ Prowadzenie profilaktyki uzależnień;  

5/ Wspieranie rodzin wielodzietnych będących w trudnej sytuacji materialno-bytowej.  

 

 

 

11. Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji i profilaktyki. 

 

1/ Rozwijanie opieki higieniczno-medycznej w szkołach. 

2/ Działania w kierunku poprawy specjalistycznej opieki lekarskiej ambulatoryjnej. 

3/ Pozyskiwanie specjalistycznej kadry lekarskiej na potrzeby oddziałów szpitalnych. 

4/ Podejmowanie działań zwiększających dostępność profilaktyki zdrowotnej (w tym 

    edukacji pro-zdrowotna) w szkołach i przedszkolach. 

5/ Promowanie zachowań prozdrowotnych wśród osób dorosłych (np. organizacja imprez 

    popularyzujących aktywność fizyczną). 

6/ Rozwijanie oferty usług rehabilitacyjnych. 

7/ Systematyczne uzupełnianie sprzętu i wyposażenia medycznego. 

8/ Realizacja rozbudowy szpitala (oddziały zabiegowe, blok operacyjny). 

 

 

12. Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu. 

 

1/ Popieranie inicjatyw Komendy Powiatowej Policji zmierzającej do poprawy zasobów 

    kadrowych, bazy technicznej, wyposażenia w sprzęt; 

2/ Rozwijanie systemu monitoringu wizyjnego; 

3/ Rozwijanie infrastruktury drogowej i parkingów, zwłaszcza w miejscach atrakcyjnych 

    turystycznie; 

4/ Podejmowanie działań na rzecz budowy obwodnicy Leska; 
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5/ Prowadzenie profilaktyki z zakresu bezpieczeństwa: zapobiegania uzależnieniom, 

    zagrożenia cyberprzestępczością, uczestnictwa w ruchu drogowym i innych;  

6/ Współpraca z Policją w zakresie ograniczania zjawiska narkomanii,          

    cyberprzestępczości; 

7/ Współpraca z Policją w zakresie profilaktyki z zakresu bezpieczeństwa. 

 

Obszar 2: 

Powiat Leski posiada szereg atrakcyjnych nieruchomości objętych Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego: 

 

1/ Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, stanowiące kompleks działek, oznaczone 

w ewidencji gruntów nr 306/1 ÷ 306/46, powierzchnia od 0,1164 ha ÷ 0,2512 ha, położone 

w Lesku obręb Posada Leska, uwidocznione w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7. 

Dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej, obejmujące teren z pagórkowatym 

wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy). 

Działki przeznaczone w MPZP "Lesko 7" - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu oraz pasem o szerokości ok. 2,5 

m wzdłuż granicy z drogą powiatową przeznaczonym pod tereny drogi publicznej – drogi 

zbiorczej istniejącej. 

Powiat Leski posiada aktualne wyceny dla 6 działek, które zostały przeznaczone do 

sprzedaży.  

 

2/ Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiące kompleks 2-ch działek, oznaczona 

w ewidencji gruntów jako działki nr 206/18 i 206/9, położone w Lesku obręb Posada Leska, 

uwidocznione w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7. Dotychczas wykorzystane 

w produkcji rolniczej, obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie 

ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy). Zgodnie z opracowanym MPZP "Lesko 7": 

przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem na cele 

rekreacji indywidualnej (natomiast działka nr 206/13 w MPZP oznaczona jest jako tereny 

dróg wewnętrznych projektowanych oraz tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej 

istniejącej). Powierzchnie przedmiotowych działek wynoszą:0,19 ha oraz 0,2799 ha. 

Powiat Leski posiada aktualne wyceny dla działek, które w oparciu o uchwałę Rady Powiatu 

Nr XXX.180.2021 z dnia 1 października 2021 r. zostały przeznaczone do sprzedaży. 

 

1. 3/ Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiąca kompleks 5-ciu działek, położona 

w miejscowości Lesko obręb Posada Leska gm. Lesko, uwidoczniona w KW 

nr KS1E/00036424/6. Oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr ewid.: 309/1; 309/3; 

309/4; 309/5 i 309/6 o łącznej powierzchni 4,8191 ha. Działki zlokalizowane są przy drodze 

krajowej nr 84 łączącej Sanok z granicą z Ukrainą w Krościenku. Najbliższe sąsiedztwo 

tworzą grunty niezabudowane, nieco dalej znajduje się pojedyncza zabudowa handlowo – 

usługowa. Zgodnie z wypisem z MPZP, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod 
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tereny zabudowy usługowej, rzemiosła i handlu z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, 

składów  i magazynów. 

 

2. 4/ Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 

nr 200/8 o pow. 2,5448 ha, położona w miejscowości Lesko obręb Posada Leska gm. Lesko, 

uwidoczniona w KW nr KS1E/00029166/7. Zgodnie z wypisem z MPZP przeznaczona pod 

tereny zabudowy usługowej, rzemiosła i handlu z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, 

składów  i magazynów. 

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XII.64.2011 z dnia 20 lipca 2011 r. została 

przeznaczona do sprzedaży.  

 

3. 5/ Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w m-ci Postołów gm. Lesko, działka 

nr 262 o pow. 5,6830 ha uwidoczniona w KW nr KS1E/00030689/9. Działka posiada 

nieforemny kształt, a teren, na którym leży jest terenem płaskim. Zgodnie z wypisem               

z MPZP działka zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem KSU- zaplecze 

komunikacji samochodowej oraz realizacja usług hotelowo-gastronomicznych oraz 

symbolem KD – pas drogi krajowej. Uchwałą Rady Powiatu Nr XII.68.2011 z dnia 20 lipca 

2011 r. została przeznaczona do sprzedaży. Na przedmiotową nieruchomość 20 września 

2018 roku została zawarta umowa użyczenia z FUNDACJĄ PROWING z przeznaczeniem 

na cele statutowe oraz w celach służących promowaniu Powiatu Leskiego jako „Krainy 

Szybowisk”. 

 

4. 6/ Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w m-ci Lesko obręb Wola 

Postołowa, uwidoczniona w Księdze Wieczystej Nr KS1E/00002473/7. Przedmiotowa 

nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Nr 

XX.110.2020 z dnia 18 września 2020 r., oznaczona w ewidencji gruntów jako działki:          

nr ewid. 103/4 i 103/5 o łącznej powierzchni 65,7267 ha; 

Zgodnie z MPZP nieruchomość przeznaczona jest pod tereny usług turystyki, sportu 

i rekreacji, zieleni urządzonej oraz projektowanych dróg publicznych.  

 

5. 7/ Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 1365/17 o pow. 0,5325 ha, zlokalizowana  

w m-ci Lesko gm. Lesko, uwidoczniona w KW nr KS1E/00028675/1. Na gruncie 

zlokalizowane są dwa budynki połączone łącznikiem przejściowym tworzące 

nieużytkowaną Bursę Szkolną. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 1 717,00 m2.           

Dla przedmiotowej nieruchomości, brak jest MPZP Gminy Lesko, zgodnie ze SUiKZP, 

działka stanowi obszar koncentracji usług publicznych.  

 

6. 8/ Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, zlokalizowana w m-ci Lesko obręb Wola 

Postołowa (po lewej stronie drogi krajowej Lesko-Sanok), uwidoczniona w KW 

nr KS1E/00002473/7 składająca się z kompleksu 16 działek, o łącznej powierzchni 11,5248 

ha, stanowiących działki ewidencyjne nr: 42, 25/3, 21, 229/1, 229/2, 229/4, 30/2, 33/2, 43, 

34, 35, 36, 37, 38, 41/2, 39, oznaczonych w MPZP  jako tereny pod zabudowę usług 

turystyki oraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy 

usługowej, rzemiosła i handlu. 
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7. 9/ Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, zlokalizowana w m-ci Lesko obręb Posada 

Leska, uwidoczniona w KW nr KS1E/00029166/7 składająca się z kompleksu 4 działek 

stanowiących działki ewidencyjne nr: 305/1, 305/5, 221, 206/15 o łącznej pow. 11,5743 ha 

oznaczonych w MPZP jako tereny zieleni urządzonej, sportu i rekreacji z dopuszczeniem 

usług gastronomii oraz zabudowy usług turystyki . 

 

8. 10/ Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, zlokalizowana w m-ci Lesko obręb Posada 

Leska, uwidoczniona w KW nr KS1E/00029166/7 składająca się z kompleksu 4 działek 

stanowiących działki ewidencyjne nr: 207, 209, 211, 206/5 o łącznej pow. 6,1141 ha 

oznaczonych w MPZP jako tereny zieleni urządzonej, sportu i rekreacji z dopuszczeniem 

usług gastronomii oraz tereny wód powierzchniowych - istniejących stawów. 

 

9. 11/ Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana w m-ci Lesko obręb Posada 

Leska, uwidoczniona w KW nr KS1E/00029166/7. Działki położone po prawej stronie drogi 

powiatowej relacji Lesko - Bezmiechowa, w peryferyjnej części miasta. W skład 

przedmiotowej nieruchomości wchodzi pięć działek nr ewid.: 228, 230, 232, 247, 249             

o łącznej powierzchni 26,3683 ha, przeznaczonych na cele rolne – grunt rolny. 

Przedmiotowa nieruchomość w większej części nie posiada MPZP, a zgodnie w wypisem 

ze SUiKZP oznaczona jest jako obszar rozwoju różnych form mieszkalnictwa, usług 

i rzemiosła. 

 

12/ Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona jako działka nr 1400/2 o pow. 

5,5957 ha, położona w m-ci Lesko, uwidoczniona w KW nr KS1E/00028675/1. 

Nieruchomość w 25% objęta jest MPZP – jako tereny obiektów produkcyjnych, składów     

i magazynów, natomiast 75% powierzchni działki objęta jest SUiKZP – jako tereny 

przeznaczone pod lokalizację zakładów rzemieślniczych.  

 

13/ Nieruchomości gruntowe niezabudowane, zlokalizowane w m-ci Lesko obręb Posada 

Leska. Działki położone po prawej stronie drogi powiatowej relacji Lesko – Bezmiechowa. 

W skład kompleksu nieruchomości wchodzą działki (tj. 1405, 1406, 1402/16, 1402/17, 

1042/18) o łącznej pow. 11,2737 ha, które w chwili obecnej, wykorzystywane są w celach 

rolnych – grunt rolny. Przedmiotowe działki nie posiadają MPZP Gminy Lesko. 

Rada Powiatu w dniu 19 października 2018 r. wyraziła zgodę na zawarcie na okres 29 lat 

umowy dzierżawy gruntu o pow. 4 ha, stanowiącego część działki nr 1406 z przeznaczeniem 

na budowę Elektrowni Fotowoltaicznej na rzecz PGE Energia Odnawialna S.A.                         

w Warszawie.  

 

14/ Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w m-ci Lesko obręb Posada Leska, 

uwidoczniona w KW nr KS1E/00029166/7, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 

nr 180/1 o pow. 1,2092 ha. Zgodnie z zapisem SUiKZP teren działki oznaczony jest jako 

zieleń parkowa. Przedmiotowa działka na podstawie decyzji Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu znak: UOZ-4.5130.36.2014  z dnia 
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27.06.2014 r. została wpisana do rejestru zabytków jako pozostałości parku dworskiego         

w Posadzie Leskiej pod nr A-372. 

 

Obszar 3: 

W zakresie promocji zostały zrealizowane następujące wydarzenia oraz imprezy             

w Lesku: 

W zakresie promocji zostały zrealizowane następujące wydarzenia, imprezy, eventy w Lesku: 

1/ Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych (impreza cykliczna); w biegu udział wzięło ponad 200           

uczestników. Pozyskano sponsoring Orlen Oil. 

W ramach wydarzenia zorganizowano pokaz rekonstrukcji historycznej – „Powstanie 

Kościuszkowskie droga do Niepodległości” oraz pokaz żołnierzy „Wyklętych” pokaz grupy 

rekonstrukcji historycznej. 

2/ Realizowano projekt „Transgraniczny produkt turystyki leśnej Bieszczadów i Połonin”. 

Celem mikroprojektu jest rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów 

przyrodniczych przez zwiększenie zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego obszaru Karpat,  w szczególności terenów przygranicznych 

Bieszczadów (PL) i Połonin (SK).Projekt dzieli się na 3 zadania: 1. Podniesienie 

świadomości ekologicznej i upowszechnienie postaw proekologicznych mieszkańców 

obszaru pogranicza, poprzez prezentację bogactwa lasów i ich znaczenia gospodarczego         

i kulturowego. Odbędą się polsko-słowackie konferencje, spotkania i szkolenia a także 

udział w Targach „Agrobieszczady” z nowym modułem Hortiterapia.                                                 

2. Lepsze wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru pogranicza przez 

promocję usług opartych na wykorzystaniu lasów oraz tradycyjnych produktów poprzez 

inwentaryzację zasobów leśnych i opracowanie eksperckie.  3. Rozwój turystyki karpackiej 

– upowszechnienie nowych destynacji turystycznych związanych z lasami i wyrobami                

z drewna. 

   W ramach projektu zrealizowano zadanie pn.: Ogrodolecznictwo – moduł zorganizowano 

podczas Targów „Agrobieszczady”. 

3/ Udział Powiatu Leskiego w tworzeniu Marki Karpackiej oraz Transgranicznego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

4/ Współpraca z Euroregionem Karpackim w zakresie strategii Rozwoju i Promocji Regionu. 

5/ Umowa na koordynację stworzenia spójnej i wspólnej strategii Rozwoju Powiatu Leskiego 

    oraz Bieszczad. 

6/ Media społecznościowe – prowadzenie działań promocyjnych w sieci. 

7/ Realizacja jubileuszowych 25 Targów „Agrobieszczady”. 

8/ Organizacja uroczystości: 

- Obchody 78 rocznicy Rzezi Wołyńskiej i "Krwawej Niedzieli", 

- Obchody 2 maja – Święto Flagi Narodowej, 
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- Obchody 3 majowe - 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, 

- Obchody 11 listopada 

9/ Współpraca z ościennymi podmiotami publicznymi w zakresie promocji i rozwoju Powiatu   

Leskiego. 

10/ Zarząd Powiatu Leskiego przyznawał granty na realizację wydarzeń w Powiecie Leskim.  

11/ Współorganizacja Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego „Błękitna Wstęga Sanu”. 

12/ Współpraca z fundacją PROWING, Akademickim Ośrodkiem Szybowcowym Politechniki 

Rzeszowskiej w zakresie rozwoju oraz promocji sportów powietrznych w tym paragliding 

oraz szybowce.  

13/ Wspieranie inicjatywy „Murem za Polskim Mundurem” podjęto stanowisko Rady Powiatu 

Leskiego w sprawie podziękowania polskim służbom mundurowym. 

14/ Współorganizacja uroczystość złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy                              

3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego, ps. „Pług”. 

15/ Objęcie Honorowym patronatem Festiwal Szachowy – „I ty możesz zostać Mistrzem”. 

 

V.2. Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych w Powiecie Leskim na lata      

2019-2026 

 

Nazwa dokumentu  
Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Leskim na lata 2019-2026 

Tryb i data przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych zmian 

dokumentów)  

Strategia została przyjęta uchwałą Rady Powiatu Nr V.35.2019     

z dnia 01.03.2019 r.  

Podstawowe założenia 
1. Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych. 

2. Wsparcie rodzin. 

Realizacja założeń 

przyjętych 

w dokumencie wg stanu 

na dzień 31 grudnia 

2021 r.  

Założenia przyjęte w dokumencie na lata 2019-2026 były 

sukcesywnie realizowane, ustalono priorytety wg których do 

końca roku 2021 zostały zrealizowane: 

1. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych  

i w komunikowaniu się w urzędach, instytucjach świadczących 

pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz placówkach 

oświaty i pomocy społecznej; 

2. Sfinansowanie zakupu dwóch samochodów do przewozu osób 

niepełnosprawnych; 

- stworzenie możliwości aktywnego udziału osób 

niepełnosprawnych w życiu lokalnej społeczności; 

3. Opracowanie i rozpowszechnianie informacji o prawach  

i uprawnieniach osób niepełnosprawnych; 
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4. Zapewnienie profesjonalnej pomocy w postaci poradnictwa 

specjalistycznego, rodzinom dotkniętymi skutkami patologii 

społecznej; 

5. Stworzenie odpowiednich warunków do życia i rozwoju 

dzieciom i młodzieży, pozbawionym opieki rodzin naturalnych 

(działania ukierunkowane na wszechstronną opiekę nad 

dzieckiem pozbawionym całkowicie lub częściowej opieki 

rodzicielskiej oraz niedostosowanemu społecznie: pomoc 

socjalną, psychologiczną w kierunku szybkiego powrotu dziecka 

do rodziny naturalnej). 

 

Najważniejsze działania 

podejmowane w roku 

2021 r.  

1. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych                    

i w komunikowaniu się w urzędach, instytucjach świadczących 

pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz placówkach 

oświaty i pomocy społecznej; 

2. Stworzenie odpowiednich warunków do życia i rozwoju 

dzieciom młodzieży pozbawionym opieki rodzin naturalnych 

(działania ukierunkowane na wszechstronną opiekę nad 

dzieckiem pozbawionym całkowicie lub częściowej opieki 

rodzicielskiej oraz niedostosowanemu społecznie : pomoc 

socjalną, psychologiczną w kierunku szybkiego powrotu dziecka 

do rodziny naturalnej). 

 

 

VI. BUDŻET OBYWATELSKI 

Powiat Leski nie skorzystał z tej formy udziału społeczności lokalnej - brak inicjatywy 

mieszkańców.  

Rada Powiatu Leskiego, nie podjęła uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. 

 

 

VII. REALIZACJA ZADAŃ POWIATU LESKIEGO 

VII.1. STAROSTWO POWIATOWE 

Starostwo Powiatowego w Lesku funkcjonuje na podstawie Regulaminu Organizacyjnego 

uchwalonego uchwałą Nr VII.30.2015 Rady Powiatu w Lesku z dnia 20 kwietnia 2015 r.        

z późniejszymi zmianami. 
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W skład Starostwa wchodzą wydziały oraz samodzielne stanowiska pracy: 

 

 

     1)  Starosta Leski       SL 

2)  Wicestarosta Leski      WL 

3)  Sekretarz Powiatu      SP 

4)  Skarbnik Powiatu      SK 

5)              Wydział Geodezji i Kartografii    GN 

                  a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 

                      i Kartograficznej      GN.I. 

6) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony 

                 Gruntów Rolnych i Leśnych     GN.II 

7) Wydział Architektury i Budownictwa   AB 

8)  Wydział Komunikacji i Drogownictwa   KD           

9)  Wydział Organizacyjny     OR                                         

10)  Wydział Budżetu i Finansów     FN 

11)   Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych  IN 

12)  Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zarządzania  

                  Kryzysowego i Spraw Obywatelskich   ZK  

13)   Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej   RP 

14)   Powiatowy Rzecznik Konsumentów   RK 

15)   Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  PN  

16)     Stanowisko Pracy ds. Oświaty    OK 

17)   Inspektor Ochrony Danych     IOD 

  

18)     Sekretariat       ST 

19)     Stanowisko Pracy ds. Kadr i BHP    KB 
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Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym na dzień 31.12.2021 r.   -  58 osób, w tym: 

                         -  55,20 etatów 

   

VII.2. WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII 

 

Wydział zajmuje się sprawami geodezji i kartografii szczebla powiatowego                           

z wyróżnieniem dwóch głównych działów organizacyjnych: „Ewidencji Gruntów                            

i Budynków" oraz „Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej". 

W Wydziale zatrudnionych jest 12 osób. 

Dział Pierwszy: 

„Ewidencja Gruntów i Budynków" w skrócie jest to jednolity dla kraju, systematycznie 

aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz 

innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami. 

Dział ewidencji gruntów i budynków na podstawie otrzymywanych dokumentów rejestruje 

wszelkie zmiany danych ewidencyjnych dotyczących podmiotów i przedmiotów oraz wydaje 

stosowne dokumenty potwierdzające stan ewidencyjny. Dział składa się z 4 osób                             
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z rozdzieleniem na poszczególne zakresy obszarowe: Gmina Cisna, Olszanica i Solina                  

- 1 osoba, Gmina Baligród, Miasto Lesko i Gmina Lesko – 1 osoba, gleboznawcza klasyfikacja 

gruntów, orzecznictwo ewidencji gruntów i budynków, scalenie i wymagania gruntów                  

- 1 osoba,  aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków poprzez wprowadzanie 

udokumentowanych zmian w części opisowej (zmiany podmiotowe), prowadzenie bieżących 

spraw związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie wezwań do 

uzupełnienia dokumentacji zgłoszenia zmian danych ewidencyjnych, przekazywanie 

zawiadomień o dokonanych zmianach do uprawnionych organów, instytucji i podmiotów, 

wprowadzanie danych do rejestru cen nieruchomości na podstawie aktów notarialnych                

– 1 osoba. 

Osobą odpowiedzialną za koordynowanie i współrealizowanie całokształtu procesów 

decyzyjnych w przestrzeni Wydziału jest Kierownik Wydziału Geodezji i Kartografii                   

– 1 osoba.   

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za realizację zadań Wydziału jest Geodeta Powiatowy 

– 1 osoba. 

W 2021 roku realizowano: 

 2922 wniosków w sprawie wydania wypisów, wyrysów, wykazów i zestawień, 

 1761 wniosków w sprawie wydania kopii map i materiałów zasobu, 

 30 spraw dotyczących wyjaśnień, interpretacji, opinii i aktów prawnych z zakresu 

geodezji, 

 11 spraw z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

 287 sprawy dotyczące obsługi ewidencji gruntów i budynków, 

 Wprowadzono 3558 zmian do części opisowej bazy ewidencji gruntów i budynków, 

 Wprowadzono 583 zmiany w rejestrze cen nieruchomości. 

Dział Drugi: 

„Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej" prowadzi powiatowy 

zasób geodezyjny i kartograficzny – podstawową mapę kraju składającą się głównie z baz 

danych: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnych sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych 

obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 

opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000. PODGiK gromadzi operaty techniczne 

(geodezyjne) sporządzane przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego oraz 

obsługuje te jednostki w bieżącej realizacji poszczególnych prac geodezyjnych                                  

i kartograficznych jak również koordynuje uzgadnianie dokumentacji projektowych na 

Naradach Koordynacyjnych. Dział składa się z 6 osób z rozdzieleniem na poszczególne 

zakresy obowiązków: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -         

4 osoby, Narady Koordynacyjne – 1 osoba oraz Kierownik Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 1 osoba. 
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W 2021 roku realizowano: 

 575 wniosków w sprawie wydania kopii map i materiałów zasobu,  

 1726 zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,  

 1801 protokołów weryfikacji wyników prac geodezyjnych i kartograficznych,  

 196 uzgodnień projektów na naradach koordynacyjnych,  

 6 spraw z zakresu obsługi państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, 

 54 sprawy dotyczące nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, 

 23 sprawy z zakresu udostępniania państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, 

 Wprowadzono: 584 zmiany do części graficznej bazy ewidencji gruntów i budynków 

[EGiB], 

 Wprowadzono: 948 zmian do części graficznej bazy geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu [GESUT], 

 Wprowadzono: 1036 zmian do części graficznej bazy danych obiektów topograficznych 

o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych 

w skalach 1:500 – 1:5000 [BDOT500]. 

 

Wydział w 2021 r., realizował 3 projekty: 

 

1. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej [PSIP]: otwarty system informacyjny 

służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji 

danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu 

decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych        

z tym systemem. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe 

Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.              

W ramach projektu realizowane są następujące zadania tj.: 

Zadanie 66. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

w powiecie leskim. 

Zadanie 67. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie leskim (9 obrębów 

ewidencyjnych) 

Zadania 68. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie leskim. 

2. Dostosowanie i przeliczenie do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji                      

i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r., w sprawie osnów geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352) z układu PL-KRON86-

NH na PL-EVRF2007-NH, elementów Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu 

(GESUT) dla obszaru powiatu leskiego. 

3. Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja szczegółowej osnowy geodezyjnej na 

obszarze powiatu leskiego. 
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VII.3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY GRUNTÓW 

ROLNYCH I LEŚNYCH 

 

W wydziale zatrudnionych jest 5-ciu pracowników.  

 

VII.3.1. Gospodarka nieruchomościami: 

 

1. Grunty Skarbu Państwa 

Starosta Leski gospodaruje 133 działkami Skarbu Państwa, o łącznej pow. 114,0845 ha, 

dodatkowo w użytkowanie wieczyste oddanych jest ok. 6 647 ha gruntów Skarbu Państwa. 

Przeprowadzono:  

1) 51 postępowań dotyczących użytkowania wieczystego (opłaty-aktualizacje, zmiany 

stawki, rozłożenie na raty), 

2) wydano 2 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności, 

3) wydano 4 zaświadczenia potwierdzające dokonania jednorazowej opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele 

mieszkaniowe w prawo własności, 

4) 6 postępowań w sprawie obniżenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

w związku z art. 15ja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. 

poz.374), 

5) 6 procedur związanych z udzieleniem pomocy publicznej w związku z art. 71 ust. 4 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 65),  

6) 8 postępowań w sprawach związanych ze zbyciem nieruchomości Skarbu Państwa 

(podpisano 3 Akty Notarialne), 

7) 8 postępowań dotyczących trwałego zarządu, 

8) 14 postępowań w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane, 

9) 69 spraw dot. zarządu nieruchomościami (umowy najmu, rozliczenia związane 

z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją zasobu nieruchomości Skarbu Państwa),  

10) 24 postępowania w sprawie regulacji nieruchomości Skarbu Państwa ( wykreślenie 

z KW, założenie nowej KW, uzgodnienia treści KW), 

11) 13 spraw dotyczących komunalizacji gruntów Skarbu Państwa, 

12) sporządzono 2 wykazy nieruchomości Skarbu Państwa do Krajowego Zasobu 

Nieruchomości zgodnie z nową ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1529),  

13) sporządzono 2 wykazy nieruchomości Skarbu Państwa będących w użytkowaniu 

wieczystym i trwałym zarządzie, 

14) Sporządzono roczne sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami Skarbu 

Państwa i przekazane do Wojewody. 
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VII.3.2. Grunty Powiatu 

 

 Starosta Leski gospodaruje 621 działkami o łącznej powierzchni 400,7449 ha, 

stanowiące własność Powiatu Leskiego. 

Przeprowadzono:  

1) 24 procedur w sprawie dzierżawy, użyczenia i najmu nieruchomości Powiatu 

(podpisano 12 umów),  

2) 17 postępowań w sprawach związanych ze zbyciem nieruchomości (podpisano 21 

Aktów Notarialnych),  

3) 9 postępowań w sprawie komunalizacji mienia powiatu oraz regulacji stanu prawnego, 

4) 17 postępowań w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane, 

5) 2 postępowania w sprawie wykonywania, ograniczenia, pozbawiania praw oraz zwrot 

nieruchomości (wydano 2 decyzje), 

6) 169 postepowań różnych - współdziałania z innymi podmiotami, organami samorządu 

terytorialnego, z administracją rządową oraz z komórkami własnej jednostki. 

7) przygotowano 11 uchwał na sesje Rady Powiatu (w zakresie pracy wydziału). 

 

VII.3.3. Ochrona środowiska i ochrona gruntów rolnych i leśnych: 

Przeprowadzono:  

1) 1 postępowanie w sprawie zezwolenia na zbieranie, wytwarzanie i przetwarzanie 

odpadów komunalnych ( 1 decyzja), 

2) 37 postępowań w sprawie wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (wydano 

26 decyzji), 

3) 364 sprawy dot. uzgodnienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy zgodnie z ustawą 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 

z 2020 poz. 293), 

4) 8 postępowań w sprawie udzielenia informacji publicznej, 

5) 9 spraw z zakresu zakazu używania silników spalinowych na Jeziorze Solińskim 

( wydano 8 zezwoleń), 

6) wydano 13 decyzji zatwierdzające projekty robót geologicznych, projekty robót 

hydrogeologicznych, dokumentacje hydrogeologiczne i dokumentacje geologiczno-

inżynierskie, 

7) przyjęto 2 zgłoszenia projektu robót geologicznych, 

8) wydano 67 kart wędkarskich, 

9) przyjęto 14 zgłoszeń instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, 

10) przyjęto 8 sprawozdań z wykonanych pomiarów poboru wody oraz jakości 

odprowadzanych ścieków, 

11) przyjęto 37 zawiadomień o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego lub decyzji o warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, 

12) przyjęto 6 informacji geologicznych, 

13) wydano 4 legitymacje strażników Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Leskiego, 
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14) wykonano 9 sprawozdań. 

 

VII.3.4. Leśnictwo i Łowiectwo: 

 

Wydano: 

1) 62 decyzje na wycinkę drzew z gruntów gminnych, 

2) 835 zaświadczeń o braku bądź wpisie działki w uproszczonym planie urządzania lasu, 

3) 192 świadectw legalności pozyskania drewna, 

4) 11 decyzji na wycinkę drzew z gruntów prywatnych leśnych, 

5) 18 decyzji związanych z uproszczonym planem urządzania lasu, 

6) 1 zaświadczenie potwierdzające rejestrację zwierząt podlegających ochronie, 

7) 1 dowód rejestracji łodzi. 

 

Przeprowadzono: 

1) 14 spraw z zakresu kontroli realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej, 

2) 1 sprawa z zakresu rocznych limitów zalesienia, 

3) 3 sprawy z zakresu administrowania łowiectwem, 

4) 2 sprawy z zakresu zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu, 

5) 19 spraw z zakresu współdziałania z innymi podmiotami, 

 

W 2021 r. odebrano łącznie 4 872 sztuki drewna (dłużyca, opał) na ogólną masę 6 813,99 m3 

drewna użytkowego. 

 

Gmina  
Odebrano drewno 

w gminach w 2021 r. (m3) 

Odebrano drewno ogółem (gmina + 

osoby prywatne) w 2021 r. (m3) 

Baligród 0 352,77 

Cisna 84,02 84,02 

Lesko 3 280,08 4 612,15 

Olszanica 660,84 1 038,35 

Solina 613,69 726,70 

RAZEM 4 638,63 6 813,99 
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VII.4. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 

 

Struktura organizacyjna w Wydziale Architektura i Budownictwa 

 

W Wydziale zatrudnionych jest 5-ciu pracowników. 4-ech  pracowników 

merytorycznych, którzy zajmują się wydawaniem pozwoleń na budowę, w tym przeglądaniem 

projektów i sprawdzaniem ich pod względem zgodności z zapisami decyzji o warunkach 

zabudowy, miejscowych planów oraz zgodnych z przepisami ustawy Prawo budowlane, 

warunkami technicznymi, warunkami przeciwpożarowymi oraz innymi rozporządzeniami            

i ustawami. Do obowiązków pracowników należy przyjmowanie zgłoszeń na wykonanie robót 

budowlanych, obsługa stron, współpraca z innymi urzędami i instytucjami i wiele innych zadań 

związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Wydziału oraz wysyłanie korespondencji 

wychodzącej z Wydziału, przekazywanie dokumentacji projektowej wraz z prawomocną 

decyzją do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, każdy zajmujący są przydzieloną 

mu gminą zajmuje się przygotowywaniem sprawozdań do gmin wraz z kserokopiami 

prawomocnych decyzji, pieczętowaniem projektów, przygotowywaniem odpowiedzi na pisma 

do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz przygotowywaniem i oddawaniem 

dokumentacji do archiwum zakładowego. 

Kierownik Wydziału Architektura i Budownictwo (1 osoba) podpisuje i sprawdza pisma 

i decyzje wychodzące z Wydziału, przyjmuje strony oraz czuwa nad prawidłowym 

funkcjonowaniem Wydziału. 

 

Od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przyjęto łącznie na obszarze 5-ciu gmin (Lesko, 

Cisna, Olszanica, Baligród, Solina) 2949 spraw, w tym: 

 

1/ Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiana 

   sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części, w tym: 

 wnioski – 497 

 wydanych pozwoleń - 464. 

 

2/ Zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany 

    sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jej części – 808. 

 

3/ Rozbiórka obiektów budowlanych – 18 

 

4/ Sprawozdania: Gminy - Lesko, Cisna, Olszanica, Baligród, Solina – 50 

 

5/ Wyjaśnienia, interpretacje, opinie akty prawne dot. planowania i zagospodarowania 

    przestrzennego oraz sprawy budownictwa – 369 

 

6/ Nawiązywanie kontaktów i określenie zakresu współdziałania powiatu 

    i jego jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na 

    gruncie krajowym - 0 spraw. 

7/ Samodzielność lokali – 2 

 

8/ Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i otrzymywanie informacji  

    z rejestrów zabytków – 9 spraw 

 

9/ Udostępnianie informacji publicznych -  10 spraw. 
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10/ Sprawozdawczość statystyczna - 16 spraw. 

 

11/ Uchylenia starych decyzji -9 spraw. 

 

12/ Wydawanie dzienników budów – 513 spraw, 

 

13/ Decyzje umarzające postępowanie – 26 spraw. 

 

14/ Decyzje przenoszące – 44 spraw. 

 

15/ Odwołania od decyzji – 6 spraw. 

 

16/ Zawieszone postępowania – 31 spraw. 

 

17/ Wnioski pozostawione bez rozpoznania - 6 spraw. 

 

18/ Decyzje odmowne – 9 spraw 

 

19/ Decyzje sprzeciw- 62 sprawy. 

 

 

VII.5. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA 

 

W Wydziale zatrudnionych jest 4 pracowników. Wydział zajmuje się sprawami 

związanymi   z uprawnieniami do kierowania pojazdami (1 osoba), rejestracją pojazdów              

(2 osoby) oraz nadzorem nad Ośrodkami Szkolenia Pojazdów i instruktorami, Stacjami 

Kontroli Pojazdów i diagnostami, transportem drogowym, transportem publicznym, 

zarządzaniem drogami, projektami zmiany organizacji ruchu, korzystaniem z dróg w sposób 

szczególny, usuwaniem pojazdów (1 osoba - kierownik). 

VII.5.1. Wydawanie praw jazdy. 

Tabela 1. Wydane dokumenty stwierdzające uprawnienia do 

kierowania pojazdami 

         
Lp. Rodzaj dokumentu Liczba 

       
1 Prawo jazdy 713 

       
2 Międzynarodowe prawo jazdy 4 

       

3 
Pozwolenie na kierowanie 

tramwajem            0 
       

     
RAZEM 717 
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Tabela 2. Wpisy dokonywane w prawie jazdy 

                       

Lp. Rodzaj wpisu 

Liczba   

Blok programowy w 

zakresie prawa jazdy 

kategorii: C1, C1+E, C i 

C+E 

Blok programowy w zakresie 

prawa jazdy kategorii: D1, 

D1+E, D i D+E 

 
1 Kwalifikacja wstępna 12 0 

 

2 
Kwalifikacja wstępna 

przyśpieszona 
68 12 

 

3 
Kwalifikacja wstępna 

uzupełniająca 
0 0 

 

4 
Kwalifikacja wstępna 

uzupełniająca przyśpieszona 
6 16 

 

5 

Szkolenie okresowe, o którym 

mowa w art. 39d ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie 

drogowym 

500 236 

 

     
RAZEM 586 264 

 
 

 

Tabela 3. Wydane decyzje administracyjne dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami 

Lp. 
Decyzja 

Rodzaj Liczba 

1 Cofnięcie 44 

2 Zatrzymanie 90 

3 Przywrócenie 17 

4 Przedłużenie okresu próbnego 0 

5 Skierowanie na kurs reedukacyjny 29 

6 Skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego 1 

7 Skierowanie na badanie lekarskie 28 
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8 Skierowanie na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu 31 

9 Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem 

przewożącym wartości pieniężne 
0 

10 Przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i 

pojazdem przewożącym wartości pieniężne 
0 

11 Rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i 

pojazdem przewożącym wartości pieniężne 
0 

 
        RAZEM 240 

 

Wymiana dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami:   UK: 7, 

GB: 4, IT: 2, IE: 1, NO: 1, UA: 3 

Tabela 4. Wydane wtórniki dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania 

pojazdami na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami 

Lp. Przyczyna wydania wtórnika Liczba 

1 
Utrata dokumentu potwierdzona złożonym pod rygorem odpowiedzialności 

karnej oświadczeniem 
20 

2 Zniszczenie dokumentu  2 

                        RAZEM 22 

 

Tabela 5. Wydane nowe dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami 

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 

               

Lp. Przyczyna wydania wtórnika Liczba 

1 Zmiana stanu faktycznego wymagająca zmiany danych zawartych w dokumencie 85 

                        RAZEM 85 
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VII.5.2. Rejestracja pojazdów: 

Dane sumaryczne dotyczące rejestracji pojazdów: 

L.p. Opis procesu Ilość 

1 Ilość wydanych decyzji o rejestracji pojazdu (bez wtórników) 3104 

2 Ilość wydanych decyzji o rejestracji czasowej pojazdu:  

2a na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 1 (z urzędu) 3216 

2b na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 2a (na wniosek właściciela) 4 

2c na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 2c (na wniosek właściciela) 104 

3 

Ilość wydanych decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu 

(operacje/wyrejestrowanie) 523 

4 Ilość przyjętych zawiadomień o zbyciu pojazdu (zgłoszenie sprzedaży) 1381 

5 

Liczba wysłanych zawiadomień o przerejestrowaniu pojazdu (żądanie 

potwierdzenia) 1609 

6 

Liczba otrzymanych z innych starostw potwierdzeń danych pojazdu i 

właścicieli 0 

7 

Liczba wygenerowanych potwierdzeń danych pojazdu i właścicieli dla innych 

starostw 1092 

8 Ilość wydanych DR (wszystkich) 3291 

9 Ilość wydanych KP dla pojazdu 1193 

10 Ilość pojazdów zarejestrowanych na nadany dzień - data końcowa (ogółem) 33250 

11 Ilość dokonanych zmian danych w DR dot. pojazdu i/lub właściciela: 
 

11a. Modyfikacja danych w DR - przez zmianę 994 

11b. Modyfikacja danych w DR - aktualizacja 0 

11c. Modyfikacja danych w DR - korekta 0 

11d. Rejestracja warunkowa 0 
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VII.5.3. Dochody wypracowane: 

1. Wpływy z tytułu opłat rejestracyjnych                      567 344,35 zł 

2. Wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje            10 370,90 zł 

3. Wpływy z tytułu opłat za prawa jazdy                      67 194,00 zł 

4. Usuwanie pojazdów        5 487,07 zł 

5. Kary          400,00 zł 

6. Koszty egzekucyjne      23,20 zł 

SUMA DOCHODÓW:       650 819,52 zł. 

SUMA WYDATKÓW w/w. zakresie    307 906,19 zł. 

 

VII.6.  WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 

 

Skład osobowy (8 pracowników) Wydziału Organizacyjnego. 

1/ Kierownik Wydziału – 1 osoba, 

2/ Inspektor – archiwista – 1 osoba, 

3/ Inspektor – Informatyk – 1 osoba, 

4/ Konserwator – kierowca – 1 osoba, 

5/ Konserwator  - 1 osoba, 

6/ Pracownik gospodarczy tj. sprzątaczki – 3 osoby. 

ponadto: 

a/ Sprawy organizacyjne i sprawy administrowania budynkami Starostwa ( Rynek 1 

 i ul. Piłsudskiego 5 ) 

 Przeprowadzono: 

1/  Przegląd konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego Protokół Nr 1/G/2021, 

2/ Okresową kontrolę przewodów kominowych – Protokół 31L/9/2021  i Protokół 31L/92021           

w budynkach  przy  ul. Piłsudskiego 5 i Rynek 1. 

3/ Coroczna konserwacja i usługi serwisowe urządzeń automatycznych otwierania drzwi 

wejściowych w Starostwie przy Rynek 1 potwierdzone protokołami firma DORMAkaba – 

Protokół NR 583433 z dnia 10.12.2021 r.  
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4/ Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego kotła cieczowego 01.12.2020 r.  

5/ Protokół Nr 14/2021 sporządzony w wyniku kontroli stanu technicznego budynku  

   (dokonywanej co najmniej raz w roku) budynek przy  ul. Piłsudskiego 5. 

6/ Pomiary elektryczne skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie. 

7/. Protokół Nr 3/2021 z badania wyłącznika przeciwpożarowego w budynku adm.  

przy ul. Piłsudskiego 5.  

8/  Protokół z okresowej kontroli szczelności wewnętrznej i instalacji gazowej z dnia 

16.09.2021 r.  

9/  Protokół 01/03/2021 sporządzony w wyniku kontroli stanu technicznego budynku przy 

Rynek 1.  

10/ Protokół  z przeglądu serwisowego Nr 11/11 2021  kotła .  

11/ Protokół Nr 186/09/2021  poboru prób wody z dnia 14.09.2021 r.  

12/ Protokół z przeprowadzonego serwisu klimatyzatorów dnia 01.02.2021 r.  

13/ Działania KPPSP Lesko :  

-11.05.2021 r. przycinka  drzewa obok budynku adm. Rynek 1, 

-14.08.2021 r przycinka  drzewa obok budynku adm. Rynek 1, 

- 08.09.2021  usunięcie gniazda szerszeni na budynku adm.  Rynek 1. 

b/ Zawarte umowy:  

1. Umowa z dnia 01.01.2021 FPHU Intra Sprzęt sc. Lesko  na odśnieżanie i wywóz 

zalegającego śniegu. 

2. Umowa z dnia 12.01.2021 r. ELDROZD Marek Drozd Myczków 17, zabezpieczenie                

i montaż zamków rozdzielni elektrycznych w budynku administracyjnym Starostwa przy 

ul. Rynek 1, wyizolowanie obwodów elektrycznych z poszczególnych układów 

pomiarowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 5. Okresowy przegląd instalacji 

elektrycznej w budynku adm. przy ul. Piłsudskiego 5. 

3. Umowa z dnia 16.02.2021 r. DREWKON Konrad Noworolnik Lesko odśnieżanie dachu       

i usunięcie nawisów śnieżnych i sopli na budynku adm. Starostwa przy Rynek 1.  

4. Umowa z dnia 06.04.2021 r. Bogumił Czemerys Firma „Majster” Usługi Budowlane 

Hoczew 117, prace remontowe polegające na uzupełnieniu oderwanych rynien dachowych 

od strony północnej na budynku adm. Starostwa przy ul. Piłsudskiego 5.  
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5. Umowa z dnia 08.04.2021 r. Tech5 Witold Swięch – transmisja audio-wideo sesji  Powiatu 

w Lesku, archiwizacja  transmisji audio-wideo sesji Rady Powiatu w Lesku oraz 

udostępnienie nagrań audio-video sesji Rady Powiatu w sieci internet. 

6. Umowa z dnia 16.05.2021 r. DREWKON Konrad Noworolnik Lesko, wycinka obumarłej 

części pnia oraz suchych gałęzi i formowanie pozostałej części korony drzewa, a także 

wywóz gałęzi drzewa znajdującego się przy budynku administracyjnym  przy Rynek 1.  

7. Umowa z dnia 28.05.2021 r. Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie w sprawie zasad 

administrowania i ponoszenia kosztów eksploatacji nieruchomości wspólnej położonej  

w Lesku ul Rynek 1.  

8. Umowa z dnia 01.07.2021 r. Zdzisław Bryndza Elektro-Wat – okresowe przeglądy  

i konserwacja klimatyzatorów. 

9. Umowa z dnia 14.09.2021 Zakład Kominiarski „Bieszczady” Ustrzyki Dolne – Lesko 

Zygmunt Fabian Lesko, okresowa kontrola przewodów kominowych, sprawdzenie 

szczelności wew. instalacji gazowej w budynkach adm. Starostwa przy Rynek 1 i ul. 

Piłsudskiego 5. 

10. Umowa z dnia 15.09.2021 SERWIS POŻ Grzegorz Wiktorski – legalizacja, przegląd, 

konserwacja i naprawa sprzętu gaśniczego w budynkach administracyjnych Starostwa przy 

ul. Rynek 1 i ul. Piłsudskiego 5. 

11. Umowa z dnia 23.09.2021 r. Henryk Bandrowski zam. Bóbrka 116 – uprzątnięcie – 

odgruzowanie i wywóz gruzu znajdującego się w piwnicy budynku adm. Starostwa przy 

Rynek 1. 

12. Umowa z dnia 17.11.2021 SERWIS POŻ Grzegorz Wiktorski – aktualizacja Instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego.  

13. Umowa z dnia 08.11.2021 r.  FPHU Intra Sprzęt sc. Lesko  wykonanie robót ziemnych 

koparką polegająca na przekopaniu parkingu za budynkiem adm. przy Rynek 1 , 38-600 

Lesko oraz przekopaniu terenu pomiędzy studzienkami kanalizacyjnymi obok budynku 

adm. przy Rynek 1 w celu wymiany rur kanalizacji deszczowej,  

14. Umowa z dnia 01.12.2021 r. FPHU Intra Sprzęt sc. Lesko Lesku  na odśnieżanie i wywóz 

zalegającego śniegu. 

c/ Ubezpieczenia:  

1.      Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk , 

2. Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
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4. Ubezpieczenia NNW. 

5. Ubezpieczenia samochodów.  

 

d/ Remonty, konserwacje:  

Na bieżąco prowadzone są zadnia konserwacyjno-remontowe w tym w 2021 r.: 

- w budynku adm. przy Rynek 1, odmalowano toalety na każdym piętrze oraz pokoje na II 

piętrze w Wydziale GN oraz położono podłogi – gumoleum, zmieniono cześć wyposażenia 

meblowego. Podobne prace zostały wykonane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na 

III piętrze.  

e/ Sprawy archiwum zakładowego: 

W 2021 r. Wydział Organizacyjny realizował zadania wynikające z nadzoru nad Archiwum 

Zakładowym Starostwa Powiatowego w Lesku i Składnicami Akt w jednostkach 

organizacyjnych powiatu.  

1/ Ilość dokumentacji przyjętej z poszczególnych komórek organizacyjnych w podziale na        

materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną: 

     a/ materiały archiwalne – 48 teczek, metrów bieżących – 1,35 

     b/ dokumentacja niearchiwalna – 1022 teczek, metrów bieżących –  24,20 

2/ Ilość dokumentacji udostępnionej lub wypożyczonej oraz liczba osób korzystających: 

     a/ dokumentacja udostępniona  na miejscu – 1 teczka, osób – 1  

     b/ dokumentacja wypożyczona 64  teczki, osób –  10. 

3/ Ilość wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej: nie dotyczy 

Ponadto Wydział Organizacyjny dokonuje na bieżąco weryfikacji i przeglądu 

stowarzyszeń , uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej i fundacji 

działających na terenie Powiatu Leskiego. 

Przygotowany został wniosek i porozumienie w sprawie  działań  dotyczących dostępności dla 

osób ze szczególnymi potrzebami ( realizacja w toku). 
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VII.7.  WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 

W Wydziale zatrudnionych jest 6-ciu pracowników. 

 

1. Wartość majątku Powiatu Leskiego (rzeczowe aktywa trwałe) – 60 753 337,29 zł, 

w tym: 

 środki trwałe o wartości 56 045 857,08 zł – wartość księgowa netto (wartość 

początkowa skorygowana o odpisy amortyzacyjne, umorzeniowe), 

 inwestycje – 4 707 480,21 zł. 

 

2. Wartość majątku Skarbu Państwa – informacje podane są w wartości księgowej netto: 

5 858 956,71 zł. 

 

3. Stan należności na dzień 31.12.2021 r. – 1 206 982,59 zł (należności w stosunku do 

których dokonano odpisu aktualizującego – 425 951,42 zł), dotyczą 197 podmiotów, 

w tym: 

 

 należności wymagalne na kwotę 457 117,50 zł, w tym 28 postępowań w egzekucji 

komorniczej, 

 

 należności niewymagalne na kwotę 190 865,11 zł. 

 

 należności długoterminowe 558 999,98 zł. 

 

VII.8.  WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Wydział składa się z 3 osób. W zakresie realizacji  wydziału mieszczą się następujące 

zadania, które można zaszeregować do następujących : 

1/ Zamówienia Publiczne i Inwestycje. 

2/ Zdrowie. 

3/ Kultura i Dziedzictwo Narodowe. 

4/ Fundusze Europejskie.  

5/ Promocja.    

Ad:1. Realizacja  zadań z zakresu zamówień publicznych polega na przygotowaniu 

zamówienia, prowadzenie postępowań, sporządzeniu dokumentacji z zakresu zamówień 

publicznych  w Starostwie Powiatowym, jak również dla 5 placówek oświatowych  tj.: 

1/ Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych; 

2/ Liceum Ogólnokształcące; 

3/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy;  

4/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;  

5/Zespół Placówek Oświatowych  
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Pomocniczo w zakresie współpracy  realizowane są również zamówienia   Powiatowego 

Zarządu Dróg z/s w Baligrodzie. 

 

W roku 2021 r. w Starostwie Powiatowym  prowadzonych było  51 postępowań poniżej  

progu tj. zamówienia poniżej 130 tyś. złotych wyłączonych z obowiązku stosowania  przepisów 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 8 postępowań powyżej tej kwoty (w tym                                

1  postępowanie realizowane  z wolnej ręki. 

 Wartość zamówienia   klasycznego o wartości  równej lub przekraczającej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na  art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

wyniosła   2 030628,33 zł netto. 

Zamówień  klasycznych o wartości   przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 

kwoty  o której mowa w art.  4 pkt 8 i mniejszej od kwot określonych  w przepisach wydanych                             

na podstawie  art. 11 ust 8 ustawy Pzp  (przekraczającej 130 tyś. złotych) –  zakończonych 

udzieleniem zamówienia lub zawarciem umowy  ramowej w 2021 r.  było 6 postępowań,                       

a kwota zawartych umów  wyniosła  2 030628,33 zł netto. 

Wszystkie z umów dotyczyły robót  budowlanych  

Jednocześnie zamówień  z wyłączeniem  procedur określonych przepisami ustawy było łącznie 

51  postępowań,  w tym  1 unieważnione. 

Łączna wartość  udzielonych zamówień  bez podatku  od towaru i usług  wyniosła 767 565,82. 

zł. 

Wydział Inwestycji  i Zamówień  Publicznych  realizował również   zamówienia (zamówienia 

powyżej  130 tyś. złotych):     

- 7 zamówień dla Zespołu Placówek Oświatowych, 

- 4 zamówienia  dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Lesku  

 Przeprowadzono również 2 zamówienia na zimowe utrzymanie  dróg powiatowych dla 

Powiatowego Zarządu Dróg   w Lesku z/s w Baligrodzie,   

 

Wydział przygotował i złożył wnioski na realizację  zadania „Aktywna Tablica” w ramach 

Rządowego  programu  rozwijania  szkolnej infrastruktury   oraz kompetencji  uczniów                     

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  na lata 2020-2024 

Wsparciem objęto 3 placówki Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych, Liceum  

Ogólnokształcące oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy . W ramach programu 

zakupiono   interaktywne monitory dotykowe o  przekątnej co najmniej 55: -ZSTiA – 3 szt.,      

- LO-2 szt.   Natomiast dla SOSW  zakupiono 3 komputery, pomoce dydaktyczne lub narzędzia 

do terapii dla uczniów  mających problem w edukacji oraz specjalistyczne oprogramowania    

do pomocy dydaktycznej lub narzędzi do terapii. Wnioski dla LO oraz ZSTiA opiewały na 

kwotę 17 500zł  przy wkładzie własnym  20 %, natomiast dla SOSW – 43 750,00 zł  również 

przy wkładzie  20 %  

Wniosek również został  przygotowany i złożony  na  wybór   operacji  do realizacji  w ramach 

planu działania  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na Lata 2014- 2020 . Plan operacyjny na  

lata 2020-2021 w  ramach organizacji targów „Agrobieszczady”. 

W związku z uruchomieniem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych mającego na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne 
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dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST, Wydział Inwestycji i Zamówień 

Publicznych złożył 3 wnioski.  Dwa z zadań zostały zakwalifikowane przez Prezesa Rady 

Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej: 

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2259R w miejscowości Roztoki Dolne oraz 

drogi powiatowej nr 2275R  w miejscowości Zahoczewie  Powiat Leski otrzymał    promesę 

wstępną  na kwotę 4.560.000,00 zł oraz Budowa infrastruktury sportowej  szkół 

ponadpodstawowych w Powiecie Leskim  z promesą wstępną  na kwotę 10.800.000,00 zł  

 

Złożono również dwa wnioski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na  Poprawę 

bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania  przejść dla pieszych w ciągu dróg 

gminnych i powiatowych dla następujących zadań:  

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegająca na 

przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 13+785 w m. 

Wołkowyja”. 

2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na przebudowie 

przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 5+635 w m. Łukawica”. 

uzyskując dofinansowania  

 

Ad: 2. W odniesieniu do kategorii Zdrowie, Wydział przygotowywał projekty uchwał 

dotyczące zmian regulaminowych i statutowych SP ZOZ-u. Realizował  również obowiązek 

sprawozdawczy z programów zdrowotnych na podstawie pozyskanych informacji. 

Przeprowadzono również procedurę wyboru firmy audytorskiej realizującej badanie 

sprawozdania finansowego SP ZOZ w Lesku.  

Z zakresu przygotowywania zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa, 

w 2021 r zostało wydanych 4 decyzji w tej sprawie. 

Przeanalizował i przygotował dokumenty do podjęcia uchwały przez Radę Powiatu w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Leskiego na rok 

2021.   

 

Ad: 3. W kategorii Kultura i Dziedzictwo Narodowe, Wydział  opracowywał  kalendarz imprez          

i ustalił założenia programowo-organizacyjne imprez kulturalnych i sportowych  o zasięgu 

powiatowym oraz współuczestniczył w przygotowaniu i przebiegu imprezy organizowanej 

przez powiat tj. Bieg Tropem Wilczym. Pracownicy wydziału są mocno zaangażowania               

w realizację Targów „Agrobieszczady” wchodząc w komitet organizacyjny.  Prowadzono 

rozliczenie rzeczowo-finansowe dotyczące udzielonych przez Zarząd Powiatu dotacji  

finansowych wspierających różne instytucje publiczne.   

W zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Wydział  współpracuje                                   

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru 

Budowlanego oraz instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianą ochroną dóbr kultury.        

W ramach zadań uczestniczono w Wojewódzkim Programie Opieki nad Zabytkami                          

w Województwie Podkarpackim.  

Ad:  4.  Rok 2021  był rokiem kontynuowania  programowych  założeń Projektu „Porta Rusica 

–  z Połonin w Bieszczady”, który realizowany jest przez Powiat Leski z Programu Współpracy 



Strona 49 z 79 
 

Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja 2014-2020 celem utworzenia tras turystyki 

rowerowej oraz wielowymiarowego produktu turystycznego.  

     Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania przyrodniczego            

i kulturowego potencjału pogranicza polsko-słowackiego (tj. Powiatu Leskiego, Nadleśnictwa 

Cisna, obec Snina) za sprawą zwiększenia dostępności obszarów dla turystyki rowerowej.  

Projekt realizowany jest w partnerstwie: 

1/ Partner słowacki: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, oraz  

2/ Partner polski: Nadleśnictwo Cisna.  

 

W roku 2021 realizowano również założenia  projektu „Transgraniczny produkt turystyki 

leśnej Bieszczadów i Połonin". Projekt pełni szereg aspektów promocyjnych Powiatu.       

Celem projektu jest przede wszystkim:  

1. Podniesienie świadomości ekologicznej i upowszechnienie postaw proekologicznych 

mieszkańców obszaru pogranicza, poprzez prezentację bogactwa lasów i ich znaczenia 

gospodarczego i kulturowego. Odbyły się polsko-słowackie spotkania i szkolenia a także 

nowym moduł  Hortiterapia w targach „Agrobieszczady”. 

2. Lepsze wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru pogranicza przez 

promocję usług opartych na wykorzystaniu lasów oraz tradycyjnych produktów poprzez 

inwentaryzację zasobów leśnych i opracowanie eksperckie. 

3. Rozwój turystyki karpackiej – upowszechnienie nowych destynacji turystycznych 

związanych z lasami i wyrobami z drewna. 

 

 Ponadto Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych przygotowywał projekty wewnętrznych 

aktów prawnych tj. uchwał i zarządzeń związanych z zakresem jego działania.   

 

VII.9. STANOWISKO PRACY DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

           I SPRAW OBYWATELSKICH 

 

Najważniejsze zagadnienia z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego  

i obrony cywilnej realizowane w 2021 r. 

 

1. W m-cu wrześniu 2021 r.  przeprowadzono kwalifikację mężczyzn i kobiet rocznika 2000    

i roczników starszych, której zadaniem było określenie przez Powiatową Komisję Lekarską   

w Lesku ich kategorii zdrowia do czynnej służby wojskowej. 

Za zdolnych do pełnienia czynnej służby wojskowej Komisja uznała 92% osób stawiających 

się do kwalifikacji. 

2. Przeprowadzono przegląd i przeklasyfikowanie sprzętu obrony cywilnej  

w magazynach na terenie powiatu. 

3. Dokonano częściowej modernizacji powiatowego systemu ostrzegania  

i alarmowania ludności w gminie Lesko i gminie Olszanica. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy09uS3tnhAhXFZFAKHbdxAaIQFjAFegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lpmulic.sk%2F&usg=AOvVaw2dPBMguzEkT3dDxQPPD6eK
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VII.10. POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW 

1/ Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnych w zakresie 

    ochrony interesów konsumentów. 

 

W 2021 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 

 

Udzielił porad ogółem:                  -  202    

w  tym: 

 

- bezpośredniej pomocy w biurze                  -  181 

 

- w drodze pisemnych wystąpień do przedsiębiorców (usługi)             -   0 

 

-  w drodze pisemnych wystąpień do przedsiębiorców (umowy sprzedaży) -  3 

 

- porady telefoniczne                    -   18 

 

2/ Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego  

    w zakresie ochrony interesów konsumentów – PRK nie składał. 

 

3/ Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. 

 

Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                                                        

i konsumentów, Powiatowy Rzecznik Konsumentów występował do przedsiębiorców                   

w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów w następujących sprawach: 

 

 

 świadczenia usług,    ogółem                                                                          - 0     

 

w sprawach ochrony interesów konsumentów dotyczących nienależytego wykonywania                                          

umów sprzedaży ; 

  

Ogółem wystąpień w związku z reklamacją           - 3  w tym; 

 

- obuwie i odzież             - 3 

 

 

4/ Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 

    konsumenckimi i  innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów. 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów na bieżąco współpracuje z UOKiK, poprzez analizę                                                       

i zapoznawanie się z bieżącymi informacjami dotyczącymi problematyki konsumenckiej, 

przekazywanymi przez Prezesa UOKiK oraz w jego imieniu. Uczestnictwo w spotkaniach 

panelowych organizowanych przez Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Współpraca     

z instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu 

Leskiego, w zakresie ochrony praw konsumentów, wymiany poglądów i doświadczeń w tym 

zakresie. 
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5/ Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 

 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów, dostrzega potrzebę edukacyjną w zakresie propagowania 

ochrony   i przestrzegania prawa konsumentów, kierowaną do młodzieży oraz osób w 

podeszłym wieku. W tym zakresie  rzecznik współdziała  z Komendantem Powiatowym Policji 

w ramach  działań  profilaktycznych  wśród  młodzieży i osób starszych , ze względu na 

pandemię działania te mają charakter prewencyjny a treści kolportowane są poprzez ( broszurki, 

ulotki).  

Rzecznik również na bieżąco udostępnia materiały opracowane przez Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, Komisje Nadzoru Finansowego potencjalnym konsumentom 

korzystających z porad w biurze rzecznika jak również materiały te udostępniane w miejscach 

urzędu  ogólnie dostępnych. 

 

VII.11.  STANOWISKO PRACY DS. OŚWIATY 

 

Samodzielne stanowisko do spraw oświaty  - 1 osoba. 

 

Inspektor do spraw oświaty zajmował się bieżącą obsługą szkół  i placówek oświatowych           

w Powiecie Leskim. Koordynował działania szkół oraz współpracę ze Starostwem 

Powiatowym w Lesku. Wśród najważniejszych spraw prowadzonych w roku 2021 wymienić 

należy: 

 

1/ Uchwały Rady Powiatu: 

Łącznie przygotowano 2 uchwały na sesje Rady Powiatu w Lesku. 

 

2/ Akty normatywne Zarządu Powiatu: 

Przygotowano łącznie 16 uchwał dla Zarządu Powiatu w Lesku. 

 

3/ Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania z instytucjami. 

Współdziałano z instytucjami, organizacjami, szkołami, placówkami, Sanepidem, Policją itp. 

Łącznie zajmowano się 27 sprawami. 

 

4/ Udostępnianie informacji publicznej: 

Udzielono odpowiedzi na 5 zapytań. 

 

5/ Rozmieszczanie i wynagradzanie kierownictw jednostek podległych: 

Prowadzono dokumentacje związaną z przygotowywaniem angaży, dodatków stażowych, 

nagród jubileuszowych itp. Dyrektorów szkół.  

 

6/ Nagrody, podziękowania, listy gratulacyjne: 

Przygotowano decyzje o przyznaniu nagród Starosty Leskiego. Łącznie przyznano 4 nagrody     

(jeden wniosek został zweryfikowany negatywnie –złożony po terminie). 

 

7/ Dowody obecności w pracy:  

Ewidencjonowano listy obecności w pracy dyrektorów szkół  i placówek oświatowych. 

 

8/ Urlopy wypoczynkowe: 
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Prowadzono ewidencje urlopów wypoczynkowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych. 

 

9/ Opieka nad emerytami, rencistami osobami niepełnosprawnymi: 

W ramach tej działalności dokonano analizy wniosków i przyznano zapomogi zdrowotne dla 

nauczycieli i emerytów. Łącznie przyznano 6 zapomóg. 

 

10/ Konkursy na stanowiska w jednostkach podległych powiatowi: 

W czerwcu przeprowadzone dwa konkursy na stanowisko dyrektora szkoły. W ich wyniku 

wyłoniono dyrektorów szkół dla następujących placówek: 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesku – p. Monika Kruk; 

2. Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku – p. Roman Wiliński. 

 

11/ Subwencje: 

Dokonano wyliczeń tzw. metryczki subwencji oświatowej oraz prowadzono wszelkie sprawy 

z tym związane. Wystąpiono (z pozytywnym skutkiem) z wnioskiem o przydzielenie środków 

na zajęcia wspomagające dla szkół. Wystąpiono również z wnioskiem o przyznanie dotacji 

podręcznikowej (również z pozytywnym efektem) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Lesku. 

 

12/ Przygotowanie projektu budżetu powiatu: 

W ramach tego zadania przygotowano projekt planu finansowego na 2022 r. 

 

 

13/ Dotacje: 

Rozliczono dotację podręcznikową za 2020 r. oraz ewidencjonowano wszelkie sprawy 

związane z tym zadaniem. 

 

14/ Analizowanie i weryfikowanie planów finansowych dysponentów budżetu: 

Przedkładano comiesięczne sprawozdania z danymi dotyczącymi dodatku wyrównawczego dla 

nauczycieli. Sprawozdanie przekazano do RIO w Rzeszowie. 

 

15/ Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych: 

Duży dział zajmujący się współpracą ze szkołami. W ramach tego opiniowano arkusze 

organizacyjne szkół i placówek oświatowych oraz aneksy. Koordynowano wszystkie sprawy 

związane z funkcjonowaniem oświaty w powiecie. Nabrało to szczególnego znaczenia w czasie 

pandemii. 

 

16/ Wspieranie szkół niepublicznych: 

Na bieżąco monitorowano liczbę miejsc w placówkach (dane niezbędne do przekazania dotacji 

dla tych placówek). 

 

17/ Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych: 

Dokonano weryfikacji szkół i placówek oświatowych w Powiecie Leskim. 

 

18/ System Informacji Oświatowej: 

Na bieżąco składano informacje SIO oraz dokonywano ich weryfikacji. 

 

19/ Kierowanie dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków poza granicami powiatu: 
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Rozpatrzono łącznie 17 spraw związanych ze skierowaniem dziecka do Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego lub do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku. 

 

20/ Realizacja obowiązku nauki i sprawy rekrutacji do szkół: 

We współpracy z firmą Vulcan oraz dyrektorami szkół podstawowych oraz 

ponadpodstawowych w powiecie przeprowadzono rekrutację elektroniczną do szkół 

ponadpodstawowych w Lesku. 

 

21/ Nauczanie indywidualne i rewalidacja indywidualna: 

Wydano 24 decyzje o przyznaniu nauczania indywidualnego lub o potrzebie wczesnego 

wspomaganiu rozwoju dziecka. 

  

22/ Program pomocy materialnej dla uczniów: 

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Leskiego w sprawie realizacji programu wspierania edukacji 

uzdolnionej młodzieży w Powiecie Leskim,  powołana w tym celu komisja stypendialna 

zapoznała się ze złożonymi wnioskami  o przyznanie stypendium Starosty  Leskiego. W wyniku 

przeprowadzonego postępowania,  Zarząd Powiatu podjął uchwałę o przyznaniu stypendiów za 

I i II półrocze roku szkolnego 2020/2021. 

 

23/ Awans zawodowy nauczycieli: 

W związku z wpłynięciem 1 wniosku od nauczyciela o przeprowadzenie postępowania na 

stopień nauczyciela mianowanego przeprowadzono w/w postępowanie. W ich wyniku, w/w  

nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego. 

 

24/ Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 

Zebrano propozycje ze szkół i placówek oświatowych, dokonano korekty zapotrzebowania na 

środki, zaopiniowano przez związki zawodowe i przygotowano projekt uchwały Zarządu w tej 

sprawie. 

 

VII.12. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU – SZKOŁY I PLACÓWKI 

                                                      OŚWIATOWE 

 

VII.12.1  ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESKU 

 

1.Zespół Placówek Oświatowych w Lesku został utworzony z dniem 1 września 2019 r. 

Uchwałą Nr VII.44.2019 Rady Powiatu Leskiego z dnia 17 maja 2019 r. (Akt Założycielski 

stanowi złącznik nr 1 do uchwały, statut stanowi załącznik nr 2 do uchwały). 

2.W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku wchodzą: 

1) Bursa Szkolna w Lesku 

2) Szkolne Schronisko Młodzieżowe ,,Bieszczadnik” w Lesku 

3. Stan zatrudnienia w ZPO na 31.12.2021 r. (Bursa Szkolna + SSM ,,Bieszczadnik”) – łącznie 

16 osób: 

1) dyrektor – 1 

2) wicedyrektor - 1 

3) nauczyciele-wychowawcy w bursie - 4  

4) recepcjonistka - 1 
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5) intendent-magazynier - 1 

6) szef kuchni – 1 

7) pomoc kuchenna – 2 

8) dozorca - konserwator – 3 

9) sprzątaczka – 2 

4. Inwestycje i remonty: 

1) Prace malarsko – remontowe w pokojach mieszkalnych na I i II piętrze, na stołówce 

oraz w świetlicy wykonane przez pracowników ZPO ( luty – maj 2022 r.) 

2) Wyposażenie pokojów z łazienkami w SSM „Bieszczadnik” w wieszaki naścienne na 

odzież wierzchnią – kwota 2.152,35 zł. brutto ( maj 2021 r.) 

3) Doposażenie kuchenek samoobsługowych w SSM „Bieszczadnik” w kuchenki 

mikrofalowe – kwota 553,15 zł brutto ( czerwiec 2021 r.) 

4) Montaż klimatyzacji w kuchni głównej – kwota 8.500 zł. brutto ( lipiec 2021 r.)       

5) Doposażenie kuchni głównej w nowy taboret gazowy – kwota 1774,51 zł. oraz                   

w zamrażarkę skrzyniową – kwota 3 601,74 zł. brutto ( wrzesień i październik 2021 r.) 

6) Wymiana firanek w całym budynku – kwota 5 238 zł. brutto ( listopad 2021 r.) 

7) Remont kominów kotłów warzelnych w kuchni głównej, zgodnie z protokołem 

przeglądu kominiarskiego – kwota 2 700 zł. brutto ( grudzień 2021 r.) 

            

           Zaplanowane na rok 2021 prace remontowe polegające na usunięciu awarii centralnego 

ogrzewania w kwocie 23 800 zł. brutto z przyczyn techniczno-organizacyjnych przesunięto na 

kolejny rok kalendarzowy, z terminem wykonania do 20 czerwca 2022 r. Środki finansowe 

zabezpieczono w budżecie jednostki. 

 

 

I. BURSA SZKOLNA W LESKU 

 

1. Bursa Szkolna w Lesku została utworzona z dniem 1 września 2002 r. Uchwałą                  

Nr XIII/60/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 18 lipca 2002 r. 

2. Bursa jest placówką zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie uczniom                        

w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. 

3. Ponadto bursa zapewnia wychowankom: warunki do nauki, pomoc w nauce, warunki 

do rozwijania zainteresowań i szczególnych uzdolnień oraz warunki umożliwiające 

uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce. 

4. Bursa prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są 

przewidziane ferie szkolne. 

5. Dokumenty regulujące pracę placówki to między innymi: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.                         

w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, 

warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad 

odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach  

(Dz.U.2015.poz.1872) 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.                         

w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych 

ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych 

oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania 

nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U.2017.poz.1606) 

 Statut Bursy Szkolnej w Lesku ( Uchwała Nr 13/2019/2020 Rady Pedagogicznej 

Bursy Szkolnej w ZPO w Lesku z dnia 4 czerwca 2020r.) 

 Roczny plan wychowawczy 

 Program wychowawczo-profilaktyczny 

6. Siedziba Bursy Szkolnej w Lesku od 1 stycznia 2018 r. mieści się na III piętrze                      

w budynku SSM ,,Bieszczadnik”. 

7. Placówka dysponuje łącznie 60 miejscami noclegowymi w 16 pokojach mieszkalnych 

oraz zapleczem sanitarno-higienicznym i rekreacyjnym (świetlica, sala komputerowa). 

8. Średnioroczna liczba mieszkańców bursy w roku 2021 wynosiła 37,1 osób, z czego: 

1) Liceum Ogólnokształcące - średniorocznie: 0 osób 

2) ZSTiA – Liceum Plastyczne - średniorocznie: 17,7 osób 

3) ZSTiA – Technikum: średniorocznie: 15,8 osób 

4) ZSTiA – szkoła zawodowa lub branżowa: średniorocznie: 2,6 osoby 

5) Zespół Szkół Leśnych - średniorocznie: 1 osoba 

9. W związku z pandemią Covid 19 praca odbywała się z zastosowaniem reżimu 

sanitarnego obowiązującego w bursie. W trakcie hybrydowej pracy szkół 

ponadpodstawowych placówka umożliwiała pobyt dla uczniów odbywających zajęcia 

praktyczne, to jest w szkole branżowej, technikum i  liceum plastycznym. 

 

II. SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE ,,BIESZCZADNIK” W LESKU 

  

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Bieszczadnik” w Lesku zostało utworzone z dniem   

     1 września 2002 r. Uchwałą Rady Powiatu Leskiego Nr XIII/58/2002 z dnia 18 lipca    

2002 r.      

2. Schronisko zlokalizowane jest w budynku przy Al. Jana Pawła II 18 B, 38-600 Lesko. 

3. Schronisko jest czynne cały rok. 

4. Posiada 140 miejsc noclegowych, a w miesiącach wakacyjnych t.j. lipcu i sierpniu - 200 

miejsc w pokojach 3 lub 4 osobowych (część pokoi z łazienkami). 

5. Placówka dysponuje zapleczem kuchennym, rekreacyjnym oraz sanitarno-

higienicznym. 

6. SSM  jest placówką oświatowo-wychowawczą, zadaniem której jest: 

1) zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży szkolnej,  

2) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa jako aktywnych form wypoczynku,  

3) przekazywanie informacji turystycznej o regionie oraz bazie schronisk 

młodzieżowych, 

4)  integracja dzieci i młodzieży oraz kształtowanie ich umiejętności współżycia                   

w grupie. 
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7. Dokumenty regulujące pracę placówki to między innymi: 

 Regulamin organizacyjny SSM, Uchwała Nr 145.236.2018 Zarządu Powiatu 

Leskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. 

 Statut SSM, Uchwała Rady Powiatu w Lesku Nr XXXVII.212.2013 z dnia  

27 września 2013 r. 

8. Dane statystyczne za 2021 r.: 

- liczba dni otwarcia schroniska - 204 dni, 

- stopień wykorzystania – 32 %, ( lipiec – 77 %, sierpień – 67 % ) 

- liczba turystów korzystających z noclegów w schronisku – 1 876, 

- liczba udzielonych noclegów – 12 308, 

- liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów w schronisku – 9, 

- liczba udzielonych noclegów turystom zagranicznym – 72. 

9. W związku z wystąpieniem stanu pandemii COVID – 19 i ograniczeniem  

w funkcjonowaniu jednostki na mocy rozporządzenia MEiN, w miesiącach: styczeń, 

luty, marzec, kwiecień i maj 2020 r. SSM „Bieszczadnik” nie świadczyło usług 

noclegowych. Wszyscy klienci schroniska w okresie występowania pandemii byli 

przyjmowani w oparciu o Regulamin Szkolnego Schroniska „Bieszczadnik” podczas 

pandemii Covid – 19, z zastosowaniem wszelkich reguł sanitarnych.  

 

Zespół Placówek Oświatowych świadczył również usługę sprzedaży obiadów dla 

zainteresowanych osób z zewnątrz. Pomimo ograniczeń wynikających z wystąpienia pandemii 

w roku 2021 sprzedano: 2 744 obiadów klientom z zewnątrz. 

 

VII.12.2. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LESKU 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesku (Państwowy Zakład 

Wychowawczy) został powołany przez Prezydium  Wojewódzkiej Rady Narodowej        

w Rzeszowie 17 października 1970 r. Z dniem 1 maja 1984 r. Państwowy Zakład 

Wychowawczy został przekształcony w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 

 

 

1.Organizacja Ośrodka 

 

We wrześniu 2021 r., naukę w Ośrodku rozpoczęło 31 uczniów. 
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L.p.     Rodzaj szkoły  Liczba uczniów     chłopcy   dziewczęta 

 1.      Przedszkole        4          3           1 

 2.  Szkoła podstawowa        16          11           5 

 3. Szkoła 

przysposabiająca do 

pracy 

        7             2           5 

 5. Indywidualne zajęcia 

rewalidacyjno- 

wychowawcze 

       4           2             2 

 

 

 Struktura organizacyjna przedstawiała się następująco:   

 jeden oddział przedszkolny, 

 cztery oddziały szkoły podstawowej 

 jeden oddział szkoły przysposabiającej do pracy , 

 indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, 

 jedna  grupa wychowawcza w internacie, 

 jedna grupa świetlicowa 

 wczesne wspomaganie rozwoju 

 

W Ośrodku pracuje: 

 Dyrektor Ośrodka 

 21 nauczycieli pełnozatrudnionych, 

 1 nauczyciel w niepełnym wymiarze godzin, 

 12  pracowników administracji i obsługi 

   

 Podział nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku pod względem posiadanych stopni awansu 

zawodowego przedstawia się w sposób następujący : 

 Kontraktowi – 3 

 Mianowani – 5 

 Dyplomowani – 15 

    Wszyscy pracownicy pedagogiczni mają pełne kwalifikacje do nauczanych przedmiotów. 

 

2. Osiągnięcia uczniów, udział w konkursach zawodach 

 

Uczniowie Ośrodka z sukcesami wzięli udział w konkursach plastycznych, 

organizowanych przez różne instytucje m.in.: 

 konkurs plastyczny zorganizowany przez Muzeum lizaka- „ Mój wymarzony 

lizak”( 09.2021 r.) 

 Międzyszkolny gminny konkurs na kartkę i szopkę bożonarodzeniową organizowany 

przez Szkołę Podstawową w Hoczwi ( biorący udział w konkursach otrzymali 
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pamiątkowe dyplomy i upominki: (12.2021 r. ) 

 „Moja wymarzona rybka- ogólnopolski – Muzeum Złotej Rybki w Krzemiennej 

(02.2021 r .) 

 „Piękna nasza Polska cała- ogólnopolski – Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 

w Bielsku Podlaskim oraz „ Małe Marzenia” Stowarzyszenie pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym i osobom Potrzebującym Wsparcia ( 04.2021 r.) 

 „ABC Społecznej Krucjaty Miłości w życiu codziennym- międzypowiatowy- Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku: I miejsce – Szymon Biodrowicz, II miejsce – 

Filip Zagórski, III miejsce Karolina Bańczak, Klaudia Januszczak ( 05.2021 r) 

 „Święty Józef- Strażnik Rodziny, Szkoły, Kościoła i Ojczyzny” - wojewódzki- SOSW 

w Strzyżowie : II miejsce – Filip Zagórski, III miejsce – Karolina Bańczak (05.2021 

r.) 

 „Zostań przyjacielem gór- ogólnopolski – Słotwiny Arena  Krynica Zdrój( 04- 05. 

2021 r.) 

 „ Nasza Flaga- ogólnopolski  - Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie Fundacja 

Szczęśliwe Dzieciństwo (05.2021 r.) 

3.Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

Nauczyciele współpracują z licznymi instytucjami na rzecz rozwoju uczniów i promocji 

Ośrodka w środowisku lokalnym. Są to : MOPS, PCPR, GOPS, Biblioteka Powiatowa, 

Bieszczadzki Dom Kultury, Policja, Straż Pożarna, Nadleśnictwo Lesko i Baligród, Parafia, 

lekarze rodzinni, pielęgniarka szkolna, placówki oświatowe na terenie gminy i powiatu. 

Współpraca ta jest ważna i wspiera działalność wychowawczo- profilaktyczną Ośrodka.               

Z inicjatywy  zaangażowanych nauczycieli i wychowawców w Ośrodku w I semestrze,                 

w szczególnie trudnych warunkach obostrzeń sanitarnych i przy zastosowaniu procedur 

bezpieczeństwa.   

W ramach rządowego Programu  kompleksowego wsparcia dla rodzin” Za Życiem” 

dodatkowymi zajęciami zostało objętych 21 dzieci w wieku 3-7 lat, w różnym wymiarze godzin 

w zależności od potrzeb rozwojowych. Zajęcia dostosowano do dysfunkcji rozwojowych dzieci 

i miały charakter całościowy, obejmujący wsparciem rodzinę dziecka. Przeprowadzono zajęcia  

z zakresu integracji sensorycznej, logoterapii, tyfloterapii, rozwijające komunikację 

pozawerbalną- AAC, terapia psychologiczna, ogólnorozwojowe, terapia autyzmu . Zajęcia 

prowadzili wykwalifikowani specjaliści z zakresu pracy z dzieckiem autystycznym, logopedzi, 

tyflopedagog, terapeuci SI, psycholog szkolny, oligofrenopedagodzy. Rodzice dzieci biorących 

udział w zajęciach z chęcią korzystali z instruktażu i poradnictwa , mieli możliwość 

bezpośredniej obserwacji zajęć i zapoznania się z metodami pracy i oddziaływań 

terapeutycznych. 

W celu podniesienia jakości pracy Dyrektor Ośrodka powołała na początku roku szkolnego 

Zespół Doradczy w składzie ( R. Nieznańska, H. Farenholc- Olesiuk, M. Ząbkiewicz,                   

K. Dżugan), który  aktywnie wspierał i doradzał w sprawach dydaktyczno- wychowawczych 

czy organizacyjnych. Pani Ewa Nosek koordynowała prace nad wejściem szkoły do OSE                
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i wprowadzenia programu Microsoft Office 365. We wrześniu otrzymaliśmy w ramach 

programu Polska Cyfrowa – Nauczanie zdalne 3 laptopy ( dwa w szkole , jeden w internacie), 

w listopadzie otrzymaliśmy tablety w ramach programu „ Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” 

otrzymane z wsparcia Ministerstwo Cyfryzacji. Tablety użyczono nauczycielom i uczniom ,do  

korzystania na zajęciach jako elektroniczny nośnik informacji i działań edukacyjnych.                                                                                                                                          

W październiku na wniosek Dyrektora Ośrodka Pani Renata Nieznańska otrzymała nagrodę 

Starosty Leskiego za osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej i wzorowym 

wypełnianiu obowiązków pedagoga szkolnego.                                                                                                                                                     

W grudniu wszyscy nauczyciele, oprócz nauczyciela wychowania przedszkolnego mogli 

skorzystać z dofinansowania  ze środków MEN w wysokości 500 zł na zakup urządzeń, 

nośników i oprogramowania niezbędnego w nauczaniu zdalnym. Dyrektor Ośrodka podpisała 

umowę o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych z Bankiem PKO BP ,                        

po wcześniejszych konsultacjach ze związkami zawodowymi .                                                                                                                                                                                                                                        

Od września prowadzono współpracę z uczelniami wyższymi poprzez umożliwienie odbycia 

praktyk studenckich 4 studentkom w pełnym wymiarze godzin.                                                                                          

Każda klasa, grupa w internacie  została wyposażona w miarę posiadanych środków  w pomoce 

dydaktyczne wg potrzeb zgłaszanych przez  nauczycieli .                                                                                                                                                                                

W I semestrze odbyły się spotkania teamów w klasach II szkoły podstawowej, klasie V i klasie 

przysposabiającej do pracy. Na tych spotkaniach obecni byli zaproszeni rodzice. Poruszane 

były kwestie pojawiających się problemów wychowawczych i próba wspólnego wypracowania 

rozwiązań. Rodzice zostali zapoznani z protokołami i wnioskami z posiedzenia teamów, brali 

udział w ewaluacji programów IPET swoich dzieci.  W listopadzie odbyło się spotkanie                 

z rodzicami, została wybrana nowa Rada Rodziców, ustalono składkę członkowską. Rodzice 

zostali zapoznani z procedurami bezpieczeństwa stosowanymi w Ośrodku i zmianami                   

w Statucie Ośrodka w związku z wprowadzeniem środków bezpieczeństwa w sposób doraźny 

i krótkotrwały w sytuacjach trudnych i  koniecznością podpisania odpowiednich zgód. 

Podpisano porozumienie o współpracy z Niepublicznym Ośrodkiem Psychoterapii                         

w Ustrzykach Dolnych , świadczący usługi wsparcia dziecka , rodziny w ramach NFZ. 

W II semestrze kontynuowano  współpracę z uczelniami wyższymi poprzez umożliwienie 

odbycia praktyk studenckich : dwoje  studentów  w pełnym wymiarze godzin.                                                                                                                                                                                                                                                                        

W kwietniu ( 16 kwiecień 2021 r ) odbyło się spotkanie z rodzicami, na którym rodzice zostali 

zapoznani z możliwościami współpracy z  Niepublicznym Ośrodkiem Psychoterapii                      

w Ustrzykach Dolnych , świadczący usługi wsparcia dziecka , rodziny w ramach NFZ. 

Zaproszeni goście , pracownicy w/w placówki zachęcali rodziców do współdziałania. Rodzice 

zapoznali się z prezentacją przygotowaną przez Panią Ewę Nosek a nawiązujące do metod             

i technik pracy w SOSW w Lesku w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Rodzice mogli 

ocenić efekty  pracy nauczycieli i uczniów w tworzeniu książeczek sensorycznych, zachęcano 

rodziców do wykorzystania tej metody do pracy z dzieckiem podczas wakacyjnego 

odpoczynku.  W ramach współpracy z Radą Rodziców sfinansowano poczęstunek na 

pasowaniu ucznia i przedszkolaka, upominki na Mikołajki, poczęstunek na Dzień Dziecka, 

zakupiono upominki dla absolwentów Ośrodka oraz nagrody książkowe i gry planszowe dla 

każdego ucznia na zakończenie roku szkolnego. 
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W Ośrodku zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Na bieżąco prowadzone są 

kontrole obiektu oraz sprzętu pod kątem prawidłowego działania. 

 

4.  Zakres wykonanych prac w Ośrodku: 

 

Od początku roku szkolnego 2020/2021 wdrożono przepisy sanitarne w ramach procedur 

bezpieczeństwa przeciwdziałaniu COVID-19, umieszczono na stronie internetowej 

opracowane  procedury wg wskazań Głównej Inspekcji Sanitarnej. Dyrektor Ośrodka na 

spotkaniu z pracownikami Sanepidu został zobowiązany do utrzymywania stałego kontaktu         

z oddziałem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej i informowanie o ewentualnych 

zachorowaniach wśród uczniów i kadry nauczycieli. Wszyscy pracownicy zapoznali się                

z zasadami sanitarnymi, rodzice również zostali poinformowani o tym fakcie  i podpisali 

stosowne oświadczenia.   W placówce wyznaczono strefę wspólną, a rodzice mogą 

odprowadzać dzieci  w granicach strefy . Codziennie mierzona jest temperatura ciała, przez 

wyznaczone do tego osoby, obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk przed wejściem do 

pomieszczeń szkolnych a osoby z zewnątrz zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych. 

W placówce wyznaczono pomieszczenie – izolatkę do ewentualnego przetrzymania osoby           

z objawami mogącymi sugerować zachorowanie na COVID -19. W ścisłym reżimie 

sanitarnym, codziennej dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni płaskich. Ośrodek pracuje           

w trybie stacjonarnym, również pozostałe zajęcia odbywają się bez zakłóceń. W Ośrodku 

zapewnione są bezpieczne i higieniczne  warunki pracy: zakupione podajniki z jednorazowymi 

ręcznikami, korzystanie ze środków do dezynfekcji i wdrażanie w ta procedurę uczniów 

wpływa na stan sanitarny i zdrowotny uczniów i kadry. Wszyscy nauczyciele i pracownicy 

obsługi przestrzegają regulaminów wewnętrznych Ośrodka oraz ogólnych przepisów BHP.                             

W I półroczu  wykonano szereg prac modernizacyjnych i remontowych w zakresie bazy 

Ośrodka :  

Styczeń 

 remont pomieszczenia na piętrze I i przygotowanie go  z przeznaczeniem na salę 

audiowizualną, (zakup telewizora do sali przez Stowarzyszenie „ Ciepły Wiatr”, 

 remont sali gimnastycznej( tynkowanie sufitu, który odpadł w połowie sali, 

szpachlowanie i malowanie ścian, uporządkowanie otoczenia, wyniesienie i utylizacja 

zużytego sprzętu do ćwiczeń, 

 wnioskowanie o dofinansowanie   przez organ prowadzący  zakupu i montażu 

wykładziny na sali gimnastycznej, 

 zakup rolet do pomieszczeń w internacie, sali gimnastycznej oraz sali audiowizualnej 

 doposażenie sekretariat w program komputerowy do prowadzenia wyżywienia            

w placówce, 

 doposażenie magazynu i sali gimnastycznej w regały ,pozwalające na utrzymanie ładu 

i porządku. 

 

 



Strona 61 z 79 
 

Wrzesień : 

 wyremontowano pomieszczenie na parterze  na potrzeby gabinetu psychologa, 

 powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie spisu z natury, 

 wyremontowanie pokoju nauczycielskiego (montaż paneli podłogowych, malowanie 

ścian), 

 modernizacja pomieszczeń w przedszkolu (wymiana drzwi, montaż paneli, malowanie 

ścian, montaż rolet), 

 wycięcie drzewa na terenie Ośrodka  przez Straż Pożarną, 

 modernizacja pomieszczenia na III piętrze na potrzeby izolatki. 

Październik 

 przegląd techniczny pomieszczeń w Ośrodku z udziałem pracownika Starostwa 

Powiatowego w Lesku, celem dokonania prac remontowych w budynku, 

 uszczelnianie dachu (pojawiły się przecieki i konieczne było dokonania lepikowania), 

 zakup kołder, pościeli, prześcieradeł do internatu, 

 zakup przez Stowarzyszenie „ Ciepły Wiatr” 6 podkładów wodoodpornych na 

materace do łóżek w internacie. 

Listopad 

 zmiana umowy z LPK w sprawie składowania ,segregacji i wywozu śmieci                  

z Ośrodka, 

 podpisanie umowy z firmą „Orlef” w sprawie przeprowadzenia remontu pomieszczeń     

w internacie ( w ramach wsparcia przez organ prowadzący), 

 zakup mat treningowych do przedszkola i sali wyciszeń, 

 zrealizowanie dotacji do przedszkola (zakup wyposażenia wg potrzeb), 

 remont pomieszczenia na III piętrze (były magazyn) z przeznaczeniem na salę 

wyciszeni, 

 uporządkowanie pomieszczenia, wywóz starych, zużytych łóżek, mebli, itp. 

 doposażono sekretariat w wielofunkcyjną drukarkę, 

Grudzień 

 wywieziono dokumenty przeznaczone do zniszczenia zalegające w archiwum 

(Rzeszów), 

 remont pomieszczeń w internacie  piętro II i III ( sypialnie, pracownia komputerowa, 

świetlica) montaż paneli podłogowych, wymiana kontaktów elektrycznych, likwidacja 
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starych wentylacji, montaż parapetów, malowanie ścian , wymiana drzwi w miarę 

potrzeb, wymiana pękniętego okna w sali  gimnastycznej), 

 dokonanie przeglądu instalacji elektrycznej , pomiarów, sporządzenie odpowiedniej 

dokumentacji . 

 zakup kuchenki elektrycznej , miksera i odtwarzacza do Pracowni Gospodarstwa 

Domowego, 

 napisanie wniosku do programu „ Reklama dzieciom”. 

 

W II semestrze sfinalizowano następujące działania promujące i zarządcze mające na celu 

doposażenie Ośrodka , poprawę wizerunku w środowisku lokalnym i podniesienie jakości 

pracy Ośrodka: 

 zakwalifikowanie się do programu „ Reklama dzieciom” - doposażenie sali integracji 

sensorycznej, sali wyciszeń i wczesnego wspomagania rozwoju na kwotę 20 tys. zł., 

 złożenie wniosku do programu „ Aktywna tablica”, 

 złożenie wniosku do PFRON na nowego busa szkolnego, 

 wnioskowanie i realizowanie szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

na kwotę 28 tys. zł., 

 pozyskanie środków na remont sali gimnastycznej, korytarza głównego, korytarzy 

szkolnych, półpięter, 

 udzielenie wywiadu dla telewizji publicznej TVP 1, nawiązujący do współpracy 

Ośrodka i Stowarzyszenia „Ciepły Wiatr”  z Nadleśnictwami w RDLP w Krośnie, 

 opracowanie folderów , wysłanie pism i folderów do wszystkich szkół podstawowych, 

przedszkoli w powiecie i poza jego granicami, 

 umieszczenie artykułu promującego ofertę edukacyjną i rekrutacyjną w „Echo 

Bieszczadów”, 

 złożenie wniosku na dotację do podręczników szkolnych na przyszły rok szkolny. 

 

Współpraca ze Stowarzyszeniem „ Ciepły Wiatr”- w ramach wspólnego działania 

dokonano następujących zadań : 

 wyposażenie sali telewizyjnej w telewizor z dostępem do internetu ( dzięki temu mogą 

odbywać się zajęcia z dostępem do teatru on-line, zwiedzanie wystaw oraz udział       

w różnych wydarzeniach( pokaz filmowy, koncert z filharmonii itp.), 

 udział w warsztatach strategicznych dot. strategii i rozwoju Gminy Lesko, 
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 doposażenie sali gimnastycznej w przyrządy i pomoce do ćwiczeń , zabaw i gier 

zespołowych, 

 zakup tabliczek z numeracjami na drzwiach poszczególnych pomieszczeń w Ośrodku, 

 współpraca podczas organizacji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. 

 

  DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 

 Nauczyciele  regularnie podnoszą jakość swojej pracy poprzez udział w licznych 

szkoleniach on-line, kursach i studiach podyplomowych, webinariach.                                                                             

W wyniku przystąpienia Ośrodka  do Krajowego Funduszu Szkoleniowego   

nauczyciele w II semestrze wzięli udział  w następujących szkoleniach:       

 szkolenie certyfikowane : „ Trening Umiejętności Społecznych „ - Centrum 

Szkoleniowo- Terapeutyczne SENS - 15.04.2021- 23.06.2021, 

 szkolenie certyfikowane : „ Trening Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji 

Trudnych”  - Centrum Szkoleniowo- Terapeutyczne SENS – 15-16.06.2021 r., 

 kurs metody Johansen IAS 6-8.05.2021 r., 

 w trakcie realizacji pozostają studia podyplomowe z zakresu logopedii ( realizuje 

dwóch nauczycieli), 

Koszt szkoleń finansowanych z KFSZ i dofinansowania Starostwa Powiatowego wynosi 

wynosi 27 tys. zł. Wybrane formy doskonalenia poszczególnych nauczycieli  znajdują się           

w sprawozdaniach nauczycieli z realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych                           

i opiekuńczych , stanowiących załącznik do niniejszego sprawozdania z realizacji Planu 

Nadzoru Pedagogicznego w II semestrze roku szkolnego 2020/2021. 

  W II  półroczu  kontynuowano i wykonano szereg prac modernizacyjnych                              

i wyposażeniowych  w zakresie bazy Ośrodka : 

 Luty : 

 zaplanowanie i zamontowanie tablicy informacyjnej o lokalizacji poszczególnych 

pomieszczeń w  Ośrodku, 

 zakup regałów do magazynu. 

Marzec : 

 zamontowanie tabliczek z numerami pomieszczeń i informacyjnych, 

 przyłączenie instalacji  światłowodowej  do sali telewizyjnej, 

 zakup koszy trójdzielnych do segregacji śmieci i rozmieszczenie ich na każdej 

kondygnacji wejściu głównym  i kuchni, 
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 wymiana listew podłogowych w korytarzu na I piętrze, 

 zakup bindownicy i laminatora do pracowni poligraficznej, 

 remont korytarza na parterze, malowanie ścian, wykonanie nowej elewacji lamperii, 

 zakup nowych odtwarzaczy CD z Bluetoo do przedszkola i internatu. 

Kwiecień :   

 udział w szkoleniu on-line sekretarza Ośrodka, 

 sfinalizowanie prac i podpisanie nowego regulaminu wynagrodzeń pracowników 

samorządowych, 

 kontynuowanie prac remontowych korytarza na parterze budynku, wymiana drzwi do 

magazynku pod schodami. 

Maj : 

 remont korytarza na parterze  i przejścia do jadalni, 

 zakup  i zasadzenie pelargonii do skrzynek na patio. 

Czerwiec: 

 Remont przejścia na półpiętro na I piętro, 

 zakup godła i nowych tablic z nazwą Ośrodka i typami szkół do zamontowania na 

zewnątrz budynku. 

 

Lipiec – Sierpień : 

 prace porządkowe w Ośrodku i w otoczeniu placówki, 

 odnowiono korytarze na III piętrze ( internat ). 

 

Wrzesień: 

 odmalowanie sekretariatu 

 przygotowanie klasy do organizowania zajęć edukacyjnych w klasie 1, 

 realizacja dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych  (na kwotę      

14 136,57). 

 

Październik: 

 

 założenie domofonu przy wejściu głównym w Ośrodku 

 zaplanowanie i przeprowadzenie alarmu pożarowego we współpracy z Komendą 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lesku, 

 szkolenie wszystkich pracowników w sprawie RODO, 

 wycięcie 3 świerków przy drodze dojazdowej na terenie Ośrodka z pomocą strażaków. 
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Listopad: 

 zakup pralko-suszarki do szkolnej pralni, 

 zakup pomocy dydaktycznych do pracowni integracji sensorycznej, 

 doposażenie sali gimnastycznej ( sprzęt rehabilitacyjny), 

 doposażenie gabinetu logopedycznego, 

 doposażenie pracowni gospodarstwa domowego 

 

Grudzień: 

 

 odnowienie i odmalowanie korytarza na III piętrze, 

 realizacja programu „ Laboratoria Przyszłości” ( 30 tys. zł), 

 zakończenie realizacji zajęć wspomagających, 

 udział w jarmarku bożonarodzeniowym, 

 sfinalizowanie programu „ Aktywna tablica” ( 43 750 zł), 

 zrealizowano dotację dla przedszkola  ( 4 413 zł ). 

 

5. Imprezy i współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

W II semestrze, w szczególnie trudnych warunkach obostrzeń sanitarnych i przy zastosowaniu 

procedur bezpieczeństwa  zorganizowano następujące imprezy i uroczystości m.in.: 

 zabawa karnawałowa ( 11.02.21 r.), 

 warsztaty plastyczne „ Zima” ( II 2021), 

 kiermasz świąteczny wielkanocny, 

 konkurs szkolny „ Moje książeczki sensoryczne”, 

 Dzień Ziemi, 

 udział w challengu z okazji Światowego Dnia Autyzmu „ Niebieskie motyle”, 

 akademia z okazji Konstytucji 3 Maja, 

 udział w challengu z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, 

 wystawa książeczek sensorycznych w Bibliotece Miejskiej (maj 2021), 

 Dzień Dziecka i Sportu, 

 udział w przedstawieniu kukiełkowym „Calineczka” i sesji fotograficznej, 

 udział w zorganizowanym przez nauczycieli Ośrodka „Teatrzyku odjazdowym” 

 Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych ( 17.06.2021), 

 „Cała Polska Czyta Dzieciom” - akcja ogólnopolska, 
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 udział w prezentacji o przeciwdziałaniu uzależnieniom i zachowaniom 

niebezpiecznym przygotowanej przez uczennicę klasy przysposabiającej do pracy, 

 uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021.                                       

                                                             

VII.12.3. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  W LESKU 

 

1.Historia powstania: 

 

Liceum Ogólnokształcące zostało założone 2 lutego 1946 r.  

Oficjalna nazwa szkoły  wówczas brzmiała: Prywatne Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum. 

Jako właściciele zakładu szkolnego,  w formularzu sprawozdawczo-statystycznym zostali  

wpisani: Zarząd Miejski w Lesku i Koło Rodzicielskie.  

W lutym 1949 mocą Zarządzenia Ministra Oświaty, Szkoła została upaństwowiona  

i otrzymała nazwę: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego w Lesku. 

2.Opis szkoły: 

 

Liceum Ogólnokształcące w Lesku, przygotowuje młodzież do podjęcia studiów 

wyższych w kraju i za granicą. Nauka w trybie dziennym  trwa 3 lata (po gimnazjum) i 4 lata 

(po szkole podstawowej). Po tym okresie Absolwenci zdają egzamin maturalny.  

 

3.Struktura zatrudnienia w roku 2021 

 

stopień awansu liczba nauczycieli 

nauczyciel dyplomowany 20 

nauczyciel mianowany 4 

kontraktowy 1 

stażysta 1 

 

4.Wyniki egzaminu maturalnego w roku 2021: 

 

Przedmiot  LO Lesko powiat 

zdało 

% 

średni 

wynik% 

zdało% średni 

wynik % 

polski/pp 97 61 92 55 

angielski/pp 100 79 93 67 

matematyka/pp 95 64 80 48 

 

    W związku z pandemią Covid 19 ustne egzaminy maturalne nie odbyły się. 
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VII.12.4. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LESKU 

 

1.Informacje nt. powstania Poradni oraz podstaw jej funkcjonowania: 

 

1 września 1974 roku Orzeczeniem Organizacyjnym Bieszczadzkiego Urzędu Powiatowego    

w Lesku została powołana do działalności Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa        

w Lesku, która swym zasięgiem obejmowała Powiat Bieszczadzki.  

W wyniku zmiany przepisów oświatowych Decyzją Kuratora Oświaty w Krośnie z dnia  

23 września 1993 roku Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Lesku została przekształcona     

w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesku. Wówczas Poradnia obejmowała swym 

zasięgiem miasto               i gminę Lesko oraz gminy: Baligród, Cisna, Solina, Olszanica. 

Podstawą działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku jest Regulamin 

Organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Powiatu Leskiego w dniu 28 kwietnia 2003 roku  

(Uchwała Nr 11/33/2003) oraz Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku, 

zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną    w dniu 30 sierpnia 2013r. (Uchwała Nr 8-2012/2013 

i Uchwała Nr 11-2017/2018 – w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie).  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesku jest jednostką organizacyjną Powiatu 

Leskiego, działającą w formie jednostki budżetowej. Nie posiada własnego majątku.  

Jej siedziba mieści się w budynku należącym do Powiatu Leskiego, przy ul. Wincentego Pola 1, 

38-600 Lesko. Swoim zasięgiem obejmuje teren Powiatu Leskiego.  

Organem Prowadzącym Poradni jest Powiat Leski, a Organem Nadzorującym Podkarpacki 

Kurator Oświaty w Rzeszowie. Obsługę finansowo-księgową Poradni prowadzi Powiatowy 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesku. 

 

2.Stan zatrudnienia w PPP w Lesku na dzień 31.12.2021r. 

 

Liczba pracowników zatrudnionych w Poradni: 

a) pedagodzy – 3 (3 etaty) 

b) psycholodzy – 2 (2 etaty) + 5 godz. ponadwymiarowych 

c) logopeda – 1 (1 etat) + 10 godz. ponadwymiarowych 

d) pracownik służby zdrowia – 1 (1/8 etatu) 

e) sekretarz poradni – 1 (1 etat) 

f) pracownik gospodarczy – 1 (1 etat) 

g) konserwator – 1 (1/2 etatu) 
 

3.Dane z działalności statutowej poradni w 2021 roku  

1/ W roku 2021 zgodnie z Arkuszem organizacji na rok szkolny 2021/2022 pod opieką Poradni 

było 5 087 dzieci i młodzieży. Ze względu na znaczne ograniczenia w funkcjonowaniu 

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych spowodowane stanem epidemii SARS-CoV-2 w 

roku sprawozdawczym liczba przyjętych w Poradni dzieci i młodzieży jest znacznie mniejsza 
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niż w latach ubiegłych (ograniczona możliwość prowadzenia badań/zajęć w terenie przedszkoli 

i szkół). Liczba przyjętych dzieci i młodzieży – 463 (w tym ujęte są dzieci, które jeden  

raz zostały zarejestrowane w BAZIE 3P, a uczęszczają systematycznie na terapię  

i inne zajęcia do Poradni – raz w tygodniu lub co dwa tygodnie przez cały rok szkolny). 
 

2/ Działalność diagnostyczna poradni: 

a) liczba diagnoz psychologicznych – 299 

b) liczba diagnoz pedagogicznych – 288 

c) liczba diagnoz logopedycznych – 142 

d) liczba diagnoz lekarskich – 53 

e) liczba przeprowadzonych badań przesiewowych – 210 
 

3/ Bezpośrednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży oraz 

rodzicom: 

a) liczba dzieci objętych zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi – 8 

b) liczba dzieci objętych terapią logopedyczną – 43 

c) liczba dzieci objętych terapią psychologiczną – 16 

d) liczba dzieci objętych psychoterapią – 17 

e) liczba dzieci objętych socjoterapią – 9 

f) liczba dzieci, które skorzystały z indywidualnych porad – 4 

g) liczba dzieci, które skorzystały z porad bez badań – 5 

h) liczba indywidualnych konsultacji dla rodziców – 173 
 

4/ Pośrednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży: 

a) liczba wydanych orzeczeń – 49 

b) liczba wydanych opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – 11 

c) liczba wydanych opinii – 156 

d) liczba wydanych informacji o wynikach przeprowadzonych badań – 163 

 

5/ Działalność w ramach wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji 

    zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:  

a) liczba indywidualnych konsultacji dla nauczycieli i wychowawców klas – 35 

b) liczba konsultacji dla pedagogów szkolnych – 105 

c) liczba indywidualnych konsultacji dla dyrektorów szkół, poradni, innych – 64 

d) liczba warsztatów dla pedagogów szkolnych – 1 (9 uczestników) 

e) liczba spotkań z przedstawicielami instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży – 4 

f) liczba spotkań na radach pedagogicznych szkół – 1 (25 uczestników) 

g) liczba przedsięwzięć o charakterze środowiskowym – 1 (4 uczestników) 

 

4.Dane dotyczące realizacji innych zadań pozastatutowych 

Poradnia nie realizowała w okresie sprawozdawczym strategii rozwoju i nie brała udziału  

w realizacji żadnego projektu. 
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VII.12.5. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i ARTYSTYCZNYCH  W LESKU 

 

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych jest największą szkołą kształcącą absolwentów 

ośmioklasowej szkoły podstawowej i absolwentów gimnazjów na terenie Powiatu Leskiego. 

Kształci uczniów zarówno w Technikach (nauka trwa 4 lata dla absolwentów gimnazjum i 5 lat 

dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej), Liceum Sztuk Plastycznych (nauka trwa 

4 lub 5 lat) jak również w Branżowej Szkole (nauka trwa 3 lata). 

 

VII.12.5.1.   KIERUNKI KSZTAŁCENIA: 

 

I. Technikum: 

 

1)Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - na tym kierunku uczeń przygotowywany 

jest do planowania i organizacji żywienia zbiorowego i żywienia rodziny, sporządzania potraw 

zgodnie z zasadami oraz racjonalnego żywienia, estetycznego podania i prawidłowej obsługi 

konsumenta. W ramach kierunku wprowadzono innowacje: dekorowanie potraw, aranżacja 

stołu i dekoracja potraw. 

 

 

2) Technik Ekonomista  

Kierunek ten przygotowuje uczniów do pracy księgowego, menadżera, doradcy podatkowego,  

finansowego w firmach i instytucjach, dystrybutora w firmie handlowej, agenta 

ubezpieczeniowego, bankiera, analityka finansowego. Na kierunek wprowadzono innowację -

Podstawy działalności służby celnej oraz innowację policyjno-prawną. 

 

3) Technik Hotelarstwa 

Uczniowie przygotowywani są do fachowej i kompleksowej obsługi gości hotelowych, 

zbierania danych, gromadzenia informacji, kreowanie rozwoju i planowania różnego rodzaju 

usług hotelarskich na potrzeby różnych instytucji.  Na kierunek wprowadzono innowację 

pedagogiczną - Animator czasu wolnego. 

 

4) Technik Informatyk 

Kierunek przygotowuje uczniów do kreatywnego myślenia, podejmowania decyzji, tworzenia 

z pasją przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Uczniowie nabywają umiejętności  

z zakresu montażu i eksploatacji komputerów osobistych, urządzeń peryferyjnych oraz 

projektowanie lokalnych sieci komputerowych, administrowania lokalnymi sieciami 

komputerowymi oraz tworzeniem aplikacji internetowych i baz danych.                                               

Do kierunku wprowadzono innowację – Projektowanie gier komputerowych. 

 

5) Technik Architektury Krajobrazu 

Uczniowie przygotowani są do projektowania i urządzania terenów zieleni miast  

i obszarów wiejskich, nadzorowania pielęgnacji parków, starodrzewu, na produkcję roślin 

ozdobnych i materiałów szkółkarskich. Do kierunku wprowadzono innowację: Kompozycje 

roślinne we wnętrzach i ogrodach. 
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II. Branżowa Szkoła I stopnia 

 

1/ Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie    

Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje bardzo duże zapotrzebowanie 

na monterów zabudowy i robót wykończeniowych, zarówno w inwestycjach jaki i remontach 

budynków w różnego typu działalności gospodarczej. Absolwenci szkoły znajdą zatrudnienie 

w każdej niemal firmie wykonującej usługi dla budownictwa. 

 

2/ Wielozawodowa  

Kierunek przygotowujący w zawodach w systemie 3-letnim takich jak: elektromechanik, 

cukiernik-piekarz, fryzjer, murarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz 

samochodowy, monter elektronik, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy  

i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz.  

 

3/ Liceum Sztuk Plastycznych: 

Liceum Sztuk Plastycznych  Liceum Plastyczne w ZSTiA w Lesku jest jedyną samorządową 

szkołą artystyczną w Bieszczadach i jedną z 4 szkół plastycznych w woj. podkarpackim. 

Placówka  kształci młodych, pasjonujących się sztuką ludzi, którzy pragną rozwijać 

wyobraźnię, kreatywność i zdolności, a także zdobyć wykształcenie ogólne w zakresie liceum. 

Nauka w liceum plastycznym trwa 4 lata (dla absolwentów gimnazjum) i 5 lat (dla absolwentów 

szkół podstawowych) . Nauczane w szkole specjalizacje to: aranżacja wnętrz i projektowanie 

graficzne.  

 

W ramach środków własnych przy wykorzystaniu pracy  uczniów kształcących się na 

kierunku monter robót wykończeniowych w budownictwie zakończono remont korytarza 

( podwieszany sufit warsztaty szkolne), wykonano malowanie ścian i sufitu. Zakończono 

budowę dwóch pomieszczeń sanitarnych na drugim piętrze dla dziewcząt i chłopców (główny 

budynek szkoły ). W budynku głównym szkoły rozpoczęto remont szatni dla uczniów 

( szpachlowanie ścian i sufitów, wymiana sieci elektrycznej, wymian drzwi zewnętrznych oraz 

budowa wiatrołapu). Został ogrodzony teren głównego budynku wraz z montażem  dwóch bram 

wjazdowych i czterech furtek wejściowych wraz z chodnikami z kostki brukowej. 

Ze środków organu prowadzącego wykonano nową nitkę sieci wodociągowej do 

głównego budynku szkoły, warsztatów szkolnych oraz budynku gospodarczego (biuro Agro). 

Łączna długość sieci wodociągowej to 330 m.  

Wykaz imprez organizowanych dla środowiska lokalnego. 

Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz architektury krajobrazu brali 

udział w „ Targach Turystyki, Leśnictwa i Produktu Lokalnego ” w Lesku 

 

VII.12.5.2.   DANE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW 

 

Liczba pracowników ogółem 57 w tym: 

1. 8 pracowników administracji i obsługi: 

a. Sekretarz szkoły  – 1 etat 

b. Konserwator – 1 etat 

c. Sprzątaczka – 3 etaty 
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d. Woźny – 1 etat 

e. Robotnik gospodarczy – 1 etat 

f. Pracownik administracyjny – 1 etat 

2. 45 nauczycieli  

Dane o nauczycielach (ich liczba z rozbiciem na stopnie awansu zawodowego), 

 

Stopień awansu Liczba nauczycieli 

stażysta 2 

kontraktowy 5 

mianowany 11 

dyplomowany 31 

Razem 49 

 

VII.12.5.3.  MIENIE SZKOŁY 

 

Kompleks budynków Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych położony w Lesku przy Al. 

Jana Pawła II 18 a, na działkach o nr ewid. 1368/50 i pow. 1,5238 oraz działce o nr 1365/15  

i pow. 1,4484 złożony jest z: 

 

 główny budynek szkoły 

 budynku warsztatów szkolnych 

 budynek gospodarczy 

Budynek szkolny o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej jest głównym 

obiektem przedmiotowego kompleksu o powierzchni 3249,7 m2. 

W budynku głównym szkoły znajdują się: 

 pracownie do przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, 

 biblioteka, gabinet pielęgniarki szkolnej, 

 gabinet pedagoga szkolnego, 

 szatnia dla młodzieży szkolnej, 

 sala gimnastyczna z zapleczem, 

Budynek warsztatów szkolnych o łącznej powierzchni 1707 m2, w których znajdują się: 

pracownie do przedmiotów artystycznych i zawodowych 

Ogólna powierzchnia użytkowa Zespołu Szkół wynosi 8149 m2 

Wartość majątku ustanowiona Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych: 5.259.585,26 zł. 

 

 

VII.13.   POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 

 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku zostało utworzone z dniem 1 kwietnia 2016 r. 

jako samorządowa jednostka organizacyjna (Uchwała nr XVII.81.2016 Rady Powiatu                   

w Lesku z dnia 12 lutego 2016 r.). 

Jednostce został nadany: 

1. Statut (załącznik do w/w uchwały z późn. zm.) 
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2. Regulamin organizacyjny (Uchwała nr 62.95.2016 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 

25.02.2016 ; tekst jednolity Uchwała nr 115.210.2021 z dnia 14.09.2021 r.). 

W skład struktury organizacyjnej wchodzą następujące stanowiska pracy: 

1. Dyrektor                                          -  1 etat 

2. Główny księgowy                           -  1 etat 

3. Stanowisko pracy ds. księgowości –  4,5 etatu 

Poszczególne stanowiska pracy podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją 

zadań PCUW w zakresie określonym w Statucie, Regulaminie oraz zlecone przez Dyrektora. 

Zgodnie ze Statutem: 

 PCUW jako jednostka obsługująca zapewnia wspólną obsługę, w szczególności 

administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym 

do sektora finansów publicznych: 

1. Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku 

2. Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku 

3. Zespół Placówek Oświatowych w Lesku 

4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesku 

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesku 

Wszystkie zadania statutowe w 2021 roku zostały zrealizowane. 

Jednostka nie posiada środków trwałych. 

Siedziba PCUW mieści się w Lesku przy ul. Piłsudskiego 5 , w pomieszczeniach biurowych 

udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Lesku. 

 

VII.14/ POWIATOWY URZĄD PRACY 

14.1. Data utworzenia: 

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku został utworzony z dniem 01.01.2002 r., na mocy 

Uchwały Rady Powiatu Leskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. Nr I/I/2002. 

 

14.2. Statut regulaminy: 

 

1) Statut – wprowadzony Zarządzeniem Nr 8/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w  Lesku z dnia  24 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Statutu Powiatowego 

Urzędu Pracy w Lesku na podstawie § 7 pkt 9  Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku oraz Uchwały Nr XLIX.255.2014 Rady Powiatu 

w Lesku z dnia 21 października 2014 r.,  

 

2) Regulamin Organizacyjny (z późn. zm.) - wprowadzony Zarządzeniem Nr 7/2014 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w  Lesku  z dnia 7 października 2014 r.  

w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Urzędu Pracy w Lesku na podstawie § 1 i 2 Uchwały Nr 156.333.2014 Zarządu Powiatu 
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w Lesku z dnia 2 października 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku. 

 

14.3. Wartość majątku 

 

Lp. Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów  Wartość 

początkowa  

brutto zł.  

na 31.12.2021 

I. Wartości niematerialne  i prawne 311 121,65 

II. Środki trwałe ogółem 1 049 965,90 

2.1 Grunty 0,00 

2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 0,00 

2.3 Urządzenia techniczne  i maszyny (grupa III-VI) 1 001 117,64 

 

2.4. Środki transportu (grupa VII) 25 000,00 

2.5 Inne środki trwałe (grupa VIII) 23 848,26 

III Pozostałe środki trwałe ogółem 308 342,06 

 

14.4. Zadania statutowe -  wg ustawy o promocji zatrudnienia 

 

Przedmiotem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa, które to działania są realizowane w szczególności 

w zakresie: 

 

1) polityki rynku pracy 

- rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy  oraz formy wsparcia 

2) usług rynku pracy 

     - pośrednictwo pracy 

     - poradnictwo zawodowe 

3) instrumentów  rynku pracy 

    - prace interwencyjne 

    - roboty publiczne 

    - staże 

    - szkolenia 

       - refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  

       - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

    - zatrudnienie wspierane 

4) rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

5) praw i obowiązków związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej 

6) zatrudnienie cudzoziemców 

7) koordynacja zabezpieczenia społecznego 
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14.5. Projekty krajowe i unijne – nazwa, kwota, liczba uczestników 

 

1) Aktywizacja osób bezrobotnych środki krajowe Algorytm: 

- kwota                          2 337 169,42 zł. 

- liczba uczestników               233 

 

2) POWER – aktywizacja osób bezrobotnych do 30 r.ż.: 

- kwota                          1 593 351,38 zł 

- liczba uczestników               111 

 

3) RPO – aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż.: 

- kwota                             748 003,26 zł. 

- liczba uczestników                 49 

      4)  Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

- kwota                            300 000 zł. 

- liczba uczestników              118 

 

       5) Wsparcie uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii   

             COVID-19 

- kwota                           7 965 019,21 zł. 

- liczba uczestników             1 350 

 

14.6. Zatrudnienie – liczba zatrudnionych 

Stan na 31.12.2021 r. - 21 pracowników 

 

VII.15/ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ZS. W BALIGRODZIE 

 

15.1. Utworzenie Jednostki: 

  Jednostka samorządowa utworzona  1 kwietnia 2002 r. z siedzibą w Baligrodzie przy 

ul. Bieszczadzkiej 40 - Uchwałą Nr V/20/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 20 marca 2002r.  

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie działa na podstawie: 

 - ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Z 1985r. Nr 14 , poz. 60  

   z późn. zm.),  Statutu jednostki , Regulaminu Organizacyjnego i Polityki Rachunkowości. 

Nadzór nad działalnością Zarządu Dróg sprawuje Zarząd Powiatu Leskiego. 

 

15.2. Do zadań Zarządu Dróg należy, w szczególności:  

1/ współpraca z Zarządem Powiatu i odpowiednimi jednostkami w zakresie : 

              a/ opracowania projektów planów rozwoju sieci drogowej, 

              b/ przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz     
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                  wykonywania innych zadań na rzecz obronności kraju, 

    2/ pełnienie funkcji inwestora w zakresie dróg powiatowych, 

    3/ opracowywanie projektów planów finansowych budowy , modernizacji ,    

       utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych, 

    4/ utrzymanie nawierzchni , chodników , obiektów inżynierskich , urządzeń   

       zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, 

    5/ realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, 

   6/ wnioskowanie do Zarządu Powiatu Leskiego o zmiany w zakresie organizacji  

       ruchu oraz przedkładanie projektów tych zmian do akceptacji, 

    7/ udzielanie informacji użytkownikom dróg o stanie przejezdności dróg  

       powiatowych, 

    8/ koordynacja robót w pasie drogowym, 

    9/ wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy dróg, przejazdy   

       po drogach publicznych pojazdów wielkości określone w odrębnych przepisach  

       oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych, 

   10/wydawanie decyzji o przywróceniu do poprzedniego stanu samowolnie  

      naruszonego pasa drogowego lub zarezerwowanego pasa terenu, 

   11/ wydawanie zezwoleń na lokalizowanie  w pasie drogowym oraz na obiektach  

      mostowych  urządzeń lub obiektów  niezwiązanych z gospodarką drogową lub  

      potrzebami ruchu, 

12/ prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, 

13/ przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,  

14/ wykonywanie robót interwencyjnych , robót utrzymaniowych i zabezpieczających, 

15/ przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 

16/ przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać    

      lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, 

17/ wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla 

      ruchu oraz wyznaczenie objazdów gdy występuje bezpośrednie zagrożenie 

      bezpieczeństwa osób lub mienia, 

18/ dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, 

19/ sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie 

      drogowym, 

20/ prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami znajdującymi się   

      w   zarządzie jednostki, 
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21/ wypłata odszkodowań wynikających z przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz 

       przepisów  kodeksu cywilnego. 

 

15.3. Zatrudnienie w Powiatowym Zarządzie Dróg na dzień 31.12.2021 r. 

1 etat Dyrektor 

1/2 etatu Główny Księgowy 

2 etaty kierowca samochodu ciężarowego 

1 etat operator - kierowca 

3 etaty robotnik wykwalifikowany  

1 etat kierowca ciągnika  

1  etat  pracownik biurowy ( zatrudnienie z PUP)  

W przeliczeniu na etaty 9 i 1/2 etatu .  

 

15.4. Sieć dróg powiatowych na dzień 31.12.2021 r. liczy 140,256 km, jest również                   

38 obiektów mostowych (w tym: 1 szt. tymczasowy, 16 szt. o konstrukcji stalowej i pomoście 

drewnianym  oraz 21 szt.  o konstrukcji żelbetowej).  

 

15.5. Na majątek Zarządu Dróg składają się: 

 1. Budynki (administracyjno-mieszkalny i gospodarczy) - 193 884,17 zł. 

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi , mosty) - 34 606 403,37 zł. 

3. Grunty ( pod drogami) - 14 896,00 zł. 

4. Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (komputery, drukarki, kopiarka) – 

0,00 zł. 

5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia  - 175 053,93 zł.  

- koparka kołowa K-406 A "Waryński" 

- walec drogowy 3,5 t 

- piaskarka ślimakowa 2 szt.  

- pług odśnieżny 2 szt. 

- rębak WC 08 

- skrapiarka SE-500 z przyczepą WIOLA TYPW1 

- koparka kołowa SCHAEFF HML 41  

- kosiarka wysięgnikowa KR600Z 

- kosiarka tylno-boczna KB140 

- przyczepa do transportu walca 

 

6. Środki transportu: - 152 011,60 zł.  

- samochód ZIŁ ROTOR specjalny " Wirnik" 

- samochód ciężarowy STEYR 19S31 z pługiem ciężkim 

- samochód ciężarowy STEYR 19S36 z pługiem ciężkim 

- ciągnik LAMBORGHINI R5 
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- ciągnik LAMBORGHINI R3 

- samochód Volkswagen Transporter T5  

- samochód osobowo-terenowy LAND ROVER TDI90 

- samochód osobowy CITROEN BERLINGO 

  

15.6. Wykonanie budżetu PZD za rok 2021 wynosiło : 1 552 555,00 zł., w tym: 

a)  wynagrodzenia i pochodne - 614 835,89 zł. 

b) zakupy inwestycyjne -  74 563,47 zł. (docieplenie ścian na budynku PZD 49 963,47 zł, 

wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2279R Baligród - Wołkowyja                               

w m. Baligród i Stężnica - 24 600,00 zł. )  

c) zakup usług remontowych - 174 779,45 zł., w tym: emulsja asfaltowa i grysy (25 578,95 zł.), 

tłuczeń (4 233,28 zł.), masa asfaltowa na zimno i gorąco (33 782,69 zł.), wykonanie 

oznakowania poziomego i pionowego na drodze nr 2272R w m. Myczkowce ( 9 609,71 zł.)                

i na przejazdach kolejowych (494,38 zł),  zakup barier ochronnych (18 811,62 zł) , drzewo 

tarcica na mosty w m. Wańkowa (75 898,93zł.)  i drobne remonty na bazie PZD (6 369,89 zł). 

d) zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg - 375 447,05 zł. (styczeń- marzec 2021 r.) 

e) zakupy paliw do sprzętu i środków transportu (115 435,41 zł), sól drogowa i piasek do akcji 

zima  (20 313,35 zł), naprawa i części do napraw aut i sprzętu ( 44 977,89 zł), odpis na ZFŚŚ 

(16 019,46 zł), energia + węgiel + woda ( 8 632,07 zł) , badania lekarskie ( 1 917,00 zł) , 

abonamenty, ubezpieczenia mienia ( 12 083,00 zł), ubrania robocze ( 7 991,89 zł) , materiały 

biurowe ( 3 827,01 zł), opieka nad programem księgowym ( 5 598,07 zł), zakup znaków 

drogowych i rur ( 7 993,30 zł), drobne materiały i usługi potrzebne do prac ( 33 032,64 zł)                             

- 277 821,09 zł.  

f) wykonanie ekspertyzy drogi nr 2227R Załuż - Lesko dot. nośności 3 690,00 zł., wykonanie 

przeglądów mostowych 16 359,00 zł , wykonanie przeglądów na przejazdach kolejowych w 

ciągu dróg 3 198,00 zł , usługi geodezyjne 1 500,00 zł , usługi podnośnikiem koszowym                 

2 878,20 zł, szkolenia  2 900,00 zł, usługi przeglądów i usługi pocztowe 4 582,85 zł.                          

- 35 108,05 zł . 

 

15.7. Inwestycje na drogach powiatowych w 2021 r.: 

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegająca na budowie 

chodnika w km 13+502- 13+714 w m. Wołkowyja”. Zadanie zrealizowano ze środków 

własnych tj. Powiatu Leskiego i Gminy Solina. Koszt inwestycji 370 000,00 zł brutto. 

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegająca na budowie 

chodnika w km 13+410- 13+502”. Zadanie zrealizowano ze środków własnych tj. Powiatu 

Leskiego i Gminy Solina. Koszt inwestycji 130 000,00 zł brutto.  

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród - Wołkowyja w miejscowości Górzanka  

w km 11+580-12+570”. Zadanie zrealizowano ze środków własnych tj. Powiatu Leskiego i 

Gminy Solina i Nadleśnictwa Baligród. Koszt inwestycji 549 957,80 zł brutto. 
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15.8. Zarząd Dróg w drodze decyzji administracyjnej wydaje zezwolenia na : 

1/ lokalizowanie  w pasie drogowym oraz na obiektach mostowych,  urządzeń lub obiektów 

    niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu - 66 decyzji, 

2/ zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót np. umieszczenie urządzeń , na zjazdy        

z dróg  , umieszczenie reklam - 53 decyzji,  

również w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego wydaje postanowienia  -  

64 postanowień,  

3/ wydawanie decyzji o przywróceniu do poprzedniego stanu samowolnie naruszonego pasa 

    drogowego lub zarezerwowanego pasa terenu. 

 

VII.16. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

16.1. Utworzenie Jednostki 

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku (PCPR) zostało utworzone na mocy uchwały 

Nr I/5/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 03.01.2002 r. w sprawie utworzenia jednostki 

organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku. 

Jednostka organizacyjna działa na podstawie: 

1.  Statutu przyjętego uchwałą Nr XXVI.119.2016 Rady Powiatu w Lesku z dnia 

12.10.2016 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie           

w Lesku. 

2. Regulaminu Organizacyjnego przyjętego uchwałą nr 55.89.2015 Zarządu Powiatu                

w Lesku z dnia 22.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku. 

Siedziba PCPR znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Lesku. Zajmuje trzy 

pomieszczenia biurowe na parterze budynku. W PCPR zatrudnionych jest 6 pracowników          

(5 etatów). 

PCPR zajmuje się sprawami pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej. 

 

16.2. Piecza zastępcza 

Jednostka została wyznaczona jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej i prowadzi 

wszystkie sprawy związane z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in.: 

1.  prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 

2. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

rodzinnego domu dziecka, 

3. prowadzenie szkoleń, 

4. zapewnianie rodzinom zastępczym wsparcia prawnego, psychologicznego i rodzinnego, 

5. okresowa ocena sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 

6. współpraca z Ośrodkiem Adopcyjnym, sądem rodzinnym i innymi instytucjami. 
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Na terenie powiatu na dzień 31.12.2021 r. funkcjonowało 24 rodziny zastępcze w tym:                 

3 zawodowe, 4 niezawodowe, 12 spokrewnionych i 2 rodzinne domy dziecka. W rodzinach 

zastępczych przebywało 46 dzieci. 

16.3.  Pomoc osobom niepełnosprawnym 

PCPR prowadzi sprawy związane z realizacją zadań powiatu na rzecz rehabilitacji społecznej 

osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie doradztwa, udzielanie informacji oraz 

wypłacanie dofinansowań (ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych) dla osób niepełnosprawnych do: 

1. turnusów rehabilitacyjnych, 

2. likwidacji barier architektonicznych, 

3. likwidacji barier technicznych, 

4. likwidacji barier w komunikowaniu się, 

5. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów 

ortopedycznych, 

Na wyżej wymienione zadania wydatkowano w 2021 roku 266 741,00 zł. 

PCPR prowadzi nadzór nad działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej w Huzelach. Wysokość 

środków przekazanych na działalność warsztatu w 2021 r wynosiła 1 325 866,66 zł., w tym  

1 193 280,00 zł. ze środków PFRON i 132 586,66 zł. z środków własnych powiatu. 

16.4.  Program „Aktywny Samorząd” 

PCPR jest realizatorem programu Aktywny Samorząd w ramach środków otrzymywanych           

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z założeniami 

programu, likwidowane są bariery ograniczające uczestnictwo osób niepełnosprawnych              

w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Budżet programu w 2021 roku 

wynosił 69 225,00 zł., z czego wykorzystano 85 %. 

Ponadto PCPR realizuje zadania wynikające z Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie we współpracy ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy Rodzinie w Lesku.  

Działania realizowane przez PCPR wpisane są w cele główne Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Powiecie Leskim na lata 2019 – 2026, w szczególności: 

1. Każdy niepełnosprawny mieszkaniec Powiatu Leskiego powinien posiadać poczucie, 

że jest pełnoprawnym członkiem lokalnej społeczności. 

2. Każda rodzina w Powiecie Leskim powinna posiadać pewność, że może liczyć na 

pomoc w sytuacjach trudnych, dzięki skutecznemu systemowi wsparcia. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) 

Marek Małecki 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

Lesko, dnia 05.05.2022 r. 

 

Opracował: 

Czesław Gawłowski – Sekretarz Powiatu Leskiego 
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