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CEL I ZAKRES RAPORTU 

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

(Dz.U. z 2019 poz. 511) zarząd powiatu co roku, do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport  

o stanie powiatu. Raport przygotowany został w oparciu o ogólne wytyczne wskazane  

w ustawie i obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,  

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. Opracowanie zostało 

oparte na dokumentach sporządzanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. 
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INFORMACJE O POWIECIE 

Powiat Rycki powstał w wyniku reformy administracyjnej państwa 1 stycznia 1999 r.  

W skład powiatu wchodzą miasto i gmina Ryki, miasto Dęblin oraz gminy: Kłoczew, Nowodwór, 

Stężyca i Ułęż. Ryki pełnią funkcję ośrodka ponadlokalnego, Dęblin ze względu na zasoby dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego, położenie geograficzne i tradycje w zakresie organizowania ruchu 

turystycznego, posiada potencjalne możliwości turystyczne do pełniejszego wykorzystania. Ponadto ze 

względu na uwarunkowania gospodarcze i komunikacyjne oraz silne związki z infrastrukturą obronną 

państwa ma rangę ośrodka wyspecjalizowanego. Obecny teren Powiatu Ryckiego w czasach 

staropolskich leżał na terenie ziemi stężyckiej, która wywiodła się z wczesnośredniowiecznej kasztelanii 

sieciechowskiej. Wchodziła ona w skład staropolskiego województwa sandomierskiego. Ryki w okresie 

od 1793  do 1796 były stolicą ziemi stężyckiej  i należały do województwa lubelskiego. W czasach II 

Rzeczypospolitej Ryki leżały w granicach województwa lubelskiego, co zmieniło się dopiero w 1939 r., 

kiedy to przeszły do województwa warszawskiego. W 1975 r. wraz z likwidacją powiatów, Ryki 

włączono do województwa lubelskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvy7mVgareAhWJzaQKHcB5CvEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gminy.pl/powiaty/74.html&psig=AOvVaw2MUx_muj07KHAhEAdVnk-L&ust=15408459959282
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Jednostka terytorialna 
Powierzchnia 

[km2] 
Liczba sołectw 

Liczba 
miejscowości 

Miasto Dęblin  38,00 - 1 

Gmina 

Miejsko - 

Wiejska 

Ryki 162,00 39 31 

Gminy 

wiejskie 

Kłoczew 143,00 27 30 

Nowodwór 72,00 16 17 

Stężyca 116,00 15 15 

Ułęż 84,00 13 16 

Razem 615,00 110 110 

( Bank danych lokalnych, GUS - stan na 31.12.2017 r.). 

 

 

Powiat Rycki usytuowany jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego. Ziemia rycka 

sąsiaduje z powiatem łukowskim, lubartowskim i puławskim. Od zachodu natomiast graniczy  

z województwem mazowieckim (powiat garwoliński). Przez jego obszar przechodzi niezwykle ważny 

szlak komunikacyjny Warszawa – Lublin – Zamość – Hrebenne, który powoduje, że Powiat Rycki stał 

się niejako zachodnią „bramą” wjazdową na Lubelszczyznę. Przez Dęblin natomiast przebiegają ważne 

linie kolejowe w kierunku Warszawy, Lublina, Radomia i Łukowa.  

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlpPT6gKreAhVPjqQKHaklDKsQjRx6BAgBEAU&url=http://mapa-powiat.infogov.pl/&psig=AOvVaw2MUx_muj07KHAhEAdVnk-L&ust=15408459959282
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W mieście znajdują się również dwa mosty kolejowe wykorzystywane w połączeniach relacji Radom-

Kielce i Warszawa – Lublin. Od wschodniej granicy państwa dzieli powiat odległość ok. 200-250 km.  

 

 

Przez powiat przebiegają dwie drogi krajowe tj.: droga krajowa nr 17/E373, łącząca centrum Polski 

ze wschodnimi przejściami granicznymi, jest to najkrótsza trasa z Warszawy do Lwowa, położona  

w dodatkowym korytarzu transportowym TINA i w sieci TEN-T: Gdańsk – Warszawa – Lublin – 

Kowel/Lwów – Odessa/Bukareszt oraz krajowa nr 48 o znaczeniu międzyregionalnym i regionalnym 

relacji Tomaszów Mazowiecki – Dęblin – Moszczanka – Kock, spinająca drogi krajowe nr 8,7,79, 17 i 

19. 

Duże znaczenie ma także droga nr 801 (do 2000 roku funkcjonowała jako droga krajowa, obecnie jako 

droga wojewódzka) o znaczeniu ponadregionalnym relacji Warszawa – Maciejowice – Stężyca - Dęblin 

–– Puławy tzw. „Trasa „Nadwiślanka”. W planie inwestycyjnym województwa lubelskiego na najbliższe 

lata zawarto modernizację drogi na odcinku Puławy - Dęblin – Stężyca (granica wojewódzka). 

Inwestycja będzie ubiegała się o wsparcie z funduszy europejskiej z nowej perspektywy finansowej. 

W granicach administracyjnych powiatu drogi krajowe i wojewódzkie posiadają łączną długość 63,181 

km, z tego droga nr 17 - 15,044 km, nr 48 - 30,000 km, a 801 - 18,177 km. 

. Znaczenie międzynarodowe posiada linia kolejowa nr 7 relacji Warszawa – Dorohusk – granica 

państwa położona w dodatkowym korytarzu transportowym TINA i w sieci TEN - T, natomiast 

znaczenie międzyregionalne – linia kolejowa nr 26 Radom-Łuków. 
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DANE STATYSTYCZNE 

Obszar Powiatu obejmuje 615 km2 . Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ogrodnictwo  

i przetwórstwo rolno-spożywcze. Najważniejszymi ośrodkami w powiecie są: miasto Dęblin  

i miasto Ryki, w których zamieszkuje 47 % ogółu mieszkańców. 

Jednostka terytorialna 
Liczba 

ludności 
(ogółem) 

Liczba osób  
w wieku 

przedprodukcyjnym 

Liczba osób  
w wieku 

produkcyjnym 

Liczba osób  
w wieku 

poprodukcyjnym 

Gęstość 
zaludnienia  

[l. osób 
/km2] 

Gmina 
Miejska  

Dęblin  16 398 16,1 61,2 22,7 428 

Gminy 
Miejsko - 
Wiejskie 

Ryki 20 510 
18,2 60,6 21,2 

127 

Gminy 
Wiejskie 

Kłoczew 7 245 21,0 59,5 19,5 51 

Nowodwór 4 158 20,3 62,1 17,6 58 

Stężyca 5 221 16,7 59,7 23,6 45 

Ułęż 3 23 18,4 60,0 21,6 39 

( Bank danych lokalnych, GUS - stan na 31.12.2017 r.). 

Według danych GUS zgodnie ze stanem na 30 czerwca 2018 r. liczba ludności powiatu wynosiła 56.519 

mieszkańców, z czego 51%stanowiły kobiety. Liczba ludności stanowi 2,7% ludności województwa  

i 0,15% ludności kraju. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 18% ludności, osoby w wieku 

produkcyjnym 60%, osoby w wieku poprodukcyjnym 22%. W latach 2017 – 2018 liczba ludności 

spadła o 0,53%. W okresie od 1999 do 2018 roku spadek liczby ludności wyniósł 10,7%. 

 

Szerszy zakres danych statystycznych znajduje się w załączonym do raportu opracowaniu GUS 

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2018. 
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ZADANIA POWIATU 

 

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym  

w zakresie: 

1) edukacji publicznej; 

2) promocji i ochrony zdrowia; 

3) pomocy społecznej; 

3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

4) polityki prorodzinnej; 

5) wspierania osób niepełnosprawnych; 

6) transportu zbiorowego i dróg publicznych; 

7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

8) kultury fizycznej i turystyki; 

9) geodezji, kartografii i katastru; 

10) gospodarki nieruchomościami; 

11) administracji architektoniczno-budowlanej; 

12) gospodarki wodnej; 

13) ochrony środowiska i przyrody; 

14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 

15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia  

i zdrowia ludzi oraz środowiska; 

17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

18) ochrony praw konsumenta; 

19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

20) obronności; 

21) promocji powiatu; 

22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego;  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37); 

23) działalności w zakresie telekomunikacji. 

 

 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16799844_art(4)_1?pit=2019-05-15
https://sip.lex.pl/#/document/17030487?unitId=art(3)ust(3)&cm=DOCUMENT
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RADA POWIATU I ZARZĄD POWIATU 

 

Organami powiatu są rada powiatu (organ uchwałodawczy) i zarząd powiatu (organ wykonawczy).  

W roku 2018 odbyły się kolejne wybory samorządowe. Do 16 listopada 2018 r. trwała kadencja Rady 

Powiatu w Rykach V kadencji. Radni VI kadencji objęli mandaty 20 listopada 2018 r.  

po złożeniu ślubowania na I sesji Rady Powiatu nowej kadencji. Zgodnie z nowymi przepisami ta 

kadencja będzie trwać 5 lat. 

 

Radni powiatowi V kadencji 2014 – 2018 

Radni powiatowi V kadencji 2014 – 2018  Radni powiatowi VI kadencji 2018 – 2023 

Bytniewski Roman   CENKIEL Dariusz  

Całka Antoni  CZERSKA Hanna  

Cenkiel Dariusz  JAKUBIK Waldemar 

Czerska-Gąsiewska Hanna  JEŻEWSKA Grażyna  

Jagiełło Stanisław  KAŁASKA Adam  

Jeżewska Grażyna  KIELISZEK  Wiesław  

Łysiak Damian  KOŚMIŃSKA Monika  

Makuch Renata   KUCHNIO Elżbieta 

Miłosz Stanisław   ŁYSOŃ Piotr Adam 

Nowak Włodzimierz  OLSZAK  Krzysztof  

Ojrzyński Sławomir  POŚPIECH  Tomasz 

Pawlak Barbara  PRZĄDKA Tomasz 

Pośpiech Tomasz  RAYSKA Teresa  

Prządka Tomasz  SZCZYGIELSKI Dariusz  

Stańczak Andrzej  WĄSIK Andrzej Jacek 

Szymański Adam  WIĘSEK Marcin 

Włodarczyk Stanisław  ZAGOŻDŻON Karol 
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Radni powiatowi VI kadencji 2018 – 2023 

 

 

20 listopada 2018 r. zakończył pracę Zarząd Powiatu V kadencji. Na sesji Rady Powiatu wybrano w tym 

dniu nowego Starostę Ryckiego Pana Dariusza Szczygielskiego i Zarząd Powiatu VI kadencji. 

 

Zarząd Powiatu V kadencji 2014 – 2018  Zarząd Powiatu VI kadencji 2018 – 2023 

Starosta  
Stanisław Jagiełło             

 Starosta  
Dariusz Szczygielski             

Wicestarosta  
Stanisław Włodarczyk      

 Wicestarosta  
Dariusz Cenkiel      

członek zarządu 
Antoni Całka 

 członek zarządu 
Grażyna Jeżewska 

członek zarządu 
Renata Makuch 

 członek zarządu 
Andrzej Wąsik 

członek zarządu 
Stanisław Miłosz 

 członek zarządu 
Karol Zagożdżon 

 

Starosta Rycki VI kadencji – Dariusz Szczygielski 
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STAROSTWO POWIATOWE 

 

Starostwo Powiatowe w Rykach jest urzędem wspomagającym Zarząd Powiatu      

w realizacji zadań publicznych. Starostwo mieści się w Rykach, w Dęblinie zlokalizowano stanowiska 

zamiejscowe realizujące zadania z zakresu ewidencji pojazdów i kierowców oraz  

z zakresu geodezji. Poszczególne zadania wykonują wydziały starostwa: 

Wydział Organizacyjny  
Wydział Finansowy 
Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 
Wydział Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu 
Wydział Komunikacji 
Wydział Architektury i Budownictwa 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 

 

W ramach starostwa funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów. Starostwo zapewnia organizacyjnie realizację na terenie powiatu systemu nieodpłatnych 

porad prawnych. 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w starostwie zatrudnionych było 91 pracowników,  

w tym 83 pracowników na stałe,  4 pracowników na umowy o pracę na czas określony w celu 

zastępstwa pracownic przebywających na długotrwałych urlopach i zwolnieniach związanych  

z rodzicielstwem, 3 pracowników odbywających prace interwencyjne (połowa wynagrodzenia 

refundowana przez Powiatowy Urząd Pracy), 1 pracownik na umowę o pracę na czas określony po 

odbytym stażu (warunek zatrudnienia). 

 

 

POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

Zadania należące do powiatu realizowały jednostki organizacyjne powiatu: 

 

Edukacja publiczna 

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rykach 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie 
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Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rykach 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie 

 

Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityka prorodzinna, 

wspieranie osób niepełnosprawnych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach 

Dom Pomocy Społecznej im.s.H.Drozdowskiej w Leopoldowie 

Ośrodek Wsparcia w Leopoldowie 

 

Transport zbiorowy i drogi publiczne 

Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach 

 

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach z filią w Dęblinie 

 

Kultura fizyczna i turystyka 

Pływalnia Powiatowa w Rykach 
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STRATEGIA ROZWOJU 

 

Realizacja zadań publicznych wypełnia założenia określone w Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu 

Ryckiego na lata 2015 – 2022 . Dokument ten określił główne zasady i cele rozwoju powiatu. 

WIZJA ROZWOJU POWIATU RYCKIEGO: 

Powiat Rycki szansą dla wszystkich - jako miejsce przyjazne do życia i pracy, stwarzające dobre warunki 

do rozwoju przedsiębiorczości i rozwijające ofertę rekreacyjno-turystyczną. 

MISJA ROZWOJU POWIATU RYCKIEGO: 

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Powiatu Ryckiego poprzez efektywne wykorzystanie 

potencjału regionu do budowania marki oraz pozycji ekonomicznej  

w województwie lubelskim. 

Cel Strategiczny 1 Zdrowie i Pomoc społeczna 

Zapewnienie wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w celu podniesienia jakości życia 

mieszkańców powiatu i regionu. W tym mieszczą się m.in. : 

- zwiększenie jakości oraz dostępności do infrastruktury publicznej oraz usług zdrowotnych      

 i społecznych na terenie Powiatu Ryckiego, 

- poprawa efektywności funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz szeroka aktywizacja osób 

wykluczonych społecznie, w tym dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych. 

 

Cel strategiczny 2 Infrastruktura publiczna, w szczególności techniczna, środowisko, usługi publiczne 

Wzmocnienie bazy infrastrukturalnej w celu świadczenia wysokiej jakości usług publicznych oraz 

zapewnienie odpowiednich warunków do zrównoważonego rozwoju. W tym mieszczą się m.in. : 

- poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz stworzenie zintegrowanego transportu 

publicznego,  

- współpraca samorządowa na rzecz modernizacji dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich          

i krajowych, 

- poprawa obsługi mieszkańców w sferze administracji, oświaty, kultury i ochrony zdrowia, 

szkolnych, sportowych i przyszkolnych. 
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Cel strategiczny 3 Edukacja i sport 

Poprawa stanu infrastruktury oświatowej i sportowej na terenie Powiatu Ryckiego. W tym mieszczą się 

m.in. : 

- poprawa stanu technicznego oraz doposażenie obiektów szkołach należących do Powiatu 

Ryckiego,  

- rozwój szkolnictwa zawodowego (wsparcie infrastruktury i doposażenie). 

 

Cel strategiczny 4 Rynek pracy, bezrobocie, demografia 

Zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i budowanie kompetencji zasobów 

pracy Powiecie Ryckim w oparciu o zasoby surowcowe regionu, walory przyrodnicze  

i potencjał ludzki. W tym mieszczą się m.in. : 

- kreowanie nowych miejsc pracy (wzrost zatrudnienia) i poprawa wskaźników makroekonomicznych 

poprzez sprecyzowanie kierunków gospodarczych opartych na regionalnym potencjale,  

- zmniejszenie poziomu bezrobocia poprzez działania związanie z aktywizacją, podniesieniem 

kompetencji i umiejętności. 

 

Cele strategiczny 5 Turystyka, rekreacja, kultura i dziedzictwo kulturowe 

Wielofunkcyjny rozwój obszaru powiatu z pełnym wykorzystaniem potencjału do rozwoju społeczno- 

gospodarczego. W tym miesci się m.in. : 

 

zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Ryckiego jako stymulatora rozwoju 
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FINANSE PUBLICZNE 

 

Budżet powiatu na rok 2018 został wykonany zgodnie z planem, a niewielkie odchylenia nie miały 

wpływu na prawidłowe i terminowe wykonanie zadań powiatu. Dochody ogółem wykonano w 87,59%, 

a wydatki w 82,15% planu rocznego po zmianach. Odchylenia w realizacji dochodów  

i wydatkach nastąpiły głównie w realizacji projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych. 

Wydatki majątkowe stanowiły 12,16% wydatków budżetowych ogółem. Zrealizowano  

przy współudziale finansowym miast i gmin z terenu powiatu oraz województwa lubelskiego szereg 

niewielkich, ale ważnych modernizacji infrastruktury drogowej. W 2018 roku wybudowano boiska 

wielofunkcyjne oraz wymieniono dwa piece w kotłownie szkolnej przy ZSZ Nr 1  

w Dęblinie. Rozpoczęto termomodernizację 3 budynków użyteczności publicznej stanowiących 

własność powiatu. Ponadto dokonano zakupów sprzętu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych, jak 

zakup pługa odśnieżnego i posypywarki. 

Sytuacja finansowa na koniec roku budżetowego była stabilna, wskaźnik obsługi długu nie 

przekraczał dopuszczalnego średniego wskaźnika z trzech poprzednich lat. Wchodząc w nowy okres 

programowania, na lata 2014 – 2020 z dofinansowaniem ze środków unijnych budżet jest 

przygotowany do zaciągania kredytów na wkład własny do projektów unijnych. 

W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 3.289.191 zł, jako dodatnią 

różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która świadczy o kondycji finansowej 

samorządu. Natomiast na działalności inwestycyjnej zaplanowano ujemny wynik finansowy w kwocie 

9.136.452 zł. Planowane źródła sfinansowania inwestycji dochody majątkowe w wysokości 8.637.378 

zł, kredyt komercyjny w kwocie  5.500.000 zł, wolne środki w kwocie 1.811.161 zł oraz dochody 

bieżące w kwocie 1.825.291 zł. Ogółem plan budżetu według uchwały budżetowej zamykał się 

deficytem budżetowym w kwocie 5.847.261 zł, a źródłem jego pokrycia miał być kredyt komercyjny w 

kwocie 5.500.000 zł oraz wolne środki w kwocie 347.261 zł.  

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego plan budżetu przedstawiał się następująco: 

planowana nadwyżka operacyjna zmniejszyła się do kwoty 952.793 zł. Zaplanowano zaciągnięcie 

kredytu w kwocie 4.500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów. Zmniejszono plan przychodów o tzw. „wolne środki”, jako 

rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 1.336.634 zł. Jako źródła sfinansowania zadań 

inwestycyjnych planowano: dochody majątkowe w kwocie 11.435.640 zł, kredyt komercyjny w kwocie 

4.500.000 zł oraz część wolnych środków w kwocie 825.527 zł. Natomiast na spłatę kredytów 

zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 952.793 zł oraz 

pozostałą część wolnych środków w kwocie 511.107 zł. 
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W ciągu roku budżetowego Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu wykonując budżet dokonał rozwiązania 

rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych utworzonych w budżecie powiatu. 

W budżecie powiatu utworzono następujące rezerwy: 

1. ogólną w kwocie 330.252 zł, 

2. celową w łącznej kwocie 2.178.550 zł, z przeznaczeniem na pomoc społeczną w kwocie 

200.000 zł, na waloryzację wynagrodzeń w kwocie 753.864 zł, na odprawy i nagrody jubileuszowe 

w kwocie 138.615 zł, na funkcjonowanie oświaty w kwocie 1.000.000 zł, na realizację zadań           

z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 86.071 zł. 

W ciągu roku budżetowego zwiększono rezerwy: 

1) ogólną  o kwotę 488.209 zł 

2) na funkcjonowanie oświaty o kwotę 700.000 zł, 

3) na realizację inwestycji o kwotę 1.714.311 zł (529.879 zł - zmiana źródeł finansowania inwestycji, 

59.058 zł - wolne środki, 1.125.374 zł - zaniechanie inwestycji). 

W toku wykonywania budżetu w miarę potrzeb Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu dokonywał 

podziału środków z rezerwy jak, poniżej: 

Z rezerwy ogólnej środki przeznaczono na następujące zadania: 

1) wydatki majątkowe w kwocie 181.854 zł, w tym: 

a) wkład własny do inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426L” w wysokości 

125.374 zł, 

b) zwiększenie wkładu własnego do projektu „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego 

w powiecie ryckim” w wysokości 6.480 zł, 

c) kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy 

w Rykach” w wysokości 50.000 zł, 

2) wydatki bieżące w kwocie 636.607 zł, w tym na: 

a) bieżące remonty dróg powiatowych w wysokości 310.000 zł, 

b) zwiększenie dotacji dla zakładu budżetowego Pływalni Powiatowej w Rykach w wysokości 

29.000 zł, 

c) usunięcie awarii rury ciepłowniczej przy Starostwie Powiatowym w Rykach w wysokości 

50.000 zł, 

d) usunięcie awarii rury kanalizacyjnej przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie w wysokości 6.694 zł, 

e) zakup druków komunikacyjnych w wysokości 40.000 zł, 

f) wydatki w oświacie w wysokości 195.913 zł, 

g) opłaty notarialne i sądowe związane z rejestracją Szpitala Powiatowego w Rykach  

Sp. z o. o. w wysokości 5.000 zł. 
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Z rezerwy celowej środki przeznaczono na następujące zadania: 

1) z części oświatowej kwotę 1.700.000 zł przeznaczono na bieżące wydatki w placówkach 

oświatowych (wkład własny i koszty pośrednie do projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej 

do potrzeb rynku pracy” – 447.199 zł, dotację dla szkoły niepublicznej - 420.105 zł, wykonanie 

zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej - 24.000 zł, zakup wyposażenia do kuchni i do internatu 

w ZS w Sobieszynie - 55.000 zł, wymianę instalacji kanalizacyjnej w ZSZ Nr 2 w Dęblinie – 

40.000 zł, wynagrodzenia i pochodne – 321.957 zł, bieżące funkcjonowanie placówek 

oświatowych – 391.739 zł), 

2) z części na pomoc społeczną z kwoty 200.000 zł przeznaczono na: zwrot kosztów związanych 

z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 

178.519 zł, dotację na pokrycie kosztów działalności WTZ w Rykach, Dęblinie oraz Żelechowie 

– 5.860 zł, na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 15.621 zł, 

3) z części na waloryzację kwotę 442.228 zł rozwiązano rezerwę w związku z tym, iż waloryzację 

w budżecie zaplanowano od stycznia, natomiast uruchomiono od września, pozostała kwota 

w wysokości 311.636 zł została przeznaczona na waloryzację wynagrodzeń, 

4) z części na odprawy i nagrody jubileuszowe kwotę 138.615 zł rozwiązano rezerwę na odprawy 

i nagrody jubileuszowe dla pracowników Domu Pomocy Społecznej i Starostwa Powiatowego 

w Rykach, 

5) z części na inwestycje kwotę 763.068 zł przeznaczono na zwiększenie wkładu własnego 

do projektu „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk”, 

6) z części na inwestycje kwotę 257.500 zł przeznaczono na dotację dla Województwa Lubelskiego 

na zadanie „Modernizacja stropu nad parterem wraz z dwiema klatkami schodowymi 

usytuowanymi w tylnej części budynku ZS w Sobieszynie (…)”, 

7) z części na inwestycje kwotę 93.764 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków                       

na „Przebudowę infrastruktury podziemnej i nadziemnej w szpitalu w Rykach”, 

8) z części na inwestycje kwotę 219.979 zł przeznaczono na zwiększenie nakładów do projektu 

„Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim”, 

9) z części na inwestycje kwotę 380.000 zł przeznaczono na budownictwo drogowe (przebudowę 

dróg powiatowych Nr 1316L, 1429L i 1423L oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1347L      

w m. Bramka), 

10) z części rezerwy kryzysowej kwotę 39.400 zł przeznaczono na zakup namiotu, klimatyzacji, 

wymianę okna, zakup obuwia dla straży, zakup elektronicznego systemu do głosowania 

oraz urządzeń do transmisji posiedzeń rady powiatu, 

11) z części rezerwy kryzysowej kwotę 17.980 zł rozwiązano rezerwę w związku z brakiem zdarzeń 

nadzwyczajnych 
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12) z części rezerwy kryzysowej kwotę 18.417 zł przeznaczono na wydatki w oświacie. 

Na koniec roku budżetowego pozostała w planie rezerwa kryzysowa w kwocie 10.274 zł 

(z powodu braku zdarzeń losowych). 

Realizacja dochodów budżetowych oraz stan należności 

Dochody budżetowe ogółem wykonano w kwocie 59.953.395,08 zł, co stanowi 87,59% planu 

rocznego. Należności ogółem poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu, zgodnie 

ze sprawozdaniem budżetowym Rb-27S wynoszą 3.039.452,21 zł, w tym wymagalne w kwocie 

2.979.175,64 zł.  

Dochody bieżące 

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 55.508.701,15 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego, 

w tym z tytułu środków unijnych w kwocie 3.255.156,19 zł. Poniższa tabela przedstawia ujęcie 

dochodów bieżących w układzie rodzajowym. 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

Plan po 

zmianach 

 

Wykonanie 

% 

Wykonania 

% Struktura 

wykonania 

1 2 3 4 5 6 

1. Subwencja oświatowa 19.935.164,00 19.935.164,00 100,00% 35,91% 

2. Subwencja wyrównawcza 3.934.192,00 3.934.192,00 100,00% 7,09% 

3. Subwencja równoważąca 1.568.569,00 1.568.569,00 100,00% 2,83% 

4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 12.846,00 12.846,00 100,00% 0,02% 

5. Udział w PIT 10.381.836,00 11.041.586,00 106,35% 19,89% 

6. Udział w CIT 180.000,00 200.895,66 111,61% 0,36% 

7. Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne  263.681,00 263.681,00 100,00% 0,48% 

8. Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe  7.685.365,74 7.638.734,91 99,39% 13,76% 

9. 
Środki z UE i wkład krajowy na realizację tzw. "miękkich 

projektów" 
5.246.133,00 3.255.156,19 62,05% 5,86% 

10. Pozostałe dochody własne 7.804.774,00 7.657.876,39 98,12% 13,80% 

 RAZEM 57.012.560,74 55.508.701,15 97,36% 100,00% 

 

Subwencje ogólne. Na subwencje ogólne składają się następujące subwencje otrzymywane  

z budżetu państwa: 

a) część oświatowa subwencji ogólnej, według projektu uchwały budżetowej w kwocie  

19.349.970 zł, a po zmianach 19.935.164 zł, co stanowi 100% z przeznaczeniem na bieżące 

finansowanie zadań oświatowych, 
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b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.934.192 zł, a wykonana w 100%, którą 

powiat otrzymuje z budżetu państwa z tytułu niższych dochodów podatkowych w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca powiatu w porównaniu ze średnią krajową (różnicę wyrównuje 

się w 90%) oraz z tytułu wyższej stopy bezrobocia w powiecie od średniej krajowej, 

c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.568.569 zł, co stanowi 100%, którą powiat 

otrzymuje z budżetu państwa z tytułu wyższej w powiecie od średniej krajowej długości dróg  

w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze, 

d) uzupełnienie subwencji ogólnej – środki otrzymano z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 

12.846 zł co stanowi 100%. 

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT) 

Powiatowi przysługuje 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.  

W roku sprawozdawczym zgromadzono dochody w kwocie 11.041.586 zł na plan w kwocie 10.381.836 

zł, co stanowi 106,35% planu rocznego. Kwota podatku szacowana jest przez Ministerstwo Finansów  

i przekazywana z rachunku budżetu państwa na rachunek budżetu powiatu. 

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 

Powiatowi przysługuje 1% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od podmiotów 

mających siedzibę na terenie powiatu, a środki finansowe przekazują poszczególne urzędy skarbowe 

na rachunek budżetu powiatu. W roku budżetowym na plan 180.000 zł wykonano dochody z tego 

tytułu w kwocie 200.895,66 zł, co stanowi 111,61% planu. 

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu 

W roku budżetowym na plan 263.681 zł otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe  

w kwocie 263.681 zł na realizację następujących zadań własnych: 

1) dofinansowanie w 50% zatrudnienia koordynatora pieczy zastępczej w kwocie 38.949 zł, 

2) dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie                  

w kwocie 188.732 zł, 

3) dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych                   

w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 36.000 zł. 

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywane przez powiat 

W roku budżetowym na rachunek budżetu powiatu wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa 

w kwocie 7.638.734,91 zł z przeznaczeniem na następujące zadania rządowe: 
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1) regulowanie stanów prawnych oraz wynagrodzenie i pochodne dwóch pracowników 

realizujących w/w zadania w kwocie 133.283,05 zł, 

2) prace geodezyjne w kwocie 447.000 zł, 

3) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 378.470,34 zł, 

4) wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 

w kwocie 29.180 zł, 

5) przeprowadzenie poboru do wojska w kwocie 35.815,28 zł, 

6) przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 36.545,65 zł, 

7) szkolenia z zakresu obrony cywilnej w kwocie 4.900 zł, 

8) funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4.517.977,78 zł, 

9) usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 9.400 zł, 

10) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 124.578,62 zł, 

11) opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych             

w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 1.249.724 zł, 

12) funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie w kwocie 411.088,87 zł, 

13) wypłata świadczeń pieniężnych dla osób posiadających Kartę Polaka w kwocie 13.494,60 zł, 

14) na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 11.780 zł, 

15) wypłaty dodatku wychowawczego w związku z realizacją programu rządowego „Rodzina 500 

+” w kwocie 235.496,72 zł. 

Dotacje celowe zostały w terminie rozliczone, a niewykorzystane w kwocie 12.556,89 zł w terminie 

zwrócone: do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – 871,93 zł, 11.569,35 zł do Krajowego Biura 

Wyborczego a do Ministerstwa Obrony Narodowej 115,61 zł. 

Środki z Unii Europejskiej oraz wkład krajowy na realizację tzw. „projektów miękkich” 

W ciągu roku budżetowego pozyskano dodatkowe środki finansowe na realizację zadań 

własnych powiatu w kwocie 3.255.156,19 zł, na plan 5.246.133 zł na następujące projekty: 

1) środki z Programu Operacyjnego RYBY w ramach działań wodno-środowiskowych realizowanych 

w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 15.087,35 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 

5.029,12 zł, 

2) środki z programu Rybactwo i Morze na realizację projektu „Akwakultura świadcząca usługi 

środowiskowe” w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 37.500 zł oraz wkład budżetu państwa    

w kwocie 12.500 zł, 

3) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia 

w Mechaniku oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej” w kwocie 330.555,56 zł oraz wkład 

budżetu państwa w kwocie 19.444,44 zł, 
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4) środki unijne w kwocie 58.902,13 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mobilność 

uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe”, 

5) środki unijne w kwocie 17.624,82 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa 

mobilność kadry edukacji szkolnej”, 

6) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dodatkowe kwalifikacje szansą 

na zawodowy sukces – zdobywanie dodatkowych uprawnień uczniów” w kwocie 161.577,35 zł oraz 

wkład budżetu państwa w kwocie 9.504,55 zł, 

7) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zawodowcy z Dęblina na europejskim 

rynku pracy” w kwocie 165.908,58 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 10.047,07 zł, 

8) środki unijne w kwocie 130.030 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Europejskie 

umiejętności – zawodowy start w ramach programu Erasmus +”, 

9) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Europejski wymiar kształcenia 

zawodowego w ZSZ Nr 2 w Dęblinie” w kwocie 316.012,01 zł oraz wkład budżetu państwa 

w kwocie 19.137,01 zł, 

10) środki unijne w kwocie 88.557 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Uczniowie ZSZ Nr 

2 w Dęblinie na europejskim rynku pracy”, 

11) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostosowanie edukacji zawodowej 

do potrzeb rynku pracy” w kwocie 1.793.072,28 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 

64.666,92 zł. 

 

Pozostałe bieżące dochody własne powiatu 

Pozostałe dochody własne budżetu powiatu na plan roczny w kwocie 7.804.774 zł wykonano  

w kwocie 7.657.876,39 zł, co stanowi 98,12% planu. Poniżej wymieniono dochody składające 

się na powyższą kwotę: 

1) wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 35.660,07 zł  

z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób za zmianę użytkowania gruntów 

rolnych na grunty leśne, 

2) wpływy za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 50.644,20 zł, 

3) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 115,32 zł, 

4) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i usługowych w kwocie 

2.008,40 zł, 

5) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, a w szczególności 

obiektów po  zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej      

w Rykach w kwocie 944.175,67 zł, 

6) wpływy za media na podstawie faktur wystawionym odbiorcom w kwocie 226.848,78 zł, 
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7) odszkodowanie z ubezpieczenia wykonawcy za zalanie w kwocie 24.220,73 zł 

8) 25 % udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 

Skarbu Państwa gromadzonych i egzekwowanych przez Starostwo Powiatowe w kwocie 

142.511,96 zł, 

9) udział w dochodach budżetu państwa gromadzonych i egzekwowanych przez j.s.t w kwocie 

19.388,22 zł, 

10) wpływy z opłat geodezyjnych za wyrysy i wypisy z powiatowego zasobu geodezyjnego         

w kwocie 394.889,98 zł, 

11) wpływy za wydane karty wędkarskie i dzienniki budowy w kwocie 2.410,50 zł, 

12) opłata komunikacyjna w kwocie 1.279.696,56 zł i pozostałe opłaty związane z rejestracją 

pojazdu i wydawanymi zezwoleniami na przewozy w łącznej kwocie 100.026,20 zł, 

13) wpływy z opłat za wydane prawa jazdy 179.980 zł, 

14) wpływy z najmu pomieszczeń przez ZDP w kwocie 1.807,20 zł, 

15) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za korzystanie z przystanków autobusowych  

w kwocie 472.319,24 zł (w tym z udostępniania przystanków autobusowych uzyskano dochody  

w kwocie 5.100,05 zł i w całości przeznaczono na zakup kruszywa do utwardzania poboczy), 

16) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu powiatu w kwocie 27.307,07 zł, 

17) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych j.s.t. oraz za nieterminowe 

płatności należności w kwocie 19.469,64 zł, 

18) dochody ze sprzedaży ryb w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 575.235,89 zł, 

19) dotacja na realizację zadania na podstawie porozumienia z Lubelskim Urzędem 

Marszałkowskim z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki w kwocie 88.000 zł,  

20) dotacja na realizację programu „Za życiem” w kwocie 31.200 zł, 

21) dotacja na realizację programu „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe” w kwocie 

66.984,39 zł, 

22) współfinansowanie gmin i miast za pobytu dzieci i młodzieży w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej w kwocie 443.292,93 zł,  

23) wpływy z najmu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 10.915,89 zł, 

24) odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.710.998,70 zł, 

25) odpłatność rodziny biologicznej oraz współfinansowanie miast i gmin za pobyt dzieci          

i młodzieży w rodzinach zastępczych w kwocie 284.862,41 zł, 

26) dotacje od innych jst na rehabilitację społeczną w kwocie 14.419 zł, 

27) wpływy z PFRON za jego obsługę w kwocie 48.434,47 zł, 

28) środki z funduszu pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Urzędu 

Pracy zajmujących się aktywizacją bezrobotnych w kwocie 277.200 zł, 
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29) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska        

w kwocie 99.667,46 zł przeznaczono kwotę 88.877,43 zł na następujące zadania: nasadzenie 

drzew i krzewów przy drogach powiatowych – 5.000 zł, zakup maszyny czyszczącej – 

20.176,56 zł, konserwację rzeki Świnki – 35.000 zł, wkład własny do projektu „Edukacja 

ekologiczna w dziedzinie ochrony powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii” – 1.240 zł, wymiana dwóch zasobników do pieców w kotłowni ZSZ Nr 1              

w Dęblinie – 14.999,85 zł, pozostałe wydatki w kwocie 12.461,02 zł przeznaczona na zakup 

drukarki na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, zakup nagród dla szkół za udział w 

Alercie Ekologiczno-Zdrowotnym oraz na edukację ekologiczną,  zakup środków żywności 

na potrzeby organizacji spotkania o tematyce łowieckiej,, na wykonanie „Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Ryckiego na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2026” 

oraz na szkolenia, 

30) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w kwocie 4.960 zł z przeznaczeniem na działalność ekologiczną, 

31) zwrot kosztów procesu oraz kosztów upomnień w kwocie 21.436,20 zł, 

32) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 1.933,22 zł, 

33) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za demontaż 

pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 5.000 zł, 

34) rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody w kwocie 26.043,62 zł (wpływy za 

używanie samochodu służbowego przez PCPR w Rykach w 2017 r., refundacja 

wynagrodzenia za grudzień 2017 r., zwrot części odprawy wypłaconej w 2016 r. zgodnie 

z wyrokiem Sądu Pracy o przywrócenie do pracy, zaokrąglenia VAT, zwrot za prywatne 

rozmowy telefoniczne pracowników, wykonanie kserokopii dokumentacji, zwrot części 

zaliczki na wydatki komornika, zwrot niesłusznie pobranego świadczenia), 

35) wpłaty pozostałych środków na rachunkach dochodów własnych w placówkach 

oświatowych w łącznej kwocie 16.837 zł, 

36) kara od Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Paweł Gospodarczyk z siedzibą  

w Siedlcach za niewykonanie umowy na zadanie pn. Uproszczone plany urządzania lasu dla 

lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Dęblin i gm. Ułęż” 

w kwocie 1.275,47 zł, 

37) środki przekazane przez Wojewodę Lubelskiego w kwocie 5.700 zł z przeznaczeniem 

na realizację zadania z zakresu poboru do wojska na podstawie zawartego porozumienia. 

 

Dochody majątkowe 

Dochody majątkowe na plan po zmianach w kwocie 11.435.640 zł wykonano w kwocie 

4.444.693,93 zł, co stanowi 38,87% planu po zmianach. 
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Plan i realizacja dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej 

Dział Nazwa działu Plan po zmianach Wykonanie % Wykonania 

1 2 3 4 5 

 Dochody majątkowe 11.435.640 4.444.693,93 38,87% 

600 Transport i łączność 3.754.465 1.808.517,53 48,17% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 4.567.355 2.455.177,40 53,75% 

710 Działalność usługowa 319.469 0,00 0,00% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
500.000 158.448,70 31,69% 

801 Oświata i wychowanie 2.294.351 22.550,30 0,98% 

 

Plan i realizacja dochodów majątkowych w układzie rodzajowym 

  

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie % Wykonania 

% Struktura 

wykonania 

1 2 3 4 5 6 

1. Wpływy ze sprzedaży majątku 1.608.813 1.522.463,15 94,63% 34,25% 

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  6.100 6.095,64 99,93% 0,14% 

3. Pomoc finansowa miast i gmin  1.479.390 1.408.517,53 95,21% 31,69% 

4. Dotacja z budżetu państwa  500.000 158.448,70 31,69% 3,56% 

5. Środki z Unii Europejskiej i wkład krajowy 7.441.337 949.168,91 12,76% 21,36% 

6. Dotacja od samorządu województwa 400.000 400.000,00 100,00% 9,00% 

 Razem dochody majątkowe  11.435.640 4.444.693,93 38,87% 100,00% 
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Wpływy ze sprzedaży majątku 

Uzyskano dochody w kwocie 18.650 zł ze sprzedaży nieruchomości - dwóch lokali 

mieszkalnych położonych w Sobieszynie gmina Ułęż oraz dochody z odszkodowania za przejęcie 

gruntów pod budowę drogi ekspresowej S17 w kwocie 1.503.813,15 zł. Nie uzyskano zaplanowanych 

dochodów w kwocie 105.000 zł ze sprzedaży działek położonych w Sobieszynie, gmina Ułęż z powodu 

braku nabywców. 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 

Uzyskano dochody ze sprzedaży zezłomowanych pojazdów przejętych przez Powiat na kwotę 

6.095,64 zł. 

Pomoc finansowa miast i gmin  

Na realizację zadań inwestycyjnych położonych na terenie miast i gmin poszczególne  

samorządy udzieliły pomocy finansowej powiatowi w łącznej kwocie 1.408.517,53 zł, jak poniżej: 

1. na modernizację dróg powiatowych: 

a) gmina Ułęż – kwota 1.000.000 zł, 

b) gmina Nowodwór – kwota 220.790,03 zł, 

c) gmina Kłoczew – kwota 187.727,50 zł. 

 

Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych i zadań z zakresu administracji 

rządowej. 

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 158.448,70 zł  na budowę strażnicy dla 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach. 

Środki z Unii Europejskiej i wkład krajowy z budżetu państwa. 

Na plan w kwocie 7.441.337 zł otrzymano środki w kwocie 949.168,91 zł na realizację 

następujących projektów: 

a) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie ryckim w ramach RPO 

na lata 2014-2020”  w kwocie 906.272,63 zł, 

b) „Przystosowanie budynku przy ul. Żytniej 22 na potrzeby placówki opiekuńczo-

wychowawczej” w kwocie 20.345,98 zł, 

c) „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim” w kwocie 22.550,30 zł. 
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Nie otrzymano refundacji na wydatki związane z realizacją projektu: 

a) „E-geodezja” – refundacja wydatków nastąpi po zrealizowaniu wydatków rzeczowych 

do projektu, 

b) „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim” – refundacja wydatków 

nastąpi w 2019 roku po zweryfikowaniu złożonych wniosków o płatność, 

c) „Przystosowanie budynku przy ul. Żytniej 22 na potrzeby placówki opiekuńczo-

wychowawczej” – refundacja wydatków nastąpi po zrealizowaniu wydatków rzeczowych do 

projektu w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na rok 2019, 

d) oraz nie otrzymano dofinansowania z UE na realizację projektu „Szybciej i bezpieczniej 

z Dęblina do Ryk – projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” w związku z niezrealizowaniem 

w 2018 roku przez wykonawcę zaplanowanego zakresu robót. Wydatki zostaną poniesione 

w latach 2019-2020 w ramach inwestycji wieloletniej. 

 

Dotacja od samorządu województwa. 

Na podstawie Uchwały Nr XL/590/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 

27 kwietnia 2018 roku Powiat Rycki otrzymał dotację celową w wysokości 400.000 zł na 

dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Podlodów-Podlodówka w ramach programu: 

budowa lub modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych pod hasłem „100 km dróg na stulecie 

niepodległości”. 

Struktura dochodów wykonanych 

Struktura dochodów bieżących w ujęciu rodzajowym 
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 W dochodach bieżących subwencja oświatowa stanowi 35,91% dochodów bieżących, udział  

w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi 19,89%.  

 

Struktura dochodów majątkowych w ujęciu rodzajowym 

 

 

 W strukturze dochodów majątkowych największe dochody, bo 34,25 % dochodów 

majątkowych, stanowią wpływy ze sprzedaży majątku, w tym z odszkodowania za przejęcie gruntów 

pod budowę drogi ekspresowej S17. Znaczny procent wykonania 31,69% stanowi pomoc finansowa 

miast i gmin z terenu powiatu na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych położonych na 

terenie poszczególnych miast i gmin. Znaczną pozycję dochodową stanowią także środki z Unii 

Europejskiej i wkład krajowy – 21,36 %. Natomiast dotacja od samorządu województwa stanowią 9% 

wykonanych dochodów, dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dla 

KPPSP w Rykach stanowi 3,56%, natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowią 

0,14 % dochodów majątkowych. 

 

Realizacja wydatków budżetowych oraz stan zobowiązań 

 Na realizację zadań powiatu wydatkowano kwotę 59.821.114,81 zł, co stanowi 82,15% planu 

rocznego. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 52.548.432,67 zł, co stanowi 93,74% planu 

rocznego, natomiast na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 7.272.682,14 zł, co stanowi 43,39% 

planu rocznego. Dyrektorzy i Kierownicy jednostek powiatu zaciągnęli zobowiązania w ramach swoich 

upoważnień w kwocie 3.698.676,28 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych. 

Do najważniejszych zobowiązań niewymagalnych zaliczamy: dodatkowe wynagrodzenie roczne 

za 2018 r. oraz opłaty za media. Ponadto w ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na 

wieloletni program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego w latach 2017 – 
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 2021 o łącznych nakładach 176.760 zł. Plan na 2018 r. w wysokości 31.200 zł zrealizowano w 100% na 

wynagrodzenia i zakup usług. 

Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych wg działów 

Dział Nazwa działu 
Plan wg uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 
Wykonanie % Wykonania 

1 2 3 4 5 6 

 Wydatki bieżące 47.594.497 56.059.767,74 52.548.432,67 93,74% 

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000 0,00 0,00 - 

020 Leśnictwo 240.835 243.539,00 235.720,88 96,79% 

050 Rybołówstwo i rybactwo 21.000 71.000,00 70.116,47 98,76% 

600 Transport i łączność 2.065.932 2.745.667,00 2.745.660,59 100,00% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 416.859 468.896,54 462.646,84 98,67% 

710 Działalność usługowa 983.059 961.184,00 948.511,46 98,68% 

750 Administracja publiczna 5.570.132 6.097.685,00 6.008.209,96 98,53% 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

0 48.115,00 36.545,65 75,95% 

752 Obrona narodowa 4.900 4.900,00 4.900,00 100,00% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
4.312.571 4.551.674,00 4.534.451,66 99,62% 

755 Wymiar sprawiedliwości 125.208 125.208,00 124.578,62 99,50% 

757 Obsługa długu publicznego 260.610 260.610,00 258.329,42 99,12% 

758 Różne rozliczenia 2.422.731 0,00 0,00 - 

801 Oświata i wychowanie 17.755.411 25.641.534,00 22.383.360,43 87,29% 

851 Ochrona zdrowia 1.453.000 1.264.000,00 1.254.713,51 99,27% 

852 Pomoc społeczna 2.946.526 3.151.314,60 3.151.153,20 99,99% 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
1.781.776 1.842.306,60 1.837.161,55 99,72% 

854 Edukacyjna opieka wychowania 3.144.705 3.988.918,00 3.956.439,92 99,19% 

855 Rodzina 2.792.242 3.272.956,00 3.239.367,65 98,97% 
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900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70.000 71.260,00 64.497,37 90,51% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 97.000 93.000,00 77.610,41 83,45% 

926 Kultura fizyczna i sport 1.127.000 1.156.000,00 1.154.457,08 99,87% 

 

Wydatki bieżące 

Wydatki bieżące na plan w wysokości 56.059.767,74 zł zostały wykonane w kwocie  

52.548.432,67 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego.  

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 33.904.005,54 zł, a wykonano w kwocie  

33.777.446,24 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego. W planie ujęto wynagrodzenia wynikające  

z umowy o pracę, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia lub umowy  

o dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych 

powiatu. 

Drogi publiczne powiatowe 

Na plan w wysokości 1.687.497 zł wydatkowano kwotę 1.687.493,06 zł, co stanowi 100% na: 

1. wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki wydano 184.513,20 zł,  

2. wydatki letniego utrzymania dróg i remontów wydano 1.146.802,96 zł, wydatki obejmują: 

Bieżące remonty na drogach powiatowych 

Zakup emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych  109,64 ton 180.932,99 

Zakup grysu bazaltowego do remontów cząstkowych, kruszywa  

750 ton grysu 

650 ton 

kruszywa                                                               

151.442,24 

Zakup masy asfaltowej na zimno do remontów bieżących 

nawierzchni 
51 ton 28.165,77 

Zakup znaków pionowych oraz farby do oznakowania poziomego, 

luster drogowych, bariero-poręczy   - 
31.182,55 

Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ryki oraz 

Dęblin (koszenie poboczy, zamiatanie)  - 
80.995,68 

Wykonanie profilowania dróg powiatowych ( równiarka i walec)  - 24.870,60 
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Równanie dróg gruntowych    - 7.084,80 

Wykonanie chodnika w miejscowości Borki - 7.534,90 

Zbieranie poboczy w miejscowości Bramka  - 9.300,01 

Remont cząstkowy dróg masą bitumiczną na terenie powiatu 

Ryckiego - 
276.012,00 

Podcinka drzew - 6.696,00 

Zakup paliwa dla taboru ZDP (samochody, ciągniki, narzędzia 

spalinowe)  - 
215.363,38 

Zakup części samochodowych  - 59.613,40 

Remonty maszyn i urządzeń  - 67.608,64 

 

3. wydatki zimowego utrzymania dróg obejmują utrzymanie dróg w trzech standardach oraz drogi 

gruntowe nieobjęte zimowym utrzymaniem, na których odśnieżanie odbywa się na zgłoszenie 

mieszkańców, na ten cel wydano kwotę 356.176,90 zł. 

Dotacja na zadania bieżące 

W celu realizacji bieżących zadań własnych powiatu przekazano podległym jednostkom oraz 

innym podmiotom dotacje w łącznej kwocie 2.433.200,88 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego: 

1. Dotacje zaplanowano i przekazano następującym podmiotom należącym do sektora 

finansów publicznych w kwocie 1.258.284,32 zł. 

1) miastom i gminom z terenu powiatu na sfinansowanie zwrotu kosztów podróży poborowym 

(zadanie        rządowe) wydatkowano kwotę 3.340,80 zł, 

2) powiatowi otwockiemu na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej  

przekazano kwotę 12.364 zł, 

3) miastu Dęblin na dofinansowanie udziału 25 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii             

zajęciowej w Dęblinie przekazano kwotę 46.100 zł, 

4) powiatowi garwolińskiemu na dofinansowanie udziału 3 osób niepełnosprawnych w warsztatach             

terapii zajęciowej w Żelechowie przekazano kwotę 5.532,60 zł, 

5) bibliotece powiatowej na jej działalność statutową przekazano kwotę 61.989,09 zł, 

6) Pływalni Powiatowej na dofinansowanie działalności bieżącej przekazano kwotę 1.128.957,83 zł. 
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2.Dotacje zaplanowano i przekazano następującym podmiotom nienależącym do sektora 

finansów publicznych w kwocie 1.174.916,56 zł: 

1) Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA na prowadzenie punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 60.726 zł, 

2) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Rykach (OP Europejski Fundusz Medico’Family-

Soch” w Brzegu) 16.877,97 zł, 

3) Policealnemu Studium Zawodowemu dla Dorosłych w Rykach w kwocie 986.826,26 zł 

4) Warsztatom Terapii Zajęciowej w Rykach na dofinansowanie udziału 60 osób niepełnosprawnych                         

w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rykach przekazano kwotę 110.486,33 zł. 

 

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 

Na realizację tzw. „miękkich” projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych zaplanowano 

kwotę 741.146 zł, po zwiększeniach dokonanych w ciągu roku plan wynosił 5.711.667 zł, wydatkowano 

kwotę 2.574.071,05 zł, co stanowi 45,07% planu rocznego. 

W ciągu roku dokonano zmian planu wydatków na kwotę 4.970.521 zł z następujących źródeł: 

1. Wprowadzono do realizacji nowy projekt w ZS Sobieszyn pn. „Akwakultura świadcząca usługi 

środowiskowe, w ramach PO „Rybactwo i morze” w kwocie 50.000 zł. 

2.    zwiększono o kwotę 15.679 zł ze środków niewydatkowanych w 2017 roku na projekt w ZSZ 

nr 1 w Dęblinie „Zawodowcy z Dęblina na europejski rynku pracy” . 

3.    Zwiększono o kwotę 90.883 zł ze środków niewydatkowanych w 2017 roku na projekt w ZSZ 

nr 2 w Dęblinie pn. ”Europejski wymiar   kształcenia zawodowego”.  

4.    Wprowadzono do realizacji projekt pn. „Uczniowie ZSZ nr 2 w Dęblinie na europejskim rynku 

pracy” w ramach programu ERASMUS + w całości finansowany ze środków UE w kwocie 

88.557 zł. 

5.   wprowadzono do realizacji nowy projekt w ZSZ nr 1 w Dęblinie pn. ”Europejskie umiejętności  

zawodowy start” w ramach programu ERASMUS + w całości finansowany ze środków UE 

w kwocie 130.030 zł. 

6.    Wprowadzono do realizacji nowy projekt pn. „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora 

Kształcenie Szkolenia Zawodowe ZSZ nr 2 w Rykach” w ramach programu Erasmus+  

w całości finansowany ze środków UE w kwocie 51.971 zł. 

7.    Wprowadzono do realizacji nowy projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji 

szkolnej ZSZ nr w Rykach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedz Edukacja Rozwój 2014-

2020 w kwocie 17.504 zł,  

8.    Wprowadzono do realizacji nowy projekt pn. „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy 
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sukces ZSZ nr 2 w Rykach” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

w kwocie 171.082 zł. 

9.    Wprowadzono do realizacji nowy projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia w Mechaniku oraz 

utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej w ZSZ nr 1 w Rykach” w ramach RPO 

Województwa Lubelskiego   na lata 2014-2020 w kwocie 378.545 zł. 

10.  w Starostwie Powiatowym w Rykach pn. „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku 

pracy” w kwocie 3.976.270 zł. 

 

 

 

 

Obsługa długu publicznego 

Na obsługę zadłużenia budżetu powiatu na plan w kwocie 260.610 zł, wydatkowano kwotę 

258.329,42 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek 

zaciągniętych w latach poprzednich do: 

1) Banku PEKAO S.A. na podstawie umowy z dnia 05.10.2010 r. w kwocie 30.533,03 zł, 

2) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 21.12.2012 r. w kwocie 61.370,79 zł, 

3) WFOŚiGW na podstawie umowy z dnia z dnia 8.09.2014 r. w kwocie 5.981,60 zł, 

4) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 27.11.2014 r. w kwocie 4.028,58 zł, 

5) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 18.12.2015 r. w kwocie 54.745,53 zł, 

6) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 30.11.2016 r. w kwocie 75.379,74 zł, 

7) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 01.12.2017 r. w kwocie 26.176,01 zł, 

8) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 13.11.2018 r. w kwocie 114,14 zł (kredyt 

krótkoterminowy w rachunku bieżącym).  
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Struktura wydatków w oświacie w 2018 r. 

Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku 
% struktura 

wykonania 

1 
Wynagrodzenia i pochodne – szkoły 16 134 691,48 

61,00% 

2 Wynagrodzenia i pochodne – internaty 1 833 825,44 6,93% 

3 Wynagrodzenia i pochodne – poradnie 1 305 234,47 4,93% 

4 Projekty miękkie z UE i BP 2 574 071,05 9,73% 

5 
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 110 013,61 
0,42% 

6 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 60 453,17 

0,23% 

7 Bieżące wydatki rzeczowe 3 296 478,70 12,46% 

8 Dotacje dla szkół niepublicznych 1 003 704,23 3,79% 

9 Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 10 000,00 0,04% 

10 Pomoc materialna dla uczniów 15 800,00 0,06% 

11 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 644,67 0,25% 

12 Wydatki na działalność ekologiczną 41 200,00 0,16% 

  RAZEM 26 451 116,82 100,00% 
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Struktura wydatków wykonanych w układzie rodzajowym 

 

 

Przychody i rozchody budżetu  

Przychody budżetowe na plan 5.836.634 zł wykonano w 100%, a składały się na nich następujące 

tytuły: 

1) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach w kwocie 4.500.000 zł na pokrycie 

deficytu budżetowego, a w szczególności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, 

2) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.336.633,76 zł. 

W budżecie powiatu zaplanowano rozchody w kwocie 1.463.900 zł, jako spłatę kredytów  

i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, a przypadających do spłaty w roku budżetowym. W roku 

budżetowym dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.463.899,96 zł. 

Spłacono kredyty i pożyczkę do banków, jak poniżej: 

Bank Spółdzielczy w Rykach w kwocie 963.499,96 zł, 

Bank PEKAO SA w Lublinie w kwocie 500.400 zł. 

W dniu 26 stycznia 2018 r. Uchwałą Nr 3/2018 Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umorzyła Powiatowi Ryckiemu 25% wartości pożyczki 

w wysokości 187.750 zł. 
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Wynik budżetu powiatu 

Na działalności operacyjnej osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 2.960.268,48 zł, jako 

dodatnią różnice pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi, która została przeznaczona na spłatę 

kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Na działalności inwestycyjnej osiągnięto 

deficyt w kwocie 2.827.988,21 zł, który został pokryty przychodami budżetowymi. Ogółem wykonanie 

budżetu za 2018 rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 132.280,27 zł, na  deficytowy plan w kwocie 

4.372.734 zł. Nadwyżka wynika głównie z niewykonania zaplanowanych zadań inwestycyjnych. 

Pozostała kwota wynika z niewielkich oszczędności w wydatkach w poszczególnych działaniach. 

Należności budżetu powiatu  

Należności wymagalne budżetu powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą  

     2.677.026,60 zł, (bez odsetek), w tym ważniejsze od następujących podmiotów bądź osób 

fizycznych: 

1) NZOZ Klinika Sp. z o.o. z siedzibą w Nałęczowie z tytułu dzierżawy obiektów szpitala 

powiatowego w Rykach w kwocie 1.844.036,23 zł za okres od miesiąca października 2011 r. 

do miesiąca maja 2013 r. W związku z ogłoszoną upadłością podmiotu w dniu 6 maja 2014 roku 

powiat zgłosił wierzytelności do syndyka masy upadłościowej. Zgłoszone syndykowi wierzytelności 

zostaną zaspokojone, zgodnie z prawem upadłościowym w czwartej i piątej kolejności. Obecnie 

trwa sporządzanie listy wierzytelności przez syndyka. NZOZ Klinika  

sp. z o.o. zaskarżyła postanowienie o ogłoszeniu upadłości, 

2) AMG Centrum Medyczne z siedzibą w Sosnowcu z tytułu dzierżawy obiektu szpitala 

powiatowego w Rykach w kwocie 216.535,64 zł, 

3) AMG Centrum Medyczne z siedzibą w Sosnowcu z tytułu kary za niewykonanie postanowień 

umowy w kwocie 179.644,08 zł, 

4) Od wykonawców umów z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zadań wynikających  

z zawartych umów w kwocie 115.348,36 zł oraz za niewykonanie umowy w kwocie 618,92 zł, 

5) Beneficjentów Funduszu Pracy z tytułu szkoleń, doposażenia stanowiska pracy, rozpoczęcia 

działalności gospodarczej itp., którzy nie wywiązali się z podpisanych umów o dofinansowanie  

w łącznej kwocie 140.014,96 zł, 

6) Rodziców biologicznych dzieci przebywających w palcówkach opiekuńczo - wychowawczych 

lub rodzinach zastępczych z tytułu częściowej odpłatności za ich pobyt w łącznej kwocie 

11.317,24 zł, 

7) Osób fizycznych na podstawie decyzji o zwrot kosztów zawiązanych z usunięciem  

i przechowywaniem pojazdów w kwocie 17.282,66 zł, 
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8) Osób fizycznych i prawnych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu gruntów 

Skarbu Państwa w kwocie 62.360,96 zł, 

9) Osoby fizycznej za najem powierzchni mieszkalnej i odszkodowanie za bezumowne korzystanie  

z lokalu w łącznej kwocie 1.860,42 zł, 

10) Osoby fizycznej prowadzącej szkołę niepubliczną z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej 

wysokości oraz pobranej nienależnie w łącznej kwocie 7.064,35 zł, 

11) Osób fizycznych z tytułu grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki budynku 57.999 zł. 

 Pozostała kwota należności wymagalnych stanowią głównie należności z tytułu najmu wolnych            

powierzchni, hali produkcyjno – magazynowej w placówkach oświatowych oraz za wyżywienie  

w internatach. W celu wyegzekwowania należności od dłużników wdrożono stosowne procedury   

wynikające z przepisów prawnych. 

 

Zobowiązanie budżetu powiatu według tytułów dłużnych  

Zobowiązania budżetu powiatu wobec instytucji finansowych na koniec okresu sprawozdawczego 

wynoszą 13.312.699,96 zł, a składają się na nich następujące tytuły dłużne: 

1) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku PEKAO SA w Lublinie z terminem spłaty do 2020 

roku – pozostaje do spłaty 1.000.800 zł rat kapitałowych, 

2) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z terminem spłaty do 2027 roku – 

pozostało do spłaty rat kapitałowych 1.860.300 zł, 

3) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z terminem spłaty do końca 2019 roku – 

pozostało do spłaty rat kapitałowych 99.999,96 zł, 

4) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 

2030 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 2.241.600 zł, 

5) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 

2031 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 2.860.000 zł, 

6) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 

2021 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 750.000 zł, 

7) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 

2038 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 4.500.000 zł. 
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Dokonane umorzenia należności budżetu powiatu 

Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/201/17 Rady Powiatu w Rykach z dnia 28 listopada 2017 r.  

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, a przypadających Powiatowi Ryckiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym lub 

udzielenia innych ulg w ich spłacie w roku sprawozdawczym dokonano umorzeń należności 

przypadających powiatowi w łącznej kwocie: 27.307,39 zł, w tym kwota główna: 15.437 zł, odsetki: 

11.870,39 zł. 

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Pływalni 

powiatowej w Rykach 

Zakład budżetowy (pływalnia powiatowa) jest jednostką organizacyjną powiatu, nieposiadającą 

osobowości prawnej, wykonuje odpłatnie zadania o charakterze użyteczności publicznej. Samorządowy 

zakład budżetowy z budżetem powiatu rozlicza się na zasadach przewidzianych dla samorządowych 

zakładów budżetowych. Przychody zakładu na plan w kwocie 2.288.703 zł zostały wykonane w kwocie 

2.549.084,55 zł, co stanowi 111,38% planu rocznego. 

Struktura wykonanych przychodów przedstawia się następująco: 

1) ze sprzedaży usług w kwocie 1.059.094,67 zł, 

2) pozostałe przychody własne z tytułu dzierżawy wolnych powierzchni w kwocie 17.689,83 zł, 

3) wpływy z tytułu naliczonych odsetek w kwocie 76,75 zł 

4) dotacja przedmiotowa do kosztów wytworzenia usług w kwocie 1.128.957,83 zł 

5) wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.048,80 zł, 

6) równowartość odpisów amortyzacyjnych w kwocie 332.216,67 zł 

Koszty zakładu na plan w kwocie 2.288.702 zł wykonano w kwocie 2.515.611,09 zł, co stanowi 

109,91% planu rocznego. Ważniejsze koszty zakładu to: 

1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.290.244,28 zł, 

2) pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, opłaty stałe związane z utrzymaniem obiektu itp.)  

w kwocie 893.147,26 zł, 

3) odpisy amortyzacyjne w kwocie 332.216,67 zł, 

Dotacja przedmiotowa udzielone z budżetu powiatu nie przekracza 50% kosztów jego działalności,  

a stanowi 44,88%. 
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Na koniec roku sprawozdawczego zakład zamknął swoją działalność minusowym stanem środków 

obrotowych. Wyliczenie stanu środków obrotowych przedstawia się następująco: 

1) środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 42.790,28 zł, 

2) należności zakładu w kwocie 20.368,15 zł, 

3) Pozostałe środki obrotowe 4.778,01 zł 

4) zobowiązania zakładu w kwocie 180.219,63 zł 

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi (-)112.283,19 zł. 
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ZADANIA INWESTYCYJNE 

 

Zadania inwestycyjne realizowano w układzie wykonawczym w Starostwie Powiatowym 

oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym 

w załączniku nr 3 pn. „Zadania inwestycyjne w 2018 roku”.  

Nakłady poniesione na inwestycje stanowią 12,16% ogólnych wydatków budżetowych.. 

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych był kredyt komercyjny, pomoc miast i gmin na 

współfinansowanie zadań drogowych, dotacja celowa z budżetu państwa  

Na realizację projektów na inwestycje współfinansowanych z UE zaplanowano kwotę  

9.247.479 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego plan wyniósł 10.905.995 zł. 

Na zmiany w kwocie 1.658.516 zł złożyło się: 

1) Zmniejszenie planu o kwotę 391.149 zł projektu „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk  

w ramach RPO na lata 2014 - 2020” z tego udział gminy Ryki zwiększono o kwotę 158.136 zł, 

Miasta Dęblin zwiększono o kwotę 174.063 zł, środki własne powiatu zmniejszono o kwotę 

737.990 zł, środki z UE zwiększono o kwotę 14.642 zł. 

2) Zwiększenie planu dotacji o kwotę 20.113 zł dla Powiatu Lubelskiego „Szybciej i bezpieczniej 

z Dęblina do Ryk ” z tego udział własny powiatu o kwotę 539 zł, środki z UE o kwotę 19.574 zł. 

3) Zwiększenie planu o kwotę 1.552.080 zł na projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w powiecie ryckim w ramach RPO na lata 2014-2020” z tego zmniejszono  środki 

własne powiatu o kwotę 1.181.920 zł, środki UE zwiększono o kwotę 2.734.000 zł. 

4) Zwiększenie planu o kwotę 93.075 zł na projekt „E - geodezja w ramach RPO na lata  

2014-2020” z tego wkład własny zwiększono o kwotę 6.292 zł,   dofinansowanie z UE  o kwotę 

79.114 zł i z budżetu państwa o kwotę 7.669 zł. 

5) Zwiększenie planu o kwotę 306.459 zł na realizację projektu „Nowoczesne ośrodki kształcenia 

zawodowego w powiecie ryckim” z tego  wkład własny powiatu zwiększono o kwotę 265.477 zł  

zwiększono dofinansowanie z  UE o 40.982 zł . 

6) Zwiększenie planu o kwotę 77.938 zł na projekt „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. 

Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej” ze środków  UE o kwotę 

77.938 zł. 

 

 

 



38 

 

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE 

 

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1433L,1429L i 1423L łączących wschodnią część powiatu 

ryckiego oraz powiat łukowski i lubartowski z drogą krajową Nr 48 

Plan 1.899.780 zł 

Wykonanie 1.899.775,59 zł (100%) 

 

Kwota 1.899.775,59 zł została wydatkowana na przebudowę drogi w m. Podlodów, zakres prac 

obejmował wykonanie nowej nawierzchni, wymiana przepustów, utwardzenie pobocza kruszywem oraz 

nadzór inwestorski. 

Przebudowa ul. Jagiellońskiej, Staromiejskiej i Stawskiej w Dęblinie 

 Plan  82.780 zł 

Wykonanie   82.780 zł (100%) 

Inwestycja polega na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu drogowego  

ul. Stawskiej, Jagiellońskiej i Staromiejskiej w Dęblinie. Wybrano wykonawcę i podpisano umowę 

jednak ze względu na konieczność zmiany procedury według której ma zostać opracowana 

dokumentacja  oraz prowadzona inwestycja a także uzyskanie odpowiednich zezwoleń wykonawca 

wystąpił  

o przedłużenie terminu realizacji zadania, dlatego Rada Powiatu w Rykach podjęła uchwałę w sprawie 

ustalenia wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego z określeniem terminu wykonania 

zadania do dnia 30.06.2019 r.  

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1361L, 1429L, 1423L 

 Plan  450.000 zł 

Wykonanie  397.422,05 zł (88,32%) 

Inwestycja została podzielona na 4 zadania w przeprowadzonym przetargu najkorzystniejsze oferty 

przekraczały zaplanowane kwoty w budżecie dlatego Zarząd Powiatu w Rykach podjął decyzje  

o rezygnacji z zadania 2 i 4 i przesunięciu środków na zadanie 1 w miejscowości Lendo Wielkie  

i Kalinowy Dół i zadanie 3 w miejscowości Niedźwiedź. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1347L w m. Bramka 

Plan 371.000 zł 

Wykonanie 370.381,29 (99,83%) 

Zakres prac obejmował frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie koryta gł. 20 cm w gruntach, 

wykonanie podbudowy z piasku z cementem, wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw 

łamanych, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych, skropienie asfaltem 

nawierzchni. 
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Zakup pługa odśnieżnego  i posypywarki 

Plan   60.000 zł 

Wykonanie 57.625,50 zł (96,04%) 

Zakupu dokonano na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych.   

 

Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki 

opiekuńczo – wychowawczej. 

Całkowita wartość projektu wg. umowy: 1.921.183,83 zł  

Plan 2018 r. - 364.993 zł 

Wykonanie  -  99.852,07 zł (27,36 %) 

Finansowanie: 

UE: 85 % 

Powiat Rycki: 15% 

Wartość ogółem projektu to 1.921.183,83 zł. Powiat Rycki wyłoży tylko 288 177,57 zł zaś Unia 

Europejska 1.633.006,26 zł.  Powiat Rycki w dniu 21 grudnia 2017 r. podpisał umowę na realizację 

zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020. Po skompletowaniu dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia procedury przetargowej, 

ogłoszono postępowanie na realizację robót budowlanych oraz dostaw, mimo wydłużonego terminu 

składania ofert (47 dni) w postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna propozycja. Powiat Rycki 

zwrócił się do Marszałka Województwa Lubelskiego o wydłużenie terminu rzeczowej oraz finansowej 

realizacji projektu, na co została udzielona zgoda. Drugi przetarg został ogłoszony już z terminem 

wykonania robót budowlanych do dnia 30 listopada 2018 r. oferta była wyższa od kwoty jaką 

Zamawiający zabezpieczył w budżecie na 2018 r. W związku z powyższym postępowanie 

unieważniono.  

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego wypłacone zostały dodatki dla osób 

zaangażowanych w realizację projektu w kwocie: 99.852,07 zł. 

Inwestycja została za zgodą Instytucji Zamawiającej przeniesiona na 2019 r. 

 

Przebudowa infrastruktury podziemnej i nadziemnej w szpitalu w Rykach. 

plan: 400 000,00 zł 

wykonanie: 0,00 zł 

Ogłoszony został przetarg na wykonanie robót jednakże nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg 

unieważniono, ze względu na brak ofert w postępowaniu.  
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Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Wyczółkowskiego 12 w Rykach 

Plan -  24.354 zł  

Wykonanie -  22.284,25 zł (91,50%) 

Kwota 22.284,25 zł stanowi koszt wykonania dokumentacji projektowej.  

 

Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczo-garażowym zlokalizowanym przy  

ul. Żytniej 26 w Rykach 

 Plan -  35.000,00 zł  

 Wykonanie  - 3.271,80 zł (9,35%) 

 

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną za kwotę 3.271,80 zł. Zadanie 

zaplanowano do dalszej realizacji w budżecie na 2019 r.   

 

Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach 

Plan – 500.000 zł 

Wykonanie – 158.448,70 zł (31,69%) 

W ramach zadania wykonano przyłącze energetyczne na działce przeznaczonej pod budowę 

oraz rozpoczęto prace ziemne. Niewykonanie planu wynika z błędów w dokumentacji projektowej, 

znacznymi opadami deszczu, które spowodowały zalanie wykopów fundamentów oraz brak możliwości 

rozliczenia zakupionych materiałów przez wykonawcę, gdyż umowa nie przewiduje częściowych 

płatności za zakupione materiały. 

 

Wymiana dwóch pieców w kotłowni szkolnej przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie 

Plan – 190.000 zł 

Wykonanie – 189.420 zł (99,69%) 

W ramach zadania wykonano demontaż dwóch kotłów wraz z oprzyrządowaniem (palniki, zawory, 

pompy obiegowej, naczynia zbiorczego), wymieniono osprzęt kotłów żeliwnych, zainstalowano  2 kotły 

żeliwne wodne zespolone,  przeprowadzono montaż pomp wirowych, zaworów, filtrów, automatyki 

sterowania, podłączenie instalacji gazowej i kanalizacyjnej.            
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Wymiana dwóch pieców w kotłowni szkolnej przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie 

Plan  - 15.000 zł 

Wykonanie – 14.999,85 (100%) 

W ramach zadania wymieniono dwa zasobniki do przygotowania ciepłej wody oraz zamontowano dwa 

naczynia przeponowe w kotłowni, zadanie sfinansowane ze środków z opłat i kar za korzystanie 

ze środowiska. 

 

Budowa boisk wielofunkcyjnych w ZSZ Nr 1 w Dęblinie  

Plan - 1.499.558 zł  

Wykonanie -   1.487.149,70 zł (99,17%) 

 Zadanie zostało zrealizowane w całości, w ramach zadania wykonano boisko do  piłki nożnej, 

plażowej, ręcznej, koszykówki i siatkówki, bieżnię liniową 4-torową, rzutnię do pchnięcia kulą, skocznię 

do skoku w dal, zagospodarowano teren oraz wyposażono w elementy małej architektury typu ławki, 

stojaki na rowery. 

 

INWESTYCJE WIELOLETNIE 

 

Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, w ramach PO „Rybactwo i morze”  

Okres realizacji 2018 – 2022 

Całkowita wartość projektu – 480.000 zł 

W roku 2018 wydatków majątkowych nie planowano, środki będą wydatkowane w latach 2019-2021 

na promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia 

i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 

 

Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk – projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” 

Okres realizacji: 2016 - 2020 r. 

Całkowita wartość projektu: 9.873.778 zł 

Plan (2018 r.): 1.867.546 zł  (bez dotacji) 

Wykonanie -  17.224,92 zł (0,92%) (bez dotacji) 

W ramach zadania pn.: „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk” na terenie Gminy Ryki i na terenie 

Miasta Dęblin.  

W dniu 4 maja 2018 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na wykonanie robót budowlanych na terenie gminy Ryki. W wyniku postępowania przetargowego 
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podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. Zwoleń na kwotę 4.780.176,58 

zł. 

W tym samym dniu odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na wykonanie robót budowlanych na terenie Miasta Dęblin. W wyniku postępowania przetargowego 

w dniu 10 sierpnia 2018r., podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o., 

Zwoleń na kwotę 4.854.448,65 zł.  

Płatności nie dokonano ponieważ wykonawca nie wykonał i nie zgłosił do odbioru częściowego prac 

budowlanych w 50 %, płatność w 2019 roku. 

Wypłacono dodatki dla osób zaangażowanych w rzeczową realizację projektu  

w kwocie: 17.224,92 zł.  

17 lipca 2018 r. w Lublinie została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa 

Lubelskiego a Powiatem Lubelskim o dofinansowanie zadania. 

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu 

Ryckiego 

Okres realizacji: 2016 – 2020 

Całkowita wartość projektu: 26.409.538 zł  

Wartość zadania wg. umowy z UE: 25.837.175,92 zł 

Plan (2018 r.): 5.298.000 zł  

Wykonanie -   1.792.548,77 zł  (33,83%) 

Finansowanie : 

Powiat Rycki: 2.564.000 zł 

Unia Europejska: 2.734.000 zł 

 

W ramach inwestycji planuje się w ciągu 3 lat realizację następujących zadań: 

 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach im. Władysława 

Korżyka 

 Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Siostry H. Drozdowskiej 

w Leopoldowie 

 Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach 

 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie im. gen. 

Franciszka Kleeberga 

 Termomodernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 26 w Rykach. 

 Termomodernizacja warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona 

Wyczółkowskiego 
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 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie im. Marii 

Dąbrowskiej 

 Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie 

 

Głównym celem projektu jest wzrost efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności 

publicznej na terenie powiatu ryckiego. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych 

projektu do których należą:  

* Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co przyczyni się do poprawy 

jakości środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców na obszarze powiatu ryckiego.  

* Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu ryckiego.  

W 2018 r. zrealizowano: 

Budynek Internatu  

Trwają roboty budowlane przy budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych im. Władysława 

Korżyka Nr 1 w Rykach. Wykonawca wystawił fakturę  na kwotę 1.288.149,10 zł brutto. Potrącono  

z tej faktury kwotę kary umownej za 59 dni opóźnienia tj. 13.343,44 zł i wypłacono 1.274.805,66 zł 

brutto tj 50% robót budowlanych i 16.500 zł brutto za pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego Termin wykonania 100% robót budowlanych minął 19 października 2018 r. W dniu 20 

lutego 2019 r., Wykonawca robót budowlanych przy budynku internatu złożył gotowość do odbioru 

100% robót budowlanych. Czekamy na potwierdzenie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego 

gotowości robót budowlanych do odbioru. 

Budynek Warsztaty - Segment 1 

W chwili obecnej trwają roboty budowlane, zapłaty nie dokonano ponieważ wykonawca nie zakończył 

i nie zgłosił gotowości do odbioru końcowego robót, płatność w 2019 roku.  

Budynek Warsztaty - Segment 2 

Wybrano najkorzystniejszą oraz 21 czerwca 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót 

budowlanych. Trwają roboty budowlane przy budynku warsztatów - segment 2 przy Zespole Szkół 

Zawodowych im. Władysława Korżyka Nr 1 w Rykach. W dniu 5 listopada 2018 r., Wykonawca zgłosił 

gotowość robót budowlanych do odbioru częściowego. na kwotę 446.284,10 zł brutto. W związku  

z tym iż Wykonawca nie zdołał wykonać 50% robót budowlanych w wyznaczonym  terminie, z kwoty 

została potrącona kara umowna w wysokości 7.015,20 zł brutto. Wykonawcy została przelana kwota w 

wysokości 439.268,90 zł brutto i 8.450,00 zł brutto za pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Pozostałe obiekty tj budynek Zarządu Dróg Powiatowych, Domu Pomocy Społecznej, szkoły ZSZ Nr 

1 w Rykach, Stacji diagnostycznej przy ZSZ Nr 1 w Rykach mimo ogłaszanych wielokrotnie przetargów 

nie udało się znaleźć wykonawcy robót budowlanych. 
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W ramach projektu wypłacane są dodatki dla osób zajmujących się projektem. W 2018 r.  na ten cel 

wypłacono kwotę: 53.524,21 zł. 

 

E-Geodezja 

Okres realizacji – 2016-2020 

Całkowita wartość projektu – 6.204.185 zł  

      Plan (2018 r.) – 304.991 zł (bez dotacji) 

      Wykonanie – 17.224,92 zł (5,65%) 

Finansowanie : 

      Powiat Rycki – 6,76% 

      Budżet Państwa – 8,24% 

      Unia Europejska -  85% 

W 2018 roku środki w wysokości 17.224,92 zł wydatkowano na wynagrodzenie koordynatora projektu 

w powiecie, nie wykonano planu z powodu wykonanej a nieodebranej inwestycji wykonania 

ortofotomapy, faktura i płatność w 2019 roku, natomiast dla zadania e-usługi   ogłoszono przetarg 

i umowę podpisano w m-cu styczniu 2019 r. dlatego zadanie zostało przeniesione na 2019 rok. Ogółem 

poniesione wydatki od początku realizacji projektu wynoszą 104.069,78 zł. 

Zakup pomocy naukowych dla szkół w ramach projektu nowoczesne ośrodki kształcenia 

zawodowego w powicie ryckim 

Okres realizacji 2016-2019 

Całkowita wartość projektu – 3.826.231 zł 

      Plan (2018 r.) – 3.009.257 zł 

      Wykonanie – 591.179,55 zł (19,65%) 

W 2018 roku w ramach wydatków zakupiono przyczepę rolniczo-ciężarową, samochody osobowe 

na potrzeby nauki jazdy i nauki zawodu w ZSZ Nr 1 w Rykach, wykonano wentylację i klimatyzację 

warsztatów ZSZ Nr 2 w Dęblinie, wypłacono wynagrodzenie zespołu zarządzającego projektem.  

Ponadto prowadzono były prace remontowe pomieszczeń warsztatów szkolnych ZSZ Nr 2 w Dęblinie, 

płatność w 2019 roku, zakupiono 3 ciągniki, płatność w 2019 roku, zakupiono wyposażenie pracowni 

do nauki języków obcych w ZSZ nr 2 w Rykach i ZSZ nr 2 w Dęblinie płatność w 2019 roku. Zadanie 

niezrealizowane w całości z powodu braku wykonawców na roboty i usługi budowlane oraz dostawę 

pomocy dydaktycznych. 
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INFORMACJA O STANIE MIENIA 

 

Dane dotyczące przysługujących praw własności 

 

STAROSTWO POWIATOWE W RYKACH UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO 10 A 

 

 Na podstawie decyzji GKN.GT.7224/4/35/13/00 z dnia 7 lutego 2000 r. Wojewody 

Lubelskiego z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa oznaczone w ewidencji gruntów miasta 

Ryki, Nr 4326/1 oraz 4326/2 o łącznej pow.3.6268 ha , KW LU1Y/00000/405/0 stało się            

z mocy prawa mieniem Powiatu Ryckiego. Na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów miasta 

Ryki numerem 4326/4 o pow. 0,4932 ha znajduje się budynek wykorzystywany obecnie na siedzibę 

Starostwa Powiatowego w Rykach - powierzchnia użytkowa budynku 1739 m2, kubatura 13.337 m3.  

Działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów miasta Ryki numerem 4326/2 o pow. 0.1852 ha wraz   

z budynkami, na postawie umowy użyczenia od 15 października 2009 r. do 15 października 2019 r. 

została przekazana na cele statutowe Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym.  

Starostwo Powiatowe w Rykach administruje lokal mieszkalny położony  w miejscowości Sobieszyn, 

gmina Ułęż :  

1). lokal mieszkalny 141 a/2 wraz z udziałem 9721/30084 w działce gruntu położonej w Sobieszynie 

oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Ułęż numerem 1375/4 o pow. 0,2484 ha, 

2). działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów gminy Ułęż numerem 1359/9 o pow. 0,6818 ha 

(decyzją nr GK 7001-1/76/02 z dnia 7 sierpnia 2002 r. wygaszono trwały zarząd Zespołu Szkół im. 

Kajetana hr Kickiego na działce 1359/9) - działka stanowi drogę dojazdową do działki 1359/14, 

3). udział 30/176398 w działce gruntu położonej w Sobieszynie oznaczonej w ewidencji gruntów 

gminy Ułęż numerem 1382/3 o pow. 0,0001 ha. 

W bezpośredni zarząd Powiatu Ryckiego, wchodzi:   

SZPITAL POWIATOWY W RYKACH UL. ŻYTNIA 23 

Na podstawie decyzji GKN.GT. 7224-4/35/3/99 z dnia 23 grudnia 1999 r. Wojewody Lubelskiego, 

z dnia 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa oznaczone w ewidencji gruntów miasta Ryki 

o nr  4560/1 o pow.1,6312 ha KW LU1Y/00000411/5 stało się z mocy prawa mieniem Powiatu 
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Ryckiego. W skład nieruchomości wchodzi działka o nr 4560/1 o pow.1,6312 ha, budynek szpitala – 

1355 m², budynek energetyczny szpitala - 139 m², łącznik SOR, budynek techniczny, garaże -315 m², 

budynek gospodarczy magazyn - 160 m². 

OŚRODEK ZDROWIA W  STĘŻYCY 

Na podstawie decyzji GKN.GT.7224-4/35/5/99 z dnia 26 stycznia 2000 r. Wojewody Lubelskiego, 

z dnia 1 stycznia 1999 r. Mienie Skarbu Państwa oznaczone w ewidencji gruntów gminy Stężyca 

Nr 2501/1 o pow. 0.0409 ha, Nr 2502/1 o pow. 0.1651 ha, Nr 2654/1 o pow. 0.0241 ha,  KW LU1Y 

/00000405/0 stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Ryckiego. W skład nieruchomości wchodzą: 

działki o Nr 2501/1 o pow. 0.0409 ha, Nr 2502/1 o pow. 0.1651 ha, Nr 2654/1 o pow. 0.0241 ha,  

budynek NZOZ - 424,05 m², garaż - 20 m². 

 

OŚRODEK ZDROWIA W UŁĘŻU 

Na podstawie decyzji GKN.GT. 72244-4/35/99 z dnia 23 grudnia 1999 r. Wojewody Lubelskiego, 

z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa oznaczone w ewidencji gruntów gminy Ułęż  

Nr 567 o pow. 0.3300 ha, KW LU1Y/00000403/6  stało się z mocy prawa mieniem Powiatu 

Ryckiego.W skład nieruchomości wchodzi: działka o Nr 567 o pow. 0.3300 ha, budynek NZOZ - 

301,70 m², garaż - 24,70 m². 

OŚRODEK ZDROWIA W ROSOSZY 

Na podstawie decyzji GKN.GT.7224-4/35/6/99 z dnia 26  stycznia 2000 r. Wojewody Lubelskiego, 

z dnia 1 stycznia 1999r. mienie Skarbu Państwa oznaczone w ewidencji gruntów gminy Ryki (obręb 

Rososz), Nr 55/17 o łącznej pow. 0,12 ha KW LU1Y/00000404/3 stało  się z mocy prawa mieniem 

Powiatu Ryckiego. W skład nieruchomości wchodzi: działka o Nr 55/17 o  pow. 0,12 ha, budynek 

NZOZ - 134 m². 

 

PRZYCHODNIA W RYKACH UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO 6 

Na podstawie decyzji GKN.GT. 7224-4/35/7/99 z dnia 24 lutego 2000 r. Wojewody Lubelskiego, 

z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa oznaczone w ewidencji gruntów miasta Ryki, 

Nr 4323 o pow.0.3333 ha i Nr 4322 o pow. 0.06 ha, KW LU1Y/00000409/8 stało się z mocy prawa 

mieniem Powiatu Ryckiego. W skład nieruchomości wchodzi: działka o nr 4323/1 o pow.0.1347 ha, 

budynek przychodni - 193 m² oraz udział 1/2 w działce gruntu nr 4323/3 o pow. 0,0555 ha 

stanowiącej parking dla właścicieli i pacjentów dwóch przychodni zlokalizowanych na działkach 4323/1 

i 4323/2. 
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BUDYNEK PO PORADNI PRZECIW -GRUŹLICZEJ W RYKACH  UL.  ŻYTNIA 22 

Na podstawie decyzji GKN.GT. 7224- 4/35/4/99 z dnia 23 grudnia 1999 r. Wojewody Lubelskiego,   

z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa  oznaczone w ewidencji gruntów miasta Ryki 

Nr 4368/11 o pow. 0.1935 ha,  KW 52178, stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Ryckiego.  

W skład nieruchomości wchodzi: działka o Nr 4368/11 o pow. 0.1935 ha, budynek przychodni – 

328 m², garaże - 209,3 m ².  

BUDYNEK POŁOŻONY W RYKACH PRZY  UL. ŻYTNIA 26 

Na podstawie Aktu Notarialnego nr REP. A nr 1317/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. dokonano zakupu od 

Województwa Lubelskiego nieruchomości oznaczonej w ewidencji miasta Ryki nr 4366 o pow. 0,1854 

ha, położonej w Rykach przy ul. Żytniej 26, zabudowanej budynkiem biurowym o pow. użytkowej 

101,53 m² oraz budynkiem gospodarczo – garażowym o pow. użytkowej 118,58 m². W chwili obecnej 

znajduje się tam siedziba Rejonowego Związku Spółek Wodnych. 

UMOWY NAJMU 

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii-  umowa najmu z dnia 1 września 2006 r. - czynsz w  kwocie 

1.159,09 zł miesięcznie. 

2. Bank Spółdzielczy w Rykach- umowa najmu z dnia 27 kwietnia  2016 r.- czynsz w kwocie 

153,00 zł miesięcznie, 

3.  Marian Tomaszek- umowa najmu z dnia 1 września 2006 r.- czynsz w kwocie 194,86 zł 

miesięcznie,  

4. Agencja Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa- umowa najmu z dnia 29 lipca 2016 r.- 

czynsz w kwocie 3.810,35 zł, 

5. Konsalnet Skorpion Spółka z o. o.- umowa najmu z dnia 1 kwietnia 2006 r. - czynsz w kwocie 

332,46 zł, 

6. Główny Urząd Geodezji i Kartografii- umowa najmu z dnia 5 czerwca 2007 r. - czynsz w 

kwocie 150,00 zł  miesięcznie,   

7. T-Mobile Polska S. A.- umowa najmu z dnia 1 lipca 2016 r. - czynsz w kwocie 1.288,58 zł 

miesięcznie, 

8. Polkomtel SA- umowa najmu z dnia 22 września 2009 r. czynsz w kwocie 2.812,58 zł 

miesięcznie, 

9. Radosław Toczyński.- umowa najmu z dnia 1 kwietnia 2010 r.- czynsz w kwocie 37,14 zł 

miesięcznie. 

10. Kolczykowa Sp z o. o.- umowa najmu z dnia 1 listopada 2010 r.- czynsz w kwocie 44,99 zł 

miesięcznie. 
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 Roman Sycha- umowa najmu z dnia 1 października 2015 r. - czynsz w kwocie 1800,00 zł. 

miesięcznie. 

 

UMOWY DZIERŻAWY  

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stężycy s. c. – Anna Nowak i Łukasz Nowak - umowa 

dzierżawy Nr 3/P/2010 - czynsz  w kwocie 2.917,08 zł netto miesięcznie. 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ” MEDICUS ”s. c. w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 6 - 

Urszula Kostyra, Wanda Adamska, Beata Łubianka – umowa dzierżawy Nr 4/P/2010- czynsz  

w kwocie 4.338,00 zł netto miesięcznie. 

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ” MEDICUS ”s. c. w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 6 - 

Urszula Kostyra, Wanda Adamska, Beata Łubianka – umowa dzierżawy Nr 5/P/2010. (Rososz) – 

czynsz w kwocie 641,28 zł netto miesięcznie. 

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ MEDIVITA” – Janusz Gągała – umowa dzierżawy 

Nr 8/P/2010 (dzierżawa nieruchomości położonej w Ułężu) czynsz w kwocie 1.993,28 zł netto 

miesięcznie. 

5. AMG Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Lublinie - umowa dzierżawy z dnia 9 grudnia 2013 r. 

(dzierżawa nieruchomości położonej w Rykach - Szpital) czynsz w kwocie 55.736,65 zł. umowa została 

rozwiązana w dniu 18 grudnia 2018 r.    

6.Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rykach, ul. Żytnia 26 – umowa dzierżawy z dnia 23 grudnia 

2014 r. (dzierżawa nieruchomości nr 4366 położonej w Rykach przy ul. Żytniej 26) czynsz w kwocie 

535,76 zł netto miesięcznie.                                             

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI    

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Lubelskiego GN-II.7570.7.204.2017.RK z dnia 27 lutego 2018r.  

Powiat Rycki otrzymał odszkodowanie w wysokości 708.277,50 zł z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu 

Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Starej Dąbi, gmina Ryki, działki nr 22/1  o pow. 

0,2055 ha, nr 22/2 o pow. 0,0491 ha, nr 94/1 o pow. 0,1086 ha. Działki zostały wydzielone pod 

inwestycję drogową pn.”Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku od granicy 

województwa mazowieckiego i lubelskiego-węzeł „Siedlce” obecnie „Kurów Zachód”(bez węzła), 

zad.1 odcinek:granica województwa mazowieckiego i lubelskiego do węzła ”Skrudki” wraz z węzłem”.
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2. W dniu 9 marca 2018 r. Aktem notarialnym REP A nr 1127/2018 dokonano sprzedaży 

nieruchomości- lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 124A/4 o powierzchni 45,23 m² wraz z udziałem 

w gruncie wspólnym działki nr 1371/6  o powierzchni 0,0771 ha położonej w Sobieszynie wynoszącym 

4523/18248  na rzecz państwa Sławomira i Marii Naczas za kwotę w wysokości  6.179,00 zł. 

3. W dniu 9 marca 2018 r. Aktem notarialnym REP A nr 1119/2018 dokonano sprzedaży 

nieruchomości- lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 124C/1 o powierzchni 43,74 m² wraz z udziałem 

w gruncie wspólnym działki nr 1371/8  o powierzchni 0,0958 ha położonej w Sobieszynie wynoszącym 

4374/17360  na rzecz państwa Romana i Mirosławy Zykubek za kwotę w wysokości 5.976,00 zł. 

4. W dniu 3 października 2018 r. Aktem notarialnym REP A nr 3289/2018 dokonano darowizny 

działki gruntu nr 3616/3 o pow. 0,0796 ha położonej w Bobrownikach  na rzecz Gminy Ryki. 

NABYCIE  NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH: 

Z mocy prawa w trybie art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.  (Dz. U. 

10.102.651) przechodzą na własność Powiatu następujące działki : 

 działki gruntu o nr ewidencyjnym 1127/8 o pow. 0,0566 ha  położona w Kłoczewie (decyzja 

podziałowa  PP.6831.05.3.2018 ). 

 działka gruntu o nr ewidencyjnym 1029/5 o pow. 0,0271 ha położona w Kłoczewie (decyzja 

podziałowa  PP.6831.06.3.2018 ). 

 działka gruntu o nr 10/2 o pow. 0,0039 ha położona w Wylezinie (decyzja podziałowa 

PP.6831.07.3.2018) 

 działki gruntu o nr 235/4 o pow. 0,0116 ha położona w Kłoczewie-Własność (decyzja 

podziałowa PP.6831.8.3.2018)  

 działka gruntu o nr 1335/3 o pow. 0,0110 ha położona w Kłoczewie (decyzja podziała 

PP.6831.11.3.2018) 

 działka gruntu o nr 224/21 o pow. 0,0338 ha położona w Rykach przy ul. Królewskiej ( decyzja 

podziałowa GK.6831.49.2018 ) 

 działka gruntu o nr 4632/5 o pow. 0,0075 ha położona w Rykach (decyzja podziałowa 

GK.6831.39.2018 ) 

 WIECZYSTE UŻYTKOWANIE 

1. Aktem Notarialnym REPERYTORIUM A-Nr 4810/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. oddano 

grunt w użytkowanie wieczyste położony w Rykach oznaczony w ewidencji gruntów 

nr 4368/12 o pow. 0,0062 ha; LU1Y/00021806/4  na rzecz Pana Marcina Jeżewskiego i 

Andrzeja Szabłowskiego do dn. 31 marca każdego roku zostaje wnoszona opłata w wysokości 

115,32 zł. 
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2. Aktem Notarialnym REPERYTORIUM A-Nr 28032/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r 

MULTIEDU – INVEST Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie dokonała sprzedaży na rzecz firmy 

DFK SPOT 5 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowej o nr 1382/9 

o pow. 1,8370 ha położonej w Sobieszynie pozostającej w użytkowaniu wieczystym do  dnia 14 

czerwca 2110 roku oraz budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na wyżej opisanym 

gruncie, w tym pałacu, oficyny wschodniej i oficyny zachodniej, garażu i bramy wjazdowej z 

fragmentami dawnego ogrodzenia. Obecna firma DFK SPOT 5 Sp. z o. o. z siedzibą w 

Warszawie do dnia 31 marca każdego roku będzie wnosić opłatę w wysokości 2.858,84 zł. 

 

DOCHODY STAROSTWA  POWIATOWEGO W RYKACH 

Za 2018 r. pozyskano następujące dochody: 

- opłata za trwały zarząd na plan w wysokości 53.399,00 zł, wykonanie za 2018  r. wyniosło 

50.644,20 zł, co stanowi 95 % , różnicę stanowi kwota udzielonej bonifikaty w wysokości 80 %  

dla Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie.  

- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  na plan w wysokości 2.975,00 zł. 

wykonanie za 2018  r. wyniosło 115,32 zł, co stanowi 3,88 %  planu, mniejsze wykonanie planu 

związane jest z brakiem wpłaty za wieczyste użytkowanie od firmy DFK Spot 5 Sp. z o. o. o. 

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych na plan w wysokości 1.520,00 

zł,  wykonano dochody w wysokości 2.008,40 zł. co stanowi 132 % planu. W.w kwota dochodu 

wpłaconego tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w 

Sobieszynie dotyczy : W. Goca – 523,88 zł, natomiast W. Bieńczak kwota w wysokości 1.484,52 

zł.  

- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu, na plan w wysokości 931.898,00 zł wykonanie w 

2018  r. wyniosło 944.175,67  zł co stanowi 101,32 % planu. 

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości ,na plan w 

wysokości 105.000,00 zł. wykonanie za 2018 r. wyniosło 18.650,0 zł co stanowi ok.17,80 % 

planu. Kwota w wysokości 18.650,00 zł dotyczy wpłat od R. Zykubka w wysokości 11.560,00 

zł. oraz M. i S. Naczas w wysokości 7.090,00 zł za kupno lokalu mieszkalnego w Sobieszynie. 

- z tytułu odszkodowań za przejęcie nieruchomości na plan w wysokości 1.503.813,00 zł 

wykonanie za 2018 r . wyniosło 1.503.813,00  zł i dotyczy odszkodowania z tytułu przejęcia na 

rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przejętej pod budowę drogi ekspresowej 

S 17 Garwolin – Kurów. 

- Wpływy z usług dotyczą refakturowania opłat za sprzedane media, na plan w wysokości 

271.741,00 zł. wykonanie za rok 2018 wyniosło 226.848,78 co stanowi 83,50 % planu. Mniejsze 
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wykonanie związane jest z mniejszym sezonowym zużyciem mediów. 

- z tytułu sprzedaży składników majątku plan w wysokości 6.100,00 zł wykonano niemal 

w 100 % . Dochody z tego tytułu dotyczą sprzedaży zezłomowanych pojazdów przejętych 

przez Powiat. 

- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez odbiorców, na plan 3.700,00 zł 

wykonanie za 2018 r. wyniosło 5.145,36 zł co stanowi 139 %. 

- dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę planu w wysokości 

24.220,00 zł. wpłynęło 24.220,73 zł. co stanowi 100 % planu. Dochody te wynikają 

z otrzymanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie od TUW. 

- wpływy z różnych dochodów to kwota w wysokości 103,43 zł plan natomiast to 0 zł, na 

przychód w wysokości 103,43 składają się następujące dochody: 101,38 to zwrot części zaliczki 

zwróconej przez komornika a dotyczy DFK Spot oraz zaokrąglenia z tytułu Vat 4,22 zł.  

 

 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYKACH. 
 

Na postawie aktu notarialnego z dnia 2 czerwca 2000 r. REP A – Nr 1973/2000 Powiat Rycki nabył 

prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Ryki numerem 1557/3 

o pow. 0,1872 ha  KW  77199 wraz z prawem własności budynku  murowanego – 466 m².    Na 

podstawie decyzji GK 7002 - 1/ 1/2000 z dnia 29 06 2000 r. oddano w trwały zarząd Zarządowi Dróg 

Powiatowych w Rykach na czas nieoznaczony nieruchomość z powiatowego zasobu nieruchomości, 

położoną w Rykach przy ul. Kolejowej 5 oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1557/3 o 

pow. 0,1872 ha.  

Na podstawie decyzji nr RM.6844.20.1.2016 z dnia 21 listopada 2016 r. Zarząd Dróg Powiatowych 

wnosi z tytułu trwałego zarządu opłatę roczną w wysokości  1.386,00 zł. 

 

Działki na których znajdują się drogi powiatowe będące własnością Powiatu:              

Gmina 

Położenie gruntu  

obręb Pow. ha Numery działek 

Numer  

Księgi Wieczystej 

Drogi Powiatowe  - Ułęż Sarny 

      0,7600          229/2    

LU1Y00013360/6 

0,4400 231 

0,1500 232 

0,4200 486 
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0,2400 509/2 

0,0100 521/2 

0,3200 548 

0,01 550/2 

0,7500 635 

0,1298 1203 

0,5767 1204 

Lendo Ruskie 

1,2700 145 

LU1Y00013136/7 0,4800 536 

0,5700 539/1 

Podlodów 

0,7700 17 

LU1Y/00013028/7 

0,0300 22 

1,1600 23/1 

3,7800 216 

0,5200 217 

3,2600 101 

0,9000 103 

Białki Dolne 

1,9700 318 

LU1Y00013143/9 

1,3100 250 

Sobieszyn 

0,2700 1249 

LU1Y00013032/8 

0,5900 1364 

1,5700 1367 

0,1200 1387 

3,5500 443 

2,1200 1369 

1,4700 1376 

0,3200 1379 

Białki Górne 

1,7700 5 

LU1Y00013037/3 1,6500 180 

    

Kolonia Miłosze 1,200 1146 LU1Y00013035/9 

Żabianka 

1,06 168  

LU1Y/00011340/6 0,0226 167/3 
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Korzeniów 

0,1500 772 

LU1Y/00013139/8 

1,8300 329 

Ułęż 

6,9700 196 

LU1Y/0001311655/7 

1,0100 178 

0,8100 937 

0,6239 1207/28 

1,3600 1206 

Nowodwór 

Trzcianki 

1,6000 93/2 

LU1Y/00012856/3 1,5500 227 

1,1100 376 

Urszulin 

0,4388 345 

LU1Y/00012813/0 

0,0459 582 

Wrzosówka 

1,8379 209/1 

LU1Y/00013136/7 0,1351 209/2 

0,5334 488 

 Lendo Wielkie 

0,8100 65 

LU1Y/00012393/9 

0,9800 113 

1,8600 114 

0,0300 240/1 

    

Borki 1,4100 171 LU1Y/00012809/9 

Grabów Szlachecki 

2,7794 334 

LU1Y/00012858/7 

2,2101 601 

2,0086 619 

2,3588 649/1 

0,0427 649/2 

0,0083 799/3 

0,0270 975/3 LU1Y/00033642/3 

Grabowce Dolne 

0,4900 271 

LU1Y/12812/3 

0,2800 300/2 

Nowodwór 

0,1000 106/2 

LU1Y/00012580/7 

1,0100 107 
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0,4100 442 

0,9100 164 

1,3800 180/2 

2,2400 180/1 

0,0127 448/3 KW 1796 

Jakubówka 

0,6500 451 

LU1Y/00012859/4 

0,3000 456 

1,4300 495 

0,1800 714 

0,2000 715 

0,3400 1166 

0,0700 1167 

1,9500 153/1 

Przestrzeń 0,4700 34 LU1Y/00012390/8 

Niedźwiedż 

1,8800 436 

LU1Y/00013132/9 

1,0100 464 

Grabów Rycki 

0,3600 856/1 

LU1Y/00012385/0 

0,0030 856/2 

0,0256 856/3 

0,0310 856/4 

0,0835 856/5 

0,0131 856/6 

0,0124 856/7 

0,0100 856/8 

0,0245 856/9 

0,0476 856/10 

0,0124 856/11 

0,0123 856/12 

0,0122 856/13 

0,0263 856/14 

0,0098 856/15 

0,0087 856/16 

0,3200 856/17 
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0,8000 872 

2,8600 829 

Zawitała 

0,2200 903/2 

LU1Y/00012806/8 

1,8400 1027/1 

1,1400 32 

0,4000 549 

Zielony Kąt 0,0900 89 LU1Y/00012386/7 

Ryki 

Ryki 

5,0804 244/1 

 

LU1Y/00012761/0 

 

      

3,2778 638/1 

1,5736 3682 

0,9685 3712 

1,6886 709 

3,1035 1 

1,4534 4625 

3,9420 4740 

1,4183 4072 

0,8820 4640 

1,8555 832 

0,0182 228/10 

0,1434 639/3 

0,0026 4632/2 

0,0217                                                                                                                                                                               4024/15 

 0,0115 838/60 

0,0338 224/21 

0,0075 4632/5 

Kolonia Swaty 

0.0111 114/1 

     LU1Y/00028942/8 0,0059 16/1 

0,0115 17/3 

Swaty 

0,0118 178/3 

    LU1Y/00012761/0 

0,1458 88/8 

Julin 

2,0820 2 

LU1Y00012208/6 8,7553 145 

0,0082 23/3 
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Sędowice 0,0204 146/5 LU1Y/00031335/4 

Stężyca 

Długowola  1,7400 227 LU1Y/000/13336/9 

Prażmów 0,5400 332 LU1Y/00014642/4 

Stężyca 2,5674 460 LU1Y/00013540/2 

Kletnia 

2,5100 622 

LU1Y/00013221/0 

2,7100 624 

Brzeziny 

0,3445 91/10 

LU1Y/00013361/3 

4,4716 421/1 

0,7700 1356 

0,3212 1260 

0,4351 1272 

Rokitnia Stara 

1,6800 259/1 

LU1Y/00013332/1 

0,2800 259/2 

1,9100 447 

0,2800 565 

0,6300 733 

0,4200 969 

2,5300 1106 

Pawłowice 4,3300 350 LU1Y/00013326/6 

Paprotnia 6,4200 944 LU1Y/00013364/4 

Krukówka - Plebanka 

1,1777 290/1 

LU1Y/00013337/6 

1,6936 288 

Dęblin Dęblin 

1,3301 3273 

 

 

LU1Y/00018159/9 

0,2719 2764 

0,1256 3857 

0,0092 1366/1 

0,0097 1407/1 

0,0050 894/1 
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0,2500 4277/1 

1,1500 4278/1 

0,7101 2159 

0,5429 4276/1 

0,8751  4277/2 

0,3489 1473 

0,0565 1474 

1,2044 4278/2 

0,9695 4276/2 

0,6561  4275/1 

0,3191 4274/1 

0,4420 1156 

0,4286 4274/2 

0,4852 3665 

0,6747 761 

0,2388 4287/1  

0,3565 4287/2 

0,6881 4275/2 

0,7703 906/5 

0,3678 4277/3 

0,2437 1710/1 

0,0125 1710/2 

0,0027 4279/1 

0,1016 906/4 

0,0568 906/6 

0,6188 961 

0,4089 4279/3 

0,0527 4279/4 
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0,0057 4279/5 

0,3358 4229 

0,0606 4068 

0,3237 4079 

2,3972 3/1 KW 28033 

2,4371 14 LU1Y/0001645/10 

0,0535 2363/3 LU1Y/00029543/8 

0,1619 2363/4 LU1Y/00029543/8 

0,4329 4300/2 LU1Y/00029543/8 

0,1895 4300/1 LU1Y/00027514/2 

Masów 

0,9343 1207 

 

LU1Y/00016055/6 

0,5108  1434/1 

0,8303  1434/2 

0,5630  1434/3 

0,2419 1215/4 

0,7095  1435/1 

2,3755  1435/2 

 

            Żdżary                                   

                      

 

0,9754 200/1 LU1Y/00016110/0 

0,0050 894/1 LU1Y/00018159/9 

 

Mierżwiączka 

 

 

 

0,8042 1604/1 KW  28033 

2,0287 1604/2 KW  28033 

Drogi  powiatowe gmina 

Ryki 
Nowa Dąbia 

0,2600 305/1 

LU1Y/00012221/3 

0,9100 305/2 

0,2900 358/4 

0,0500 364 

0,0800 306 LU1Y/00033642/3 
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0,0017 273/1 

LU1Y/00012221/3 

0,0014 272/1 

Bazanów Stary 

2,5500 203 LU1Y/00012225/1 

 1,7500 253 

 

Bobrowniki 

2,0000 488 

 

LU1Y/00011931/6 

2,3900 1145 

2,7000 2171 

0,3700 3611 

0,0503 3616/4 

0,0200 3617 

0,1700 3618 

Bazanów Nowy 

1,1300 1 

LU1Y/00011812/6 

1,2800 60 

3,8600 596 

1,5000 734 

Krasnogliny 1,0900 20 LU1Y/00011896/8 

Zalesie 

2,3000 390 

LU1Y/00012212/7 

0,5400 639 

Ownia 

2,9800 240 

LU1Y/00012020/4 

2,0200 506 

Potok 

1,3500 132 

LU1Y/00011894/4 

1,7100 385 

0,0094 58/1 

0,0077 58/3 

0,0089 60/1 

0,0051 61/1 

Rososz 

1,5367 417 LU1Y/00012236/1 

 3,9883 418/1 
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 1,5367 417 

Leopoldów 0,0060 3013/6  LU1Y/00012236/1 

 0,5840 471 LU1Y/00012230/9 

 1,6207 738  

 3,0599 1080  

Dąbia Stara 

1,7100 22 

LU1Y/00012219/6 1,2300 94 

0,0565 37/13 

Edwardów 

0,4600 263/1 

LU1Y/00012227/5 

0,9100 291 

0,0100 294 

0,0100 296 

Lasoń 

0,4900 684 

LU1Y/00012216/5 

1,4200 685 

Niwa Babicka 

1,4400 60 

LU1Y/00012013/2 

1,3300 148 

Falentyn 

0,2800 12/2 

LU1Y/00012006/0 

0,7300 44/1 

Ogonów 

0,3000 11 

LU1Y/00012223/7 0,5600 21 

0,7400 85/2 

Brusów 

0,6400 108 

LU1Y/00011898/2 

1,9600 384 

Kleszczówka 2,2900 584 LU1Y/00012206/2 

Oszczywilk 

0,9800 64 

LU1Y/00011930/9 1,2600 81 

0,5700 626 

Podwierzbie 0,3900 520/1 LU1Y/00011930/9 
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1,0700 684 

Kłoczew 

Borucicha  

1,9642 77 

LU1Y/00028056/0 

0,7435 162 

Bramka 

1,2200 359 

LU1Y/00033706/0 

0,2000 542/2 

1,0400 552 

0,4200 1121 

0,1400 1178 

Czernic 5,5300 463 LU1Y/00021455/8 

Gęsia Wólka 

2,6500 295 

LU1Y/00033706/0 

2,9400 1263 

1,1000 1295 

0,4800 1428 

0,5300 2026 

0,0048 350/1 

0,0048 351/1 

0,0046 352/1 

0,0046 353/1 

0,0042 355/1 

0,0040 357/1 

0,0041 358/1 

0,0022 359/1 

Gózd 

1,3700 20 

 

LU1Y/00033706/0 

1,7000 58 

1,4600 247 

3,0800 293 

0,4500 1429 

0,5200 1455 
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0,2800 1456 

2,4400 1482 

Janopol 

0,9600 40 

LU1Y/00033706/0 1,5300 109 

0,0040 35/3 

Julianów 

1,4800 30 LU1Y/00021436/9 

0,0085 2/3 LU1Y/00028265/8 

Kawęczyn 

2,3500 421 

LU1Y/00033706/0 

0,0039 618/2 

Kłoczew 

0,1715 114/1 

 

LU1Y/00028265/8 

0,0566 1127/8 

0,0271 1029/5 

0,0110 1335/3 

0,0188 461/2 

1,5269 574 

1,5377 616 

2,5775 1071/1 

1,6206 1155/1 

1,7166 1179/1 

0,0200 35/10  LU1Y00029132/4 

1,9725 3543 

LU1Y/00028265/8 

3,2200 100 

0,0356 547/8  LU1Y/00029132/4  

0,0078 542/2  LU1Y00029132/4 

0,1314 104/5  LU1Y/00029132/4 

0,0463 546/1  LU1Y00029132/4 

0,0040 72,16 LU1Y00031334/7 

0,0066 72/19  

LU1Y/00029132/4 0,0033 72/23 
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0,0066 72/26 

0,1470 72/29 

0,0213 561/1 LU1Y/00033742/4 

0,0077 103/1 LU1Y/00029132/4 

Kurzelaty 0,7100 183 LU1Y/00033706/0 

Nowe Zadybie 3,4261 346 LU1Y/00028059/1 

Padarz  1,5900 270 LU1Y/00033706/0 

Przykwa 2,0400 144 LU1Y/00028265/8 

Rybaki  

2,0283 129/2 

LU1Y/00028057/7 

0,1335 129/3 

Rzyczyna 

0,6400 99 LU1Y/00033706/0 

1,1300 147 

Działka nie została 

skomunalizowana ze 

względu na brak KW 

0,2900 560 

LU1Y/00033706/0 0,2600 754 

1,1300 755/1 

Sokola  

0,4300 92/1 

LU1Y/00025100/3 3,3700 144 

2,1500 461 

Sosnówka  1,5300 214 LU1Y/00033706/0 

Stare Zadybie 

1,6511 217 

LU1Y/00028058/4 

1,8719 278 

2,1552 310 

2,5031 685 

 

Stryj 

0,0084 454/5 LU1Y/00029132/4 

0,8400 1 

LU1Y/00033706/0 

0,1600 130 

0,5900 131 

1,0500 474 
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2,1700 573/2 

0,6800 576 

0,0143 555/7 LU1Y/00029132/4 

 

Własność 

 

0,5305 

 

105 LU1Y/00033706/0 

0,0116 235/4 

Wojciechówka  1,6300 244/1 LU1Y/00033706/0 

Wola Zadybska 

2,7789 89 

LU1Y/00028265/8 

2,5700 224/1 

0,2047 224/2 

0,3971 247 

Wygranka 

0,3235 78/2 

LU1Y/00028060/1 

0,3718 87 

Wylezin 

1,7600 90 

LU1Y/00033706/0 

1,6400 172 

0,0132 86/13 

0,1372 168/4 

0,0073 168/7 

0,0039 10/2 

Zaryte 

0,2000 38/1 

LU1Y/00028062/5 

0,1394 38/2 

0,8006 38/3 

2,0900 83 

1,7600 336 

0,0185 35/3 LU1Y/00029132/4 

Huta Zadybska 0,0086 30/1 LU1Y/00029132/4 

 

  



65 

 

 Dochody z majątku powiatu realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach 

 

Wyszczególnienie Wykonanie za 2018 r. 

Odsetki 3.713,28 

Dochody z dzierżawy i 
najmu 

1.807,20 

Wpływy z różnych 
opłat 

477.640,44 

Ogółem 483.160,92 

  

Za 2018 r. pozyskano dochody  w kwocie 483.160,92 zł.  

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W RYKACH UL ŻYTNIA 5 

Na podstawie decyzji GKN.GT.7723-1/35/15/00 z dnia 31 marca 2000 r Wojewody Lubelskiego,  

z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa oznaczone w ewidencji gruntów miasta Ryki  

nr 4736/9 o pow. 2.6237 ha , KW. LU1Y/00022525/7 stało się z mocy prawa mieniem Powiatu 

Ryckiego. 

Na podstawie decyzji GK.7002-1/2/01 z dnia 22 lutego 2001 r. Zarządu Powiatu Ryckiego przekazano 

w trwały zarząd Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach przy ul. Żytniej 5, działkę Nr 4736/9       

o pow. 2,6237 ha. W skład nieruchomości wchodzi działka nr 4736/9 o pow. 2,6237 ha, budynek 

szkoły – 2025 m², internat - 2070 m², warsztaty - 1947 m², pozostałe pomieszczenia - 200 m². 

 

Dochody z majątku powiatu realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach 

 

Wyszczególnienie 
Wykonanie za 2018 r. % wykon. planu 

rocznego 

Dochody z  dzierżawy 118.935,05 99,11 % 

Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 

17.088,50 
94,94 % 

Ogółem 136.023,55 98,56 % 
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Za 2018 r. z majątku powiatu uzyskano następujące dochody 

1. wpływy z różnych opłat w kwocie 464,00 zł. 

2. wpływy z usług w kwocie 360.495,06 zł. 

3. odsetki – 225,76 zł. 

 

ZESPOŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W RYKACH UL.WYCZÓŁKOWSKIEGO 10   

Na podstawie decyzji GKN.GT.7224 z dnia 7 lutego 2000 r. Wojewody Lubelskiego, z dniem  

1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa oznaczone w ewidencji gruntów miasta Ryki  

Nr 4326/6 o pow. 2.9427 ha ,KW 1801  stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Ryckiego. 

Na podstawie decyzji GK.7002-1/3/01 z dnia 22 lutego 2001 r. Zarządu Powiatu Ryckiego przekazano  

w trwały zarząd Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10, działkę 

Nr 4326/6 o pow. 2.9427 ha. 

W skład nieruchomości wchodzi działka Nr 4326/6 o pow.2.9427 ha, budynek szkoły - 3098 m², 

warsztaty – 1934 m², boisko 31 x 45 m. 

Na podstawie decyzji GK.6831.36.2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. dokonano podziału działki nr 4326/6 

na działki 4326/7 o pow. 2,7437 ha i 4326/8 o pow. 0,1990 ha. 

Dochody z majątku powiatu realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych  Nr 2 w Rykach 

 

Wyszczególnienie Wykonanie za 2018 r. 

Dochody z dzierżawy i 
najmu 

62.436,99 

Odsetki 31,42 

Wpływy z  różnych 
opłat  

739,00 

Ogółem  63.207,41 

  

Za 2018 r. z majątku powiatu uzyskano dochody w łącznej wysokości 63.207,41 zł. 
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 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RYKACH  UL. SŁOWACKIEGO 12 

Na podstawie decyzji GKN.GT.7224-4/35/16/00 z dnia 20 marca 2000 r. Wojewody Lubelskiego, 

z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa oznaczone w ewidencji gruntów miasta Ryki działki 

o nr Nr 4560/4 o pow. 0,0769 ha , Nr 4560/6 o pow. 1.9933 ha  i 4560/9 o pow. 0,0157 ha KW 

77743, stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Ryckiego.  

Na podstawie decyzji GK.7002-1/1/01 z dnia 22 grudnia 2001 r. Zarządu Powiatu Ryckiego 

przekazano w trwały zarząd na czas nieoznaczony Liceum Ogólnokształcącemu w Rykach przy  

ul. Słowackiego 12, działki  Nr 4560/4 o pow. 0,0769 ha ,Nr 4560/6 o pow. 1.9933 ha i 4560/9 o pow. 

0,0157 ha.  

W skład nieruchomości wchodzą działki o 4560/4 o pow. 0.0769 ha, nr 4560/6 o pow. 1.9933 ha 

4560/9 o pow. 0,0157 ha, budynek szkoły – 2.097,45 m², pozostałe pomieszczenia – 88 m². 

Aktem notarialnym  Repertorium A nr 3118/2017 w dniu 13 września 2017 r. działka o nr 4560/4  

o pow.0,0769 ha położonej w Rykach dokonano darowizny na rzecz Gminy Ryki z przeznaczeniem 

pod drogę gminną. 

Dochody z majątku powiatu realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Rykach 

 

Wyszczególnienie 
Wykonanie za 2018 r. 

Dochody z  najmu 15.942,40 

Odsetki 9,30 

Wpływy z różnych 
opłat 

366,00 

Ogółem 
 

16.317,70 

 

Za 2018  r. z majątku powiatu uzyskano dochody w wysokości 16.317,70 zł. 

 

 POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH UL. RYNEK STARY 50/55 

Na podstawie decyzji GKN.GT 7723-1/35/19/00 z dnia 28 września 2000 r. Wojewody Lubelskiego,  

z dniem 1 stycznia 2000 r. mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Powiatowego Urzędu Pracy 

w Rykach stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Ryckiego. 
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W skład przekazanego mienia wchodzi: 

- prawo własności lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku położonego w Rykach przy 

ul. Rynek Stary 50/55, składającego się z  pomieszczeń biurowych o powierzchni użytkowej 166.7 m2, 

oraz pomieszczeń przynależnych: piwnicy i kotłowni o powierzchni użytkowej 7906 m2. 

- prawo współwłasności wszelkich części domu i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku 

właścicieli poszczególnych lokali, 

- prawo użytkowania wieczystego do 24576/42086 części działki gruntowej Nr 3958 o pow. 0.0463 ha, 

KW 13056. 

Wartość nieruchomości lokalowej wynosi 438.000,00 zł, natomiast wartość prawa użytkowania 

wieczystego przysługującego Powiatowi Ryckiemu w udziale 24576/42086 w działce gruntu oznaczonej 

w ewidencji gruntów miasta Ryki numerem 3958 o pow. 0,0463 ha, wynosi 40.142,00 zł. Ustala się 

opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu w wysokości 0,3% ceny tj. 1.434,43 zł. 

Ww. mienie na podstawie decyzji nr GK.7002 – 1/52/01 Decyzji Zarządu Powiatu Ryckiego 

w sprawie ustanowienia trwałego zarządu z dnia 22 stycznia 2002 r. przekazano w trwały zarząd  

na czas nieoznaczony Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rykach. 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LEOPOLDOWIE, GMINA RYKI. 

 - Nieruchomość  zabudowana położona w Rososzy oznaczona w ewidencji gruntów działkami 

Nr 4825/1 o pow. 0,3000 ha i  4869 o pow. 0,3177 ha. Stan prawny  uregulowany. 

Dnia 22 stycznia 2002 r. przekazano w trwały zarząd na czas nieoznaczony dla Domu Pomocy 

Społecznej w Rososzy, gmina Ryki, nieruchomość oznaczoną wg danych ewidencji (obręb Leopoldów) 

jako działki: o numerze ewidencyjnym Nr 4825/1 o pow. 0,3000 ha i Nr 4869 o pow. 0,3177 ha. 

Nieruchomość, o której mowa  stanowi grunt zabudowany, na którym usytuowane są budynki  

i budowle Domu Pomocy Społecznej w Rososzy.  

Na podstawie art. 47 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne(Dz.U. Z 2010 

r., nr 193, poz. 1287 ze zm.) nieruchomość położona w miejscowości Leopoldów dotychczas 

oznaczona nr porządkowym Rososz 189 została oznaczona numerem porządkowym: Leopoldów 

ul. Księdza Drozdowskiego nr 37 działka o nr geod. 4827 (obręb: 8 Leopoldów). 

Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Ryckiego  RM.6844.20.2.2016 z dnia 21 listopada 2016r. Dom 

Pomocy Społecznej w  Leopoldowie wnosi opłatę z tytułu trwałego zarządu 4.548,00 zł. 

Na podstawie umowy użyczenia z dnia 1 kwietnia 2009 r. oddano do używania dolną kondygnację  

budynku  DPS nr II o pow. 173,05 m² na rzecz Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie. 
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OŚRODEK WSPARCIA W LEOPOLDOWIE 

Umowa użyczenia zawarta w dniu 1 kwietnia 2009 r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej  

a Ośrodkiem Wsparcia w Leopoldowie. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KAJETANA HR KICKIEGO W SOBIESZYNIE 

Na podstawie decyzji GKN.GT.7723-1/35/17/00 z dnia 24 maja 2000 r. Wojewody Lubelskiego, 

z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa oznaczone w ewidencji gminy Ułęż (obręb 

Sobieszyn) działki Nr 1359/6 o pow. 26.5700 ha,  Nr 1371/4 o pow. 1.2811 ha, Nr 1375/1 o pow. 

0.5689 ha, Nr 1382/3 o pow. 0.7283 ha, Nr 1382/4 o pow. 19.1743 ha, KW 69725 stało się z mocy 

prawa mieniem Powiatu Ryckiego. 

Na podstawie decyzji RR.GN.GT. 7723-1/35/1/03 z dnia 13 sierpnia 2003 r. Wojewody Lubelskiego 

z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Zespołu Szkół Rolniczych stało 

się z mocy prawa mieniem Powiatu Ryckiego (dot. obręb Podlodówka i obręb Sobieszyn) 

Na podstawie decyzji GK 7002/1/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. i Zarządu Powiatu Ryckiego 

przekazano w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego 

działki gruntu obrębu Podlodówka i obrębu Sobieszyn. 

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Ryckiego: 

1). Obręb Podlodówka 

- 715 o pow. 2,2900 ha, 717 o pow. 31,4000 ha 

2). Obręb Sobieszyn 

- 1371/1 o pow. 0,2400 ha, 1371/5 o pow.0,6562 ha, 1371/11 o pow. 0,1599 ha, 1371/12 o pow. 

3,3868 ha 

- 1371/14 o pow. 0,1909 ha, 1346 o pow. 4,8200 ha, 1349 o pow. 0,6500 ha,  

- 1350/2 o pow. 0,0583 ha, 1354 o pow. 30,3500 ha, 1358 o pow.34,7900 ha, 1359/5 o pow.17,5500 ha  

- 1359/7 o pow.59,09 ha, 1359/10 o pow. 6,7808 ha, 1359/15 o pow. 0,2482 ha – droga,1359/16 o 

pow. 0,9482 ha, 1359/17 o pow. 5,0115 ha, 1365  o pow. 17,5600 ha, 1366 o pow. 17,3900 ha, 1368/1 

o pow. 2,0189 ha, 1368/2 o pow.1,6457 ha, 1368/3 o pow.1,6627 ha, 1368/4 o pow. 1,9958 ha, 1368/5 

o pow. 0,6972 ha, 1368/6 o pow. 1,2781 ha, 1368/7 o pow. 1,8196 ha - („stacja doświadczalna”) 

- 1368/8 o pow. 0,8362 ha, 1368/9 o pow. 0,8339 ha, 1368/10 o pow. 0,8248 ha, 1368/11 o pow. 

0,8364 ha, 1368/12 o pow. 0,2007 ha, 1368/13 0 pow. 10,9911 ha, 49/3 o pow. 0,2600 ha, 49/4 o pow. 
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0,1200 ha, 49/5 o pow. 0,0500 ha, 49/7 o pow. 0,3600 ha, 49/8 o pow. 0,8500 ha, 344/2 o pow. 

0,8800 ha 

- 345/4 o pow. 0,7500 ha, 1091/2 o pow. 0,0800 ha, 1093/2 o pow. 0,1000 ha, 1370 o pow. 75,0900, 

- 1371/1 o pow.0,240 ha, 1371/5 o pow. 0,6562 ha, 1371/11 o pow. 0,1599 ha, 1371/12 o pow. 3,3868 

ha, 1371/14 o pow. 0,1909 ha, 1375/3 o pow. 0,0986 ha, 1375/5 o pow. 0,2221 ha, 1377 o pow. 7,1700 

ha, 1378 o  pow. 6,5600 ha 1381 o pow. 25,5400 ha, 1382/11 o pow. 127,5400 ha, 1382/6 o pow. 

0,2833 ha, 1382/7 o pow. 0,3167 ha  droga dojazdowa, 1382/8 o pow. 16,7373 ha  stawy, 1383/2 

o pow. 1,2700 ha, 1389 o pow. 1,6900 ha, 1390 o pow. 5,0300 ha. 

- 1359/8 KW 77348 – na przedmiotowej działce o pow. 12,2753 ha znajdują się: szkoła- 1590 m², 

internat- 3816 m². 

 Na podstawie decyzji GG.6831.D.5.2013 Wójta Gminy Ułęż z dnia 9 sierpnia 2013 r. dokonano 

podziału działki nr 1375/2  o pow. 11,9744 ha na działki: 

1375/6  o pow. 7,3826 ha 

1375/7 o pow. 0,3570 ha  

1375/8 o pow. 0,2520 ha 

1375/9 o pow. 0,2520 ha 

1375/10 o pow. 0,2520 ha 

1375/11 o pow.0,2520 ha 

1375/132 o pow. 0,2817 ha 

1375/13 o pow.0,3899 ha 

1375/14 o pow. 0,2599 ha 

1375/15 o pow. 0,4248 ha 

1375/16 o pow. 0,3014 ha 

1375/17 o pow. 0,4692 ha 

1375/18 o pow. 0,2380 ha 

1375/19 o pow. 0,2787 ha 

1375/20 o pow. 0,2380 ha 

1375/21 o pow. 0,3452 ha. 
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Dochody z majątku powiatu realizowane przez Zespół Szkół w Sobieszynie 

 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 
za 2018 r. 

% wykon. planu 
rocznego 

Dochody z  dzierżawy 
i najmu 

 
24.116,30 

 
68,9 % 

Wpływy z tytułu 
dopłat bezpośrednich  

246.354,29 
100 % 

Odsetki  442,38 22,1 % 

Wpływy z różnych 
opłat  

586.179,95 
77,8 % 

Ogółem  857.092,92 82,6 % 

  

Za 2017 r. z majątku powiatu uzyskano dochody w łącznej wysokości 857.092,92 zł. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W DĘBLINIE UL. TYSIĄCLECIA 3  

Na podstawie decyzji GKN.GT.7224-4/35/11/99 z dnia 7 luty 2000 r Wojewody Lubelskiego ,  

z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa oznaczone w ewidencji gruntów miasta Dęblin  

Nr 3271/1 o pow. 4.1019 ha, KW 10044 stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Ryckiego. 

Na podstawie decyzji GKN.GT.7723-1/35/21/00 z dnia 30 października 2000 r. Wojewody 

Lubelskiego, że z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 1 w Dęblinie oznaczone w ewidencji gruntów Nr 4043 o pow.0,4842 ha, KW 52768 

stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Ryckiego. 

Na podstawie decyzji GK.7002-1/5/01 z dnia 22 lutego 2001 r. Zarządu Powiatu Ryckiego przekazano 

w trwały zarząd na czas nieoznaczony dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie działkę  

Nr 3271/1 o pow. 4,1019 ha KW 10044 oraz Nr 4043 o pow. 0,4842 ha KW 52768. 

W skład nieruchomości wchodzi działka o Nr 3271/1 o pow. 4,1019 ha, budynek szkoły – 3446 m², 

internat – 2146 m², warsztaty- 2500 m², kort do tenisa ziemnego o wymiarach – 15,54 x 36,57 m, 

boisko do piłki koszykowej (siatkowej) o wymiarach 15,15 x 26,15m, boisko do badmintona – 14,30 x 

7,10 m.  

Na podstawie decyzji GMK.6831.7.2012 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 10 lutego 2012 r. dokonano 

podziału działki nr 3271/1 o pow. 4.1018 ha na działki: 

nr 3271/6 o pow. 0,0023 ha 

nr 3271/7 o pow. 4,0996 ha . 
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Dochody z majątku powiatu realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie 

Wyszczególni

enie 

Wykonanie za 

2018 r. 

% wykon. planu 

rocznego 

Dochody z  

dzierżawy i 

najmu 

 

142.450,45 

 

98,06 % 

Odsetki  67,94 0,34% 

Ogółem 142.518,39 97,98 % 

 

Za  2018 r. z majątku powiatu uzyskano dochody w łącznej wysokości 142.518,39 zł. 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W DĘBLINIE UL.WIŚLANA 3B 

Na podstawie decyzji GKN.GT.7223-1/35/20/00 Wojewody Lubelskiego,  z dniem 1 stycznia 1999 r. 

mienie Skarbu Państwa oznaczone w ewidencji gruntów miasta Dęblin Nr 4046/1 o pow.0,7519 ha 

KW 11035 oraz Nr 4047/2 o pow. 2,0376 ha stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Ryckiego.  

Na podstawie decyzji GK.7002-1/4/01 z dnia 22 lutego 2001 r. Zarządu Powiatu Ryckiego przekazano 

w trwały zarząd dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie ul. Wiślana 3B na czas nieoznaczony, 

działki Nr 4046/1 o pow.0,7519 ha - tereny podmokłe oraz Nr 4047/2 o pow. 2,0376ha. 

      W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi działka o Nr 4046/1 o pow.0,7519 ha, szkoła- 

2348 m², warsztaty - 553 m², sala gimnastyczna - 508 m², boisko wielofunkcyjne - 31 x 43 m , boisko do 

piłki nożnej i boisko do piłki plażowej o wymiarach 20 x 9 m. 

Dochody z majątku powiatu realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie 

 

 

Wyszczególnienie 
Wykonanie za 
2018 r. 

% wykon. planu rocznego 

Dochody z  dzierżawy i 
najmu 

6.989,50 
 

99,85 % 

Ogółem 6.989,50 99,85 % 
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Za 2018 r. z majątku powiatu uzyskano dochody w łącznej wysokości 6.989,50 zł. 

POWIATOWA PŁYWALNIA W RYKACH 

- W dniu 30 sierpnia 2012 r. Aktem Notarialnym Rep: A Nr 1804/2012 dokonano przez Gminę Ryki 

na rzecz Powiatu Ryckiego darowizny działki o nr 4073/3 o pow. 0,2875 ha, działki nr 4073/4 o pow. 

0,9979 ha i działki nr 4073/5 o pow. 0,1332 ha położone w Rykach przy ul. Janiszewskiej 

i ul. Lubelskiej przeznaczone na cel publiczny pod budowę i funkcjonowanie Powiatowej Pływalni w 

Rykach. 

Na podstawie decyzji RM.6844.6.2013 z dnia 20 marca 2013 r Zarządu Powiatu Ryckiego ustanowiono  

trwały zarząd na czas nieoznaczony samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Pływalnia 

Powiatowa w Rykach z siedzibą w Rykach, dla których w Sądzie Rejonowym w Puławach, IX 

Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Rykach prowadzona jest księga wieczysta nr 

LU1Y/00009181/6: 

- nieruchomość niezabudowana o nr 4073/3 o pow. 0,2875 ha 

- nieruchomość niezabudowana o nr 4073/5 o pow. 0,1332 ha 

- nieruchomość zabudowana o nr 4073/8 o pow. 0,9935 ha, na której posadowiony jest 

dwukondygnacyjny budynek pływalni położony przy ul. Janiszewskiej 2. Wyżej wymienione 

nieruchomości zostały przekazane na realizację celów statutowych o charakterze użyteczności 

publicznej z zakresu kultury fizycznej i sportu.  

Pływalnia Powiatowa w Rykach na podstawie decyzji znak: RM.6844.6.2013 z dnia 20 marca 2014 r. 

wnosi opłatę za trwały zarząd  do dnia 31 marca każdego roku – 46.030,17 zł. 

Dochody z majątku powiatu realizowane przez Pływalnie Powiatową w Rykach 

 

Za 2018 r. pozyskano następujące dochody: 

 Pływalnia Powiatowa w Rykach w wyniku  podpisanych umów na najem otwartej powierzchni 

użytkowej z przeznaczeniem na instalację automatów samoobsługowych do dystrybucji 

napojów oraz innych artykułów spożywczych oraz na miejsce na reklamę w 2018 r. uzyskała 

przychód w wysokości 17.689,83 zł, co przy planie rocznym w wysokości 16.000,00 zł stanowi 

wykonanie w 110,56 %. 

 W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 osiągnięto przychód ze sprzedaży w wysokości 

1.059.094,67 zł z tyt. sprzedaży biletów/ karnetów na pływalnię, nauki pływania/ aqua fintess, 
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wynajmu torów, wejścia uczniów, programów kafeteryjnych, sprzedaży karnetów (zakłady 

pracy), programów nauki pływania (kluby, stowarzyszenia), pozostałej sprzedaży. 

 Zakład uzyskał przychody z tyt. odsetek w kwocie 76,75 zł. 

 Zakład uzyskał inne przychody w kwocie 11.048,80 zł. z tytułu : wynagrodzenie płatnika 

składek z tyt. terminowego opłacania pit-4R, kwota uzyskana z tytułu przysługującej ulgi 

 Do dnia 31 grudnia 2018 r. na konto Pływalni Powiatowej w Rykach wpłynęła kwota 

1.128.957,83 zł. Została ona przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej, jako 

dopłata do określonego rodzaju usług, skalkulowana według stawek jednostkowych stanowiąca 

dopłatę do kosztów wytworzenia jednej godziny korzystania z usług rekreacyjnych na Pływalni. 

 

STAN POSIADANIA 

Działki, na których znajdują się drogi powiatowe będące własnością Skarbu Państwa, władającym jest 

Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach. Działki poniższe nie zostały przejęte na własność powiatu 

ryckiego ze względu na braki w dokumentach, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu 

komunalizacji. Obecnie prowadzone są prace mające na celu skompletowanie niezbędnej dokumentacji. 

Działki gruntu planowane do przejęcia na własność powiatu, obecnie w posiadaniu. 

Drogi Powiatowe Poloożenie Numery działek Powierzchnia Numer KW 

 

Drogi Powiatowe-

Kłoczew 

Huta 

Zadybska 

69/1 0,3944 28487 

69/2 0,2180 28487 

69/3 0,9651 28487 

69/4 0,42 28487 

218 0,22 52186 

243 0,31 52186 

244 0,42 52186 

 

Drogi powiatowe- Ułęż 

Zosin 182 2,4356 5432 

Drążgów 182 2,4356 54 
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Drogi Powiatowe- Gmina 

Ryki 

Sędowice 217/2 0,01 51204 

 218/2 0  

 300/2 1  

 583   

 766 2,9590 51204 

 767 0,0481  

Zalesie 

Kolonia 

180 0,48  

 278 0,16 50666 

Swaty 55/6 0,02  

 55/16 0,0001 50666 

 55/17 0,0001 50666 

 55/18 0,0001 50666 

 55/20 0,01 50666 

 1978 4,3344 50666 

 1979 6,4469 50666 
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EDUKACJA PUBLICZNA 

 

Informacje o edukacji publicznej są oparte na informacji o stanie realizacji zadań oświatowych  jednostki za 

poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 

lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu 

terytorialnego oraz o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach  

i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu 

terytorialnego. Informację sporządzono zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) i przedłożono Radzie Powiatu  

w październiku 2018 r. Część danych zaktualizowano wg stanu na maj roku 2019. 

 

Powiat Rycki realizuje zadania oświatowe wynikające z następujących przepisów prawa: 

1) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995), 
2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457), 

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), 

4) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2203), 

5) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)  

oraz z przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

 

Do Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych należy: 

1. Prowadzenie spraw z zakresu Systemu Informacji Oświatowej. 

2. Analiza poprawności sporządzenia arkuszy organizacji pracy szkół i poradni ( w tym aneksów) pod 

kątem zgodności z prawem oświatowym, ramowymi planami nauczania oraz kwalifikacji 

nauczycieli. 

3. Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacji pracy szkół i poradni (w tym 

aneksów). 

4. Koordynacja systemu elektronicznego Vulcan odpowiedzialnego za nabór młodzieży do szkół 

ponadgimnazjalnych. 

5. Obsługa Aplikacji art. 30 KN - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli. 

6. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i placówek dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Rycki. 

7. Prowadzenie rejestru/ewidencji szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Rycki oraz dokumentacji w tym zakresie. 

8. Opracowanie projektu uchwał w sprawie: 

- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,  
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- zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze,  

- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących                  

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin. 

9. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nauczycielom stopnia awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego; 

10. Wykonywanie zadań dotyczące spraw kadrowych dyrektorów szkół i poradni:  

a) prowadzenie dokumentacji dot. nagradzania i wyróżniania dyrektorów szkół i poradni, 

b) przygotowywanie wniosków o przyznanie dyrektorom szkół i poradni odznaczeń, 

c) występowanie z wnioskami do Kuratorium Oświaty o przyznanie dyrektorom nagród Kuratora 

Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej i innych, 

d) prowadzenie dokumentacji dot. opiniowania i oceniania dyrektorów szkół i poradni, 

e) prowadzenie spraw związanych z konkursami na stanowiska dyrektorów szkół i poradni i 

 odwoływania z tych stanowisk; 

11. Prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. 

12. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.   

13. Wykonywanie zadań związanych z kierowaniem uczniów do szkół specjalnych i specjalnych 

ośrodków szkolno-wychowawczych; młodzieżowych ośrodków wychowawczych; młodzieżowych 

ośrodków socjoterapii. 

14. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach 

i placówkach oświatowych. 

15. Prowadzenie spraw związanych z realizacją stypendiów Starosty Ryckiego za wybitne wyniki  

w nauce. 

16. Współpraca z urzędem pracy w zakresie kształcenia zawodowego m.in. poprzez organizację 

Powiatowych Targów Edukacji i Pracy. 

17. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych działających na terenie powiatu ryckiego  – 

wpisy do ewidencji, nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym, wykreślanie  

z ewidencji.  

18. Wyliczanie dotacji dla szkół/placówek niepublicznych; 

19. Analiza wniosków dotacyjnych oraz naliczanie i rozliczanie miesięcznych wysokości dotacji dla 

szkół/placówek niepublicznych na podstawie informacji ze szkół/placówek i przekazywanie ich do 

Wydziału Finansowego; 

20. Przygotowywanie wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. 

21. Pozyskiwanie informacji o możliwych zewnętrznych źródłach finansowania oświaty oraz 

aplikowanie o środki na ten cel. 

22. Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie prac nad merytorycznym przygotowaniem projektów  

w zakresie spraw oświatowych. 

23. Pomoc w przygotowaniu przez szkoły i poradnie projektów unijnych. 

24. Stałe nadzorowanie, monitorowanie i kontrolowanie szkół i placówek oświatowych  w zakresie 

realizacji projektów unijnych. 
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25. Uczestniczenie w kontrolach wewnętrznych projektów realizowanych przez Wydział zgodnie  

z procedurą przeprowadzania kontroli. 

26. Uczestniczenie w kontrolach zewnętrznych projektów realizowanych przez podległe placówki 

oświatowe. 

27. Współpraca z zagranicą w sprawach dotyczących oświaty. 

28. Przeprowadzanie postępowań w ramach prawa zamówień publicznych w zakresie realizowanych 

zadań; 

29. Przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu.  

30. Sporządzanie informacji i analiz na potrzeby wydziału, Zarządu i Rady Powiatu i innych 

podmiotów. 

31. Przygotowywanie informacji w zakresie edukacji do publikacji w serwisie internetowym powiatu. 

32. Organizacja narad szkoleniowych i konferencji z dyrektorami szkół  i poradni. 

 

 

1. Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez powiat rycki funkcjonujące w roku 
szkolnym 2017/2018 

 

1.1 I Liceum Ogólnokształcące  im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rykach 

 z rozszerzonym programem: 

 - historii, języka polskiego, języka angielskiego  

 - matematyki, fizyki, języka angielskiego  

 - biologii, chemii, języka angielskiego  

 - geografii, matematyki, języka angielskiego 

 

1.2 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1  im. Władysława Korżyka w Rykach 

 

1. Technikum Mechaniczne kształcące w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik 

mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 

2. Technikum Informatyczne kształcące w zawodzie technik informatyk 

3. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 kształcąca w zawodach: mechanik operator pojazdów  

i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer 

4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

1.3 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach 

1. II Liceum Ogólnokształcące  

2. Technikum Budowlane kształcące w zawodzie technik  budownictwa, technik urządzeń  

i systemów energetyki odnawialnej 

3. Technikum Ekonomiczne kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec 

4. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2  kształcąca w zawodach: murarz – tynkarz, stolarz, monter 

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji                     

i urządzeń sanitarnych, sprzedawca 

5. II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 
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1.4 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1  im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie 

1.  Technikum Mechaniczne kształcące w zawodach: technik mechanik, technik mechanik 

lotniczy, technik dróg i mostów kolejowych 

2. Technikum Elektryczne kształcące w zawodzie technik elektryk 

3. Technikum Informatyczne kształcące w zawodzie technik informatyk 

4. Technikum Architektury Krajobrazu kształcące w zawodzie technik architektury krajobrazu 

 

1.5 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie 

1. Technikum Ekonomiczne kształcące w zawodzie technik ekonomista, technik organizacji 

reklamy 

2. Technikum Gastronomiczne kształcące w zawodach: technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

3. Technikum Hotelarskie kształcące w zawodzie technik hotelarstwa 

4. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 – wielozawodowa: kucharz, mechanik pojazdów 

samochodowych, fryzjer, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, ślusarz  

 

1.6 Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie 

1. Liceum Ogólnokształcące z innowacjami pedagogicznymi: „Podstawy wiedzy  

o wojskowości”, „Główne zagadnienia  o policji” 

2. Technikum Rolnicze prowadzące kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie technik rolnik 

1.7 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rykach 

1.8 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie 

 

2. Szkoły i placówki niepubliczne dotowane przez Powiat Rycki w r. szk. 2017/2018 

1) Policealne Studium Zawodowe w Rykach 

2) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rykach  

 

W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach ponadgimnazjalnych został wprowadzony pierwszy etap 

reformy oświatowej: 

1. Na podstawie art. 162 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) dotychczasowe zasadnicze szkoły 

zawodowe z dniem 1 września 2017 r. zostały przekształcone w branżowe szkoły I stopnia. 

Branżowa szkoła I stopnia jest 3 – letnią szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, której 

ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w 

branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację 

wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, lub w liceum 

ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od II klasy. 

2. Na podstawie art. 174 ust. 2 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) dotychczasowe szkoły policealne z dniem 

1 września 2017 r. zostały przekształcone w szkoły policealne ponadpodstawowe. Szkoła 

policealna jest szkołą dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie 

branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Szkoły tego typu prowadzone przez 

powiat od kilku lat nie cieszą się zainteresowaniem uczniów. 
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Dane liczbowe dotyczące szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat rycki   

wg sprawozdania SIO na dzień 30 września 2017 r. i 20 maja 2019 r. 

 

 

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 30 września 2017 r. 

Szkoła 
Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Uczniowie na 

oddział 

I Liceum Ogólnokształcące w Rykach 298 11 27,09 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach  425 17 25,0 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach 462 16 28,88 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie 426 17 25,06 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie 317 12 26,42 

Zespół Szkół w Sobieszynie 118 3 39,33 

Ogółem 2046 76 26,92 

 

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 20 maja 2019 r. 

Szkoła 
Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Uczniowie 

na oddział 

I Liceum Ogólnokształcące w Rykach 259 10 25,9 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach  378 15 25,2 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach 453 16 28,31 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie 409 17 24,06 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie 292 11 26,55 
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Zespół Szkół w Sobieszynie 91 4 22,75 

Ogółem 1882 73 25,78 

 

Liczba uczniów w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej – 2017 r. 

Szkoła  2017 

Policealne Studium Zawodowe w Rykach 496 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rykach 61 

Ogółem 560 

 

 

Liczba uczniów w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej na dzień  
1 maja 2019 r. 

Szkoła  2018 

Policealne Studium Zawodowe w Rykach 354 

Ogółem 354 

 

 

 

 

 

  

0

500

1000

1500

2000

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2019

liczba uczniów w szkołach
niepublicznych



82 

 

Struktura kształcenia w powiecie (aktualizacja na 20 maja 2019 r.) 

 Liczba uczniów w szkołach 

publicznych % niepublicznych % 

Liceum ogólnokształcące 452 24,02 0 0 

Technika 1163 61,8 0 0 

Zasadnicza szkoła 

zawodowa 
88 4,67 0 0 

Szkoła branżowa I stopnia 142 7,55 0 0 

Licea dla dorosłych  37 1,96 0 0 

Policealna szkoła dla 

dorosłych 
0 0 354 100 

Razem  1882 100% 354 100% 

 

 

 

 

 

LO  20% 

Technika 52% 

ZSZ 4% 

LO dla Dorosłych 
2% 

SP dla Dorosłych 
16% 

Branżowa 
szkoła I 

stopnia 6% 

Struktura kształcenia w szkołach publicznych i niepublicznych 



83 

 

3. Działalność poradni psychologiczno – pedagogicznych 

Działalność diagnostyczna 

Rodzaje diagnoz Poradnia w Rykach Poradnia w Dęblinie 

Psychologiczna 310 482 

Pedagogiczna 298 447 

Logopedyczna 553 100 

Lekarska  93 68 

Związana z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu oraz planowania 

kształcenia i kariery zawodowej 

101 240 

 

  



84 

 

Pomoc udzielona nauczycielom, rodzicom i wychowawcom 

Formy pomocy  Poradnia w Rykach Poradnia w Dęblinie 

Warsztaty (liczba osób) 61 262 

Terapia rodzin (liczba rodzin) 26 - 

Prelekcje, wykłady (liczba spotkań) 21 11 

Inne (liczba osób) 809 132 

Pomoc bezpośrednia udzielona dzieciom i młodzieży 

Formy pomocy  Poradnia w Rykach Poradnia w Dęblinie 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 46 19 

Terapia logopedyczna 108 37 

Terapia psychologiczna, w tym 

psychoterapia 
5 27 

Terapia dla zagrożonych uzależnieniami - 2 

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym 12 26 

Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru 

kierunku kształcenia i zawodu 
181 83 

Zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i 

placówkach oświatowych 
299 198 

Interwencja kryzysowa 7 4 

Inne formy pomocy indywidualnej 31 - 

Inne formy pomocy grupowej 68 268 

Indywidualne porady zawodowe na 

podstawie badań 
96 1 

Indywidualne porady zawodowe bez 

badań 
- 15 

Porady bez badań 247 495 

Porady po badaniach przesiewowych 224 - 

Badania przesiewowe słuchu w ramach 

programu "Słyszę" 
14 55 

Badania przesiewowe wzroku w ramach 

programu "Widzę" 
8 - 
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Wydane orzeczenia 

 

Rodzaj wydanego orzeczenia Poradnia w Rykach Poradnia w Dęblinie 

niesłyszących i słabosłyszących 4 - 

niepełnosprawność intelektualna                        

w stopniu lekkim 
10 27 

z upośledzeniem umysłowym  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
5 12 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi 8 9 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym 3 3 

o potrzebie zajęć rewalidacyjno – 

wychowawczych  
3 1 

o potrzebie indywidualnego nauczania 16 8 

o potrzebie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego 
1 1 

z niepełnosprawnością ruchową w tym z 

afazją 
15 6 

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera 9 1 

 

Wydane opinie w sprawach 

 

Opinia w sprawie  Poradnia w Rykach  Poradnia w Dęblinie 

Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 19 8 

Odroczenia rozpoczęcia spełniana przez 

dziecko obowiązku szkolnego 
- 15 

Dostosowania wymagań edukacyjnych 

wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia 

48 119 

Udzielenie zezwolenia na indywidualny 

program lub tok nauki 
- 1 

Zezwolenie na zatrudnienie młodocianego w 

celu przyuczenia do wykonywania określonej 

pracy lub nauki zawodu 

- 3 
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Objęcia dziecka pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną w przedszkolu 
11 37 

Objęcia dziecka pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną w szkole lub placówce 
11 141 

Inne opinie o przebadanych 3 498 

O specyficznych trudnościach w uczeniu się 98 48 

 

Liczba przyjętych dzieci: 

1) Poradnia w Rykach –  912    
2) Poradnia w Dęblinie – 857    

Wczesne wspomaganie  

Wczesne wspomaganie jest formą pomocy dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością, od 

urodzenia lub stwierdzenia niepełnosprawności do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. 

Zajęcia wczesnego wspomagania mają na celu pobudzenie rozwoju psychoruchowego i społecznego. Zajęciami 

takimi w r. szk. 2017/2018 objętych było 13 dzieci, w tym w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rykach 

–  

6 dzieci, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dęblinie – 7 dzieci. W ramach otrzymanej na ten cel 

subwencji oświatowej realizowano zajęcia z zakresu psychologii, pedagogiki i logopedii. Zakupiono sprzęt i 

pomoce naukowe, urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć. 

 

 

 

Działalność środowiskowa: 

Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Rykach 

Terenem działania Poradni jest gmina Ryki, gmina Nowodwór, gmina Ułęż oraz gmina Kłoczew.  

 

Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rykach wspomagali placówki (przedszkola, 

szkoły, organizacje i instytucje) udzielając profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

wszystkim jej potrzebującym, poprzez realizowanie następujących zadań:  

1) Wspomagali rodziny w zapewnieniu prawidłowego rozwoju dzieciom w wieku od urodzenia do 

6 r.ż.: 

o udzielali konsultacji logopedycznych oraz psychologiczno-pedagogicznych rodzicom dzieci  

w celu stwierdzenia nieprawidłowości w ich rozwoju, kierowania do innych specjalistów, a także 

podejmowania systematycznej współpracy – 44 dzieci, 

o prowadzili pracę stymulującą rozwój dzieci w ramach zespołów ds. wczesnego wspomagania 

rozwoju dla 7 dzieci. 



87 

 

2) Stymulowali rozwój dzieci w wieku przedszkolnym: 

o przeprowadzili sondażowe badania logopedyczne dzieci 3-4, 5 i 6 letnich  

(w przedszkolach na terenie powiatu Ryckiego) – łącznie 216 dzieci, 

o prowadzili badania diagnostyczne dzieci w Poradni – łącznie 227 dzieci, 

o prowadzili terapię dzieci w Poradni dla 22 dzieci, 

o zrealizowali program profilaktyczny „Ładnie mówię” (17 dzieci), zajęcia grupowe cyklu 

„Języczkowy zawrót głowy” oraz zajęcia logorytmiczne dla dzieci z opóźnionym rozwojem 

mowy (6 dzieci), 

o udzielali pomocy nauczycielom przedszkoli a także rodzicom w pracy terapeutycznej na terenie 

przedszkoli, szkół i domów rodzinnych dzieci (m.in. poprzez konsultacje, prelekcje, wykłady, 

warsztaty i szkolenia) – 33 osoby. 

3) Udzielali pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkół podstawowych: 

o diagnozowali trudności w nauce i zaburzenia w zachowaniu, w tym narzędziem „TROS-KA” – 

łącznie 543 uczniów, 

o realizowali zgłoszone przez placówki zapotrzebowania na usługi Poradni (dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli), 

o ukierunkowywali pracę z dziećmi na terenie domu i szkoły oraz prowadzili terapię 

logopedyczną,  pedagogiczną i psychologiczną dzieci w Poradni – łącznie 206 uczniów, 

o przeprowadzili cykl (19 spotkań) zajęć rozwijających umiejętności społeczne oraz cykl (9 

spotkań) zajęć grupowych dla dzieci starszych kończących terapię logopedyczną - łącznie 45 

uczniów, 

o prowadzili zajęcia dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych dotyczące przeciwdziałania  i 

radzenia sobie z agresją, efektywnej komunikacji, z zakresu ćwiczeń dykcyjnych – łącznie dla 

181 uczniów, 

o prowadzili przesiewowe badania słuchu i wzroku dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz 

selekcyjne badania logopedyczne – łącznie 30 dzieci, 

o wspomagali nauczycieli i rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych poprzez 

konsultacje, prelekcje, szkolenia i warsztaty, prowadzili programy profilaktyczne oraz udzielali 

merytorycznej opieki nauczycielom realizującym je w szkołach – łącznie dla 379 osób, 

o zorganizowali warsztaty – „Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców”  

(8 spotkań) w Poradni – w warsztatach wzięło udział 8 rodziców. 

4) Udzielali pomocy psychologiczno-pedagogicznej młodzieży szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych:  

o diagnozowali trudności w nauce i zaburzenia w zachowaniu – łącznie dla 145 uczniów, 

o ukierunkowywali pracę z młodzieżą na terenie domu i szkoły oraz prowadzili terapię  

w Poradni: pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną, terapii z zastosowaniem metody EEG 

Biofeedback (80 treningów) – łącznie dla 9 osób, 

o wspomagali młodzież w przezwyciężaniu trudności szkolnych oraz wspierali  

w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych (warsztaty, terapie, 

konsultacje, programy profilaktyczne, m.in. na temat integracji, efektywnej komunikacji, wyboru 

szkoły i zawodu) – łącznie dla 206 uczniów, 

o kształtowali orientację zawodową poprzez poradnictwo indywidualne w oparciu  

o przeprowadzone badania i bez badań, a także prowadzenie zajęć grupowych (prelekcje  

i warsztaty zawodoznawcze) na terenie szkół dla łącznej liczby 155 uczniów, konsultacje 

indywidualne z 4 nauczycielami, 

o objęli 26 rodzin w ramach terapii i konsultacji rodzinnych ponadto przeprowadzono mediację 1 

rodziny i terapię indywidualną 2 osób. 



88 

 

5) Ponadto pracownicy Poradni organizowali szkolenia w Poradni dla nauczycieli nt.:  

o zmian w przepisach dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

zastosowania testu TROS-KA (44 nauczycieli), 

o konferencję podsumowującą Sieć doskonalenia i samokształcenia nauczycieli „Współpraca  

z rodzicami” (65 nauczycieli), 

o „Depresja i samobójstwa u dzieci i młodzieży” (105 nauczycieli, 45 pracownicy  

i kierownicy ośrodków pomocy społecznej z Powiatu Ryckiego), 

o cykl spotkań w ramach „Szkoły dla wychowawców” (7 nauczycieli), 

o spotkania grupy wsparcia dla nauczycieli (6 nauczycieli), 

o warsztaty i spotkania w ramach Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli „Nałogowe 

zachowania uczniów” (odbyło się 5 spotkań, 26 nauczycieli). Ogółem  

w szkoleniach wzięło udział 253 nauczycieli i 45 pracowników ośrodków pomocy społecznej  

z Powiatu Ryckiego. 

6) Współpracowali ze wszystkimi placówkami, organizacjami i stowarzyszeniami, których celem 

działania jest niesienie pomocy dziecku i rodzinie: 

o prowadzili konsultacje i utrzymywali ścisłą współpracę poprzez wspólne przedsięwzięcia ze 

szkołami i przedszkolami z terenu działania poradni (m.in. poprzez pełnienie funkcji 

psychologa  w ZSO Nr 2 w Rykach), Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach 

(psycholog pracujący z rodzinami dysfunkcyjnymi, udział psychologów i pedagogów w pracach 

zespołów do spraw sprawowania pieczy zastępczej, udział w posiedzeniach zespołów 

dotyczących oceny sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej), Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w Rykach, Policją (udział psychologów w przesłuchaniach nieletnich), Sądem dla Nieletnich  

w Rykach (współpraca z kuratorami sądowymi oraz przyjmowanie rodzin na terapię 

skierowanych przez sąd), Powiatowym Urzędem Pracy w Rykach (udział  

w Powiatowych Targach Edukacji i Pracy), świetlicą środowiskową w Rykach (zajęcia 

logopedyczne oraz spotkanie psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży), z kinem Renesans – 

udział przy realizacji projektu edukacji filmowej „Ucz się w kinie”, Uniwersytetem Trzeciego 

Wieku – psycholog Poradni wygłosił prelekcję nt.: „Depresja i stres u osób starszych. Jak radzić 

sobie ze stresem” (30 osób) i inne.  

7) W związku z włączeniem się szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ryckiego do Regionalnej 

Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym pracownicy Poradni zaangażowani byli w prace 

związane z organizacją kolejnej edycji konkursu wiedzy o zdrowiu psychicznym, w którym 

bierze udział młodzież szkół średnich 6 powiatów. 

8) W czasie ferii zimowych i przerwy wakacyjnej zorganizowane zostały na terenie Poradni zajęcia 

dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez pedagoga i logopedę. W zajęciach logopedycznych 

„Ferie z logopedą”, „Wakacje z logopedą” i zajęciach pedagogicznych „Ferie z ortografią”  

uczestniczyło 17 dzieci. 

9) Pracownicy Poradni zorganizowali Dzień Otwarty Poradni w ramach Dnia Konsultacji 

Logopedycznych podczas, których badaniami i konsultacjami objęto 21 dzieci wraz  

z ich rodzicami, prezentowali zajęcia pokazowe dla nauczycieli i rodziców. 

10) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach pełni od 28 listopada 2017 r. funkcję 

wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Powiecie Ryckim w 

ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

 

  



89 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie 

Terenem działania Poradni jest miasto Dęblin, gmina Stężyca oraz Zespół Placówek Oświatowych  

w Bobrownikach.  

Z badań ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku 2017/2018 wynika, że aktualna oferta poradni 

odpowiada zadaniom statutowym, a także sprzyja realizacji postawionych przed nią zadań. 

Proponowane przez poradnię działania w sposób adekwatny odpowiadają potrzebom środowiska i dają 

klientom możliwość bezpośredniego zgłaszania swoich propozycji. W planie pracy  umieszczane są 

również propozycje płynące ze strony osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty poradni jeśli 

są one zgodne z jej  statutem. Działania realizowane przez poradnię przyczyniają się do wyrównywania 

szans w dostępie do pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pracownicy poradni realizują zajęcia w 

siedzibie Poradni lub w terenie: szkoły, przedszkola i inne placówki współpracujące, przez co 

dostępność oferty jest zwiększona. Zwiększa się w porównaniu z ubiegłymi latami liczba nauczycieli 

zainteresowanych tą częścią oferty Poradni, której celem jest poszerzenie kompetencji zawodowych 

nauczycieli (warsztaty, grupy wsparcia, sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli).  

 

W roku szkolnym 2017/2018 Poradnia oferowała różnorodność działań  

i była elastyczna w zakresie ich realizacji. Poprawiła się jakość systemu działań profilaktycznych. 

Opracowano i zrealizowano programy służące działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie 

specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania  

i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie, uzależnieniami (stała, systematyczna współpraca z PCPR, Sądem Rodzinnym, 

Kuratorami Społecznymi, pedagogami i psychologami podległych Poradni szkół i placówek). 

Najbardziej interesujące i przydatne dla klientów okazały się: 

 

 Dziesięć cyklicznych warsztatów dla rodziców: „Szkoła dla rodziców  

i wychowawców” – doskonalenie umiejętności wychowywania dzieci, wspierania rodziców w 

radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, doskonalenie umiejętności 

porozumiewania się, stawiania granic, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana 

doświadczeń, nauka dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku. 

 Warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych: „Potrzeby psychiczne dziecka, a role 

rodzinne w ich zaspakajaniu” – warsztaty budowania relacji z dzieckiem. 

 Festyn profilaktyczny dla dzieci i młodzieży wszystkich placówek podległych rejonowi 

działania Poradni: „Trzeźwo, zdrowo, kolorowo” – kształtowanie postaw zdrowego stylu 

życia wolnego od uzależnień behawioralnych. 

 Warsztaty dla młodzieży „Role dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym” – 

doskonalenie umiejętności radzenia sobie z przemocą psychiczną w rodzinie. 

 Warsztaty cykliczne dla młodzieży „Młodzież a alkohol i dopalacze” – kształtowanie 

postaw pro zdrowotnych. 

 Warsztaty dla dzieci z problemem alkoholowym z wykorzystaniem programu 

profilaktycznego: „Rodzina Miśków”. 

 

Ponadto upowszechniano informacje w zakresie możliwości i formy uzyskania m.in. pomocy: 
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medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej współpracując z PCPR  

w Rykach i Sądem Rodzinnym w Rykach, udzielano systematycznie informacji kuratorom  

i koordynatorom pieczy zastępczej oraz przygotowywano stosowne dokumenty w sprawie dziecka  

i jego rodziny na wniosek zainteresowanych. Prowadzono cyklicznie raz na dwa miesiące Grupy 

Wsparcia Pedagogów i Psychologów Szkolnych oraz Grupę Wsparcia Logopedów. 

Pracownicy Poradni uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu Olimpiady Wiedzy  

o Zdrowiu Psychicznym w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Specjaliści Poradni wzięli udział  

w Powiatowych obchodach „Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego” w DPS w Leopoldowie. 

Przez cały rok szkolny w związku z dużym zapotrzebowaniem klientów psycholodzy udzielali pomocy  

i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie i problemem uzależnień.  

Zwiększyło się również zapotrzebowanie w środowisku na diagnozy psychologiczne – 

problemy emocjonalne, badanie osobowości młodzieży. Ze względu na podwyższenie kwalifikacji 

jednego z psychologów w Poradni, liczna grupa dzieci i młodzieży objętych została psychoterapią  

w związku z problemami zdrowia psychicznego. 

Podległe Poradni placówki chętnie korzystały z cyklicznych zajęć grupowych rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Systematycznie 

nauczyciele, rodzice i młodzież korzystali z porad i konsultacji. 

Wzorem lat ubiegłych kontynuowano badania grupowe: 

 badania socjometryczne zespołów klasowych celem zdiagnozowania 

kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci i młodzieży, 

 badania pod kątem oceny motywacji do nauki i lęku szkolnego, 

 badania przesiewowe gotowości szkolnej w liczbie 80 dzieci. 

 

Znacząca dla klientów Poradni (nauczycieli) z całego powiatu ryckiego była realizacja trzeciej edycji 

sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli „Dziecko z zaburzeniami mowy w przedszkolu 

i szkole”. Oferta skierowana była szczególnie do: wychowawców grup przedszkolnych, terapeutów 

pedagogicznych, nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, logopedów szkolnych i pedagogów 

szkolnych. Sieć obejmowała: 

 3 spotkania warsztatowe dla każdej z grup, w okresie od 20.02.2018 r.  

do 24.04.2018 r., 

 wykład dr hab. prof. nadzw. UMCS w Lublinie Jolanty Panasiuk 15.03.2018 r. 

„Zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi”, 

 2 spotkania „Grupy wsparcia dla logopedów” działającej w Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Dęblinie. 

Sieć współpracy trwała od 22.02.2018 r. do 24.04.2018 r., łącznie odbyło się dziewięć spotkań 

warsztatowych, wykład i spotkanie podsumowujące. Łącznie 65 uczestników  

z 16 różnych placówek działających na terenie całego powiatu ryckiego ukończyło doskonalenie 

zawodowe, którego celem było poszerzenie wiedzy na temat zaburzeń mowy dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym, przekazanie informacji na temat standardów diagnostycznych  

i terapeutycznych stosowanych w dziedzinie logopedii, wymiana informacji i doświadczeń, lepszy obieg 

informacji i udoskonalenie współpracy pomiędzy logopedami a nauczycielami, wspólne wypracowanie 

rozwiązań dotyczących pracy z dzieckiem jak również współpracy  

z rodzicem. 

 W ramach współpracy z PP-P w Rykach zorganizowano konferencję „Depresja  

i samobójstwa u dzieci i młodzieży”. 



91 

 

 W obszarze doradztwa zawodowego pracownicy uczestniczyli w Powiatowych Targach Pracy 

wykonując diagnozy i udzielając porad zainteresowanym uczniom. 

 

Struktura wydatków w oświacie w 2018 r. 

Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku % struktura wykonania 

1 
Wynagrodzenia i pochodne – szkoły 16 134 691,48 

61,00% 

2 
Wynagrodzenia i pochodne – internaty 1 833 825,44 

6,93% 

3 
Wynagrodzenia i pochodne – poradnie 1 305 234,47 

4,93% 

4 
Projekty miękkie z UE i BP 2 574 071,05 

9,73% 

5 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 110 013,61 

0,42% 

6 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 60 453,17 

0,23% 

7 
Bieżące wydatki rzeczowe 3 296 478,70 

12,46% 

8 Dotacje dla szkół niepublicznych 1 003 704,23 3,79% 

9 
Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 10 000,00 

0,04% 

10 Pomoc materialna dla uczniów 15 800,00 0,06% 

11 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 644,67 0,25% 

12 
Wydatki na działalność ekologiczną 41 200,00 

0,16% 

  
RAZEM 26 451 116,82 100,00% 
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Struktura wydatków na oświatę 

 

 

Źródła finansowania wydatków na oświatę w 2018 roku 

Lp Źródło finansowania Kwota Struktura % 

1. Subwencja oświatowa 19 935 164,00 75,37% 

2. Środki ze sprzedaży ryb 575 235,89 2,17% 

3. Środki z WFOŚiGW 4 960,00 0,02% 

4 Środki z UE i BP na projekty 2 455 745,32 9,28% 

5 
Dochody własne powiatu – z ochrony 

środowiska 
36 240,00 0,14% 

6 
Dochody własne powiatu - środki z wydzielonych 

rachunków 
16 837,00 0,06% 

7 Środki własne powiatu  3 204 750,22 12,12% 

8 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 36 000,00 0,14% 

9 Kompleksowy program dla rodzin  "Za życiem" 31 200,00 0,12% 

10 

" Pilotażowy program wspierania szkół... 

prowadzących Piony Certyfikowanych 

Wojskowych Klas Mundurowych" 

66 984,39 0,25% 

11 Dotacja na bibliotekę 88 000,00 0,33% 

  RAZEM 26 451 116,82 100,00% 
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Struktura źródeł finansowania wydatków na oświatę 

 

 

Ad. 1. Głównym źródłem finansowania wydatków na oświatę jest subwencja oświatowa. Ostateczna 

wysokość subwencji wynikająca z ustawy budżetowej stanowiła kwotę 19.935.164 zł. 

Ad.2. Źródłem finansowania części wydatków w Zespole Szkół w Sobieszynie były dochody budżetu 

powiatu pochodzące ze sprzedaży ryb hodowanych w gospodarstwie rolnym prowadzonym przy szkole. 

Wydatkowano środki z tego tytułu w kwocie 575.235,89 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne 

dla osób pracujących w byłym gospodarstwie pomocniczym (hodowla ryb i uprawa gruntów rolnych) 

jak również na działalność bieżącą w Zespole Szkół. 

 Ad.3. Na finansowanie zadań oświatowych pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 4.960 zł. Środki przeznaczono na zadania 

ekologiczne realizowane w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach.  

Ad.4. W 2018 r. na realizację projektów miękkich wydatkowano środki z budżetu krajowego i UE  

w kwocie 2.455.745,32 zł z tego: 

 Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.326.230,02 zł 

 Środki z budżetu krajowego w kwocie 129.515,30 zł 

Na finansowanie projektów otrzymano środki w kwocie 3.255.156,19 zł, niewykorzystana kwota 

wprowadzona jest  w planie przychodów 2019 r. 



94 

 

Ad.5. Środki powiatu pochodzące z opłat środowiskowych przekazywanych powiatowi przez Urząd 

Marszałkowski w Lublinie, a przeznaczone dla jednostek oświatowych stanowiły kwotę 36.240 zł. 

Środki przeznaczono na zadania związane z działalnością ekologiczną. Środki w kwocie 1.240 zł 

stanowiły wkład własny do projektu o charakterze ekologicznym współfinansowanego przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwotę 35.000 zł przeznaczono na 

realizację zadania pn. „Konserwacja rzeki Świnki dla potrzeb kompleksu stawów rybnych Zespołu 

Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie.” 

Ad.6. Na wydatki bieżące w oświacie przeznaczone zostały dochody własne powiatu w kwocie  

16.837 zł pochodzące z wpłat pozostałości środków na wydzielonych rachunkach dochodów 

zgromadzonych i niewydatkowanych w całości w szkołach w roku poprzednim. 

Ad.7. Powyżej omówione źródła dochodów nie pokrywają wszystkich potrzeb związanych  

z finansowaniem placówek oświatowych, dlatego w roku budżetowym przeznaczono na ten cel środki 

własne powiatu w kwocie 3.204.750,22 zł, które pokryły wydatki związane z bieżącym 

funkcjonowaniem jednostek oświatowych w tym: wkład własny powiatu do realizacji projektów 

miękkich w kwocie 118.325,73 zł. 

Ad.8. W ramach dotacji celowej zrealizowano zadania polegające na doposażeniu bibliotek szkolnych 

w nowości wydawnicze.  

Ad. 9. Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającej z kompleksowego programu 

dla rodzin „Za Życiem” wydatkowano środki z dotacji w kwocie 31.200 zł. W ramach przyznanych 

środków zrealizowano zajęcia kompleksowego wsparcia rozwoju dziecka.  

Ad.10. W ramach dotacji celowej zrealizowano zadanie polegające na dofinansowaniu przygotowania 

i realizacji nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” w szkole prowadzącej działalność dydaktyczno- 

wychowawczą w  dziedzinie obronności państwa. 

Ad.11. Na funkcjonowanie Biblioteki Pedagogicznej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach 

uzyskano 88.000 zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast wydatkowano 135.112 zł. Braki 

pokryto środkami własnymi powiatu. Wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

dla pracowników działu pedagogicznego biblioteki.  

 

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY OŚWIATY 

 

Liczba etatów nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych                         

i poradniach psychologiczno – pedagogicznych wg stanu na dzień 30 września 2018 
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Szkoła  2018 

I Liceum Ogólnokształcące w Rykach 23,18 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach  45,90 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach 46,04 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie 50,41 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie 29,54 

Zespół Szkół w Sobieszynie 15,32 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rykach 9,0 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie 9,17 

Ogółem 228,56 

 

 

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego 

 Rok szkolny 2018/2019 

w przeliczeniu na 

pełne etaty 
% 

Liczba nauczycieli zatrudnionych 

ogółem w tym: 

228,56 100 % 

dyplomowanych 155,84 68,18 

mianowanych  42,11 18,43 

kontraktowych 20,8 9,10 

stażystów 6,34 2,77 

bez stopnia 3,47 1,52 
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I Liceum Ogólnokształcące w Rykach 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr  1 w Rykach  

 

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach  
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Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie  

 

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie 

 

 

Zespół Szkół w Sobieszynie 
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Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego 

 Rok szkolny 2017/2018 

w przeliczeniu na 

pełne etaty 
% 

Liczba nauczycieli 

zatrudnionych ogółem  

w tym: 

 

230,88 

 

100 % 

dyplomowanych 154,87 67,08 

mianowanych  47,97 20,78 

kontraktowych 21,96 9,51 

stażystów 3,49 1,51 

bez stopnia 2,59 1,12 

 

Powiat Rycki zatrudnia dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Stale rosnąca liczba nauczycieli 

dyplomowanych świadczy o ciągłym podnoszeniu poziomu wiedzy i uzyskiwaniu wyższego stopnia 

awansu zawodowego. Kształcenie w zawodach takich jak technik mechanik lotniczy oraz technik dróg  

i mostów kolejowych wymaga zatrudniania osób niebędących nauczycielami, do nauczania 

specjalistycznych przedmiotów zawodowych (art. 15 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe:  

w uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, zatrudniona osoba niebędąca 

nauczycielem, posiadająca przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za 

odpowiednie do prowadzenia zajęć  z zakresu kształcenia zawodowego, z tym że zatrudnienie tej osoby 

następuje za zgodą organu prowadzącego). 

 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego 

Szkoła 
Stopień awansu  

kontraktowy mianowany dyplomowany 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach  - - 2 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie 1 1 1 

Zespół Szkół w Sobieszynie 2 1 - 

Ogółem 3 2 3 
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Doskonalenia zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 

W ramach upoważnień wynikających z art. 70a Karty Nauczyciela w budżecie Powiatu Ryckiego na 

2017 i 2018 rok wyodrębnione zostały środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zostały one 

podzielone w następujący sposób: 

 

Lp. Zadania do realizacji Rok 2017 Rok 2018 

1 

Dotacja dla Powiatu Puławskiego w ramach podpisanego 

porozumienia na objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli 

z podległych Powiatowi Ryckiemu placówek oświatowych 

6.510 - 

2 

Przekazanie szkołom środków finansowych na szkolenia rad 

pedagogicznych i inne formy doskonalenia nauczycieli,  

w tym: 

95.855 102.657 

I LO w Rykach  9.530 10.258 

ZSZ Nr 1 w Rykach 19.772 20.900 

ZSZ Nr 2 w Rykach 20.520 21.544 

ZSZ Nr 1 w Dęblinie 19.199 19.895 

ZSZ Nr 2 w Dęblinie 12.743 14.414 

ZS w Sobieszynie 6.679 7.532 

Poradnia w Rykach 3.706 4.057 

Poradnia w Dęblinie  3.703 4.057 

3 

Dofinansowanie kosztów związanych z podnoszeniem 

kwalifikacji przez nauczycieli, którzy zostali skierowani do 

kształcenia przez dyrektora placówki zgodnie z opracowanym 

planem doskonalenia zawodowego 

10.000 10.000 

4 
Prowadzenie i organizacja sieci współpracy i samokształcenia dla 

nauczycieli 
5.000 5.000 

 OGÓŁEM 117.365 117.657 

 

W roku szkolnym 2017/2018 dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli podnoszących 

kwalifikacje zawodowe wyniosło 2.120,00 zł. Ogółem przyznano 4 dopłaty do czesnego nauczycielom 

kształcącym się na studiach podyplomowych. 

Dofinansowaniem objęto następujące kierunki kształcenia: 

- przygotowanie pedagogiczne, 
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- terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką, 

- surdopedagogika i tyflopedagogika,  

- psychoterapia. 
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Liczba nauczycieli, którzy w ostatnim roku 
uzyskali prawo do nauczania drugiego  
i więcej przedmiotu 

- 2 - 1 - 1 - 2 

Liczba nauczycieli, którzy mają prawo do 
nauczania dwóch i więcej przedmiotów 

16 12 22 17 14 9 - 2 

Liczba nauczycieli, którzy ukończyli studia 
wyższe  w ostatnim roku 

- - - - - - - - 

Liczba nauczycieli, którzy brali udział  
w kursach doskonalących 

21 48 2 16 37 21 1 5 

 

Nagrody otrzymane przez nauczycieli 

 

Rodzaj nagrody i wyróżnienia 
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Nagroda Ministra Edukacji Narodowej - - - - - - - - 
Nagroda Kuratora Oświaty - - - - - - 1 - 
Nagroda Starosty 1 - 1 1 1 - 1 1 
Nagroda dyrektora  5 12 10 11 7 4 2 1 
Medal Komisji Edukacji Narodowej - - - - - - - - 
Medal za Długoletnią Służbę, w tym:  
Złoty - - - - - - - - 
Srebrny  - - - - - - - 

Brązowy - - - - - - - - 
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Pracownicy administracji i obsługi 

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach 

ponadgimnazjalnych i poradniach psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych przez 

powiat rycki  

Szkoła 
2017 

administracja obsługa 

I Liceum Ogólnokształcące w Rykach 3,0 4,5 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach  5,0 10,0 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach 5,2 9,5 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie 5,0 11,5 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie 4,5 7,5 

Zespół Szkół w Sobieszynie 2,0 8,0 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

w Rykach 
1,0 0,5 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

w Dęblinie 
1,0 0,5 

Ogółem 26,7 52,0 
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Inwestycje i remonty szkolne w roku szkolnym 2017/2018 

 

Nazwa szkoły Opis inwestycji lub remontu 
Koszt inwestycji lub 

remontu 

Źródła 
finansowania 
inwestycji lub 

remontu 

I LO w Rykach 

Wymiana podłogi w sali nr 1 7.489,47 

budżet szkoły 
Wymiana podłogi na zapleczu sali nr 5 oraz 
malowanie 5 pomieszczeń 

1.463,66 

Zakup 3 zestawów tablic interaktywnych 18.142,50 

ZSZ Nr 1 
w Rykach 

Naprawy kosiarek, rzutników innego sprzętu 9.785,74 

budżet szkoły/ 
dochody 
własne 

 
Zakup i montaż drzwi przejściowych między 
budynkiem szkoły a pracownią kształcenia 
praktycznego 

2.900,34 
dochody 
własne 

Malowanie i wykonanie lamperii z tynku 
mozaikowego w budynku szkoły – korytarz na 
parterze 

28.000,00 
dochody 
własne 

Zakup i wymiana drzwi (10 szt.) na parterze  
w budynku szkoły 

5.670,30 budżet szkoły 

Przebudowa schodów wejściowych do 
internatu – zalecenie Lubelskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  
w Lublinie 

8.513,95 
dochody 
własne 

Naprawa pieca ciepłej wody 3.567,00 
dochody 
własne 

Usunięcie awarii w budynkach szkoły – 
pęknięta rura 

1.498,14 budżet szkoły 

Wpłata raty na zakup urządzeń do pracowni 
diagnostycznej (dostosowanie do przepisów – 
zakup urządzeń, modernizacja, montaż i 
uruchomienie linii diagnostycznej) 

30.750,00 
dochody 
własne 

Usługa remontowo - budowlana w pracowni 
diagnostycznej (przygotowanie do montażu 
urządzeń, dostosowanie do przepisów – zakup 
urządzeń, modernizacja, montaż i 
uruchomienie linii diagnostycznej) 

4.600,00 budżet szkoły 

ZSZ Nr 2 
w Rykach 

Remont korytarza-malowanie, położenie tynku 
żywicznego 

22.741,73 

dochody 
własne/ środki 

z funduszu 
prewencyjnego 

Remont szatni szkolnej – położenie płytek 4.398,00 dochody 
własne Położenie paneli w pokoju nauczycielskim 1.533,49 

Zakup sprzętu sportowego do ćwiczeń 4.889,00 

budżet szkoły 

Zakup sprzętu komputerowego 14.907,60 
Zakup drukarek 1.314,01 
Zakup licencji do komputerów 1.845,00 
Zakup i montaż drzwi zewnętrznych  
i wewnętrznych 

12.331,00 

Zakup lamp oświetleniowych 2.440,00 

ZSZ Nr 1 
w Dęblinie 

Remont sekretariatu 650,00 
dochody 
własne 

Remont 4 pomieszczeń kuchni 1.474,40 
Remont 11 pokoi w internacie 3.216,85 
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Remont natrysków dziewcząt w internacie  
i montaż wentylatora 

1.000,00 

Remont korytarz w internacie 644,91 
Remont gabinetu dyrektora – usuwanie 
ubytków ścian, malowanie ścian i sufitu 

1.364,56 

Remont natrysków chłopców w internacie  
i montaż wentylatora 

717,09 
budżet 

Remont kotła w kotłowni gazowej 2.337,00 

ZSZ Nr 2 
w Dęblinie 

Remont instalacji C.W. 2.460,00 budżet szkoły 

Malowanie sali, szatni w warsztatach 
8.000,00 dochody 

własne 

Wymiana kanalizacji w warsztatach 46.371,00 budżet szkoły 

ZS w Sobieszynie 

Malowanie pokoi w internacie 
5.000,00 

dochody 
własne 

Wykonanie oświetlenia awaryjnego w internacie 
zgodnie z zaleceniami PPSP w Rykach 

12.000,00 
budżet szkoły 

Remont kuchni w internacie zgodnie  
z zaleceniami LPWIS w Lublinie 

7.000,00 

 

Przychody własne szkół w 2017 r. 

Placówka 

Przychody z tytułu 

Razem sprzedaży usług, 

wyrobów 

najmu  

i dzierżawy 
pozostałe 

I LO w Rykach - 12.347,10 162,41 12.509,51 

ZSZ Nr 1  

w Rykach 
368.373,03 94.221,89 7.529,54 470.124,46 

ZSZ Nr 2  

w Rykach 
140.277,96 61.249,96 10.939,85 212.467,77 

ZSZ Nr 1  

w Dęblinie 
276.843,11 131.441,49 116,30 408.400,90 

ZSZ Nr 2 

w Dęblinie 
213.616,48 5.526,31 3.549,26 222.692,05 

ZS w Sobieszynie 449.153,38 71.710,42 173.706,34 694.570,14 

OGÓŁEM 1.448.263,96 376.497,17 196.003,70 2.020.764,83 
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Internaty  

 

 

Internat  
Liczba 

wychowanków 

Liczba 

miejsc 

Obsada kadrowa 
Liczba 

godzin 

tygodniowo 
pracownicy 

pedagog. 

pracownicy 

niepedagog. 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1  

w Rykach  
35 64 8 4 117 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1  

w Dęblinie 
114 145 12 6 288 

Zespół Szkół w Sobieszynie 111 156 10 5,5 196,7 

Ogółem 260 365 30 15,5 X 

 

 

 

 

Widoczny wzrost liczby wychowanków mieszkających w internatach szkolnych spowodowany jest 

przede wszystkich rekrutacją młodzieży ukraińskiej do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 1 w Dęblinie. Internat ten funkcjonuje w systemie ciągłym. Natomiast pozostałe dwa 

internaty czynne były od godziny 17.00 w niedziele do godzin popołudniowych w piątki.  

 

Udział uczniów w konkursach o zasięgu ponad – powiatowym oraz olimpiadach 

przedmiotowych 

Rok szkolny 2017/2018 był kolejnym okresem, w którym uczniowie szkół naszego powiatu osiągali znaczące 

sukcesy w różnych dziecinach życia szkolnego. 
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Nazwa szkoły 

Muzyczne 
i taneczne 

Artystyczne Przedmiotowe Sportowe 

Liczba uczestników 

I LO w Rykach - 9 197 193 
ZSZ Nr 1 w Rykach - - - - 
ZSZ Nr 2 w Rykach 2 - 5 48 
ZSZ Nr 1 w Dęblinie - 5 10 129 
ZSZ Nr 2 w Dęblinie - - 50 93 

 

 

Największe osiągnięcia uczniów I Liceum Ogólnokształcące w Rykach: 

o I miejsce w finale wojewódzkim oraz VI miejsce w krajowym XXXV Olimpiady wiedzy 

pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, 

o III miejsce w finale rejonowym V Regionalnej Olimpiady wiedzy o zdrowiu psychicznym 

o II miejsce w finale rejonowym Ogólnopolskiej Olimpiady promocji zdrowego stylu życiu 

o III miejsce w etapie rejonowym Olimpiady historycznej, 

o III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie historycznym o Józefie Piłsudskim, 

o II miejsce w rejonie w tenisie stołowym drużynowym, 

o II miejsce w rejonie w sztafetowych biegach przełajowych 

Największe osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach: 

o III miejsce w VII edycji Olimpiady „Buduj z pasją” 

o III miejsce w tenisie stołowym dziewcząt 

o III miejsce w halowej piłce nożnej dziewcząt 

Największe osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie: 

o Finalista  olimpiady „Matematyka w technice dla technika” 

o Wyróżnienie w kwalifikacji E.08 oraz II miejsce w kwalifikacji M.20 w XII edycji Lubelskiego 

Międzyszkolnego Konkursu Zawodowego „Rok przed dyplomem” 

o VI miejsce w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Mat@ndo” 

o I miejsce drużynowo w Międzywojewódzkich Biegach Pamięci gen. F. Kleeberga  

w Woli Gułowskiej 

o III miejsce w grupie w Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej w Stoczku 

o I miejsce w Wojewódzkich Drużynowych Biegach Przełajowych w Tomaszowie Lubelskim 

Największe osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie: 

o II miejsce w wojewódzkich mistrzostwach LZS szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt 

o I miejsce w olimpiadzie turystyczno – krajoznawczej LZS  

Uczniowie naszych szkół dzięki pomocy nauczycieli rozwijali swoje zainteresowania w wielu 

dziedzinach, śmiało podejmując rywalizację na różnego rodzaju i różnej rangi konkursach oraz 

przeglądach na szczeblu szkolnym, powiatowym, rejonowym i wojewódzkim. Szkoły prowadzone przez 

Powiat były również organizatorem różnego rodzaju imprez kulturalnych  

o zasięgu ponadlokalnym. Sukcesy uczniów są ich zasługą, ale nie byłyby możliwe bez dużego wkładu 

pracy nauczycieli oraz rodziców, a sportowe także działających w szkołach uczniowskich klubów 

sportowych.  
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Zdawalność egzaminu maturalnego w powiecie ryckim – dane dla tegorocznych absolwentów, 

którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych  

 

 
Ogółem 

Liceum 
ogólnokształcące 

Technikum 

Powiat zdawalność 
liczba 

zdających 
zdawalność 

liczba 
zdających 

zdawalność 
liczba 

zdających 

rycki 85% 497 94% 292 73% 205 

 

Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach publicznych prowadzonych przez powiat rycki 
oraz w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej (na podstawie raportów 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) 

Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminów ze wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych w maju, czerwcu i sierpniu 2018 r. 

 

Szkoła 
Egzamin maturalny 

Liczba zdających 
Zdawalność matury 

w sesji 2018 r. 

I Liceum Ogólnokształcące w Rykach 

Liceum Ogólnokształcące 119 97% 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach 

Technikum Mechaniczne 16 81% 

Technikum Informatyczne 16 94% 

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych 
3 0% 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach 

II Liceum Ogólnokształcące 33 94% 

Technikum Ekonomiczne 34 85% 

Technikum Budowlane 17 94% 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie 

Technikum Mechaniczne 32 84% 

Technikum Informatyczne 16 75% 

Technikum Architektury Krajobrazu 6 33% 

Technikum Elektryczne 9 78% 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie 

Technikum Ekonomiczne 17 59% 

Technikum Hotelarskie 24 50% 

Technikum Gastronomiczne 18 39% 

Zespół Szkół w Sobieszynie  

Liceum Ogólnokształcące 20 65% 

Szkoły niepubliczne 

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Rykach 
5 20% 
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Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach publicznych 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą 

oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Składa się  

z części pisemnej i części praktycznej. Część pisemna egzaminu może być przeprowadzona  

z wykorzystaniem: systemu elektronicznego lub arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. 

Przeprowadzany jest w dwóch sesjach: styczeń – luty oraz maj – czerwiec.  

 

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach prowadzonych 
przez powiat rycki – sesja styczeń – luty 2018 r. (na podstawie informacji OKE) 

 

Szkoła 
Nr 

kwali- 
fikacji 

Kwalifikacja w zawodzie 
Liczba uczniów 
przystępujących 
po raz pierwszy 

Otrzymało 
świadectwo 

kwalifikacyjne 
% 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach 

Technikum Mechaniczne 

M.42 
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi 
pojazdów samochodowych 

27 18 66,7 

M.18 
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i 
elektronicznych układów pojazdów 
samochodowych 

26 24 96,7 

M.43 
Organizacja prac związanych z eksploatacją 
środków technicznych stosowanych w 
rolnictwie 

12 12 100 

Technikum Informatyczne E.14 
Tworzenie aplikacji internetowych i baz 
danych oraz administrowanie bazami 

10 9 90,0 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 M.01 
Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i 
narzędzi stosowanych w rolnictwie 

1 1 100 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach 

Technikum Ekonomiczne A.36 Prowadzenie rachunkowości 34 23 79,5 

Technikum Budowlane 

B.18 
Wykonywanie robót murarskich                                          
i tynkarskich 

18 18 94,4 

B.30 
Sporządzanie kosztorysów oraz 
przygotowywanie dokumentacji przetargowej 

18 18 100 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2  

B.05 Montaż systemów suchej zabudowy 11 8 72,7 

B.08 
Wykonywanie robót związanych z budową i 
remontem sieci komunalnych 

5 2 40,0 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie 

Technikum Mechaniczne 

M.31 
Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej 
statków powietrznych 

39 3 7,7 

M.44 
Organizacja i nadzorowanie procesów 
produkcji maszyn i urządzeń 

9 7 77,8 

B.28 
Organizacja robót związanych z budową i 
utrzymaniem dróg kolejowych 

21 8 38,1 

Technikum Architektury 
Krajobrazu 

R.22 
Organizacja prac związanych z budową oraz 
konserwacja obiektów małej architektury 
krajobrazu 

11 2 18,2 

Technikum Elektryczne 

E.07 
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

15 9 60,0 

E.24 
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji 
elektrycznych 

13 5 38,5 

Technikum Informatyczne E.14 
Tworzenie aplikacji internetowych i baz 
danych oraz administrowanie bazami 

17 7 41,2 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie 

Technikum Hotelarskie 
T.12 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym 
usługi hotelarskie 

23 22 95,7 

Technikum Ekonomiczne A.36 Prowadzenie rachunkowości 17 12 70,6 

Technikum Gastronomiczne T.15 
Organizacja żywienia i usług 
gastronomicznych 

20 13 65,0 

Szkoły niepubliczne 

Policealne Studium Zawodowe w 
Rykach 

A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji 2 1 50,0 

A.69 Eksploatacja środków transportu drogowego 6 1 16,6 

Z.13 
Zarządzanie bezpieczeństwem  
w środowisku pracy 

7 2 28,6 
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Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach prowadzonych 
przez powiat rycki – sesja maj – czerwiec 2018 r. (na podstawie informacji OKE) 

 

Szkoła 
Nr 

kwali- 
fikacji 

Kwalifikacja w zawodzie 
Liczba uczniów 
przystępujących 
po raz pierwszy 

Otrzymało 
świadectwo 

kwalifikacyjne 
% 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach 

Technikum Mechaniczne 

M.01 
Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń   i 
narzędzi stosowanych w rolnictwie 

16 15 93,8 

M.02 
Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, 
maszyn i urządzeń stosowanych  w rolnictwie 

7 7 100 

M.12 
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i 
elektronicznych układów pojazdów 
samochodowych 

21 20 96,9 

Technikum Informatyczne 

E.12 
Montaż i eksploatacja komputerów 
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 

19 16 84,2 

E.13 
Projektowanie lokalnych sieci 
komputerowych i administrowanie sieciami 

13 8 61,5 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1  

M.01 
Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i 
narzędzi stosowanych w rolnictwie 

7 6 91,4 

M.02 
Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, 
maszyn i urządzeń stosowanych  w rolnictwie 

10 7 70,0 

M.18 
Diagnozowanie i naprawa podzespołów                 
i zespołów pojazdów samochodowych 

15 13 86,7 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach 

Technikum Ekonomiczne 
A.35 

Planowanie i prowadzenie działalności                   
w organizacji 

31 25 80,6 

Technikum Budowlane 
B.33 

Organizacja i kontrolowanie robót 
budowlanych 

19 14 73,7 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2  

A.18 Prowadzenie sprzedaży 14 12 85,7 

B.05 Montaż systemów suchej zabudowy 1 1 100 

B.06 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 12 4 33,3 

B.07 
Wykonywanie robót posadzkarsko -
okładzinowych 

5 5 100 

B.09 
Wykonywanie robót związanych z montażem 
i remontem instalacji sanitarnych 

10 8 80,0 

B.18 
Wykonywanie robót murarskich  
i tynkarskich 

6 5 83,3 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie 

Technikum Mechaniczne 

B.28 
Organizacja robót związanych z budową 
 i utrzymaniem dróg kolejowych 

1 0 0 

B.29 
Organizacja robót związanych z budową  
i utrzymaniem obiektów mostowych 

20 2 10,0 

M.20 
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, 
urządzeń i narzędzi 

9 8 88,9 

M.31 
Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej 
statków powietrznych 

1 0 0 

Technikum Elektryczne E.08 
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

11 8 72,7 

Technikum Informatyczne 

E.12 
Montaż i eksploatacja komputerów 
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 

18 17 94,4 

E.13 
Projektowanie lokalnych sieci 
komputerowych i administrowanie sieciami 

9 5 55,6 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie 

Technikum Hotelarskie T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji 13 13 100 

Technikum Ekonomiczne A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 11 7 63,6 

A.35 
Planowanie i prowadzenie działalności w 
organizacji 

15 13 86,7 

Technikum Gastronomiczne T.06 Sporządzanie potraw i napojów 22 21 95,5 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 
B.09 

Wykonywanie robót związanych z montażem 
i remontem instalacji sanitarnych 

1 0 0 

T.06 Sporządzanie potraw i napojów 10 8 80,0 

Szkoły niepubliczne 

Policealne Studium Zawodowe w 
Rykach 

A.62 
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 
ciała, dłoni i stóp 

5 3 60,0 

A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 1 1 100 

A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji 11 3 27,3 

A.69 Eksploatacja środków transportu drogowego 2 1 50,0 
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A.70 
Organizacja przewozu środkami transportu 
drogowego 

4 2 50,0 

E.12 
Montaż i eksploatacja komputerów 
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 

2 2 100 

Z.01 Świadczenie usług w zakresie masażu 1 1 100 

Z.03 Ochrona osób i mienia 2 0 0 

Z.06 
Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających 
osobie podopiecznej 

10 10 100 

Z.13 
Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku 
pracy 

2 0 0 

 
 

 

 

KONTROLE ORGANU SPRAWUJĄCEGO NADZÓR PEDAGOGICZNY 

 

1. Kontrola w zakresie zgodności funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1  

w Rykach z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018. 

Zalecenia pokontrolne: przydzielić godziny zajęć edukacyjnych nauczycielom zgodnie  

z kwalifikacjami, przeszkolić nauczycieli praktycznej nauki zawodu i wychowania fizycznego w 

zakresie pierwszej pomocy. 

2. Kontrola w zakresie zgodności funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1  

w Dęblinie z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018. Nie 

wydano zaleceń. 

3. Kontrola w zakresie zgodności funkcjonowania Technikum Gastronomicznego  

i Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie z arkuszem 

organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018. Nie wydano zaleceń. 
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PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ: 

 

„Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim” 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020,w zakresie Osi priorytetowej 13: Infrastruktura Społeczna, Działanie: 13.6 Infrastruktura 
kształcenia zawodowego i ustawicznego. 
 
Okres realizacji projektu: od 2016-05-30 do 2019-11-30 
Wartość Projektu: 3 599 771,13 zł 
Dofinansowanie UE: 2 972 352,67 zł 
Wkład własny: 627 418,46 zł 
 
Cel główny projektu to dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy  

w powiecie ryckim. Cel pomocniczy - poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego  

w powiecie ryckim.  

Realizacja powyższych celów przyczyni się do zwiększenie zainteresowania szkolnictwem zawodowym i 

zwiększenia zdawalności egzaminów zawodowych, a tym samym do wzrostu liczby wykwalifikowanych 

specjalistów w branżach pożądanych na lokalnym rynku pracy. Projekt wpłynie również na wzrost 

popytu na szkolnictwo zawodowe na obszarze powiatu. Osiągniecie celów pozwoli na zrównoważone 

wykorzystanie zmodernizowanej i doposażonej infrastruktury szkolnictwa zawodowego, co przełoży się 

na zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej powiatu ryckiego. 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: modernizacja pracowni/warsztatów  

w ZSZ nr 1 w Rykach, ZSZ nr 2 w Rykach, ZSZ nr 1 w Dęblinie i ZSZ nr 2 w Dęblinie (m.in. roboty 

posadzkarskie, stolarka budowlana, roboty elektryczne, roboty tynkarskie i malarskie, modernizacja 

sanitariatów, likwidacja barier architektonicznych, dostosowanie pomieszczeń do indywidualnej pracy  

z uczniem, wentylacja i klimatyzacja); w ramach prac zewnętrznych: remont podjazdu dla 

niepełnosprawnych w ZSZ nr 1 w Rykach i modernizacja wejścia do budynku w ZSZ nr 2 w Rykach; 

zakup wyposażenia do pracowni i warsztatów zgodnego z rekomendacjami KOWEZiU dla ZSZ nr 1  

w Rykach, ZSZ nr 2 w Rykach, ZSZ nr 1 w Dęblinie i ZSZ nr 2 w Dęblinie.                                   

Projekt wspiera 8 szkół i 18 zawodów. W ramach projektu wsparte zostaną następujące produkty: 870 

użytkowników (uczniów, którzy będą korzystać ze zmodernizowanej i doposażonej infrastruktury), 9 

obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego, w tym 49 pracowni i warsztatów, 4 obiekty 

dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz 237 sztuk wyposażenia, w większości nowoczesnego, 

dostosowanego do potrzeb lokalnych pracodawców. Bezpośrednią grupą docelową projektu są 

uczniowie szkół zawodowych oraz nauczyciele. Pośrednio z rezultatów projektu będą korzystali 

przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie powiatu ryckiego i mieszkańcy. 
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Szkoły objęte projektem:  

1. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach:                                                                                        

1) Technikum Mechaniczne;  

2. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach:                                                        

1) Technikum Budowlane,  

2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa/Branżowa Szkoła I Stopnia; 

3. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie:  

1) Technikum Mechaniczne, 

2) Technikum informatyczne; 

4. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie:                                                                                      

1)  Technikum Ekonomiczne,  

3) Technikum Gastronomiczne,  

4) Technikum Hotelarskie. 

 

„Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 

Kształcenie zawodowe.  

Okres realizacji projektu od 01.01.2018 do 30.09.2020 

Budżet projektu 

Całkowita wartość projektu: 8 270 724,69 zł  

Dofinansowanie ze środków europejskich: 7 030 115,98 zł 

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 410 608,71 zł 

Wkład własny Powiatu Ryckiego: 830 000,00 zł 

Cel główny projektu to wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych 722 uczniów i 60 nauczycieli  

z 8 ośmiu szkół zawodowych w powiecie ryckim, co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie 

uczniów. 

Cele szczegółowe projektu to:  

 zwiększenie współpracy 8 szkół z pracodawcami,  

 podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 722 uczniów, 

 umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych 60 nauczycieli przedmiotów 

zawodowych, 

 poprawa warunków nauczania w 8 szkołach poprzez wyposażenie 32 pracowni zawodowych  

w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. 
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Rezultatem projektu będą: 

 uczniowie odpowiednio przygotowani do wejścia na rynek pracy, posiadający wiedzę  

o nowoczesnych technikach i technologiach w swoim zawodzie, posiadający uzupełniającą 

wiedzę i umiejętności zawodowe, dodatkowe uprawnienia zawodowe, doświadcz zawodowe  

u pracodawców, 

 nauczyciele zawodu posiadający doświadczenie zawodowe, zaktualizowaną wiedzę  

i nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych. 

Szkoły objęte projektem:  

1. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach:                                                                    

1) Technikum Mechaniczne;  

2. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach:  

1) Technikum Budowlane,  

2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa/Branżowa Szkoła I Stopnia; 

3. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie:  

1) Technikum Mechaniczne, 

2) Technikum informatyczne; 

4. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie:                                                                                      

1)  Technikum Ekonomiczne,  

3) Technikum Gastronomiczne,  

4) Technikum Hotelarskie. 

 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY: 

„Mobilność uczniów i kadry” – projekt realizowany w ramach sektora kształcenie i szkolenia 

zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach. Wartość projektu 51.971,00 zł. 

„Europejskie umiejętności – zawodowy start” – projekt realizowany w ramach programu 

ERASMUS+ w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie. Wartość projektu 125.376,00 zł. Okres 

realizacji od 01.06.2018 r. do 31.03.2020 r. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych  

i kompetencji językowych 64 uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy poprzez 

udział w praktykach w ADA Instituto Superior na terenie Hiszpanii. 

„Zawodowcy z Dęblina na europejskim rynku pracy” projekt realizowany przez Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 1 w Dęblinie ze środków PO WER. Wartość projektu 569.853,31 zł, okres realizacji 

od 20.08.2018 r. do 19.06.2019 r. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych  

i kompetencji językowych poprzez udział 46 uczniów w praktykach w przedsiębiorstwach 

informatycznych i elektrycznych na terenie Irlandii. 

„Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Dęblinie” projekt realizowany przez 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie ze środków PO WER. Wartość projektu 540.353,78 zł, 

okres realizacji od 01.10.2017 r. do 31.09.2018 r. celem projektu jest wspieranie rozwoju zawodowego 

52 uczniów w powiązaniu z europejskim rynkiem pracy poprzez udział 36 uczniów w praktykach 

zawodowych w Portugalii oraz udział 16 uczniów w stażach zawodowych w Hiszpanii.  
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PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

 

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowane są przez Wydział Edukacji, Kultury, 

Zdrowia i Spraw Społecznych na podstawie at. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym  

(t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.), zgodnie z którym powiat wykonuje określone ustawami 

zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: pkt. 2 – promocji  i ochrony zdrowia.  

Wydział w roku 2018 swoje działania realizował w ramach współpracy z: 

- Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rykach;  

- placówkami oświatowymi z terenu Powiatu Ryckiego;  

- podmiotami działalności leczniczej; 

- Lubelskim Oddziałem NFZ; 

- jednostkami samorządu terytorialnego – Gminami wraz z ich jednostkami organizacyjnymi; 

- Starostwami Powiatowymi województwa lubelskiego; 

- jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ryckiego, w tym: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Rykach, Domem Pomocy Społecznej w Leopoldowie, Ośrodkiem Wsparcia w Leopoldowie; 

- Warsztatami Terapii Zajęciowej w Rykach; 

- Kuratorium Oświaty w Lublinie; 

- Pływalnią Powiatową w Rykach;   

- Centrum Ogrodniczym „Daglezja” ul. Zielona w Rykach; 

-  Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa w/m. 

 

Wydatkowane środki finansowe na ochronę i promocję zdrowia w 2018 roku wyniosły:  4 989,51 zł 

na 5 000,00 zł (99,79 %).   

 

ZADANIA ORGANIZOWANE W TRAKCIE ROKU 

1. Utworzenie nowego podmiotu leczniczego Szpital Powiatowy w Rykach 

W 2018 roku spółka AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. prowadząca szpital w Rykach 

sukcesywnie zaprzestawała działalności w Szpitalu Powiatowym w Rykach. Z dniem 31 października 

2018 r. Oddział Lubelski Narodowego Funduszu Zdrowia wypowiedział bez zachowania okresu 

wypowiedzenia spółce umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w systemie podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dot. Szpitala Powiatowego w Rykach  

w zakresie: Pediatrii oraz Chirurgii Ogólnej. Wobec powyższego AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o.  
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z dniem 1 listopada 2018 roku zaprzestała działalności leczniczej w ryckim szpitalu, co równoznaczne 

było z zamknięciem Oddziału Pediatrii oraz Oddziału Wieloprofilowego Zabiegowego (Chirurgia 

Ogólna). Pismem z dnia 31 października 2018 r. AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. powiadomiła  

o czasowym całkowitym zaprzestaniu działalności leczniczej od dnia 31 października 2018 r. do dnia 30 

stycznia 2019 r. w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej objętych umową z NFZ. W tym 

samym dniu poinformowała także o zaprzestaniu działalności leczniczej w zakresie profili: Oddział 

Chorób Wewnętrznych oraz Izba Przyjęć. Natomiast w następstwie wypowiedzenia umowy dzierżawy 

budynków szpitala od dnia 19 grudnia 2018 wygasły umowy spółki z NFZ w zakresie: leczenie 

szpitalne - świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki 

zdrowotnej; leczenie szpitalne - oddziały szpitalne; opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień; leczenie 

stomatologiczne; ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach.  

Zarząd Powiatu V tj, poprzedniej kadencji w 2018 roku kilkukrotnie rozpatrywał sprawę rozwiązania 

umowy dzierżawy z AMG Centrum Medyczne. Wnioskował o to Wydział Rozwoju  

i Zarządzania Mieniem Powiatu, wskazując na naruszanie przez dzierżawcę postanowień umowy. 

Wskazywano, że dzierżawca: 

 narusza § 13 ust. 1 umowy poprzez brak zapłaty czynszu; 

 narusza § 13 ust. 5 umowy poprzez brak wniesienia na wskazane przez Powiat Rycki konto 

bankowe, kaucji pieniężnej w wysokości 4-miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto; 

 narusza § 13 ust. 3 lit. b umowy poprzez brak zapłaty kary umownej, której żądanie zapłaty 

wynika z niewykonania przez AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. zobowiązań wynikających  

z § 4 ust. od 1 do 6 umowy. 

 

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 30 lipca 2018 r. nie podjęto decyzji o wypowiedzeniu.  

Na posiedzeniu w dniu 30 października Zarząd Powiatu podjął decyzję, aby nie rozwiązywać umowy 

dzierżawy Szpitala Powiatowego w Rykach z AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. w trybie 

natychmiastowym z uwagi na zagrożenie utraty kontraktu.  Działając pod presją społeczną Rada 

Powiatu podjęła w dniu 30 października 2018 r. Uchwałę Nr LV/250/18 Rady Powiatu w Rykach w 

sprawie zamiaru utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Rykach. Ze względu na zmianę Rady Powiatu i Zarządu Powiatu uchwała nie została zrealizowana, z 

wyłączeniem przygotowania dokumentacji niezbędnej spzoz oraz wariantu utworzenia podmiotu 

leczniczego w formie spółki.   

Na wniosek nowopowołanego Zarządu Powiatu VI kadencji na mocy Uchwały  

Nr II/8/18 Rady Powiatu w Rykach z dnia 10 grudnia utworzono podmiot leczniczy w formie spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy w Rykach”. Zarząd Powiatu w dniu  
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18 grudnia 2018 roku Powiat Rycki wypowiedział umowę dzierżawy podmiotowej spółce na budynki 

Szpitala Powiatowego w Rykach oraz sprzęt i wyposażenie szpitalne. Podejmując tę decyzję brano pod 

uwagę to że nieruchomość położona w Rykach przy ul. Żytniej 23 oznaczona nr ewidencyjnym 4560/1, 

zabudowana budynkami Szpitala Powiatowego w Rykach została oddana dzierżawcy – AMG Centrum 

Medyczne -  w ściśle określonym celu, tj. prowadzenia przez dzierżawcę działalności medycznej 

finansowanej ze środków publicznych w zakresie wskazanym w § 3 ww. umowy dzierżawy (oddziału 

wewnętrznego, chirurgii, ogólnej pediatrii, ginekologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz izby 

przyjęć lub SOR. Dzierżawca nie realizował podstawowego celu umowy. Protokolarne przejęcie od 

dotychczasowego dzierżawcy,    tj. AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu 

nieruchomości położonej w Rykach, przy ul. Żytniej 23, zabudowanej budynkami Szpitala Powiatowego 

w Rykach oraz sprzętu i wyposażenia nastąpiło dnia 18 stycznia 2019 roku.   

 

2. Badania mammograficzne 

W 2018 roku kontynuowano współpracę (na podstawie umowy) z Centrum 

Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED Marian Wiadrowski z siedzibą                  

w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Jarzębinowa 4, w ramach której udzielono pomocy                                 

w przeprowadzaniu bezpłatnych badań mammograficznych dla mieszkanek powiatu ryckiego.                   

W odróżnieniu od 2017 roku wprowadzono odpłatność dla Wykonawcy badań za korzystanie z energii 

elektrycznej. Zgodnie z ustaleniami opłata ryczałtowa wynosiła 100 zł netto za każdorazowe 

stacjonowanie mammobusa przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Rykach. 

 Badania wykonano w celu realizacji Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka 

Piersi w oparciu o umowę zawartą  z Narodowym Funduszem Zdrowia. Program skierowany jest do 

kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu 24 miesięcy nie miały wykonywanej mammografii    

w ramach profilaktyki zdrowotnej.  Badania odbywały się w mammobusie usytuowanym na parkingu 

przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Rykach. Informacje o badaniach mammograficznych 

przekazywane były na stronach internetowych powiatu oraz w budynku Starostwa. W ten sam sposób 

udostępniano informacje o badaniach mammograficznych organizowanych przez Luxmed. 
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Zestawienie przeprowadzonych badań mammograficznych obrazuje poniższa tabela. 

BADANIA MAMMOGRAFICZNE – MAMMOBUS PRZED 

STAROSTWEM POWIATOWYM W RYKACH 

Lp. Data badania Liczba wykonanych badań 

1. 1 marca 2018 roku 38 

2. 7 maja 2018roku 30 

3. 22 czerwca 2018 roku 23 

4. 19 października 2018 roku 16 

5. 17 grudnia 2018 roku 7 

Ogółem: 114 osób 

 

W 2018 roku na terenie powiatu ryckiego Centrum Wielospecjalistycznej Opieki 

Ambulatoryjnej NZOZ MARMED przeprowadził profilaktyczne badania mammograficzne także       

w  innym miejscowościach powiatu. Statystykę badań prezentuje poniższa tabela. 

 

BADANIA MAMMOGRAFICZNE W POWIECIE RYCKIM 

miejscowość data badania liczba badań 

Dęblin 13.03.2018 40 

Kłoczew 08.03.2018 32 

Nowodwór 08.03.2018 30 

Stężyca 13.03.2018 30 

Ułęż 24.10.2018 23 

Ogółem: 155 osób 
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3. Przewóz zwłok z miejsc publicznych – realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 31 stycznia 

1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912). 

W 2018 roku zawarto umowę na dokonywanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych  

w miejscach publicznych na terenie Powiatu Ryckiego do Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie celem ustalenia przyczyny zgonu.  Usługa realizowana była w ramach umowy 

Nr EZ.8031.5.2.2017 z dnia 8 stycznia 2018 roku. W roku 2018 wykonawca Z.P.U.H. „HARON” Jan 

Komorniczak przedłożył 12 faktur  z realizacji zadania, przy czym 2 z nich dotyczyły okresu 

przewozów objętych poprzednio obowiązującą umową Nr EZ 8031.30.2015 z dnia 30 grudnia 2015 

roku. Przedłożone faktury opiewały na łączną kwotę 5 836,35 zł. Usługa jest ściśle związana z liczbą 

przypadków zgonów w miejscu publicznym na terenie powiatu.  

 

4. Zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich 

pochowania – realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach 

 i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912). 

W 2018 roku Wydział przejął prowadzenie postepowań w sprawie wydania zezwolenia na 

sprowadzenie zwłok i szczątków  ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania od Wydziału 

Organizacyjnego w/m. W 2018 roku w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym w Rykach wydano jedną decyzję starosty w dniu 4 kwietnia 2018 roku zezwalającą na 

sprowadzenie zwłok. 

 

5. Apteki – realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo 

farmaceutyczne (t.j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 ze zm.). 

W celu realizacji zadania dokonano aktualizacji uchwały dotyczącej rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego (Uchwała LIV/248/18 Rady Powiatu                         

w Rykach z dnia 27 września 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr x/52/11 Rady Powiatu w Rykach  

z dnia 26 września 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie powiatu ryckiego). Aktualizacja była spowodowana koniecznością zmiany danych 

teleadresowych aptek w oparciu o wpisy w CEIDG i KRS, jak też uzupełnienia wykazu o punkt 

apteczny w Leopoldowie. 

Ustalono harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w godzinach nocnych oraz 

całodobowych w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy dla miasta Dęblin i Ryki. (Uchwała Nr 

LIV/249/18 w sprawie ustalenia harmonogramu pracy aptek pełniących dyżury nocne oraz 

całodobowe w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu ryckiego                        
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w okresie od 7 stycznia 2019 roku do 5 stycznia 2020 roku.  

Ww. Uchwały przekazano aptekom oraz Urzędowi Miasta Ryki i Dęblin w celu ich umieszczenia 

na stronach internetowych urzędów.  Harmonogram udostępniono także na stronie internetowej 

powiatu w specjalnie utworzonej podzakładce „Świąteczne i nocne dyżury aptek” (zakładka „Ochrona 

zdrowia”).   

Informowano także o zmianach dyżurów nocnych (w 2018 roku nastąpiła jedna zmiana 

podyktowana zamianą dyżurów miedzy dwoma aptekami). 

6. Powiatowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie – realizacja zadań wynikająca                                    

z koordynowania Powiatową Siecią Szkół Promujących Zdrowie na terenie powiatu ryckiego.  

W 2018 roku pracownik Wydziału pełniący funkcję koordynatora  Powiatowego Zespołu ds. sieci 

Szkół Promujących Zdrowie wziął udział w dwóch szkoleniach z zakresu Szkoły Promującej Zdrowie. 

 W dniu 19 kwietnia 2018 roku odbyła się konferencja pn. „Edukacja dla zdrowia”, która odbyła się 

w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Konferencję zorganizowali Lubelski Kurator Oświaty 

oraz Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Na konferencji zaprezentowano 

następujące zagadnienia: program „Szkoła Promująca Zdrowie”; przykłady dobrych praktyk 

zrealizowanych w ramach Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin; programy 

dotyczące edukacji zdrowotnej realizowane w szkołach; program „Bezpieczna+”, edukacja zdrowotna 

w kontekście przepisów prawa oświatowego; problem otyłości wśród dzieci i młodzieży; prawidłowe 

nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna; wytyczne dotyczące problemu ciężkich tornistrów. 

 W dniach 12-13 czerwca w Sulejówku odbyło się szkolenie zorganizowane przez Ośrodek 

Rozwoju Edukacji w Sulejówku w wymiarze 12 godzin dydaktycznych. Program szkolenia obejmował: 

koncepcję programu Szkoły Promującej Zdrowie; strategię tworzenia szkoły i przedszkola promujących 

zdrowie; roli wojewódzkiego i rejonowego koordynatora w tworzeniu lokalnych sieci współpracy 

służących zwiększaniu zasobów według modelu Szkoły Promującej Zdrowie; autoewaluację działań  

w szkole i przedszkolu promujących zdrowie; metody i narzędzia ewaluacji.   

W 2018 roku przystąpiono do porządkowania sieci powiatowej i ustaleniu statusu posiadanych 

przez szkoły z powiatu ryckiego certyfikatów Szkoły Promującej Zdrowie. W tym celu podjęto 

konsultacje z Kuratorium Oświaty w Lublinie. Nieznany był status złożonych w 2016 roku,                        

a uzupełnionych w 2017 roku wniosków szkół o nadanie certyfikatu wojewódzkiej sieci szkół 

promujących zdrowie wraz z rekomendacją powiatowego koordynatora sieci, tj.: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Nowodworze, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie, 

Zespołu Szkół w Czernicu. Wnioski te zostały ponownie przeanalizowane przez Komisję. Niestety 

żadna z tych szkół nie otrzymała certyfikatu szkoły promującej zdrowie. Wnioski szkół złożone                 

w 2017 roku, a dotyczące szkół: Zespołu Placówek Oświatowych w Bobrownikach, Zespołu Placówek 
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Oświatowych w Rososzy, Zespołu Placówek Oświatowych w Swatach rozpatrzono negatywnie. 

Certyfikat w 2017 roku przyznano natomiast Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 im. W. Korżyka  

w Rykach oraz Zespołowi Szkół w Kłoczewie. Szkoły zostały poinformowane o wynikach i zasadach 

nadawania certyfikatu.   

W 2018 roku przesłano do Kuratorium Oświaty w Lublinie sprawozdania placówek oświatowych 

realizujących projekt Szkoła Promująca Zdrowie. Sprawozdania dotyczyły: Zespołu Szkół  

w Sobieszynie, Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie, Zespołu Placówek Oświatowych  

w Swatach, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Dęblinie, Zespołu Placówek Oświatowych w Bobrownikach, Zespołu Placówek 

Oświatowych w Rososzy, Zespołu Placówek Oświatowych w Moszczance, Zespołu Szkół Zawodowych 

Nr 1 w Dęblinie, Zespołu Placówek Oświatowych w Leopoldowie, Szkoły Podstawowej w Czernicu 

oraz Szkoły Podstawowej w Nowodworze. 

7. Ratownictwo medyczne - zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 roku  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2195 z późn zm.).  

 Zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym projekt aktualizacji 

planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wojewoda przekazuje do zaopiniowania 

właściwym powiatowym i wojewódzkim jednostkom samorządu terytorialnego. Jednostki  

te przedstawiają opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu aktualizacji planu. W 2018 roku 

podjęto dwie uchwały opiniujące, tj.  Uchwałę Nr CCXII/1003/18 Zarządu Powiatu w Rykach  

z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Planu działania systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego (negatywna opinia zakresie zmiany 

miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa w Rykach i Dęblinie, pozytywna w  zakresie zmiany adresu 

siedziby dysponenta) oraz Uchwałę Nr CCIX/1044/18 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 20 września 

2018 roku (pozytywna opinia w zakresie umieszczenia w Planie Centrum Urazowego dla Dzieci przy 

Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie). 

8. Przygotowanie na stronę internetową Powiatu informacji nt. profilaktyki i promocji 

zdrowia oraz w zakresie spraw społecznych. 

W 2018 roku dokonano reorganizacji zakładki „Ochrona Zdrowia” dostępnej na stronach 

internetowych powiatu. Zaktualizowano i uporządkowano informacje, pogrupowano je                               

w odpowiednie podzakładki, dodano informatory z zakresu promocji i ochrony zdrowia, jak też                   

z zakresu spraw społecznych czyniąc stronę bardziej czytelną. Cyklicznie umieszczano na stronie 

informacje. W 2018 roku przedstawiono informacje nt.: 

- organizowanych akcjach zdrowotnych (np. Osteoporoza nie boli - nie łam się - zbadaj się, akcje 

bezpłatnego badania słuchu, krwiodawstwo i „komórkomania”), konkursów o tematyce zdrowotnej 
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(np. Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym , Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS)  i z zakresu 

edukacji ekologicznej (Alert Ekologiczno-Zdrowotny), 

- organizowanych badaniach mammograficznych i badaniach cytologicznych, 

- harmonogramie dyżurów nocnych i całodobowych w niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od 

pracy dla aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego i zmianach w tym zakresie, 

- informacji o liście leków refundowanych, 

- o świadczeniach gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicjum, 

- uprawnień dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w zakresie świadczeń opieki 

zdrowotnej), 

- informacji dotyczących kontraktowania przez NFZ Szpitala Powiatowego w Rykach prowadzonego 

przez AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. (kontrakt w ramach sieci szpitali, odpowiedź na doniesienia 

medialne), 

- zmianach w zakresie miejsca udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

na terenie powiatu ryckiego, 

- wykazu podmiotów funkcjonujących w Powiecie Ryckim udzielających wsparcia osobom                

z zaburzeniami psychicznymi,  

- światowego dnia zdrowia połączonych z życzeniami z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia, 

- przystąpienia Powiatu do programu i naborze wniosków do projektu PFRON Program 

Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2019 r.  

- kolejnej edycji „Programu Maluch+”, 

-przyjęciu przez RM programu i informacji o Rządowym Programie Dostępność Plus 2018-2025, 

- konkursie na spot filmowy pt. „Aktywny senior to bezpieczny senior”. 

9. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej 

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegała na koordynacji zadań wykonywanych przez 

jednostki organizacyjne Powiatu Ryckiego: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                       

w Rykach, Domu Pomocy Społecznej im. siostry Heleny Drozdowskiej w Leopoldowie, Ośrodka 

Wsparcia w Leopoldowie.  

W ramach zadań, m.in. ustalono miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy 

Społecznej im. siostry Heleny Drozdowskiej w Leopoldowie na 2018 rok, przyjęto sprawozdanie               

z Działalności Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie, zatwierdzono uzgodniony z Wojewodą Lubelskim 

Roczny plan pracy Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie na 2018 rok, zatwierdzono plany finansowe 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej                         

w Dęblinie na 2019 rok.  

W dniach 24-25 maja 2018 r. dokonano kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie im. 

siostry Heleny Drozdowskiej w Leopoldowie, ul. Ks. Drozdowskiego 37, 08-500 Ryki,                         
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w  zakresie realizacji projektu pn. Zakup samochodu dla DPS w Leopoldowie w ramach „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III”.   

10. Cudzoziemcy 

I. Dotacja dla posiadaczy Karta Polaka - zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia                           

7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U.  z 2018, poz. 1272 ze zm.). 

  Zgodnie z przepisami świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się  

w Rzeczypospolitej Polskiej przyznane mocą decyzji wojewody wypłaca i rozlicza starosta. W roku 

2018 roku wniosek o przekazanie środków dla posiadaczy Karty Polaka dotyczył 3 beneficjentów. 

Dotacje rozliczano w okresach miesięcznych, wykorzystano ją w pełnej wysokości i prawidłowo 

sprawozdano. Na wypłatę świadczeń pieniężnych dla beneficjentów przekazano łącznie w 2018 roku 

13 230,00 zł, a na pokrycie kosztów obsługi zadania 264,60 zł. 

II. Mniejszości narodowe i etniczne 

We współpracy z gminami powiatu ryckiego sporządzono opracowanie dotyczące sytuacji               

i problemów mniejszości narodowych i etnicznych na terenie powiatu (17 sierpnia 2018 roku). 

 

W dalszej części informacji zostaną przedstawione zadania realizowane w ciągu roku 2018                   

w ujęciu chronologicznym.  

7 marca 2018 r. – wypożyczenie fantomu piersi przez Powiatową Stację Sanitarno- 

Epidemiologiczną w Rykach  

W 2016 roku w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia został zakupiony 

model do nauki samobadania piersi. W dniu 7 marca 2018 roku Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Rykach zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Rykach o jego bezpłatne wypożyczenie 

dla potrzeb profilaktycznych akcji zdrowotnych na temat chorób nowotworowych. Wykorzystanie 

fantomu przedstawia poniższa tabela. 

Data Miejsce akcji Nazwa akcji Beneficjent Liczba uczestników 

24.10.2018 r. Zespół Szkół 

Zawodowych nr 1 w 

Rykach 

Profilaktyka raka szyjki 

macicy i raka piersi 

Uczniowie klasy I 21 

24.10.2018 r. I Liceum 

Ogólnokształcące w 

Rykach 

Profilaktyka raka szyjki 

macicy i raka piersi 

Młodzież szkolna 

powyżej 16 roku życia 

48 
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25.10.2018 r. Zespół Szkół 

Zawodowych nr 2 w 

Dęblinie 

Profilaktyka raka szyjki 

macicy i raka piersi 

Uczniowie klasy I 45 

25.10.2018 r. Zespół Szkół 

Zawodowych nr 2 w 

Rykach 

Profilaktyka raka szyjki 

macicy i raka piersi 

Młodzież szkolna 

powyżej 16 roku życia 

103 

Ogółem: 217 osób 

 

3 kwietnia 2018 r. – 10 października 2018 r. – VI Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu 

Psychicznym – Włodawa 2018  

3 kwietnia 2018 roku Starostwo Powiatowe w Rykach w odpowiedzi na pismo Starostwa 

Powiatowego we Włodawie zadeklarowało udział w kolejnej edycji Regionalnej Olimpiady Wiedzy o 

Zdrowiu Psychicznym, którego organizatorem w 2018 roku był Powiat Włodawski.  Zadanie 

zrealizowano do 10 października 2018 roku w ramach współpracy z Starostwami Powiatowymi                   

z powiatów: lubartowskiego, bialskiego, włodawskiego, parczewskiego, Warsztatami Terapii Zajęciowej 

w Rykach oraz placówkami edukacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Powiat Rycki.  

16 kwietnia 2018 r. – rozpowszechnienie informacji o akcji krwiodawstwa organizowanej                  

w I Liceum Ogólnokształcącym w Rykach i zachęcenie do honorowego krwiodawstwa 

16 kwietnia 2018 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie odbyła 

się akcja honorowego krwiodawstwa. Zbiórkę krwi prowadził Oddział Terenowy Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Wydział udzielił informacji o akcji na stronach 

internetowych Powiatu, w budynku Starostwa oraz przekazał ją do mediów lokalnych.  

19 kwietnia 2018 r. – udział w konferencji „Edukacja dla zdrowia” w Lublinie 

19 kwietnia 2018 r. pracownik wydziału wziął udział w Konferencji „Edukacja dla zdrowia”, 

która odbyła się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Konferencję zorganizowali Lubelski 

Kurator Oświaty oraz Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Na konferencji 

zaprezentowano następujące zagadnienia: program „Szkoła Promująca Zdrowie”; przykłady dobrych 

praktyk zrealizowanych w ramach Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin; programy 

dotyczące edukacji zdrowotnej realizowane w szkołach; program „Bezpieczna+”; edukacja zdrowotna 

w kontekście przepisów prawa oświatowego; problem otyłości wśród dzieci i młodzieży; prawidłowe 

nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna; wytyczne dotyczące problemu ciężkich tornistrów. 
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26 kwietnia 2018 r. – pomoc w organizacji akcji bezpłatnego badania słuchu przy Pływalni 

Powiatowej w Rykach 

W 2018 roku kontynuowano współpracę z ACS Słuchmed oddział w Dęblinie w zakresie 

profilaktycznych akcji zdrowotnych bezpłatnych badań słuchu. 26 kwietnia 2018 roku na parkingu 

przed Budynkiem Pływalni Powiatowej w Rykach mieszkańcy powiatu mogli skorzystać                            

z bezpłatnego badania słuchu oraz konsultacji ze specjalistami protetyki słuchu w ramach plenerowej 

akcji zdrowotnej. Badania przeprowadzono w ambulansie mobilnym przez ACS Słuchmed  Sp. z o.o. 

odział w Dęblinie. Z akcji skorzystało 25 osób. 

21 maja 2018 r. – nawiązanie współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa                               

i Krwiolecznictwa w Lublinie – opracowanie kalendarza imprez 

W 2018 roku podjęto współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa                                        

i Krwiolecznictwa w Lublinie w zakresie organizacji zbiórek krwi i rejestracji potencjalnych 

niespokrewnionych dawców szpiku na terenie powiatu pod hasłem: „100 litrów krwi, 100 dawców 

szpiku w powiecie ryckim na 100-lecie niepodległości”. W ramach współpracy, w uzgodnieniu                  

z gminami z terenu powiatu, opracowano kalendarz imprez plenerowych oraz szkolnych, które 

odbywały się na terenie powiatu, a podczas których potencjalnie można było przeprowadzić akcje 

honorowego krwiodawstwa. Kalendarz był na bieżąco uzupełniany. 

24 maja 2018 r. - Międzyszkolny Turniej w udzielaniu pierwszej pomocy „Pomaganie na 

spontanie” (II edycja) – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie, patronat starosty  

24 maja 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie odbyła 

się II edycja Międzyszkolnego Turnieju Pierwszej Pomocy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

powiatu ryckiego „Pomaganie na spontanie”. Głównym celem turnieju było podniesienie poziomu 

wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowania 

wypadków poprzez upowszechnienie zasad bezpieczeństwa. Do udziału w turnieju zgłosiło się 11 szkół 

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z powiatu ryckiego. W turnieju uczestniczyło 43 uczniów. I 

miejsce zdobyło Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. F. Żwirki i S. Wigury w Dęblinie, II miejsce – 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, III miejsce – Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach. 

Starosta Rycki po raz drugi udzielił patronatu nad ww. przedsięwzięciem. Udzielono także 

wsparcia finansowego w organizacji turnieju w kwocie 300,00 zł (zakupiono nagrody i puchary 

okolicznościowe). 
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12-13 czerwca 2018 r. – udział w szkoleniu pn. Tworzenie, planowanie i ewaluacja w szkole                 

i przedszkolu promujących zdrowie 

W dniach 12-13 czerwca pracownik wydziału pełniący funkcję koordynatora  Powiatowego 

Zespołu ds. sieci Szkół Promujących Zdrowie wziął udział w szkoleniu zorganizowanym przez 

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Sulejówku w wymiarze 12 godzin dydaktycznych. Program szkolenia 

obejmował: koncepcję programu Szkoły Promującej Zdrowie; strategię tworzenia szkoły   i przedszkola 

promujących zdrowie; roli wojewódzkiego i rejonowego koordynatora w tworzeniu lokalnych sieci 

współpracy służących zwiększaniu zasobów według modelu Szkoły Promującej Zdrowie; autoewaluację 

działań w szkole i przedszkolu promujących zdrowie; metody i narzędzia ewaluacji.   

25 czerwca 2018 r. - dofinansowanie badań prewencyjnych densytometrii w kierunku 

zapobiegania osteoporozie  

Zadanie zrealizowano na wniosek samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Dęblinie. W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 300,00 zł przebadano 12 

mieszkańców powiatu ryckiego. Ww. badania zostały wykonane podczas organizowanych przez 

samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie akcji zdrowotnych w ramach obchodów 

Światowego Dnia Chorych na Osteoporozę. Badania wykonywano za pomocą densytometru – 

nowoczesnego cyfrowego aparatu przez podmiot współpracujący z wnioskodawcą - OSTEOMEDIK z 

siedzibą w Piastowie, przy ulicy Ogińskiego 14/21. 

9 sierpnia 2018 r. – profilaktyczna akcja zdrowotna w kierunku zapobiegania osteoporozie pod 

hasłem „Osteoporoza nie boli – nie łam się – zbadaj  się” 

Na mocy umowy Nr EZ.8031.23.2018 zawartej w dniu 28 czerwca 2018 r. pomiędzy Powiatem 

Ryckim a Osteomedik Bartosz Zerkowski, ul. M. Ogińskiego 14/21 z siedzibą                            

w Piastowie, zorganizowano profilaktyczną akcję zdrowotną badań densytometrycznych                            

w kierunku osteoporozy. Akcja odbyła się 9 sierpnia 2018 r. pod hasłem „Osteoporoza nie boli – nie 

łam się -zbadaj się”. W tym dniu na parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego                        

w Rykach  stacjonowało specjalne mobilne centrum badań, w którym przeprowadzano badania 

densytometryczne. Z badania mogli skorzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy powiatu. Koszt dla 

pacjenta wyniósł 10 zł. Pozostała kwota badania była finansowana przez powiat. Akcja połączona była 

także z upowszechnianiem informacji w zakresie osteoporozy (informacje na stronie internetowej 

powiatu). Z badania skorzystało 88 pacjentów. Wyniki przedstawiały się następująco: 10 osób  

z osteoporozą, 19 osób z osteopenią, 59 osób wynik w normie. Łączna wysokość dofinansowania 

badań Powiatu Ryckiego wynosiła 1760,00 zł brutto. 
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22 sierpnia 2018 r. – rozpowszechnienie informacji o wojewódzkiej akcji honorowego 

oddawania krwi oraz opracowanie informatora o krwiodawstwie 

22 sierpnia 2018 r. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła 

się akcja honorowego krwiodawstwa. Akcja organizowana przez Lubelski Urząd Wojewódzki Lublinie 

w odpowiedzi na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. 

Rozpowszechniono informację na stronie internetowej powiatu, jak też bezpośrednio wśród 

pracowników starostwa (próbowano zorganizować wyjazd wśród pracowników, jednak z uwagi na małe 

zainteresowania wyjazd nie doszedł do skutku). Dodatkowo stworzono informator o krwiodawstwie 

(zasady krwiodawstwa, miejsca poboru krwi, przywileje krwiodawcy).  

23 sierpnia 2018 r. – opracowanie wykazu podmiotów funkcjonujących w Powiecie Ryckim 

udzielających wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi 

Na stronie internetowej powiatu, w specjalnie przygotowanej podzakładce „Informatory”, 

opublikowano zaktualizowany wykaz podmiotów funkcjonujących w Powiecie Ryckim udzielającym 

wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi. Przedstawiono również wersję informatora dla całego 

województwa lubelskiego opracowaną przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie. 

Przewodnik o dostępnych formach pomocy stanowi realizację zadań wynikających z zapisów 

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.  

21 września 2018 r. – etap szkolny VI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym  

Wzorem lat ubiegłych Powiat Rycki w 2018 roku wziął udział w VI edycji Regionalnej 

Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym adresowanej do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 

powiatów z województwa lubelskiego. W roku 2018 w olimpiadzie wzięły udział powiaty: lubartowski, 

parczewski, bialski, włodawski i rycki. 

Celem Olimpiady było poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości w zakresie zdrowia 

psychicznego, sprzyjający kształtowaniu nawyków prozdrowotnych, lepszemu rozumieniu natury 

zaburzeń i zwalczaniu stereotypów w tym zakresie, zgodnie z założeniami Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

 Olimpiada składała się z trzech etapów. Pierwszy jej etap (szkolony) odbył się 21 września 2018 

r. równocześnie w każdej szkole, która zadeklarowała swój udział. Z Powiatu Ryckiego udział wzięło 7 

szkół ponadgimnazjalnych: 

 - I Liceum Ogólnokształcące w Rykach im. Marii Skłodowskiej – Curie; 

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach; 

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach; 

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie; 
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- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie; 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie; 

- Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie. 

Łącznie do etapu szkolnego przystąpiło 127 uczniów. 

 

28 września 2018 r. – etap powiatowy VI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu 

Psychicznym 

28 września 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Rykach odbył się etap powiatowy VI 

Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Do konkursu przystąpiło 19 uczniów                      

z siedmiu szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ryckiego.  

Podsumowanie i ogłoszenie wyników nastąpiło w Warsztatach Terapii Zajęciowej                           

w Rykach. Uczestnicy i koordynatorzy szkolni, dzięki uprzejmości kierownictwa placówki, mogli 

zapoznać się ze jej strukturą, poszczególnymi pracowniami. Mieli okazję zobaczyć, jak na co dzień 

wygląda rehabilitacja społeczno-zawodowa uczestników warsztatów, którzy dodatkowo przygotowali 

specjalny występ artystyczny.   

Laureatami etapu powiatowego olimpiady, a tym samym uczestnikami etapu regionalnego, którzy 

reprezentowali nas we Włodawie zostali: 

1. Daniel Furtak (uczeń III klasy Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 

im. Władysława Korżyka w Rykach), 

2. Kinga Janiszek (uczennica II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Rykach), 

3. Weronika Filipek (uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach). 

Nagrody dla zwycięzców ufundowane zostały przez Powiat Rycki.  

28 września 2018 r. – profilaktyczna akcja zdrowotna – bezpłatne badania słuchu 

W ramach współpracy z ACS Słuchmed oddział w Dęblinie 28 września 2018 roku 

zorganizowano kolejną edycję akcji profilaktycznej bezpłatnych badań słuchu. Słuchbus stacjonował 

tym razem przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Rykach i połączony był                       

z organizacją etapu powiatowego VI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym.                      

Z badania mieli możliwość skorzystania wszyscy zainteresowani mieszkańcy powiatu, w tym uczniowie 
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– uczestnicy olimpiady i koordynatorzy szkolni. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.  

Z badania słuchu skorzystało 51 osób. 

5 października 2018 r. – podsumowanie VIII edycji powiatowego etapu Alertu Ekologiczno - 

Zdrowotnego w Centrum Ogrodniczym Daglezja w Rykach 

 W dniu 5 października 2018 roku odbyło się uroczyste podsumowanie VIII edycji powiatowego 

etapu  Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego. Alert to konkurs, który organizowany był na terenie 

powiatu po raz 30, ósma edycja powiatowa. Pracownik Wydziału uczestniczył w pracach komisji 

alertowej, która w okresie od 7 maja 2018 roku do 18 maja 2018 dokonała oceny wykonania zadań 

Alertu. W dniu 5 października poprowadziła i zorganizowała uroczystość podsumowania alertu.  

W roku szkolnym 2017/2018 do Alertu przystąpiło 16 placówek oświatowych z naszego terenu, 

w tym: 11 szkół podstawowych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dęblinie oraz 4 szkoły 

ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rycki.  

Realizatorami Alertu były Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Starostwo Powiatowe 

w Rykach, Urząd Miejski w Rykach oraz Urząd Miasta Dęblin. Na współorganizację  podsumowania 

Alertu z budżetu Wydziału wydatkowano kwotę 209,55 zł na zakup artykułów spożywczych oraz 

dyplomów i podziękowań. Tegoroczna edycja alertu odbyła się bez udziału dofinansowania 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

10 października 2018 r. – Powiatowe Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego – 

Ośrodek Wsparcia w Leopoldowie  

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Wzorem lat 

ubiegłych zorganizowano w tym dniu jego powiatowe obchody. Była to już III edycja. Uroczystość 

współorganizowana z Ośrodkiem Wsparcia w Leopoldowie i Domem Pomocy Społecznej                        

w Leopoldowie. W ramach uroczystości Powiat Rycki sfinansował wykład przeprowadzony przez 

lekarza psychiatrę Gustawa Kozaka nt. „Alzhaimer – jedna z najbardziej tajemniczych chorób układu 

nerwowego” w wysokości 400,00 zł. 

10 października 2018 r. - finał VI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym - 

Włodawa 

  10 października 2018 roku we Włodawie odbył się finał VI Regionalnej Olimpiady Wiedzy  

o Zdrowiu Psychicznym. Łącznie 15 najlepszych uczniów z pięciu powiatów województwa lubelskiego 

przystąpiło do ostatecznej rozgrywki. W tegorocznej olimpiadzie wzięły udział powiaty: 

lubartowski,  parczewski, bialski, włodawski i rycki. Gospodarzem i organizatorem finału regionalnego 

był powiat włodawski. Patronat honorowy na przedsięwzięciem objęli: Pan Adam Bodnar Rzecznik 
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Praw Obywatelskich; Pan Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego; Pani Teresa 

Misiuk Lubelski Kurator Oświaty oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

Łączna wysokość środków przeznaczonych na współorganizację tegorocznej olimpiady wyniosła: 

1659,96 zł 

10 listopada 2018 r. – rozpowszechnienie informacji o akcji honorowego krwiodawstwa                      

w Lublinie i zachęcenie do oddawania krwi 

W dniu 10 listopada 2018 r. Wojewoda Lubelski zorganizował akcję honorowego krwiodawstwa 

w ramach Pikniku Patriotycznego Służymy Niepodległej. Akcja była organizowana w odpowiedzi na 

apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie oraz w związku ze 

zbliżającymi się obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Intencją i celem 

organizatorów było, aby podczas Pikniku udało się zgromadzić 100 osób chętnych do oddania krwi 

potrzebującym na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpowszechniono informację na 

stronie internetowej powiatu zachęcając do honorowego krwiodawstwa i przypominając o zasadach  

i przywilejach związanych z krwiodawstwem. 

 5 grudnia 2018 r. – XV Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 

w Rykach  

Zadanie zrealizowane w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną 

w Rykach. W  konkursie udział wzięli uczniowie klas pierwszych – laureaci eliminacji szkolnych  

z 7 szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ryckiego – do etapu powiatowego przystąpiło łącznie 18 

uczniów. Eliminacje powiatowe odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława 

Korżyka w Rykach. Nagrody w konkursie dla laureatów i uczestników etapu powiatowego ufundował 

Powiat Rycki. Na organizację konkursu wydatkowano kwotę 360,00 zł. 

W pracach komisji konkursowej wzięło udział dwóch pracowników Wydziału oraz Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny. Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Iga Mielczarek  

z Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie, II miejsce – Maksymilian Pokrywka  

z Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie III miejsce – Szymon Sowa z Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka  w Rykach.    
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POMOC SPOŁECZNA 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej mającą na celu umożliwienie osobom  

i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Zadania pomocy społecznej w Powiecie Ryckim wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, które powołane jest do realizacji zadań Powiatu w zakresie polityki społecznej, w tym polityki 

prorodzinnej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  oraz wspierania osób niepełnosprawnych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach realizuje zadania w oparciu                          

o Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020, 3-letni Powiatowy 

Program dot. Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ryckim na lata 2018 – 2020 oraz Powiatowy 

Program Działania na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020.  3-letni Powiatowy 

Program dot. Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ryckim na lata 2018 – 2020 został opracowany 

przez PCPR w Rykach i przyjęty do realizacji Uchwałą Nr CLXXXI/779/18 Zarządu Powiatu  

w Rykach z dnia 24.01.2018 r.   

W celu realizacji zadań Centrum współpracuje z administracją rządową i samorządową, organizacjami 

społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami, związkami, fundacjami, stowarzyszeniami, 

Policją, Sądem i Prokuraturą oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

1. Centrum realizuje następujące zadania własne Powiatu Ryckiego z zakresu pieczy 

zastępczej: 

 Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach 

dziecka oraz w placówkach wychowawczych. 

 Opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy 

zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych; 

 Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych                       

w całodobowych placówkach i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego 

powiatu; 

 Przyznawanie pomocy pieniężnej osobom opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne 

domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-

terapeutyczne 

 Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze lub regionalne placówki 

opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia 
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 Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych 

 Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie 

warunków do powstania grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa. 

 Prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka 

 Komplementowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej 

dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej 

albo rodzinnym domu dziecka 

2. Centrum realizuje następujące zadania własne Powiatu Ryckiego z zakresu pomocy 

społecznej: 

 Pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status 

uchodźcy (w 2018r. na terenie powiatu nie było ww. osób); 

 Przyznawanie pomocy pieniężnej oraz pomoc w integracji ze środowiskiem               

osobom pełnoletnim opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, 

specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający 

całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.   

 Umieszczanie skierowanych osób w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym; 

 Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 

 Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 

 Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego; 

 Udzielanie pomocy w zakresie interwencji kryzysowej. 

 

3. Centrum realizuje zadania Powiatu Ryckiego z zakresu administracji rządowej: 

 Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

4. Centrum realizuje też zadania powiatu określone w innych ustawach i porozumieniach: 

 Realizacja, zgodnego z powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych, 

powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: rehabilitacji 

społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

 Dofinansowanie: 

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 
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b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym, 

d) likwidacji barier w architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży. 

 Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 

 Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej 

 

I. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną powiatu, która  realizuje 

zadania z zakresu pomocy społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie  

i przeciwdziałanie sytuacjom  kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin. 

 Do zadań  Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie  należy między innymi prowadzenie 

poradnictwa specjalistycznego. W 2018r. udzielono pomocy specjalistycznej dla  193 osób  

w zakresie 485 sesji poradnictwa.  

Poradnictwo  specjalistyczne należy do zadań własnych powiatu. 

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje działalność  w  formie  poradnictwa  

specjalistycznego, skierowanego  głównie w stosunku  do osób dorosłych, które samodzielnie nie są  

w stanie  pokonać trudnych  sytuacji życiowych  i utrzymywać  satysfakcjonujących kontaktów 

interpersonalnych. 

 Działając we współpracy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych  podejmujemy 

działania  w stosunku do rodziców dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej lub innej trudnej 

powodującej  potrzebę lub konieczność wsparcia.  

  Kierujemy też działania w formie poradnictwa rodzinnego, psychologicznego                       

i socjalnego w stosunku do rodzin, w których występują czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka, ale  

w których nie doszło jeszcze do przemocy wobec dziecka. 

Działania  prowadzone z rodziną  obejmują  między innymi: 

- pomoc we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 

pełnienie odpowiednich ról społecznych, 

- ukierunkowanie w działaniach zmierzających do przezwyciężania powstałych trudności oraz 

minimalizowanie problemów życia codziennego, 
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- wskazanie instytucji i organizacji właściwych do rozwiązywania sytuacji problemowych rodziny. 

Rodziny zastępcze, które mają trudności wychowawcze oraz problemy psychologiczne 

korzystają ze specjalistycznego poradnictwa  psychologicznego. 

 Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności socjalne, psychologiczne i rodzinne jest 

świadczone  wszystkim osobom i rodzinom bez względu na  posiadany dochód. 

1. Poradnictwo socjalne: Pomoc w formie poradnictwa socjalnego realizowana jest poprzez  

udzielanie informacji mających zastosowanie w konkretnej sprawie danego klienta, przedstawiająca 

możliwości rozwiązania zgłaszanego problemu ze sfery socjalnej oraz przedstawianie klientowi 

informacji o prawach i uprawnieniach związanych z jego trudną sytuacją życiową, pomoc  

w przygotowaniu pism urzędowych, przedstawianie konsekwencji działań, które  mogą być przez niego 

podjęte. Z tej formy pomocy korzystają osoby, które potrzebują ukierunkowania i wiedzy  

o obowiązujących  przepisach z zakresu: 

*prawa rodzinnego (dotyczące problematyki rodzinnej, rozwodowej, obowiązku alimentacyjnego, 

egzekucji alimentów), 

* zniesienia wspólnoty majątkowej,  

* eksmisji i ochrony praw lokatorów, 

* zabezpieczenia społecznego. 

* oraz procedur związanych ze skierowaniem na leczenie odwykowe. 

W okresie sprawozdawczym pomocy w formie poradnictwa socjalnego udzielono                   

dla  34 osób. 

Osoby, którym udzielono porad z zakresu poradnictwa socjalnego jednocześnie zostały objęte 

poradnictwem rodzinnym. 

2. Poradnictwo psychologiczne: W ramach poradnictwa psychologicznego realizowane są 

następujące formy pomocy :  

 diagnozowanie  sytuacji rodzinnej, 

 diagnoza indywidualna, 

 wsparcie,  

 rozmowa psychologiczna, 

 ukierunkowanie na  rozwiązanie problemu, 

 opiniowanie  i zaświadczenia. 

    Pomoc psychologiczną otrzymało 49 osób w ramach 175 sesji poradnictwa. 

                                                                                                                        

3. Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny w tym:     

 Problemy  wychowawcze w rodzinach naturalnych  i zastępczych. 
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Skierowano  specjalistyczną pomoc do 33 osób w formie 102 sesji poradnictwa, które oczekiwały 

wsparcia  w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych  wynikających z rodzicielstwa zastępczego i 

biologicznego 

Problemy  życiowe oraz związane  z opieką nad osobą chorą i niepełnosprawną.  

Pomocą dla  osób doświadczających tej formy trudności objęto 107 osób w formie 202 porad. 

Ogółem pomoc w formie poradnictwa rodzinnego skierowano do 144 osób w formie 310 sesji 

poradnictwa. 

 

 W strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Punkt Interwencji 

Kryzysowej.  

 Osoby z wyżej opisanymi problemami mogą zgłaszać się do  tut. Centrum od poniedziałku do 

piątku  w godzinach  od 7:30 do 18:00. Zainteresowane osoby mogą otrzymać  pomoc ze strony  

pełniących dyżury specjalistów: 

 pedagog,  

 psycholog,  

 oraz pozaetatowo psycholog i wspierający  działania  specjalistów  radca prawny zatrudniony w  

Starostwie  Powiatowym w Rykach. 

 

W dniu 30 czerwca 2016 roku zawarto porozumienie (obowiązujące od dnia 1 lipca 2016r.) o 

współpracy pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, reprezentowanym przez 

Panią Teresę Flak, a Katolickim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” 

reprezentowanym przez: Ks. Marka Szołdrę. Biorąc pod uwagę trudną sytuację ekonomiczną i 

społeczną mieszkańców powiatu Ryckiego oraz okolic, podjęto współpracę z „AGAPE” mającą na celu 

wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także członków ich rodzin. 

W ramach przyjętych zobowiązań Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym 

„AGAPE” zapewnia nieodpłatnie: 

 Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin w tym rodzin 

ubogich/zagrożonych wykluczeniem społecznym/dotkniętych problemem uzależnień, poprzez 

uruchomienie punktu terenowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem 

w Rykach – realizującej zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej 
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 Kadrę posiadającą kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prowadzenia poradnictwa 

prawnego oraz psychologicznego/psychoterapeutycznego 

 Prowadzenie dyżurów w PCPR w Rykach co dwa tygodnie tj. w drugi i czwarty piątek miesiąca 

w godzinach 1500 – 1800  

 

II. INTERWENCJA KRYZYSOWA 

Osoby zgłaszające się do tut. Centrum, które doświadczają przemocy w rodzinie, będące w 

stanie kryzysu otrzymują też pomoc w ramach interwencji kryzysowej, której celem jest przywracanie 

równowagi psychicznej i umiejętności radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji  

kryzysowej  w stan chronicznej  niewydolności psychospołecznej. W ramach interwencji kryzysowej 

udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, w zależności od potrzeb 

- poradnictwa socjalnego lub prawnego. 

Formy pomocy psychologicznej dla osób w sytuacji kryzysowej:  

1. Rozmowa mająca na celu : 

-   zrozumienie, odreagowanie emocjonalne, 

-   uspokojenie ( wyciszenie emocjonalne, porządkowanie chaosu  uczuć i emocji ,   

     pomoc w porządkowaniu spraw bieżących), 

-   omówienie problemu, 

-   wsparcie psychiczne, 

-    planowanie działań. 

     2. Omówienie zakresu świadczonej pomocy -  dla osób  doznających przemocy, ze strony 

innych instytucji tj. Policji, Sądu, Prokuratury, Gminnych Komisji  Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  Kontakt z tymi instytucjami.  

     3. Interwencja kryzysowa.  

  W 2018 r. do  tut. Centrum zgłosiło się 39 osób (33 kobiety i 6 mężczyzn), które doświadczyły 

różnych form przemocy w rodzinie. Wszystkie osoby otrzymały odpowiednią,  specjalistyczną pomoc  i 

wsparcie.  

Łącznie  osobom doświadczających przemocy udzielono 135 porad.   

 Osoby zgłaszające się do tut. Centrum potrzebują pomocy głównie z powodu trudnej sytuacji 

rodzinnej, życiowej i materialnej. Wiele z nich doświadcza różnych form przemocy. Cierpią z powodu 
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choroby alkoholowej osób najbliższych lub własnego uzależnienia. Mają różne problemy związane z 

opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. 

 Powiatowe Centrum udziela też pomocy ofiarom przestępstw w ten sposób, że  wzorem lat 

ubiegłych,  również w 2018 r. w okresie  Tygodnia Pomocy Ofiarom  Przestępstw (od  19 do 25 lutego 

2018r.) włączyliśmy się  do grona instytucji pomocowych działających na terenie powiatu i 

udzielających pomocy  osobom pokrzywdzonym  przemocą w rodzinie. 

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kieruje też działania w stosunku do osób  

stosujących przemoc w rodzinie. Wśród sprawców przemocy (11 osób), były osoby warunkowo 

skazane, warunkowo zwolnione, oskarżone lub obwinione o stosowanie przemocy. Ww. osoby 

otrzymały pomoc w zakresie: porad psychologicznych – 4 osoby,  porad z zakresu poradnictwa 

rodzinnego i socjalnego – 7 osób. 

 Wszystkie osoby, które zgłosiły się do tut. Centrum otrzymały wiedzę  na temat kulturowo 

obyczajowych zjawisk wspierających  i przeciwstawiających się przemocy, wiedzę  promującą  wartości i 

wspierającą  godność  osoby, dobro rodziny i równość płci.  

  Do zadań z zakresu administracji  rządowej  realizowanych przez powiat należy m.in. 

opracowanie i realizacja programu  korekcyjno-edukacyjnego  dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Powiatowe Centrum jest gotowe do realizacji programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. Program ten został odpowiednio zaprezentowany w środowisku prokuratorów, 

sędziów, kuratorów sądowych, policji   i  pracowników pomocy społecznej. 

 O zakresie działań, w stosunku do sprawców przemocy oraz działaniach Powiatowego Centrum  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prezentowano na  konferencji  nt. „Pomoc ofiarom  

przestępstw” zorganizowanej przez PCPR w Rykach, która odbyła się  23 lutego  2018 r. w czasie trwania 

Tygodnia Pomocy  Ofiarom Przestępstw.  

 W celu pomocy osobom doznającym przemocy, Powiatowe Centrum podejmuje działania, 

których celem jest poprawa współpracy między różnymi instytucjami działającymi w obszarze pomocy 

społecznej.  

 Realizowany był Powiatowy Program Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2017 – 2022 , który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w 

Rykach  z dnia  27 czerwca 2017 r.  

Głównym celem programu jest ograniczenie problemu przemocy domowej oraz skutków 

stosowania przemocy w powiecie ryckim. 

Przewidywane efekty realizacji Programu: 
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1. Zmiana postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie oraz zwiększenie wiedzy            i 

świadomości związanej ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. 

2. Wzrost świadomości osób uwikłanych w przemoc co do znajomości zjawiska przemocy oraz 

możliwości szukania profesjonalnej pomocy. 

3. Upowszechnienie wiedzy o instytucjach zajmujących się profesjonalna pomocą osobom 

uwikłanym w przemoc. 

4. Podniesienie jakości świadczonej pomocy przez podmioty realizujące działania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

5. Zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy dla osób uwikłanych w przemoc. 

6. Interdyscyplinarność działań różnych służb udzielających wsparcia w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

7. Zwiększenie działań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

III. PIECZA ZASTĘPCZA  

1. Realizacja zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach zgodnie z zarządzeniem Nr 47/2011 Starosty 

Ryckiego z dnia 21 listopada 2011r. realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. 

z 2018r., poz. 998 z późn. zm.) oraz 3-letniego powiatowego programu dotyczących rozwoju pieczy 

zastępczej na lata 2018-2020. 

 
L.P. 
 

 
 

Formy rodzin 
zastępczych 

Liczba rodzin zastępczych Liczba dzieci w rodzinach zastępczych 

ustanowionych w 
okresie 

I – XII 2018r.* 
 

funkcjonujących w 
okresie                     

I – XII 2018r.* 

umieszczonych w 
okresie 

 I-XII 2018r.*               

przebywających w 
okresie  

I-XII 2018r.* 
 

1. rodzina zastępcza 
zawodowa, w tym:                            

 

na terenie Powiatu 
Hajnowskiego, umowa 
podpisana z Powiatem 

Ryckim 

0 1 1 4 

na terenie Powiatu 
Ryckiego 

0 1 0 3 

2. rodziny zastępcze 
niezawodowe 

3 18 3 19 

3. rodziny zastępcze 
spokrewnione 

3 28 4 35 

 
Łącznie: 

6 48 8 61 

*narastająco 
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W kwietniu 2018r. – 1  dziecko z rodziny zastępczej spokrewnionej powróciło do matki   biologicznej. 

W maju 2018r. – 2  dzieci z rodziny zastępczej spokrewnionej powróciło do ojca   biologicznego. 

W okresie I – XII 2018r. – 2 wychowanków zostało objętych procesem usamodzielnienia 

W okresie I 2018r. – XII 2018r. z rodzinami zastępczymi pracowało łącznie 3 koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej (na wniosek rodzin zastępczych) oraz psycholog realizujący zadania organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej. 

W kwietniu 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach nawiązało współpracę  

z Fundacją Muszkieterów. W ramach ww. współpracy w czerwcu 2018r.-3 dzieci z rodzin zastępczych, 

które spełniły określone kryteria, skorzystało z wyjazdu wakacyjnego do miejscowości Julinek. Wyjazd 

był bezpłatny i został zorganizowany w ramach akcji charytatywnej pod nazwą „Wakacje  

z Muszkieterami”. 

W dniu 30.05.2018r. PCPR w Rykach zorganizowało Powiatowe Obchody Dnia Rodzicielstwa 

Zastępczego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach. Na uroczystość przybyły rodziny 

zastępcze oraz zaproszeni goście. Rodziny zastępcze otrzymały podziękowanie za trud wychowania, 

poświęcenie i okazywane serce dzieciom oraz życzenia uśmiechu w codziennym życiu i wytrwałości w 

pełnieniu swojej misji oraz zostały wręczone upominki i kwiaty. Spotkanie zakończyło się wspólnym 

słodkim poczęstunkiem oraz pamiątkowymi zdjęciami. 

W lipcu 2018r. Powiat Rycki przystąpił do konkursu „Program asystent rodziny                   

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” ogłoszony przez Ministra Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej.  

W sierpniu 2018r. Powiat Rycki otrzymał dotację w wys. 38 949,00 zł przyznaną przez Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania w ramach powyższego konkursu tj. na 

zatrudnienie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach w ramach zadań organizatora rodzinnej 

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

zastępczej realizowało następujące zadania: 

a) zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą 

Pracownicy realizujący zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach udzielania 

pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym byli w stałym kontakcie z tymi rodzinami tj. odwiedzali 

rodziny w miejscu ich zamieszkania oraz kontaktowali się z nimi telefonicznie (co najmniej raz  

w miesiącu). Ponadto współpracowali z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny tj.  
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z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, szkołami, przedszkolami, poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi.  

Ww. na bieżąco prowadzili również pracę z rodzinami zastępczymi poprzez rozmowy dot. ich 

funkcjonowania, które miały na celu uwzględnianie właściwego traktowania dziecka w sposób 

sprzyjający jego godności i poczuciu wartości. Ponadto proponowali sposoby rozwiązywania 

problemów występujących w rodzinach (uwzględniane w planie pomocy dziecku). W ramach swoich 

zadań ww. zapewniali dostęp do pomocy specjalistycznej  m. in. proponowali udział w grupach 

wsparcia i korzystanie z pomocy specjalistycznej w PCPR, pomoc w zorganizowaniu opieki medycznej, 

współpracę z rodzinami biologicznymi w celu uzyskania zgody na leczenie specjalistyczne, kontakt 

bezpośredni z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 

Ponadto pracownicy realizujący zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej udzielali 

wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej. W ramach realizacji tego 

zadania kontaktowali się z rodzinami zastępczymi i  wychowankami m.in. monitorowali sytuację 

szkolną wychowanka, pomagali w załatwianiu spraw administracyjno–finansowych (pomoc przy 

wypełnianiu różnego rodzaju dokumentów). W sytuacjach zgłoszenia różnego rodzaju problemów 

przez rodzinę zastępczą, w której przebywał pełnoletni wychowanek lub przez tego wychowanka, ww. 

omawiali ze zgłaszającym ten problem i w miarę potrzeb kierowali ww. do specjalistów pracujących  

w PCPR w Rykach ( psycholog, pedagog). W okresie 01.01.2018r. - 31.12.2018r. liczba wychowanków 

objętych ww. wsparciem wyniosła – 14. 

b) dokonywanie oceny sytuacji dzieci w rodzinach zastępczych i wydawanie opinii                           

o zasadności dalszego pobytu w pieczy zastępczej dla potrzeb sądu rodzinnego: 

- 74 posiedzenia dot. zasadności dalszego pobytu dzieci w pieczy zastępczej 

- 74 oceny o sytuacji dzieci w rodzinach zastępczych  

- 74 opinie dot. zasadności dalszego pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 

c) sporządzanie indywidualnych ocen dot. rodzin zastępczych pod względem predyspozycji do 

pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy (oceny przesłane rodzinie 

zastępczej):  

- 3 oceny rodziny zastępczej spokrewnionej - pozytywne 

- 2 oceny rodziny zastępczej niezawodowej - pozytywne 

d) sporządzanie opinii o kandydatach na rodzinę zastępczą (dla potrzeb sądu rodzinnego): 

- 3 opinie dot. kandydatów na rodzinę zastępczą spokrewnioną 
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- 1 opinia dot. kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową 

e) sporządzanie opinii psychologicznych:  

- 5 opinii dot. kandydatów na rodzinę zastępczą spokrewnioną 

- 4 opinie dot. kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową 

- 7 opinii dot. rodziny zastępczej niezawodowej (rekwalifikacja) 

- 2 opinie dot. funkcjonującej rodziny zastępczej spokrewnionej  

f) sporządzanie opinii pedagogicznych:  

- 4 opinie dot. kandydatów na rodzinę zastępczą spokrewnioną 

- 4 opinie dot. kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową 

- 2 opinie dot. funkcjonującej rodziny zastępczej spokrewnionej  

g) poszukiwanie kandydatów na rodzinę zastępczą (na wniosek sądu): 

- dla 22 dzieci  

h) sporządzanie diagnoz psychofizycznych dot. dzieci w  rodzinach zastępczych: 

- 4 diagnozy dot. dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych 

- 3 diagnozy dot. dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych 

i) zgłaszanie dzieci do ośrodka adopcyjnego (dot. dzieci z uregulowaną sytuacją prawną): 

- 1 dziecko z rodziny zastępczej spokrewnionej 

- 3 dzieci z rodziny zastępczej niezawodowej 

j) dokonywanie wstępnej akceptacji kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową na 

podstawie oceny spełnienia warunków, o których mowa w cyt. ustawie i skierowanie na 

szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze do ośrodka adopcyjnego: 

- 2 rodziny zastępcze niezawodowe otrzymały wstępną akceptację i zostały skierowane na szkolenie do 

ośrodka adopcyjnego  

k) dokonywanie kwalifikacji kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową na podstawie 

oceny spełnienia warunków, o których mowa w cyt. ustawie i ukończonego szkolenia dla 

kandydatów na rodziny zastępcze:  
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- 1 rodzina zastępcza niezawodowa otrzymała zaświadczenie kwalifikacyjne 

l) zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w ramach 

rodzin pomocowych:  

W okresie I 2018r. – XII 2018r. rodziny zastępcze nie zgłaszały potrzeby skorzystania z pomocy 

rodziny pomocowej 

ł) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich 

dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach pomocy dzieciom i ich opiekunom w ww. 

zakresie udzielali specjaliści zatrudnieni w Centrum. Podczas pracy z rodzinami zastępczymi 

koordynatorzy współpracujący z tymi rodzinami ustalali potrzeby poradnictwa i terapii w zależności od 

zdiagnozowanych potrzeb i zgłaszanych przez same rodziny. Specjaliści pracując z rodziną zastępczą 

lub dzieckiem przygotowywali informacje i wskazania, które uwzględniano przy ocenie sytuacji dziecka i 

przygotowywaniu informacji dotyczącej całokształtu sytuacji osobistej małoletnich dzieci w rodzinnej 

pieczy zastępczej. Biorąc pod uwagę potrzeby  rodzin  zastępczych - w  ramach poradnictwa 

rodzinnego, przekazywana była im wiedza pedagogiczna, której celem jest wzbogacenie ich zasobów 

oraz kształtowanie lub  doskonalenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych i umiejętności 

radzenia sobie przez opiekunów w trudnych sytuacjach. 

m) zorganizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 5 cyt. ustawy 

Szkolenia dla rodzin zastępczych 

Data Liczba rodzin zastępczych 
biorących udział w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

szkoleniach 

Tematyka szkolenia 

28.11.2018r. 14 „Budowanie relacji z dzieckiem" 

 

n) zorganizowanie grup wsparcia dla rodzin zastępczych zgodnie z 3-letnim powiatowym programem 

dotyczącym rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017  

- w dniu 15.02.2018r. - liczba rodzin zastępczych biorących udział w spotkaniu – 13 

- w dniu 30.05.2018r. - liczba rodzin zastępczych biorących udział w spotkaniu – 18 

-  w dniu 12.09.2018r. - liczba rodzin zastępczych biorących udział w spotkaniu – 17 

-  w dniu 28.11.2018r. - liczba rodzin zastępczych biorących udział w spotkaniu – 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

o) zapewnianie szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników realizujących 

zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 
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1) Szkolenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

Szkolenia dla koordynatorów 

Data Liczba 
koordynatorów 

biorących udział w 
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Tematyka szkolenia 

       12.02.2018r. 

 

2 „Realizacja potrzeb psychicznych dziecka 

przebywającego w rodzinnej pieczy 

zastępczej” 

09.03.2018r. 2 „Depresja i samobójstwa u dzieci 

młodzieży” 

07.06.2018r. 2 „Metoda dialogu motywującego – praca z 

trudnym nastolatkiem” 

16.07.2018r. – 

20.07.2018r. 

1 „Szkolenie z zakresu kompetencji 

interpersonalnej” 

19.11.2018r. 2 „Wzmacnianie kompetencji rodzin 

zastępczych” 

27.11.2018r. 2 „Budowani zespołów i metodyka 

dokonywania oceny sytuacji dziecka” 

28.11.2018r. 1 „Budowanie relacji z dzieckiem” 

 

2) Szkolenia dla pozostałych pracowników: 

 PSYCHOLOG 

1. „Realizacja potrzeb psychicznych dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej” w dniu 

12.02.2018 

2. „Depresja i samobójstwa u dzieci i młodzieży” w dniu 09.03.2018 

3. „Oko w oko z psychologią. Obszary badań pasjonujących” 

4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Koło Naukowe Psychologów UMCS w 

dniu 13.04.2018 

5. Szkolenie z zakresu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w dniu 15.11.2018 

PEDAGOG 

1. Seminarium z prewencji wypadkowej w zakresie upowszechniania wiedzy o zagrożeniach 

powodujących wypadki przy pracy, chorobach zawodowych oraz sposobach przeciwdziałania tym 

zagrożeniom -  w dniu 22.06.2018    
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2. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - w dniu  22.06.2018 

3. Szkolenie z zakresu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - w dniu 15.11.2018 

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ 

1. „Depresja i samobójstwa u dzieci i młodzieży” 

Konferencja organizowana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Rykach w dniu 

09.03.2018 

2. Seminarium z prewencji wypadkowej w zakresie upowszechniania wiedzy o zagrożeniach 

powodujących wypadki przy pracy, chorobach zawodowych oraz sposobach przeciwdziałania tym 

zagrożeniom - w dniu  22.06.2018    

3. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - w dniu 22.06.2018 

4. Szkolenie z zakresu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - w dniu  15.11.2018 

5. Procedury związane z odbieraniem dziecka z rodziny oraz zadania organów uczestniczących w 

wykonywaniu orzeczeń o przymusowym odebraniu osoby w oparciu                      o przepisy art. 598 § 

1 i kolejne kodeksu postępowania cywilnego 

Szkolenie w ramach Projektu Partnerskiego pn. „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadry systemu 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej zorganizowane w dniu  06.12.2018 

p) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka 

Informacja o poszukiwaniu kandydatów zamieszczana była w prasie lokalnej, na stronie internetowej 

PCPR, tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum wraz z informacjami o warunkach, jakie powinni spełniać 

kandydaci. W lokalnej prasie ukazywały się artykuły dotyczące funkcjonujących rodzin zastępczych oraz 

promujące ideę rodzinnej pieczy zastępczej zachęcające do zgłaszania się kandydatów do PCPR w 

Rykach (były podawane dane siedziby PCPR i telefony kontaktowe). Współpraca organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej z kościołami obejmowała działania z zakresu prowadzenia naboru 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej poprzez przesłanie w marcu 2018r. do parafii 

próśb o wsparcie kampanii informacyjnej promującej rodzicielstwo zastępcze. Informacje te były 

odczytywane podczas ogłoszeń duszpasterskich w następujących parafiach: 

- Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach 

- Parafia p.w. Św. Sebastiana w Brzezinach 
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- Parafia p.w. Św. Piusa V Papieża w Dęblinie 

- Parafia p.w. Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie 

- Parafia Garnizonowa pod wezwaniem Matki Boskiej Loretańskiej w Dęblinie 

- Parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie 

- Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Leopoldowie 

- Parafia p.w. Św. Wojciecha w Nowodworze 

- Parafia p.w. Św. Jakuba Apostoła w Pawłowicach 

- Parafia p.w. Najświętszego Zbawiciela w Rykach 

- Parafia p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Sobieszynie   

- Parafia p.w. Św. Marcina Biskupa w Stężycy 

- Parafia p.w. Św. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Zadybskiej 

- Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żabiance 

- Parafia p.w.  św. Maksymiliana Kolbego w Bazanowie 

Ponadto PCPR w Rykach jako Organizator rodzinnej pieczy zastępczej współpracowało z urzędami 

miast i gmin (Ryki, Dęblin, Nowodwór, Kłoczew, Stężyca, Ułęż) na terenie Powiatu Ryckiego  

i w marcu 2018r. przesłało ulotki promujące rodzicielstwo zastępcze z prośbą o zamieszczenie ich na 

tablicach ogłoszeń tych urzędów. 

 

r) współpraca ze środowiskiem lokalnym  

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej współpracował z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie 

pracy z rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, współpracował  

z asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi, ponadto były wysyłane zaproszenia na posiedzenia ds. 

oceny sytuacji dzieci w pieczy zastępczej celem opracowywania planu pomocy dziecku. 

Współpracowano również z sądami rodzinnymi i kuratorami w zakresie realizacji postanowień sądu  

i podejmowanych przez sąd działań dot. dzieci w rodzinach zastępczych. Ponadto w miarę potrzeb 

zapraszano kuratorów na posiedzenia ds. oceny sytuacji dzieci w pieczy zastępczej.  
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Ponadto organizator rodzinnej pieczy zastępczej współpracował z instytucjami oświatowymi, 

szczególnie szkołami i przedszkolami, do których uczęszczają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, 

były to kontakty telefoniczne i osobiste z dyrektorami, psychologami, wychowawcami i pedagogami 

szkolnymi. Występowano o opinie o uczniach i w miarę potrzeb przedstawiciele tych instytucji byli 

zapraszani na posiedzenia ds. oceny sytuacji dzieci w pieczy zastępczej. Współpraca była również  

z poradniami psychologiczno-pedagogicznym w Rykach i Dęblinie w zakresie udzielania wsparcia 

rodzinom zastępczym i dzieciom w tych rodzinach. 

Z podmiotami leczniczymi współpraca miała na celu monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci             

z rodzin zastępczych oraz kompletowanie przekazywanej dokumentacji medycznej.  

s) zapewnienie pomocy prawnej, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego i pomocy 

wolontariuszy 

W okresie sprawozdawczym rodziny zastępcze nie zgłaszały potrzeb w ww. zakresie. 

Uchwałą Nr CLXXXI/779/18 z dnia 24 stycznia 2018r. Zarząd Powiatu w Rykach przyjął do realizacji 

3-letni Powiatowy Program Dotyczący Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ryckim na lata 2018 – 

2020 opracowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach. 

Dane dot. dzieci z Powiatu Ryckiego przebywających w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów: 

Liczba dzieci z Powiatu Ryckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 23 

(z tego w okresie sprawozdawczym 2 wychowanków opuściło rodziny zastępcze)  

Liczba dzieci z Powiatu Ryckiego umieszczonych w okresie sprawozdawczym w rodzinach zastępczych na 

terenie innych powiatów – 5 

Liczba dzieci z Powiatu Ryckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 

innych powiatów – 48 (z tego 13 wychowanków w roku 2018 opuściło placówki opiekuńczo-wychowawcze). 

Liczba dzieci z Powiatu Ryckiego umieszczonych w okresie sprawozdawczym  w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych na terenie innych powiatów - 10 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2018r., poz. 998 z późn. zm.) kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu 

obowiązanego do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej jest obowiązany dochodzić świadczeń 

alimentacyjnych, w przypadku gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok.  

W 2018r. w Sądzie Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich złożono w ww. sprawie: 

- 3 pozwy na rzecz dzieci z Powiatu Ryckiego przebywających w rodzinach zastępczych - dot. 4 dzieci 
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- 4 pozwy na rzecz dzieci z Powiatu Ryckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 

dot. 7 dzieci 

2. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych 

placówkach i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu; 

Decyzje administracyjne wydane z upoważnienia Starosty Ryckiego przez Dyrektora PCRP w sprawie: 

1. Odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w: 

- w rodzinach zastępczych – 36 decyzji odstępujących 

- w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 24 decyzje odstępujące 

2. Przyznania świadczeń rodzinom zastępczym: 

- świadczenia comiesięczne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 79 decyzji 

- świadczenia dot. przyznania dodatku wychowawczego – 45 decyzji 

-    świadczenia jednorazowe w związku z przyjęciem dziecka  – 5 decyzji 

- świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego – 1 decyzja 

inne decyzje wydane rodzinom zastępczym: 

- wygaszające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 4 decyzje (w związku z m.in. powrotem dzieci 

do rodziców biologicznych, opuszczeniem rodziny zastępczej po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, zmianą pieczy 

zastępczej) 

- uchylające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 1 decyzja (w związku  z zamieszkaniem rodziny 

zastępczej w innym powiecie) 

- uchylające dodatek wychowawczy – 1 decyzja (j.w) 

- wygaszające dodatek wychowawczy – 3 decyzje (w związku z powrotem dzieci do rodziców biologicznych) 

 

Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym w 2018r.:  

- na podstawie decyzji wydanych z upoważnienia Starosty Ryckiego przez Dyrektora PCPR: 

Kwota świadczeń dla rodzin zastępczych – 790 767,61 zł, w tym: 

- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej –  544 473,68 zł  

(654 świadczenia), 

- dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego  - 4 954,00 zł  

( 24 świadczenia ) 

- jednorazowe świadczenia związane z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej – 4 świadczenia  

w wys. 1 500,00 zł oraz 1 świadczenie w wys. 500 zł - łącznie w kwocie  6 500,00 zł  

- 1 świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym –1 674,86 zł   
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W związku z art. 46 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. 

poz.195)  wprowadzającym  zmianę do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dzieci 

umieszczone w rodzinie zastępczej otrzymują dodatkowe wsparcie w postaci dodatku 

wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek ten przysługuje na każde dziecko do 18 

roku życia umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na 

kryterium dochodowe. Dodatek otrzymują zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie 

kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak 

również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy  o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Prawo do dodatku ustala się na okres 12 

miesięcy.            

  W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom 

dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 

miesięcy z urzędu. 

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki wychowawcze na kwotę     233 165,07 zł (tj. 

474 świadczenia) – finansowane z budżetu państwa 

 

- pozostałe świadczenia: 

W dniu 01.06.2018r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w 

sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. 

poz. 1061).  

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje 

rodzinom zastępczym oraz osobom usamodzielnianym raz w roku w związku z rozpoczęciem roku 

szkolnego, do ukończenia przez dziecko lub osobę usamodzielnianą 20 roku życia, a w przypadku osób 

z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w: 

- szkole podstawowej, 

- dotychczasowym gimnazjum, 

- szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej 

i szkoły dla dorosłych, 

- w szkole artystycznej w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, 

- a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, 

specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. 

Liczba wypłaconych świadczeń w ramach programu „Dobry start”:  

38 świadczeń (35 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 3 usamodzielnianych wychowanków rodzin 

zastępczych) na łączną kwotę 11 400 zł 
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3. Porozumienia z powiatami oraz gminami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci  w pieczy 

zastępczej: 

Utrzymanie dzieci z Powiatu Ryckiego na terenie innych powiatów: 

- dzieci w rodzinach zastępczych – 304 481,81  zł 

- dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1 774 152,66  zł  

 

Liczba dzieci przebywających w placówkach w latach 2017-2018. 

ROK 2017 

 

ROK 2018 

 

Styczeń 32 

32 

Styczeń 43 

43 Luty 31 Luty 42 

Marzec 31 Marzec 42 

Kwiecień 31 

34 

Kwiecień 41 

41 Maj 34 Maj 40 

Czerwiec 34 Czerwiec 40 

Lipiec 30  

34 

Lipiec 34 

37 Sierpień 33 Sierpień 37 

Wrzesień 34 Wrzesień 37 

Październik 34  

38 

Październik 37 

37 Listopad 38 Listopad 35 

Grudzień 38 Grudzień 35 

*Opracowanie własne 

Powyższa tabela obrazuje dynamikę zmian w zakresie liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. 

 

Liczba dzieci przebywających w  placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2018 r. (liczone narastająco|) 

Lp. Gmina pochodzenia dziecka Liczba  dzieci 

1. Miasto Dęblin 20 

2. Gmina Ryki 12 
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3. Gmina Stężyca 4 

4. Gmina Kłoczew 3 

5. Gmina Ułęż 6 

6. Gmina Nowodwór 3 

Suma: 48 

 

Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2018 r. 

Lp. Gmina pochodzenia dziecka Liczba dzieci 

1. Gmina Ryki 2 

2. Gmina Ułęż 0 

3. Gmina Dęblin 5 

4. Gmina Kłoczew 0 

5. Gmina Stężyca 3 

Suma: 10 

 

 

IV USAMODZIELNIENIA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW RODZIN 

ZASTĘPCZYCH, PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH ORAZ 

MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH   

 

1. Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 

 

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. - 5 wychowanków opuściło rodziny zastępcze                

 i rozpoczęło proces usamodzielnienia. 

Z 4 osobami, które w 2018r. kończyły 18 lat zostały zawarte indywidualne programy 

usamodzielnienia. Z pośród ww. osób, 2 wychowanków zdecydowało się pozostać                           

w rodzinach zastępczych do czasu zakończenia nauki. 

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze (Dz. U. z 2018r. 

poz. 998 z późn. zm.) pełnoletni wychowanek może pozostać w dotychczasowej rodzinie zastępczej 

jeżeli się uczy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat. W ww. okresie rodzina zastępcza w dalszym 

ciągu otrzymuje świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania wychowanka. 
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Przyznane świadczenia finansowe:     

• 21 osób uczących się otrzymywało comiesięczne świadczenia na kontynuowanie nauki.  

    Wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości 87 763,57zł  (176 świadczeń)  

• 6 osób otrzymało jednorazowe świadczenia na usamodzielnienie na kwotę  29 454,00 zł, tj.: 

   3 świadczenia w kwocie  3 470,00 zł (zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej) 

   2 świadczenia w kwocie  6 939,00 zł (zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej) 

   1 świadczenie w kwocie  5 166,00 zł (300% podstawy, na podstawie ustawy o pomocy społecznej) 

   • 2 osoby otrzymały jednorazowe świadczenie na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 

3 299,00 zł, tj:          

   1 świadczenia w kwocie  1 577,00 zł (zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej) 

   1 świadczenie w kwocie  1 722,00 zł (na podstawie ustawy o pomocy społecznej) 

 

Suma udzielonych świadczeń w okresie I – XII 2018 r. dla pełnoletnich wychowanków rodzin 

zastępczych wyniosła 120 516,57 zł  

 

Decyzje administracyjne wydane z upoważnienia Starosty Ryckiego przez Dyrektora PCPR w sprawach 

świadczeń -  46 decyzji administracyjnych: 

- na kontynuowanie nauki – 32 decyzje przyznające, 3 decyzje uchylające, 2 decyzje odmowne 

- na usamodzielnienie –   6 decyzji (w tym 1 decyzja - odmowa przyznania świadczenia) 

- na zagospodarowanie – 2 decyzje przyznające, 1 decyzja odmowna 

  

 
Rodzaj pieczy zastępczej 

Rodziny zastępcze  
funkcjonujące na  terenie  

powiatu ryckiego 

 
Rok 

 

 
2017 

 
2018 

Liczba zawartych indywidualnych programów 
usamodzielnienia 

 
6 

 
4 
 

Liczba pełnoletnich wychowanków pozostających 
w pieczy zastępczej 
 

 
2 

 
2 

Liczba pełnoletnich wychowanków pozostających 
w pieczy zastępczej 
Stan na 31.12.2018r. 

 
14 

 
15 



150 

 

2. Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – 

wychowawcze. 

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. – 2 wychowanków opuściło placówki opiekuńczo-

wychowawcze typu socjalizacyjnego i rozpoczęło proces usamodzielnienia. 

Zostały zawarte 3 programy usamodzielnienia z osobami, które w 2018r. kończyły 18 lat.  Wszyscy 

wychowankowie z ww. zdecydowali się pozostać po ukończeniu 18 lat w placówce do czasu 

zakończenia nauki.  

Za zgodą dyrektora placówki osoba pełnoletnia może nadal przebywać w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej jeżeli się uczy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat (art. 37 ust. 2 ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm..)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyznane świadczenia finansowe: 

• 7 osób uczących się skorzystało z pomocy na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości   32 179,68 zł (64 

świadczenia) 

• 2 osoby otrzymały jednorazowe świadczenia na usamodzielnienie na kwotę 13 539,00 zł, tj.: 

   1 świadczenie w kwocie  6 600,00 zł 

   1 świadczenie w kwocie  6 939,00 zł  

Łączna kwota wypłaconych w okresie I – XII 2018 r. świadczeń dla pełnoletnich wychowanków 

placówek opiekuńczo-wychowawczych wynosiła 45 718,68  zł  

 

Decyzje administracyjne wydane z upoważnienia Starosty Ryckiego przez Dyrektora PCPR w sprawach 

świadczeń - 17 decyzji administracyjnych: 

-      na kontynuowanie nauki –  13 decyzji przyznających 

- na usamodzielnienie – 2 decyzje przyznające 

- zwrot świadczenia na kontynuowanie nauki – 2 decyzje 

 

 
Rodzaj pieczy zastępczej 

 
Placówki  

opiekuńczo-wychowawcze 

 
Rok 

 

 
2017 

 
2018 

Liczba zawartych indywidualnych programów 
usamodzielnienia 

 
3 

 
3 
 

Liczba pełnoletnich wychowanków pozostających 
w pieczy zastępczej 
 

 
2 

 
3 

Liczba pełnoletnich wychowanków pozostających 
w pieczy zastępczej 
Stan na 31.12.2018r. 

 
6 

 
7 
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3. Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków opuszczających młodzieżowe ośrodków 

wychowawczych - (realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2018r. poz. 

1508 z późn. zm.)  

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. – 2 wychowanków MOW opuściło placówki. Liczba 

usamodzielnianych wychowanków – 8 osób 

Przyznane świadczenia finansowe: 

• 2 osoby uczące się skorzystały z pomocy na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości  12 005,59  zł (24 

świadczenia) 

• 1 osoba otrzymała jednorazowe świadczenie na usamodzielnienie  w kwocie  1 722,00 zł  

• 1 osoba otrzymała jednorazowe świadczenie na zagospodarowanie w kwocie 1 722,00 zł  

 

Łączna kwota wypłaconych w okresie I – XII 2018 r. świadczeń dla pełnoletnich wychowanków MOW 

wynosiła 15 449,59  zł 

 

Decyzje administracyjne wydane z upoważnienia Starosty Ryckiego przez Dyrektora PCPR w sprawach 

świadczeń - 5 decyzji administracyjnych: 

-      świadczeń na kontynuowanie nauki –  3 decyzje 

- świadczeń na usamodzielnienie – 1 decyzja 

- świadczeń na zagospodarowanie – 1 decyzja 

 

Dużym zagrożeniem powstawania patologii u pełnoletnich wychowanków opuszczających 

rodziny zastępcze oraz placówki jest ich powrót do dysfunkcyjnych środowisk rodzinnych. Sytuacja 

taka spowodowana jest brakiem mieszkań socjalnych oraz mieszkań chronionych.  Problem ten w dużej 

mierze dotyczy osób opuszczających placówki. Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych bardzo 

często mają możliwość uzyskania wsparcia oraz dalszego pobytu u byłej rodziny zastępczej, 

szczególnie, że są to głównie rodziny spokrewnione z wychowankiem. Wielu wychowanków placówek 

opiekuńczo – wychowawczych korzysta z możliwości pozostania w placówce po ukończeniu 18 r.ż.     

W celu zapobiegania i eliminacji patologii wśród ww. grupy stosuje się działania w postaci m.in . 

świadczeń pieniężnych. Wychowankowie mogą skorzystać również ze specjalistycznego poradnictwa 

psychologa, pedagoga oraz radcy prawnego.   

V. SZKOLENIA  KADRY  POMOCY  SPOŁECZNEJ 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach powołane jest do realizacji zadań Powiatu      

w zakresie polityki społecznej w tym polityki prorodzinnej, pomocy społecznej, wspierania rodziny        

i systemu pieczy zastępczej oraz osób niepełnosprawnych. PCPR pełni funkcje organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej dla Powiatu Ryckiego. W celu realizacji zadań Centrum współpracuje z organami 

administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi 
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kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, policją, prokuraturą i Sądem 

Rejonowym (Wydział Rodzinny i Nieletnich) oraz z osobami fizycznymi i prawnymi. Do zadań 

własnych Powiatu Ryckiego z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Centrum należy m. in. 

szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu. W 2018 roku 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach zorganizowało następujące szkolenia: 

1) W dniu 23 lutego 2018 roku w związku z Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw, PCPR  

zorganizowało konferencję, której celem było promowanie współpracy na rzecz zapobiegania zjawisku 

przemocy w rodzinie na terenie powiatu ryckiego oraz wymiana doświadczeń instytucji świadczących 

pomoc osobom doświadczającym przemocy. 

Adresatami konferencji byli przedstawiciele prokuratury, sądu, Policji, pomocy społecznej, oświaty, 

służby zdrowia oraz inni zainteresowani. 

W konferencji udział wzięli m. in. przedstawiciele Prokuratury Rejonowej w Rykach, Sądu Rejonowego 

w Rykach, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno -  Epidemiologicznej, Wydziału 

Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, DPS- u w 

Rososzy, OW w Rososzy, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Ryk i Dęblina, pomocy społecznej, oświaty 

oraz pracownicy PCPR.  

2) W dniu 3 marca 2018 r. Centrum było współorganizatorem konferencji nt. „Depresji i samobójstw 

dzieci i młodzieży”- na której obecni byli pracownicy jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu 

ryckiego. W konferencji uczestniczyło 31 osób. 

3) 19 listopada 2018 roku -  szkolenie dla kadry zarządzającej jednostek pomocy społecznej z terenu 

powiatu ryckiego, na którym omówiono współpracę dotyczącą realizacji zadań z zakresu pieczy 

zastępczej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zadania wynikające z ustawy o pomocy 

społecznej.  

4) W dniu 28 listopada 2018 roku odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych, którego tematem było: 

„Budowanie relacji z dzieckiem”  

5) Ponadto w 2018 r. pracownicy PCPR brali udział w różnych szkoleniach dotyczących zakresu ich 

zadań m. in. pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, spraw finansowych, z zakresu poradnictwa specjalistycznego organizowanych m. 

in. przez ROPS, WUP oraz inne instytucje.  

6) 3 grudnia 2018 roku wszyscy pracownicy PCPR w Rykach uczestniczyli w szkoleniu z zakresu 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Szkolenie obejmowało następujące 

zagadnienia: podstawowe pojęcia związane z RODO; kategorie danych osobowych; zasady 

przetwarzania danych osobowych; powierzenie, udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych. 
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VI. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

1. DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  LEOPOLDOWIE 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub  niepełnosprawności, niemogącej 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której  nie można  zapewnić niezbędnej pomocy w formie 

usług opiekuńczych, przysługuje  prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

          Dom Pomocy Społecznej im. Siostry Heleny Drozdowskiej w Leopoldowie jest jednostką 

organizacyjną powiatu ryckiego, która funkcjonuje od 1 grudnia 1992 roku. Jest to jednostka typu stacjonarnego, 

zapewniająca całodobową opiekę. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie 

chorych. Dysponuje 55 miejscami statutowymi.  

         Starosta Rycki, przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór           

         merytoryczny nad Domem.                  

Średni  miesięczny koszt utrzymania  mieszkańca  wynosił  : 

  w    2016r. –  2 780,00 zł 

  w    2017r. –  2 820,00 zł 

  w    2018r. –  2 900,00 zł 

  w    2019r. -   3 000,00 zł 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. w DPS zamieszkiwało 55 osób.  Na przyjęcie do DPS 

oczekiwała 1 osoba. 

         * 6 osób  przebywało na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 r. -             

koszt pobytu pokrywany jest ze środków własnych mieszkańca domu, nie więcej jednak niż 70% jego 

dochodu oraz znacząco z dotacji rządowej. 

        * 49 osób  na podstawie  decyzji wydanej po 1 stycznia 2004 r.  

            koszt pobytu tych osób może być pokrywany :     

            * przez  mieszkańca domu, nie więcej jednak niż 70%  jego dochodu (aktualnie żaden z mieszkańców 

sam nie pokrywa kosztów pobytu w pełnej wysokości)       

            *  przez mieszkańca   i  członków rodziny .  

 *  wnoszony  z dopłatą gminy.    

         Mieszkańcy DPS-u posiadają decyzje wydane z upoważnienia Starosty Ryckiego przez 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Rykach  o umieszczeniu ich w DPS  na pobyt 

stały. 
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 Mieszkańcy byli odwiedzani przez rodziny lub inne bliskie osoby, lub przy pomocy pracownika 

socjalnego albo innych osób z personelu utrzymywały kontakty telefoniczne lub listowe z rodziną  

i przyjaciółmi. Mieszkańcy DPS uczestniczyli w licznych spotkaniach integracyjno-towarzyskich,  

w programach artystycznych na terenie DPS oraz na tzw. imprezach wyjazdowych.  W świetlicy DPS 

raz w miesiącu – lub częściej, była odprawiana msza święta, a stały kontakt z księdzem zapewniały 

mieszkańcom wizyty księży w pierwszy piątek miesiąca oraz na życzenie mieszkańców Domu.  

 Opiekę nad mieszkańcami sprawuje wykwalifikowany personel DPS.  

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach popularyzuje ideę pomocy 

instytucjonalnej tj. prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej  dla  wszystkich tych 

osób, które  wymagają  całodobowej opieki  z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności 

i z tego powodu nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, i dla których nie 

można zapewnić  niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w ten sposób, że: 

1.  Na stronie Powiatowego Centrum w zakładce DPS istnieje informacja o Domu Pomocy Społecznej 

w Leopoldowie. 

2. Wszystkie osoby, które zgłaszają się do Centrum  w związku  z potrzebą udzielenia im pomocy   

z powodu trudności związanych z  opieką na osobą  zależną są informowane                      

o  możliwości zapewnienia opieki przez DPS  w Leopoldowie. 

3. Informacja o zakresie działalności DPS  jest dostępna  w PCPR w formie  folderu  Domu                 

z informacją  o możliwościach kierowania  potencjalnych  mieszkańców  do naszej placówki. 

4. Ponadto informację o wolnych miejscach w DPS skierowaliśmy do Ośrodków Pomocy Społecznej  

w  gminach  powiatu puławskiego i innych na terenie województwa lubelskiego.  

 

2. OŚRODEK  WSPARCIA  W  LEOPOLDOWIE 

 Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają 

częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb  życiowych, mogą być 

przyznane  usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w  

ośrodku wsparcia.  Ośrodek Wsparcia  w Leopoldowie jest jednostką organizacyjną  pomocy 

społecznej. 

  Jest to placówka  pobytu dziennego, która stanowi  ogniwo oparcia społecznego  dla osób z 

zaburzeniami  psychicznymi  i odnosi  się do osób : 
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1) Chorych psychicznie( typ A). 

2) Niepełnosprawnych intelektualnie( typ B). 

3) Wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które   zaliczane są  do zaburzeń 

psychicznych (typ C).   

 

Celem  działalności Ośrodka  jest wspieranie  osób z zaburzeniami  psychicznymi  i  ich  rodzin  oraz 

kompensowanie  skutków niepełnosprawności  w sferze zdrowia psychicznego  poprzez  :  

1) stwarzanie warunków do nabycia umiejętności  wykonywania podstawowych  czynności  życia  

codziennego, doskonalenie  umiejętności  nabytych  oraz  realizacji  zadań życiowych,                                                                                           

2)  podtrzymywanie  i rozwijanie  umiejętności niezbędnych do samodzielnego  życia,   

3)   wspieranie psychiczne  i psychoterapeutyczne, 

4)  opiekę pielęgniarską  i psychiatryczną,                

5) rehabilitację  ruchową,                 

6) aktywizację społeczną i zawodową,                                                                                    

7) stymulowanie osobistego  rozwoju   uczestników  z uwzględnieniem  ich potrzeby,  możliwości  i  

oczekiwań.               

 Ośrodek Wsparcia  posiada  22 miejsca statutowe. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 22 osoby posiadały decyzje kierujące do Ośrodka Wsparcia. 

Liczba uczestników wg  stanu na 31 grudnia 2018 r. wynosiła  22 osoby. 

 W okresie sprawozdawczym  Ośrodek opuściły 4 osoby: 

- 1 osoba z powodu zmiany miejsca zamieszkania 

- 2 osoby  zrezygnowały z przyczyn osobistych 

- 1 osoba z powodu zgonu. 

          Za pobyt w Ośrodku  i  korzystanie z  usług określonych  - co do rodzaju  i zakresu,   w zawartym 

kontrakcie  pomiędzy  uczestnikiem  a  Kierownikiem Ośrodka,   uczestnicy  ponoszą odpłatności  ustalone  

decyzją  wydaną z upoważnienia Starosty Ryckiego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  

 

Szczegółowe  zasady  ponoszenia odpłatności  określa ustawa o pomocy społecznej. 

 Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodku wsparcia ustala się  w wysokości  5% kwoty 

dochodu osoby samotnie  gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie jeżeli dochód ten przekracza 

300%  odpowiedniego kryterium. Oznacza to, że odpłatność ponoszą osoby samotnie gospodarujące, 
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które posiadają dochód powyżej 1 902,00 zł  i osoby w rodzinie, których dochód na osobę wynosi 

powyżej 1 542,00 zł. 

   W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach  np. długotrwałej choroby, trudnej sytuacji materialnej, 

zdarzenia losowego, osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności mogą być zwolnione częściowo  lub 

całkowicie  ponoszenia odpłatności. 

 Większość uczestników Ośrodka stanowią osoby mające bardzo niski dochód dlatego                   

z mocy ustawy  nie  ponoszą odpłatności.  

 Kwota odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia nie stanowi dochodu jednostki, ani organu 

prowadzącego  i jest dochodem budżetu  państwa. 

VII.  REALIZACJA  ZADAŃ  Z  ZAKRESU  REHABILITACJI  SPOŁECZNEJ                

         I  ZAWODWOWEJ  FINANSOWANYCH  ZE  ŚRODKÓW  PFRON 

Zadania realizowane są na podstawie: 

1.  Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.  z 

2018r. poz. 511) 

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, 

które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 926) 

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 

2007r. Nr 230, poz. 1694 z póżn.zm.) 

4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na 

zlecenie (Dz.U. z 2017r. poz. 1061 z póżn.zm.) 

5. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii 

zajęciowej (Dz. U. z 2004r. Nr. 63, poz. 587) 

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według 

algorytmu  w 2018 r. na Powiat Rycki: 

Plan finansowy PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej na 2018r. łącznie 

1 949 617,00 zł 

w tym na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej  w Rykach i Dęblinie 1 410 660,00 zł 

Pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym: 538 957,00 zł 

 zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane przez  PUP 25 000,00 zł 

 zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez PCPR 513 957,00 zł 
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ZADANIA  Z  ZAKRESU  REHABILITACJI  SPOŁECZNEJ 

 

1. TURNUSY  REHABILITACYJNE,   

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH ORAZ                   

W KOMUNIKOWANIU SIĘ 

 

 

 

 

 

 

Lp. Zadanie Plan finansowy 

ogółem 

Złożone 

wnioski 

Wnioski 

rozpatrzone 

pozytywnie 

Wnioski 

rozpatrzone 

negatywnie 

Rezygnacje Wydatki 

ogółem 

 

1. 

Turnusy 

rehabilitacyjne  

DZIECI 

 

106 348,00 

 

39 

 

34 

 

0 

 

5 

 

56 987,00 

 DOROSLI 103 28 69 6 49 361,00 

 

2. 

Bariery 

architektoniczne 

DZIECI  

 

 

 

 

 

 

83 336,00 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 DOROŚLI 

 

36 12 20 4 31 900,00 

 

3. 

Bariery techniczne 

DZIECI  

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 DOROŚLI 

 

17 14 1 2 23 692,20 

 

4. 

Bariery w 

komunikowaniu się 

DZIECI  

 

11 

 

10 

 

 

1 

 

 

0 

 

13 560,00 

 DOROŚLI 

 

9 9 0 0 14 183,80 
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Ad.1  

W związku z bardzo ograniczonymi środkami finansowymi PFRON przeznaczonymi na realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały Rady Powiatu Ryckiego nr 

XLVII/222/18 z dnia 27 lutego 2018r., PCPR przeznaczył środki finansowe na turnusy rehabilitacyjne dla 

dzieci do 18 roku życia.  

Dla osób dorosłych niepełnosprawnych (powyżej 18 lat) PCPR przeznaczył środki finansowe na turnusy 

rehabilitacyjne dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nie korzystały  

z dofinansowania w ciągu ostatnich 5 lat, tj. w latach od 2013 do 2017r. 

Ad.2  

 W  ramach likwidacji barier architektonicznych dla osób dorosłych z niepełnosprawnością związaną 

z narządem ruchu lub wzroku przyznane zostało dofinansowanie na: dostosowanie pomieszczenia łazienki, 

ułożenie podłóg i likwidację progów w mieszkaniu, doprowadzenie wody do budynku mieszkalnego, 

oporęczowanie ciągu komunikacyjnego. 

Ad. 3 

 W ramach likwidacji barier technicznych dofinansowanie przyznawane jest najczęściej na: uchwyty i 

poręcze łazienkowe, krzesła prysznicowe, ławeczki nawannowe, nasadki sedesowe, krzesła toaletowe, maty 

antypoślizgowe, schodołazy i podnośniki transportowe, krzesła transportowe, pralka automatyczna dla osoby 

niedowidzącej. 

Ad.4  

 W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się dofinansowanie przyznawane jest najczęściej na: 

sprzęt komputerowy w tym: laptopy, komputery stacjonarne, urządzenia wielofunkcyjne, mówiki, programy 

edukacyjne i logopedyczne. 

Zasady i procedury udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych zatwierdzone zostały przez Zarząd Powiatu w Rykach 

w dniu 12 marca 2018r.  

 

2.  DOFINANSOWANIE  DO SPORTU,  KULTURY,  TURYSTYKI  I  REKREACJI 

W okresie sprawozdawczym złożono 7 wniosków o dofinansowanie imprez związanych ze sportem, 

kulturą turystyką i rekreacją na ogólną kwotę  81 836,00 zł. Złożono 1 rezygnację z organizacji imprezy 

integracyjnej. 

Środki finansowe przeznaczone do realizacji na powyższe zadanie wyniosło ogółem –  15 646,00 zł. 
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Dofinansowanie ze środków Funduszu przeznaczono na: 

- imprezę integracyjną „Przylecieli Anieli” dla Stowarzyszenia „Niezapominajka”                              

w Leopoldowie – 1 800,00 zł, 

- imprezę integracyjną „Dzień Godności” dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób                     

z Niepełnosprawnością  Intelektualną Koło w Rykach – 2 000,00 zł, 

- imprezę sportową „Bieg Orląt” dla Dęblińskiego Integracyjnego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych  

w Dęblinie – 3 000,00 zł, 

- wycieczkę integracyjną dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rykach  - 3 000,00 zł, 

- wycieczkę i integracyjną dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dęblinie – 3 000,00 zł, 

- wycieczkę integracyjną dla Polskiego Związku Niewidomych w  Rykach – 2 846,00 zł, 

3.     DOFINANSOWANIE  PRZEDMIOTÓW  ORTOPEDYCZNYCH,  ŚRODKÓW                  

POMOCNICZYCH   I  SPRZĘTU  REHABILITACYJNEGO 

Środki PFRON przeznaczone na dofinansowanie 

przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych  i 

sprzętu rehabilitacyjnego w 2018 r. 

 

327 396,54 

 

Do 31 grudnia 2018  roku przyjęto do realizacji 673 wnioski 

Pozytywnie rozpatrzono 656 wniosków na ogólną kwotę  327 396 zł 54 gr. 

w tym: 

  - na sprzęt rehabilitacyjny – rozpatrzono pozytywnie 20  wniosków  na kwotę  

    36 728 zł 30 gr. 

- przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – rozpatrzono pozytywnie 636 

  wniosków na kwotę  - 290 668 zł 04gr. 

 

Ze względu na ograniczone środki finansowe PFRON w odniesieniu do faktycznych potrzeb, złożone wnioski 

rozpatrzono według obowiązujących zasad przyjętych Zarządzeniem   nr 3/2018 Dyrektora PCPR w Rykach  

z dnia 27 lutego 2018r.  

 W zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dofinansowanie wynosi maksymalnie  do 50 % 

kosztów danego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości  1.500 zł. 

 W ramach tego zadania dofinansowano zakup  łóżek rehabilitacyjnych,  materacy służących do rehabilitacji, 

stacjonarnych  rowerów   rehabilitacyjnych oraz mat służących do rehabilitacji w warunkach domowych  

o  rehabilitacji. 
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 Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze   

Dofinansowanie do zakupu pielucho majtek, cewników, worków stomijnych, i podkładów   do 60 % 

kwoty udziału własnego , nie więcej jednak niż do  100 % sumy limitu przyznanego przez Narodowy  

Fundusz Zdrowia. Dofinansowanie do pozostałych  przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych wynosi do 100 % sumy kwoty  limitu przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

oraz wymagalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków 

pomocniczych jeśli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. W ramach tego zadania dofinansowano 

wózki inwalidzkie dla dzieci i dla dorosłych, protezy kończyn dolnych, ortezy,  pończochy kikutowe, 

obuwie ortopedyczne, aparaty tulejkowe, balkoniki, kule łokciowe, indywidualne przedmioty 

pionizujące, aparaty do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego, materace przeciwodleżynowe  

aparaty słuchowe, protezy piersi, pielucho-majtki, cewniki, worki, peruki, krtanie elektroniczne.  

 

4. WARSZTATY  TERAPII  ZAJĘCIOWEJ 

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego. Kwalifikacji kandydatów do uczestnictwa  

w warsztacie dokonuje jednostka prowadząca warsztat zgodnie ze wskazaniami do terapii zajęciowej zawartymi  

w orzeczeniu o niepełnosprawności. Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem 

rehabilitacji i terapii przygotowanym dla uczestnika warsztatu. 

Finansowanie WTZ działających na terenie Powiatu Ryckiego 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018r. zmieniającym rozporządzenie  

w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 1266), które weszło w życie 1 lipca 2018r., 

wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ wyniosła  

w 2018r.  – 16 596 zł środków PFRON (Kwota wzrosła w stosunku do roku 2017 o 600 zł).  

Do  2020r. ww. kwota będzie rocznie wzrastała o 1 200 zł, tj. 100 zł miesięcznie na uczestnika. 

Kwota wydatkowana na działalność WTZ ze środków  PFRON stanowi iloczyn liczby uczestników 

Warsztatów i kwoty wg algorytmu, o której mowa wyżej. 

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowią 90% kosztów 

działalności Warsztatów. Samorząd powiatowy zobowiązany jest pokryć co najmniej 10% tych kosztów. 

Roczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ, finansowany ze środków Powiatu wynosił  

w 2018r. - 1 844,00 zł (ww. kwota w stosunku do roku 2017 jest większa o  66,60 zł). 

 

Ogólny plan finansowy na 2018r. wyniósł 1 567 740,00 z czego 1  410 660,00 zł - środki PFRON oraz  156 

740,00 zł  - środki Powiatu Ryckiego 
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Nazwa WTZ 

Data utworzenia 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

w Rykach 

15.12.2003r. 

Warsztaty terapii Zajęciowej 

w Dęblinie 

14.12.2004r. 

Organizator – 

prowadzący WTZ 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w 

Rykach 

Miasto Dęblin 

Liczba uczestników 

WTZ 

 

60 osób 

 

25 osób 

Liczba osób, które 

opuściły WTZ 

 

4 

 

1 

 

Liczba przyjętych 

uczestników 

 

4 

 

1 

Liczba osób 

oczekujących na 

przyjęcie do WTZ 

wpłynęły 2 podania  

1 

Liczba i rodzaj 

pracowni 

12 pracowni: 

 

* Pracownia plastyczna 

* Pracownia technik różnych 

* Pracownia umiejętności  

   społecznych (2 pracownie) 

* Pracownia gospodarstwa  

   domowego 

* Pracownia fotograficzno –  

    informatyczna  

* Pracownia krawiecka 

* Pracownia bukieciarska 

* Pracownia artystyczna 

* Pracownia fryzjerska 

* Pracownia stolarsko –  

   rękodzielnicza 

* Pracownia witrażu 

5 pracowni: 

 

*Pracownia kulinarna – gospodarstwa   

    domowego 

*Pracownia komputerowo –   

    medialna 

*Pracownia plastyczno – artystyczna 

* Pracownia krawiecko –  

   rękodzielnicza 

*Pracownia stolarska  
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Kwota wydatkowana 

na działalność WTZ  

w tym: 

 

1 104 863 zł 

w związku z mniejszą liczbą uczestników 

WTZ w Rykach nie wykorzystano i zwrócono 

środki w wys.  1 537 zł 

 

461 000 zł 

 Środki PFRON  

994 377 zł 

o 1 383 zł mniej niż w planie finansowym – 

kwota niewykorzystana i zwrócona w związku 

z mniejszą liczbą uczestników 

 

414 900 zł 

 

 Środki Powiatu  

110 486 zł 

o 154 zł mniej niż w planie finansowym – 

kwota niewykorzystana i zwrócona w związku 

z mniejszą liczbą uczestników 

 

 

46 100 zł 

 

Ogółem 

wydatkowano na 

działalność WTZ 

 

 

 1 565 863 zł z czego: 

 

Środki PFRON – 1 409 277 zł 

Środki Powiatu –   156 586 zł 

 

 

Informacja dot. finansowania mieszkańców innych powiatów uczestniczących w WTZ w 

Powiecie Ryckim oraz mieszkańców Powiatu Ryckiego uczestniczących w WTZ w innych powiatach.  

W Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Ryckiego w okresie od 01.01.2018r. 

do 31.12.2018r. przebywało 9 uczestników pochodzących z innych powiatów, tj.  

Powiatu Kozienickiego – 3 osoby 

Powiatu Garwolińskiego – 3 osoby, od 06.06.2018r. – 4 osoby  

Powiatu Puławskiego –  1 osoba 

Powiatu Łukowskiego -  1osoba od 01.10.2018r. 

 

Koszty rehabilitacji w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PRON pokrywane są przez powiaty, z 

których pochodzą osoby niepełnosprawne. 
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Roczny koszt ww. rehabilitacji wynosił na uczestnika - 1 844 zł  

W okresie od 01.01.-31.12.2018r. łączna kwota przekazana przez ww. powiaty do budżetu Powiatu 

Ryckiego wyniosła - 14 419 zł  

 

Jednocześnie Powiat Rycki pokrywał koszty rehabilitacji 3 mieszkańców uczestniczących w WTZ w Żelechowie.  

W okresie od 01.01.-31.12.2018r. wydatki powiatu Ryckiego na ww. zadanie wyniosły - 5 533 zł   

 

Kontrole WTZ 

Prawidłowość funkcjonowania WTZ sprawdzana była na podstawie sprawozdania rocznego 

Warsztatów, kwartalnych rozliczeń z wydatkowania środków Powiatu i PFRON oraz kontroli problemowej i 

finansowej przeprowadzonych w siedzibie WTZ. Wyniki przeprowadzonych kontroli przedstawiane zostały w 

protokołach pokontrolnych. Przeprowadzono kontrole: 

WTZ w Rykach: 

- w dniach:  16-31.07.2018r.  

Podczas kontroli Warsztatu stwierdzono, że : 

1. W indywidualnych programach rehabilitacji nie uwzględniono formy współpracy z rodziną lub opiekunami. 

Zalecono uzupełnić ww.  dokumenty. 

2. Na podstawie sprawozdań instruktorów terapii zajęciowej za I półrocze 2018r. z realizacji rehabilitacji w 

pracowniach ustalono, że uczestnicy brali udział w praktykach zawodowych, co nie zostało uwzględnione w 

indywidualnym programie rehabilitacji. 

Zalecono uzupełnić indywidualne programy rehabilitacji uczestników biorących udział w nieodpłatnych 

praktykach zawodowych u pracodawcy o zapisy dot. praktyk z uwzględnieniem ich rodzaju, wymiaru i czasu 

trwania. 

3. Nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu Warsztatów w zakresie podlegającym kontroli 

finansowej.  

 - w dniach 19-30.11.2018r.  

Nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu Warsztatów w zakresie podlegającym kontroli. 
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WTZ w Dęblinie  

– w dniach  20-31.08.2018r.,  

Nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu Warsztatów w zakresie podlegającym kontroli 

problemowej i finansowej. 

- w dniach 02-16.11.2018r.: 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu Warsztatów w zakresie podlegającym kontroli. 

 

5.  PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 

 

 Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Ryckiego Nr LXXXII/376/16 z dnia 7 marca 2016r. Samorząd 

Powiatowy przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Zarząd Powiatu Ryckiego 

wskazał Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach do realizacji ww. programu. 

 Uchwałą Nr CXCIX/890/18 Zarządu Powiatu Ryckiego z dnia 17 maja 2018r. zostały przyjęte zasady 

dot. realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I  i MODUŁ II  finansowanego ze 

środków PFRON w 2018 r. Ww. zasady zostały opracowane na podstawie uchwalonych przez Zarząd PFRON 

kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny 

Samorząd” w 2018r.  Ww. dokumenty określają warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych                             

w programie oraz formy i zakres udzielanej pomocy.  Cel główny programu – wyeliminowanie lub 

zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym  

i w dostępie do edukacji.    
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MODUŁ I 

Obszar rodzaj zadania Wysokość maksymalnego dofinansowania  
ze środków PFRON 

Wysokość minimalnego 
udziału własnego osoby 

niepełnosprawnej 

Obszar A Zadanie 1 
Oprzyrządowanie 
samochodu 

 
8 000 zł 

 
15% 

Obszar A Zadanie 2  
Prawo jazdy kategorii B 

Kurs/ egzaminy – 1 600 zł 
Pozostałe koszty w przypadku kursu poza miejscowością 

zamieszkania wnioskodawcy (związane z zakwaterowaniem, 
wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu)– 600 zł 

25% 

 
Obszar B Zadanie 1 
Sprzęt elektroniczny, 
oprogramowanie 

 
osoby niewidome 20 000 zł, z czego na urządzenia 
brajlowskie 12 000 zł 
dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku 8 000 zł 
osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych 5 000 zł 

 
 

10% 

 
Obszar B Zadanie 2 
Szkolenie komputerowe 

osoby głuchoniewidome – 4 000 zł 
pozostali adresaci programu – 2 000 zł 

 
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania  
w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100% 
wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu 
wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szklenia 

 
 

Brak 

Obszar C Zadanie 2  
Sprawność techniczna 
wózka elektrycznego 

 
3 000 zł 

 
Brak 

Obszar C Zadanie 3 
Proteza, w której 
zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne 
 

Przy amputacji: 
– w zakresie ręki – 9 000 zł 
– przedramienia  – 20 000 zł 
– ramienia i wyłuszczeniu  

w stawie barkowym – 26 000 zł 
– na poz. podudzia  – 14 000 zł 
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy)  – 20 000 

zł 
– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 25 000 zł 
Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem 
PFRON – nie więcej niż 200 zł 
możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania po 
rekomendacji eksperta PFRON 

 
 
 
 

10% 

Obszar C Zadanie 4 
Sprawność techniczna 
protezy, w której 
zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne 

Przy amputacji: 
– w zakresie ręki – 2 700 zł 
– przedramienia  –  6 000 zł 
– ramienia i wyłuszczeniu  

w stawie barkowym – 7 800 zł 
– na poziomie podudzia  – 4 200 zł 
– na wysokości uda  – 6 000 zł 
– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 7 500 zł 
Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem 
PFRON – nie więcej niż 200 zł 
 
możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania po 
rekomendacji eksperta PFRON 

 
 
 
 

10% 

Obszar D 
Koszt opieki nad osobą 
zależną 

200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2 400 zł w ciągu 
roku – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą 

zależną 
 

 
15% 
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MODUŁ II 

Kwoty  dofinansowania ze środków PFRON w ramach Modułu II poniesionych kosztów nauki   
dotyczących jednego semestru/ półrocza  wynosi: 

 
Opłata za naukę (czesne) 

Równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej 
formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od 
daty poniesienia kosztów, z uwzględnieniem zasad wkładu własnego 
wnioskodawcy. Przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3 000 zł jest 
możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego 
dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę – lub 
zgodnie z zasadami  

 
 
 

Dodatek na pokrycie 
kosztów kształcenia 

 

 
do 1 000 zł, z możliwością zwiększenia, nie więcej niż o : 

 
700 zł – w sytuacji , gdy wnioskodawca ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu 
się lub z powodu barier w komunikowaniu się  - w szczególności z tytułu 
pomoc tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej 
500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania 
nauki poza miejscem zamieszkania 
300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę 
Dużej Rodziny  
300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na 
dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/ nauki. 
300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 
lub 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych. 
 
Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter 
progresywny i motywacyjny.  
Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego 
postępów w nauce i jest wyliczana zgodnie z określonymi zasadami  

 
Dodatek na uiszczenie 

opłaty za przeprowadzenie 
przewodu doktorskiego 

 

 

 

do 4 000 zł 

 

* Wysokość dodatku na pokrycie kosztów kształcenia wynosiła w 2018r.: 

 
1) do 50 % wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania 

nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,  
w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla 
wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, 

2) do 75 % wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania 
nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie 
wyższym,  

3) do 100 % wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania 
nauki w kolejnych latach ( od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, 
 przy czym uczestnicy studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą 
otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki   
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       W okresie 01.01.2018r – 31.12.2018r. w ramach programu zawarto 68 umów na kwotę                           

w wysokości 194 582,00 zł w tym:  

w ramach MODUŁU I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową  

- OBSZAR B Zadanie 1 - (pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania) złożono 4 wnioski, zawarto 4 umowy, wypłacono 17 341,00 zł, 

-  OBSZAR C Zadanie 2 - (pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego  

o napędzie elektrycznym) złożono 8 wniosków, zawarto 8 umów, wypłacono 15 660,00 zł, 

-  OBSZAR C Zadanie 3 - (pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne) złożono 1 wniosek, zawarto 1 umowę na kwotę 13 950 zł – umowa rozliczona w 2019r. 

w ramach MODUŁU II– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - semestr nauki  

w roku szkolnym/ akademickim 2017/2018  

- zawarto 30 umów, wypłacono  79 937,00 zł 

semestr nauki w roku szkolnym 2018/2019 

- złożono 25 wniosków i zawarto 25 umów na kwotę 67 694,00 zł  

   Wypłacenie środków i rozliczenie umów trwa do 15.04.2019r. 

 

VIII. REALIZACJA POWIATOWEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 

Uchwałą Nr CLXXVIII/606/14 Zarządu Powiatu z dnia 11 marca 2014r. został przyjęty opracowany 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach projekt Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie Ryckim na lata 2014-2020. 

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, Uchwałą Nr XLIV/261/14 Rady Powiatu w Rykach z 

dnia 26 maja 2014r. została uchwalona Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ryckim na 

lata 2014-2020.    

Generalnym celem strategicznym jest: „Powiat rycki miejscem współpracy instytucji samorządowych, organizacji 

pozarządowych i społeczności lokalnych w celu skutecznego rozwiązywania problemów społecznych” 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest na bieżąco realizowana przez 

jednostki i organizacje działające na rzecz osób dotkniętych różnego rodzaju problemami społecznymi. 

Działania zrealizowane na podstawie ww. Strategii to m.in.: 

- Realizacja zadań w obszarze wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej 
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-Organizowanie różnych form wsparcia rodziny oraz działania w zakresie poradnictwa specjalistycznego. 

- Pozyskiwanie na realizację zadań, pozabudżetowych środków finansowych, tj. środków EFS oraz krajowych 

poprzez udział w projektach systemowych i konkursowych realizowanych w ramach polityki strukturalnej Unii 

Europejskiej oraz ogłaszanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

- Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy społecznej poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach  

i konferencjach 

- Udział samorządu powiatowego w programach PFRON 

- Ciągła współpraca ośrodków pomocy społecznej, PUP, PCPR i innych instytucji i organizacji pozarządowych 

w zakresie wspierania osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ryckim na lata 2014-2020 zakłada 

okresowe monitorowanie Strategii raz na 3 lata.  

Na podstawie uzyskanych danych zespół pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Rykach sporządził w 2018 r. monitoring realizacji Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w 

Powiecie Ryckim na lata 2014-2020  za okres od 2014 do 2016r. 
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IX. WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

Brak Ośrodka Interwenci Kryzysowej zapewniającego całodobowe schronienie dla rodziny                

w szczególnej sytuacji kryzysowej (przemoc domowa) 

X. ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ  

- brak placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz mieszkań chronionych 

- brak kandydatów na rodziny zastępcze pomimo prowadzonych kampanii poprzez ogłoszenia                     

w prasie lokalnej, w parafiach w powiecie oraz na stronie internetowej Centrum oraz współpracy z urzędami 

miast i gmin na terenie Powiatu - rozsyłanie ulotek promujących rodzicielstwo zastępcze z prośbą  

o zamieszczenie ich na tablicach ogłoszeń tych urzędów. 
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PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 
AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach realizuje swoje zadania zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.). 

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach, stawiał sobie za główny cel dążenie do poprawy wskaźnika 

zatrudnienia w powiecie ryckim, wzrost dostępności oferowanych usług i instrumentów rynku pracy 

oraz aktywizację zawodową jak największej liczby bezrobotnych, przy zachowaniu zasady racjonalnego 

gospodarowania środkami publicznymi. Ponadto realizując swoje zadania uwzględniał założenia, 

zarówno Krajowego, jak i Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia.  

W 2018r., zgodnie z tendencją lat ubiegłych, odnotowano spadek ogólnej liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych. Na dzień 31.12.2018r. liczba ich spadła w porównaniu do 31.12.2017r. 

o 291 osób tj. 14,0% (w okresie 31.12.2016-31.12.2017 spadek wynosił 401 osób tj. 16,2%.) Stopa 

bezrobocia w 2018 roku była niższa niż w roku 2017 i na dzień 31.12.2018 r. wynosiła w powiecie 

ryckim 8,1% (analogicznie na koniec 31.12.2017r. 9,5%). Największy spadek bezrobocia odnotowano  

w gminie Kłoczew tj. o 20,9%, zaś najmniejszy w mieście Dęblin tj. o 9,39%. W strukturze 

bezrobotnych dominują kobiety i na koniec roku stanowiły one 53,8% ogółu zarejestrowanych. Wysoki 

odsetek bezrobotnych stanowią osoby bez prawa do zasiłku tj. 90,99%. W stosunku do roku 2017  

o 30,6% zmniejszył się odsetek młodych bezrobotnych do 34 roku życia. Niemniej jednak bezrobocie 

tej grupy nadal pozostaje jednym z ważniejszych problemów rynku pracy – 51,3% bezrobotnych to 

osoby w wieku do 34 roku życia, zaś bezrobotni do 25 roku życia stanowią 17,9% . Wysoki jest udział 

osób długotrwale bezrobotnych tj. 58,4%, a 30,8% bezrobotnych pozostaje bez pracy powyżej 24 

miesięcy. Ponadto duży odsetek stanowiły osoby bez kwalifikacji zawodowych tj. 29,9%. Największą 

grupą zarejestrowanych były osoby z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym (27,8%) oraz 

zasadniczym zawodowym (26,6%).  

Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w dużej mierze dzięki podjęciu przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Rykach szeroko zakrojonych działań, zmierzających do podniesienia doświadczenia 

zawodowego i kwalifikacji osób bezrobotnych – dzięki organizacji staży, szkoleń, prac interwencyjnych  

i robót publicznych, jak również form wsparcia dla bezrobotnych do 30 roku życia w postaci bonów 

szkoleniowych, zatrudnieniowych, stażowych i na zasiedlenie oraz refundacji wynagrodzenia za 

zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku życia. W 2018 r. w ramach usług rynku pracy Powiatowy 

Urząd Pracy w Rykach zorganizował szkolenia łącznie dla 100 osób bezrobotnych. Spośród 

finansowanych instrumentów rynku pracy, największa liczba osób odbywała staż, tj. 272 (w tym 2 osoby 

w ramach bonu stażowego).  Ponadto tutejszy Urząd zrefundował koszty wyposażenia lub doposażenia 
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stanowisk pracy dla 39 osób bezrobotnych, wydał 42 bony na zasiedlenie, a także zrefundował koszty 

wynagrodzenia pracodawcom za zatrudnienie 18 bezrobotnych w wieku do 30 roku życia. Oprócz 

wspierania zatrudnienia i poprawy jakości potencjału ludzkiego, Powiatowy Urząd Pracy w Rykach 

kładł duży nacisk na wspieranie samozatrudnienia osób bezrobotnych. W 2018 r. podpisano 32 umowy 

w sprawie przyznania bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Ten 

instrument rynku pracy niezmiennie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród bezrobotnych, 

jest formą ucieczki przed bezrobociem.  

W omawianym okresie w ramach projektu zaktywizowano łącznie 690 osób i wydatkowano 

kwotę 6.171.987,04 zł (kwota bez kosztów pośrednich z projektów POWER). 

Liczba osób korzystająca z poszczególnych form pomocy w 2018 roku. 

Wyszczególnienie 

Fundusz Pracy,    

w tym rezerwy           

i programy 

regionalne 

PO WER RPO WL Ogółem 

staż 100 112 58 270 

szkolenia 12 38 52 102 

wyposażenie lub 

doposażenie stanowisk 

pracy 

14 2 23 39 

jednorazowe środki   

na rozpoczęcie 

działalności 

gospodarczej 

18 14  32 

prace interwencyjne 58   58 

roboty publiczne 30   30 

dofinansowanie do 

wynagrodzenia osoby 

powyżej 50 roku życia 

1   1 

prace społecznie 

użyteczne 
20   20 

studia podyplomowe 2   2 

bon stażowy 2   2 



172 

 

bon zatrudnieniowy  2   2 

bon szkoleniowy 4 1  5 

bon na zasiedlenie 33 9  42 

refundacja do 30 r.ż. 18   18 

Krajowy Fundusz 

Szkoleniowy 
67   67 

Razem 381 176 133 690 

 

Aktywizacja tak dużej liczby osób była możliwa m.in. dzięki realizacji przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Rykach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowano projekty:  

 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, rozpoczęty od 

01.01.2017 r., ale kontynuowany do 31.08.2018 r. projekt skierowany do bezrobotnych poniżej 

30 roku życia pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ryckim 

(III)”, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z 

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; 

 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,  

realizowany od 01.07.2018 r. (kontynuowany do 31.12.2019 r.) projekt skierowany do 

bezrobotnych poniżej 30 roku życia pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w 

powiecie ryckim (IV)”, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie 

osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego; 

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

projekt „Aktywność drogą do pracy (IV)”, skierowany do osób w wieku 30 lat i więcej, Oś 

Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja Zawodowa – projekty PUP. 

 

Ponadto pozyskano środki w ramach trzech Programów Regionalnych oraz czterech rezerw 

Funduszu Pracy na aktywizację zawodową różnych grup bezrobotnych. Analiza sytuacji na lokalnym 

rynku pracy w 2018 roku pozwoli na określenie skutecznej polityki Powiatowego Urzędu Pracy na rok 

bieżący.  
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Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach powiązane są bezpośrednio 

 lub pośrednio z posiadanymi środkami finansowymi i obejmują: 

1. Świadczenia finansowe wypłacane obligatoryjnie, tj.:  

 Wypłata zasiłków dla uprawnionych bezrobotnych – działania pasywne;  

 Wypłata dodatków aktywizacyjnych dla uprawnionych bezrobotnych – działania 

aktywne; 

2. Świadczenia powiązane bezpośrednio z kwotą przyznanych środków finansowych               

do dyspozycji Starosty Powiatu, m.in.:  

 Refundacja prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych oraz 

kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, części wynagrodzenia w ramach 

bonu zatrudnieniowego, dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie osoby 

powyżej 50 roku życia:  

 Przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,  

 Przyznawanie środków w ramach bonu na zasiedlenie; 

 Wypłata stypendium z tytułu odbywania: stażu ( w tym także  stażu w ramach bonu 

stażowego), szkoleń (w tym także w ramach bonu szkoleniowego,  

w ramach szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy), przygotowania 

zawodowego dorosłych,  studiów podyplomowych oraz z tytułu kontynuowania nauki; 

 Finansowanie kosztów: studiów podyplomowych, szkoleń (w ramach Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego i bonu szkoleniowego), badań lekarskich, kosztów przejazdu, 

zakwaterowania; 

Usługi, które nie wiążą się bezpośrednio z kwotą posiadanych środków finansowych tj.: pośrednictwo 

pracy, poradnictwo zawodowe. 

  

Struktura bezrobotnych w powiecie ryckim w 2018 r. 

 
Powiat rycki w swych granicach obejmuje następujące gminy: Kłoczew, Nowodwór, Ułęż, 

Stężyca, miasto Dęblin, w którym znajduje się filia powiatowego urzędu pracy oraz miasto i gminę 

Ryki. 

W ewidencji prowadzonej przez powiatowy urząd pracy w rykach, wg stanu  

na koniec grudnia 2018 r. Zarejestrowanych było 1787 osób bezrobotnych, w tym 962 kobiety, co 

stanowi 53,83% ogółu zarejestrowanych. Liczba bezrobotnych będących  

w szczególnej sytuacji na rynku pracy to 1590 osób (tj. 88,98% ogółu), w tym 878 kobiet. Liczba 

bezrobotnych zamieszkałych na wsi wyniosła 982 osoby, tj. 54,95% ogółu zarejestrowanych, w tym 

545 kobiet. Ponadto w ewidencji widniało 79 osób poszukujących pracy, nie posiadających statusu 
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osoby bezrobotnej, w tym 24 kobiety. Na koniec 2018 r., zarejestrowanych było 161 osób 

bezrobotnych z prawem do zasiłku (9,01% z ogółu zarejestrowanych), w tym 89 kobiet. 

 

Stopa bezrobocia w powiecie ryckim w latach 2017 - 2018 r. [w %] 

 

 

W 2018  roku stopa bezrobocia w powiecie ryckim była niższa niż stopa bezrobocia  

w analogicznym czasie w 2017 roku. W okresie styczeń - grudzień 2018 r., stopa bezrobocia obniżyła 

się z 9,70% do 8,10%, tj. o 1,6 punktu procentowego.  

 

Rejestracja i obsługa osób bezrobotnych 
 

W przeciągu całego 2018 roku zarejestrowano łącznie 2562 osoby bezrobotne, zaś wyłączono  

z ewidencji 2853 osoby – w ujęciu narastającym.  

Każda osoba przed zarejestrowaniem przedkłada pracownikowi PUP dowód osobisty, 

świadectwo ukończenia szkoły, a jeżeli przed dniem rejestracji pracowała - dodatkowo świadectwa 

pracy, lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie oraz posiadane kwalifikacje. Osoby rejestrujące 

się składają oświadczenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz o prawidłowości przekazanych danych 

oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu. 

Każda osoba zarejestrowana otrzymywała decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej, 

informację o prawach i obowiązkach oraz formach pomocy, wydruk danych  
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z karty rejestracyjnej oraz kopię oświadczenia. W aktach każdej osoby znajduje się wydruk danych  

z karty rejestracyjnej, informacja dla osób rejestrujących się, oświadczenia, decyzja  

o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej, a w przypadku nabycia prawa do zasiłku - kopie dokumentów, 

z których to prawo wynikło. Osoby wyrejestrowane otrzymywały decyzję o utracie statusu osoby 

bezrobotnej oraz, jeżeli pobierały zasiłek – zaświadczenie o okresie jego pobierania.  

Zmiany liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach 

wg stanu na koniec miesiąca w okresie styczeń - grudzień 2018 r.  

 

 

W 2018 roku wydano 995 zaświadczeń o zarejestrowaniu się (w tym 435 w Filii  

w Dęblinie) oraz  zaświadczenia dotyczące podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ponadto udzielono 

odpowiedzi na 210 wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy.   

        W ciągu 7 dni od dnia rejestracji generowane były zgłoszenia bezrobotnych  

do ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego, zgłoszenia członków rodziny oraz zmiany danych 

identyfikacyjnych ubezpieczonego. 

Na koniec stycznia 2018 r. zarejestrowanych było 2151 osób, natomiast na koniec grudnia 2018 r. 

– 1787 osób. Liczba bezrobotnych na dzień 31.12.2018 roku zmniejszyła się w stosunku do stanu na 

dzień 31.12.2017 roku o 291 osób, czyli o 14,00%.  

2151 2115 
2000 

1950 
1836 1813 1828 1790 1760 

1685 1728 
1787 

0

500

1000

1500

2000

2500



176 

 

 

W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rykach posiadał 1936 ofert pracy (w tym Filia w Dęblinie – 

510 ofert). Wśród tych ofert zgłoszono: 566 ofert pracy subsydiowanej, 1370 ofert pracy 

niesubsydiowanej. 

Oferty pracy subsydiowanej obejmowały następujące instrumenty rynku pracy: 

- staże – 355 

- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy - 75 

- prace interwencyjne – 61 

- roboty publiczne – 30 

- prace społecznie użyteczne  - 22 

- dofinansowanie do wynagrodzenia osoby powyżej 50 roku życia – 1 

- refundacja wynagrodzenia do 30 roku życia – 20, 

- bon zatrudnieniowy – 2.  

Najczęściej zgłaszane lub pozyskane oferty pracy występowały w zawodach: sprzedawca, 

magazynier, spawacz, operator koparki, kierowca samochodu ciężarowego, cukiernik, mechanik 

pojazdów samochodowych, kasjer, kucharz – kelner, robotnik pomocniczy  

w przemyśle przetwórczym, stolarz meblowy, pakowacz, szwaczka maszynowa, hydraulik. 

Oferty pracy udostępniano bezrobotnym na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej: 

ryki.praca.gov.pl, wysyłano do prasy lokalnej, jednostek samorządu terytorialnego, Gminnych Centrów 

Informacji oraz udostępniano na stronie www.psz.praca.gov.pl i portalu społecznościowym Facebook. 

W 2018 r. wydano 1966 skierowań do pracy, w tym 1223 na oferty pracy niesubsydiowanej.       

W ramach prac subsydiowanych wydano 423 propozycje oferty stażu (karty kandydata na staż),              

a ponadto skierowano do pracy 743 osoby, w tym: 

 355 skierowań do pracy na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy,  

 185 skierowań na prace interwencyjne,  

 89 skierowań do pracy na roboty publiczne, 

 110 skierowań w ramach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody      

i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, 

 2 skierowania w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego 

bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. 

 2 skierowania w ramach bonu zatrudnieniowego. 

  W uzgodnieniu z pracodawcami organizowane były giełdy pracy, tj.: bezpośrednie spotkania 

pracodawców z większą grupą bezrobotnych. W roku 2018 łącznie zorganizowano 22 giełdy pracy,      

w których uczestniczyło 316 osób. Ponadto zorganizowano VIII Powiatowe Targi Edukacji i Pracy,     

w których uczestniczyło 25 pracodawców. 
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Pozyskiwanie pracodawców do współpracy odbywało się w formie wizyt pośredników pracy  

w siedzibach pracodawców oraz poprzez kontakty telefoniczne z pracodawcami. 

 
Poradnictwo zawodowe  

 Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy poradnictwo zawodowe polega na 

udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, miejsca 

pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowaniu do lepszego radzenia 

sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy.W szczególności opiera się na udzielaniu informacji          

o  zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy 

aktywnym  poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu. Pomoc może być udzielana także pracodawcom. 

Polega ona przede wszystkim na wspomaganiu w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych                  

i poszukujących pracy oraz wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i pracowników                      

w ramach porad zawodowych. 

Poradnictwo kieruje się zasadami: dostępności, dobrowolności, równości oraz swobody wyboru 

zawodu i miejsca zatrudnienia, bezpłatności, poufności i ochrony danych osobowych. Poradnictwo 

zawodowe jest świadczone w formie indywidualnej lub grupowej. 

 

Poradnictwo indywidualne 

  W roku 2018 udzielono 298 porad, z których skorzystało 293 osób. W ramach porady 

przeprowadzonej w formie indywidualnej odnotowano 456 wizyty. Porady indywidualne dotyczyły 

problemów z przystosowaniem zawodowym, problemów z pisaniem dokumentów aplikacyjnych. Część 

porad dotyczyła pomocy w zakresie doboru szkolenia i przekwalifikowania. Osoby młode zgłaszały się 

w celu uzyskania porady przy wyborze zawodu.  

   Poradnictwo grupowe 

Poradnictwo grupowe polega na grupowej pomocy klientom Urzędu  

w uzyskaniu adekwatnej oceny siebie, swojej sytuacji na rynku pracy, zapoznaniu z metodami  

i technikami poszukiwania pracy oraz w podejmowaniu decyzji ukierunkowujących na skuteczne 

znalezienie zatrudnienia. 

Porady grupowe prowadzone były metodą warsztatową. Szczególnym zainteresowaniem wśród 

uczestników cieszyły się ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji. W 2018 r. 

udzielono porad grupowych 163 osobom w 29 grupach. Porady grupowe obejmowały następujące 

problemy: sytuacja na rynku pracy i jej przewidywany rozwój, wymagania zawodowe – oczekiwania 

pracodawców, możliwości kształcenia, ocena kwalifikacji i ewentualnego doświadczenia zawodowego a 
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ponadto samoocenę bezrobotnych, czyli analizę ich mocnych i słabych stron. Po poradach grupowych 

28 osób podjęło pracę. 

 

Informacja zawodowa                                                                   

Indywidualna i grupowa informacja zawodowa jest formą pomocy klientom urzędu, mającą na 

celu przekazanie niezbędnej wiedzy do podejmowania decyzji zawodowych związanych z 

przygotowaniem do pracy, wyboru lub zmiany zawodu. Tematyka udzielanych informacji zawodowych 

była różnorodna i dotyczyła najczęściej: 

 warunków korzystania z instrumentów i usług rynku pracy, 

 możliwości szkolenia ze środków Funduszu Pracy oraz EFS, 

 pomocy w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych wymaganych przy zatrudnieniu, 

 informacji dotyczących: prawa pracy, kierunków szkolenia, ofert szkoleniowych 

i charakterystyki lokalnego rynku pracy, 

 usług EURES, 

 praw i obowiązków osób zarejestrowanych. 

Liczba udzielonych informacji zawodowych: 

- indywidualnych – 504 informacje zawodowe łącznie dla 498 osób, 

- zorganizowanych grup – 5, w których uczestniczyło łącznie 36 osób. 

W 2018 roku odbyło się 1 spotkanie doradcy zawodowego z młodzieżą szkolną  

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach, w którym uczestniczyło 

120 osób. 

24 kwietnia 2018r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Franciszka Kleeberga  

w Dęblinie odbyły się VIII Powiatowe Targi Edukacji i Pracy. Organizatorami przedsięwzięcia było 

Starostwo Powiatowe w Rykach i Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.  Głównym celem Targów było 

przedstawienie oferty edukacyjnej, ofert lokalnego i krajowego rynku pracy oraz wymagań, jakie 

pracodawcy stawiają potencjalnym pracownikom.  

W VIII Targach Edukacji i Pracy wzięło udział 44 wystawców: w tym  

25 pracodawców, Państwowa Inspekcja Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Centrum Edukacji  

i Młodzieży w Lublinie, Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, Wojewódzki Urząd Pracy     

w Lublinie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Puławach, 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, 
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w Puławach, 8 szkół ponadgimnazjalnych oraz 3 

uczelnie.  

Powiatowe Targi Edukacji i Pracy to przedsięwzięcie skierowane do młodzieży, głównie 

ostatnich klas gimnazjum i ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, jak również do osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wszystkich zainteresowanych odnalezieniem nowych ścieżek 

kariery zawodowej.  

Poszukujący pracy mogli skorzystać z oferty ok. 156 wolnych miejsc pracy od lokalnych 

pracodawców, m.in. przedstawiciel handlowy, makijażysta, konsultant, doradca klienta, optometrysta, 

monter/składacz okien, mechanik pojazdów samochodowych, pracownik produkcji, instruktor nauki 

jazdy, spawacz, technolog-konstruktor, magazynier telemarketer, pracownik biurowy, ślusarz, spawacz, 

tokarz, szwaczka, lagowacz, kucharz, kelner, elektromonter, kaletnik. Osoby poszukujące pracy mogły 

uczestniczyć w projekcji filmu  „Jak wyznaczyć i skutecznie osiągnąć cel".  Doradcy zawodowi 

wykorzystując różnego rodzaju testy/kwestionariusze pomagali osobom w określeniu zainteresowań, 

uzdolnień i preferencji zawodowych. 

Organizacja szkoleń 

 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy szkolenie oznacza pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie 

lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania 

pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. 

W roku 2018, zorganizowano 17 szkoleń indywidualnych w zakresie:  

 „Prawo jazdy kat. C, C+E” – 3 osoby, 

 „Szkolenie dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty” –  1 

osoba, 

 „Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III” – 1 osoba, 

 „Kurs instruktora jazdy konnej on-line” – 1 osoba, 

 „Kwalifikowany pracownik ochrony”  - 1osoba, 

 „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135” – 1 osoba, 

 „Prawo jazdy kat. C” – 1 osoba, 

 „Kierowca - operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej” – 2 osoby, 

 "Palacz kotłów c.o." – 3 osoby, 

 "Monter rusztowań budowlano - montażowych metalowych" – 2 osoby, 

 "Uprawnienia energetyczne - grupa 1 elektryczna" – 1 osoba. 
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       W ramach bonów szkoleniowych skierowano 5 osób na szkolenia, w tym 5 osób odbyło  

po 2 kierunki szkoleń.  

Ponadto zrealizowano 5 szkoleń grupowych dla 78 osób bezrobotnych współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej  

 „Spawanie metodą MAG 135” – 24 osoby - RPO  

 "Kucharz z egzaminem czeladniczym" - 9 osób - RPO 

 "Kierowca - operator wózka widłowego z napędem silnikowym" - 10 osób RPO 

 "Spawanie metodą MAG 135” – 20 osób - POWER 

 "Sprzedawca - fakturzystka z kursem komputerowym ECDL" - 15 osób - POWER 

Według stanu na koniec 2018 r., po zakończeniu udziału w szkoleniach indywidualnych  

10 osób podjęło pracę, zaś 5 osób po bonach szkoleniowych. Ogółem na szkolenia skierowano 102 

osoby, ukończyło szkolenia 100 osób. 

Osoby, które ukończyły szkolenia należały do następujących przedziałów wiekowych: 18-24 lata 

- 29 osób, 25-34 lat 28 osób, 35-44 lata - 19 osoby oraz w wieku 45 i więcej lat - 24 osób. Biorąc pod 

uwagę wykształcenie osób, które ukończyły szkolenia sytuacja  

przedstawia się następująco: 

2 osoby z wykształceniem wyższym, 

42 osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, 

17 osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, 

26 osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 

13 osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. 

Liczba przeszkolonych osób wg miejsca zamieszkania na terenie poszczególnych miast i gmin: 

Ryki - 29 osób, Dęblin - 40 osób, Kłoczew - 14 osób, Stężyca - 6 osoby, Nowodwór -  

7 osób, Ułęż - 4 osoby. 

Wysokość stypendium szkoleniowego wynosiło miesięcznie 120% zasiłku, pod warunkiem, że 

liczba godzin szkolenia wynosiła nie mniej niż 150 godzin miesięcznie,  

w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium ustalana była 

proporcjonalnie.  
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

 Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jest pomoc  

osobom pracującym zagrożonym utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych  

do wymagań stawianych przez lokalny rynek pracy i dynamicznie zmieniającą  

się gospodarkę. KFS to wydzielona część środków Funduszu Pracy, określona  

w planie Funduszu Pracy na dany rok budżetowy.  

 Środki KFS można przeznaczyć na finansowanie działań obejmujących kształcenie 

ustawiczne pracowników i pracodawcy tj.: 

1) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku  

z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, 

2) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, 

3) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji 

lub uprawnień zawodowych, 

4) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po 

ukończonym kształceniu, 

5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.  

Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy  

a pracodawcą, można przeznaczyć środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 

pracowników i pracodawcy w wysokości: 

• 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego 

wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, 

• 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej 

jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.  

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 

stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.  

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy,  

w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych 

kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 

pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1265           

z późn. zm.) pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej,        
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a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba 

prowadząca działalność gospodarczą nie zatrudniająca żadnego pracownika. 

W 2018 roku podpisano 22 umowy w ramach których 67 pracowników zostało objętych wsparciem 

oraz 5 pracodawców. Łącznie na Krajowy Fundusz Szkoleniowy przeznaczono 119.660,00 zł. 

Instrumenty rynku pracy 

Zadaniem instrumentów rynku pracy jest wspieranie podstawowych usług rynku pracy. Do 

realizowanych instrumentów rynku pracy w roku 2018 należały: 

2.1.     Środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej; 

2.2.     Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy; 

2.3 Prace interwencyjne; 

2.4 Roboty publiczne; 

2.5       Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej pow. 50 roku życia 

2.6 Staż; 

2.7 Prace społecznie użyteczne; 

2.8 Dodatek aktywizacyjny;  

2.9 Dofinansowanie studiów podyplomowych; 

2.10 Bon na zasiedlenie; 

2.11 Bon zatrudnieniowy; 

2.12 Bon stażowy; 

2.13 Bon szkoleniowy; 

2.14 Refundacja wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 

 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej 

W oparciu o art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta może przyznać 

bezrobotnym lub poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy 

zarobkowej opiekunom osoby niepełnosprawnej, jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej po jej założeniu, w tym na 

pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w 

wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia. W roku 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Rykach podpisał 32 umowy w sprawie 
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przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z osobami bezrobotnymi, na 

n/w rodzaje działalności. 

Rodzaje działalności gospodarczej dofinansowane w 2018 r. 

Lp. Rodzaj działalności gospodarczej POWER 
Fundusz 

Pracy 
Razem 

1 
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą 

biura 
1  1 

2 Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich 2 1 3 

3 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 2 1 3 

4 
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli 
2  2 

5 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 1  1 

6 Wykonywanie instalacji elektrycznych 1  1 

7 Roboty związane z budową dróg i autostrad  1 1 2 

8 Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury  1  1 

9 
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych i klimatyzacyjnych 
1  1 

10 Działalność agencji reklamowych 1  1 

11 Obróbka mechaniczna elementów metalowych  1  1 

12 
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych 

wykończeniowych 
 2 2 

13 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych  1 1 

14 
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 
 1 1 

15 Działalność prawnicza  1 1 

16 Produkcja pozostałych mebli  1 1 

17 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi   1 1 

18 
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej nieklasyfikowane  
 1 1 

19 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian   2 2 

20 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej  1 1 
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niesklasyfikowane  

21 
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach  
 1 1 

22 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania   1 1 

23 
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i 

wyposażenia sanitarnego 
 1 1 

24 
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane  
 1 1 

RAZEM 14 18 32 

 

W 2018 roku na realizację umów w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności 

gospodarczej dla osób bezrobotnych wydatkowano 618.720,97 zł. Dodatkowo podpisano 1 umowę o 

przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków 

PFRON na prowadzenie działalności „Wykonywanie pozostałych robót budowlanych 

wykończeniowych”, na które wydatkowano 25.000,00 zł.  

Wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy 

W oparciu o art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta może 

zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu, 

niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole, żłobkowi lub klubowi dziecięcemu, podmiotowi 

świadczącemu usługi rehabilitacyjne, koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostającym w zatrudnieniu lub 

niewykonującym innej pracy zarobkowej opiekunom osoby niepełnosprawnej w wysokości określonej 

w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. 

W roku 2018 podpisano 29 umów o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla 39 osób. 

Rodzaje stanowisk pracy dofinansowanych w roku 2018 

Lp. Rodzaj stanowiska pracy 

Liczba skierowanych osób 

RPO 

WL 

PO 

WER 

Fundusz 

Pracy 
Razem 

1. Barman   1 1 

2. Brukarz   2 2 
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3 Kierowca operator wózków jezdniowych 2   2 

4 

 

Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń 

do produkcji i przetwórstwa metali 

4   4 

5 Pozostali robotnicy wykonujący prace 

proste w przemyśle 

4   4 

6 Pomocnik piekarza 2   2 

7 
Technik prac biurowych 

2   2 

8 Pomoc kuchenna 1  1 2 

9 Robotnik gospodarczy 1   1 

10 Technik farmaceutyczny 1   1 

11 Operator urządzeń do końcowej obróbki 

płyt 

1   1 

12 Sprzedawca 1   1 

13 Operator maszyn i urządzeń przemysłu 

spożywczego 

1  2 3 

14 Lakiernik    1 1 

15 Przedstawiciel handlowy   1 1 

16 Stolarz meblowy   1 1 

17 Hydraulik   1 1 

18 Spawacz 1  1 2 

19 Wulkanizator   1 1 

20 Magazynier  1  1 2 

21 Technik geodeta  1  1 

22 Pozostali robotnicy wykonujący prace 

proste w budownictwie drogowym, 

 1  1 
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wodnym i pokrewni 

23 Ślusarz galanterii metalowej   1 1 

24 Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni 1   1 

RAZEM 
23 2 14 39 

 

W 2018 r. na refundacje wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób 

bezrobotnych wydano 759.075,48 zł. Szczegółowe wydatki przedstawiono w tabeli nr 18 – Wydatki 

Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w roku 2018 na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. 

 

Prace interwencyjne 

 Prace interwencyjne wg ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

to „zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej  

ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnego". 

W roku 2018 r. na tę formę wsparcia zostało skierowanych 58 osób (w tym 8 osób przerwało 

zatrudnienie). Ponadto 26 osób kontynuowało prace interwencyjne w ramach umów zawartych w 

2017r. Na organizację prac interwencyjnych wydatkowano łącznie kwotę 311.986,54 zł.  

Liczba osób skierowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych w 2018 r. 

z podziałem na gminy 

Gmina/miasto Liczba osób skierowanych 

Ryki 24 

Dęblin 17 

Kłoczew 6 

Stężyca 6 

Nowodwór 4 

Ułęż 1 

RAZEM 58 
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Liczba osób skierowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych w 2018 r.  

z podziałem na wykształcenie 

Poziom wykształcenia Liczba osób skierowanych 

Gimnazjalne i niższe 6 

Zasadnicze zawodowe 17 

Średnie 19 

Policealne/pomaturalne 2 

Wyższe 14 

RAZEM 58 

 

Największą liczbę skierowanych do prac interwencyjnych stanowiły osoby  

z wykształceniem średnim – 19 osób, tj. 32,76% wszystkich skierowanych. W 2018 roku prace 

interwencyjne ukończyły 33 osoby, z czego 31 osób podjęło pracę (tj. 93,94%). 

 

Roboty publiczne  

  Roboty publiczne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 

miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty (z wyłączeniem prac 

organizowanych w urzędach pracy), gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się 

problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, 

bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są 

finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy 

celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków 

W roku 2018 z tej formy pomocy skorzystało 30 osób (w tym 1 osoba przerwała). Na organizację 

robót publicznych w roku 2018 wydano łącznie 368.110,97 zł. 

Liczba osób uczestniczących w robotach publicznych w 2018 r. z podziałem na gminy 

Gmina/miasto Liczba osób skierowanych 

Ryki 20 

Dęblin 1 

Kłoczew 4 
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Stężyca 0 

Nowodwór 4 

Ułęż 1 

RAZEM 30 

 

Liczba osób uczestniczących w robotach publicznych w 2018 r. z podziałem na 
wykształcenie 

Poziom wykształcenia Liczba osób skierowanych 

gimnazjalne i niższe 11 

zasadnicze zawodowe 18 

średnie 1 

wyższe 0 

RAZEM 30 

Największą liczbę osób skierowanych na roboty publiczne stanowiły osoby  

z wykształceniem zasadniczym zawodowym 18 osób, tj. 60% spośród ogółem skierowanych. Po 

zakończeniu okresu refundacji 28 osób z 30, które ukończyły roboty publiczne podjęły zatrudnienie 

(93,33%). 

 

 

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia 

Zgodnie z art. 60d  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta może, na 

podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia 

za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Dofinansowanie 

wynagrodzenia przysługuje przez okres 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który 

ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat. Dofinansowanie przysługuje w kwocie określonej w umowie, 

nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu 

zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego. 

W 2018 roku na dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 

roku życia podpisano 1 umowę. Skierowano na tę formę aktywizacji 1 osobę. Na finansowanie tej 

formy aktywizacji wydatkowano kwotę 33.016,00 zł.  
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Staż 

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy 

przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy  

z pracodawcą. 

W 2018 roku na staż skierowano 272 bezrobotnych (w tym 2 bezrobotnych w ramach bonu 

stażowego). Na realizację wszystkich umów stażowych wydatkowano kwotę                           

2.242.030,29 zł. Szczegółowe wydatki przedstawiono w tabeli nr 18 – Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy 

w Rykach w roku 2018 na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. 

Największą liczbę odbywających staż stanowiły osoby z wykształceniem średnim 112 osób, tj. 

41,18% ogólnej liczby osób. W 2018 roku z 272 osób skierowanych na staż zakończyło lub przerwało 

po upływie 3 miesięcy od dnia skierowania 212 osób, spośród których pracę podjęły 202 osoby (tj. 

74,26%). 

Liczba osób skierowanych na staż w 2018r. z podziałem na gminy 

Gmina/miasto 

Liczba osób skierowanych 

ogółem 
w tym PO WER 

w tym RPO WL 
III IV 

Ryki 89 19 23 12 

Dęblin 93 21 15 28 

Kłoczew 37 10 8 6 

Stężyca 25 5 2 6 

Nowodwór 19 3 2 4 

Ułęż 9 2 2 2 

RAZEM 272 60 52 58 
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Liczba osób skierowanych na staż w 2018r. z podziałem na wykształcenie 

Poziom wykształcenia 

Liczba osób skierowanych 

ogółem 
w tym PO WER  

w tym RPO WL III IV 

gimnazjalne i niższe 25 6 6 6 

zasadnicze zawodowe 36 4 8 10 

średnie  112 30 23 18 

policealne 20 2 4 8 

wyższe 79 18 11 16 

RAZEM 272 60 52 58 

 

 

Prace społecznie użyteczne 

 

Zgodnie z art. 73a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta na wniosek 

gminy może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego  

ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu 

zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Do wykonywania prac społecznie 

użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, 

indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub 

indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach  

w wyniku skierowania Powiatowego Urzędu Pracy. 

 Wykonywanie tych prac odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między Starostą  

a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Bezrobotnemu 

skierowanemu do wykonywania tych prac przysługuje świadczenie  

w wysokości nie niższej niż 8,30 zł (od dnia 01.06.2018 r.) za każdą godzinę wykonywania prac 

społecznie użytecznych. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy,  

w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. 

 Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia 

przysługującej bezrobotnemu, tj. od 01.06.2018 do kwoty 4,98 zł. 



191 

 

W roku 2018 Gmina Kłoczew organizowała prace społecznie użyteczne dla  

9 osób oraz Gmina Ryki dla 11 osób. Na ten cel PUP Ryki wydatkował kwotę 26 159,40 zł. 

 

Dodatek aktywizacyjny 

Dodatek aktywizacyjny – oznacza kwotę wypłaconą osobie, która będąc bezrobotnym posiadającym 

prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy 

zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.  

W 2018r. wnioski w sprawie przyznania dodatku aktywizacyjnego złożyło 55 osób zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach (w tym 20 w Filii w Dęblinie), które podjęły pracę z 

własnej inicjatywy. Na ten cel wydatkowano kwotę 48 649,90 zł  

z Funduszu Pracy. 

 

    Dofinansowanie studiów podyplomowych 

 

Zgodnie z art. 42a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta na 

wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne 

organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. 

Starosta zawiera z osobą umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w 

szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie 

kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów. 

Za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 

20% zasiłku. W przypadku, gdy bezrobotny w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie 

zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania 

kosztów tych studiów ani wypłaty stypendium, do planowanego terminu ich ukończenia.  

W 2018 roku z 2 osobami bezrobotnymi podpisano umowę o dofinansowanie studiów 

podyplomowych z zakresie: 

 "Bezpieczeństwo i higiena pracy" 

 "Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw" 

Na ten cel wydatkowano 6.160,60 zł. Jedna osoba podjęła zatrudnienie. 
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WSPARCIE OSÓB MŁODYCH DO 30 ROKU ŻYCIA 

 

Bon na zasiedlenie 

  Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła dodatkowe 

instrumenty, które są adresowane do osób bezrobotnych do 30 roku życia. Są to m.in. bony na 

zasiedlenie. Otrzymując bon na zasiedlenie osoba bezrobotna dostaje gwarancję otrzymania środków 

finansowych, które może przeznaczyć na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podejmowaną 

pracą lub działalnością gospodarczą jeżeli: 

1) za ich wykonanie będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej 

minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu będzie podlegała 

ubezpieczeniom społecznym; 

2) odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny 

zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej 

wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu  

do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co 

najmniej 3 godziny dziennie; 

3) będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie prowadziła 

działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

  Bon na zasiedlenie może zostać przyznany na podstawie umowy zawartej ze Starostą  

po uprzednim złożeniu przez osobę bezrobotną wniosku. Wysokość bonu przeznacza się  

na pokrycie kosztów zamieszkania nie wyższych jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. 

  Od stycznia 2018 r. do końca grudnia 2018 r. zostało złożonych 51 wniosków  

o przyznanie bonu na zasiedlenie. Bon otrzymały 42 osoby (25 mężczyzn i 17 kobiet). Na ten cel 

wydatkowano łącznie 336 000,00 zł, w tym:  

 40.000,00 zł z Funduszu Pracy,  

 16.000,00 zł z Rezerwy Ministra "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego 

bezrobocia", 

 8.000,00 zł z Rezerwy Ministra "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  zamieszkałych na 

wsi", 

 40.000,00 zł - w ramach POWER III,  

 32.000,00 zł - w ramach POWER IV, 
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 200.000,00 zł – w ramach Programu Regionalnego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

w wieku 30-/50+”. 

Po otrzymaniu bonu na zasiedlenie 41 osób podjęło pracę. 

 

Bon zatrudnieniowy 

  Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawców gwarancję refundacji części kosztów 

wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej, 

której powiatowy urząd pracy przyzna przedmiotowy bon. Pracodawca w ramach bonu 

zatrudnieniowego jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres co najmniej 18 miesięcy. 

Refundacja przyznawana jest na okres 12 miesięcy w wysokości kwoty zasiłku, a pracodawca 

zobowiązany jest do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po 

zakończeniu okresu refundacji. 

W 2018 roku 2 osoby bezrobotne złożyły wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego, podpisano 

2 umowy i zostały zatrudnione 2 kobiety na 18 miesięcy. W 2018 roku wydatkowano w ramach tej 

formy aktywizacji 12 743,50 zł. 

 

Bon stażowy 

 Bezrobotny, który nie ukończył 30 roku życia może złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy 

wniosek o przyznanie bonu stażowego. Stanowi on gwarancję, że Urząd skieruje na sześciomiesięczny 

staż osobę, której bon przyznał, do wybranego przez nią samą pracodawcy (organizatora stażu), o ile 

zatrudni on bezrobotnego po zakończeniu stażu na okres co najmniej 6 miesięcy na umowę o pracę. 

Realizacja bonu następuje na podstawie umowy zawieranej przez Starostę z pracodawcą. Starosta 

określa również termin ważności bonu.  

          W ramach bonu stażowego Starosta finansuje:  

 koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości  

617,60 zł,  (tj. 103,00 zł miesięcznie – kwota obowiązująca od 01.06.2018r.) wypłacanego 

bezrobotnemu w miesięcznych transzach łącznie ze stypendium; 

 koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto 

wykonawcy badania. 

Kwota premii oraz maksymalna kwota ryczałtu za przejazd podlegają waloryzacji na zasadach 

określonych w art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia                    i 

instytucjach rynku pracy, a ich wysokość po waloryzacji jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego po zakończeniu 

stażu przez deklarowany okres 6 miesięcy, Starosta wypłaca premię w wysokości 1543,80 zł. (kwota 
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obowiązująca od 01.06.2018r.) Uwaga: pracodawca prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu 

prawa konkurencji UE, aby otrzymać premię musi spełniać warunki do objęcia pomocą de minimis. 

W 2018 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach złożono 3 wnioski 

 o przyznanie bonu stażowego i skierowano 2 osoby do odbycia stażu w ramach bonu stażowego. 

Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości  31.672,37 zł (w tym 7567,5 zł  

w ramach premii dla 5 pracodawców) z Funduszu Pracy. 

Bon szkoleniowy 

 Zgodnie z art. 66k o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta, 

 na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia może przyznać mu bon szkoleniowy. Stanowi  

on gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie a także opłacenie kosztów 

związanych z podjęciem szkolenia. W ramach bonu  szkoleniowego finansowane  

są bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania 

bonu szkoleniowego, koszty: 

1) jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego 

uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej; 

2) niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych w formie wpłaty na konto wykonawcy badania; 

3) przejazdu na szkolenia w wysokości: 

- do 150 zł - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin, 

- od 150 zł 200 zł - w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin; 

4) zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości: 

- do 550 zł - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin, 

- powyżej 550 zł do 1 100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin, 

- powyżej 1 100 zł do 1 500 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin. 

 W 2018 roku w ramach bonów szkoleniowych 5 osób skierowano na szkolenia,  

w tym każda z osób ukończyła 2 kierunki szkoleńosoby ukończyły szkolenia: 

 „Prawo jazdy kat. C, C+E” - 3 

 „Kwalifikacja wstępna do kat. C” - 1 

 „Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C” - 3 

 „Prawo jazdy kat. C ” - 1 

 „Kurs spawania blach spoinami pachwinowymi i czołowymi TIG 141 ” - 1 
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 „Kurs spawania rur metodą TIG 141” - 1  

W ramach bonów szkoleniowych wydano 32.052,31 zł, w tym z Funduszu Pracy 26.089,06 zł, w 

ramach PO WER – 5.963,25 zł. 

Refundacja wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej  

do 30 roku życia 

Ustawa z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia                       

iinstytucjach rynku pracy, przewidziała nową formę aktywizacji dla osób bezrobotnych do 30 roku 

życia. Zgodnie ze zmianami, Starosta w latach 2016-2017 mógł zawierać umowy, na podstawie których 

refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na 

wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 

roku życia.  

Wysokość refundacji uzgodniona dla umów zawartych w 2017r. i kontynuowanych               

w 2018r. to 1950,00 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia 

(maksymalnie 18%) płatne co miesiąc przez okres 12 miesięcy. 

W 2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Rykach skierował w ramach zawartych wcześniej umów 18 osób. 

Łącznie w latach 2016-2018 do pracy w ramach zawartych umów o refundację skierowano 187 osób (w 

2016r. 79 osób, w 2017r. 90 osób, w 2018r. 18 osób). 

W 2018r. na realizację w/w umów wydatkowano kwotę  908 691,21zł. 

 

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programy Regionalne  
i rezerwy Funduszu Pracy 

 

PO WER 

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r. realizował projekt 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ryckim (III) w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, 

Priorytet inwestycyjny 8ii: trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych,  

w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla 

młodzieży. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, 

Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt ma na 

celu aktywizację bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Rykach, będących w wieku poniżej 30 roku 
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życia, z ustalonym I lub II profilem pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale 

bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i niepełnosprawnych. Wsparciem  

w ramach projektu objęta jest tzw. młodzież NEET. Do tej kategorii zalicza się osobę, która spełnia 

łącznie trzy warunki: nie pracuje, nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie 

uczestniczy ani nie uczestniczył/a w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających 

na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 

potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie ze standardami 

określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce osobom poniżej 25 roku życia w ciągu 4 

miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, 

dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu, natomiast osobom w wieku 25-29 lat – w ciągu 

4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu. Zgodnie z zasadą równości szans projekt zakłada 

jednakowy dostęp kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych do proponowanych  

w nim działań.  

 W 2018 r. wsparcie w ramach projektu uzyskało 77 osób. Wszyscy uczestnicy projektu zostali 

objęci kompleksowym wsparciem w postaci opracowania lub aktualizacji Indywidualnego Planu 

Działania, poradnictwem zawodowym lub pośrednictwem pracy. Wsparcie w postaci stażu uzyskało 60 

osób, bonu szkoleniowego 1 osoba, szkolenia indywidualnego 2 osoby, bonu na zasiedlenie 5 

osób i dotacji na podjęcie działalności gospodarczej 9 osób. Dodatkowo osoby uczestniczące  

w szkoleniach i stażach poza miejscem zamieszkania mogły otrzymać zwrot kosztów dojazdu.  

W rezultacie działań podjętych w ramach projektu – spośród 77 osób, które zakończyły udział 

w projekcie w 2018 r. – 71 osób podjęło pracę (tj. 92,21%) w okresie do 4 tygodni od zakończenia 

udziału w projekcie, natomiast 3 osoby uzyskały kwalifikacje lub kompetencje  

w ramach szkoleń. 

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r. realizuje projekt 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ryckim (IV) w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode  

na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8ii: trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych,  

w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla 

młodzieży, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, 

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu 

aktywizację bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Rykach, będących w wieku poniżej 30 roku życia,  

z ustalonym I lub II profilem pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale 

bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i niepełnosprawnych oraz osób niekwalifikujących się do 
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żadnej z wyżej wymienionych grup objętych wsparciem  

w programie. Wsparciem w ramach projektu objęta jest tzw. młodzież NEET. Do tej kategorii zalicza 

się osobę,  która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje, nie uczestniczy  

w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie uczestniczy ani nie uczestniczył/a  

w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub 

doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania 

pracy, finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji 

Gwarancji dla młodzieży w Polsce osobom poniżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji  

w urzędzie pracy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, 

przyuczenia do zawodu lub stażu, natomiast osobom w wieku 25-29 lat – w ciągu 4 miesięcy od dnia 

przystąpienia do projektu. Zgodnie z zasadą równości szans projekt zakłada jednakowy dostęp kobiet, 

mężczyzn i osób niepełnosprawnych do proponowanych w nim działań. 

W 2018 r. wsparcie w ramach projektu uzyskało 99 osób. Wszyscy uczestnicy projektu zostali 

objęci kompleksowym wsparciem w postaci opracowania lub aktualizacji Indywidualnego Planu 

Działania, poradnictwem zawodowym lub pośrednictwem pracy. Wsparcie w postaci stażu uzyskały 52 

osoby, szkolenia 36 osób, bonu na zasiedlenie 4 osoby, dotacji na podjęcie działalności 

gospodarczej 5 osób, a zatrudnienie w ramach  wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy 

uzyskały 2 osoby. Dodatkowo osoby uczestniczące w szkoleniach i stażach poza miejscem 

zamieszkania mogły otrzymać zwrot kosztów dojazdu.  

W rezultacie działań podjętych w ramach projektu – spośród 99 osób, które zakończyły udział 

w projekcie w 2018 r. – 51 osób podjęło pracę (tj. 51,52 %) w okresie do 4 tygodni od zakończenia 

udziału w projekcie, natomiast 34 osoby uzyskały kwalifikacje lub kompetencje w ramach szkoleń. 

 

RPO WL 

 W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Rykach realizował projekt 

„Aktywność drogą do pracy (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do 

zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych 

od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, 

Działanie 9.2 Aktywizacja Zawodowa – projekty PUP. Projekt miał na celu aktywizację osób w wieku 

30 lat i więcej, z ustalonym I lub II profilem pomocy – ze szczególnym uwzględnieniem osób będących 

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób w wieku 50 lat i więcej, osób 

niepełnosprawnych, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych) – oraz 

poprawę szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.  
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 W ramach projektu wsparcie otrzymało 1331 bezrobotnych. Wszyscy uczestnicy projektu 

otrzymali kompleksowe wsparcie w postaci opracowania lub aktualizacji Indywidualnego Planu 

Działania, zostali również objęci poradnictwem zawodowym i/lub pośrednictwem pracy. Ponadto 58 

osób skierowano do odbycia stażu, a 23 osoby znalazły zatrudnienie w ramach refundacji kosztów 

doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. Zorganizowano również szkolenia grupowe i 

indywidualne dla 52 osób:  

 „Spawanie metodą MAG 135” – 24 osoby, 

 "Kierowca operator wózka widłowego z napędem silnikowym” – 10 osób, 

 "Kucharz z egzaminem czeladniczym” – 10 osób, 

 szkolenia indywidualne – 8 osób. 

Dodatkowo osoby uczestniczące w szkoleniach i stażu poza miejscem zamieszkania mogły uzyskać 

zwrot kosztów dojazdu.  

 W rezultacie działań podjętych w ramach projektu 84 osoby podjęły pracę (63,64% 

uczestników) w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie, w tym 3 rolników podjęło pracę w 

sektorze pozarolniczym. Kwalifikacje po ukończeniu szkoleń uzyskało 41 osób. 

Na realizację działań w ramach projektu wydatkowano kwotę 1.064.543,97 zł. 

 

Programy Regionalne 

 

Programy Regionalne, które Powiatowy Urząd Pracy w Rykach realizował w 2018 r.: 

 Drogi – Mosty – Rzeki (II) – wsparcie skierowane było do osób bezrobotnych  

w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49: bezrobotni poniżej 30 roku życia, długotrwale 

bezrobotni, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy 

społecznej, bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co 

najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotni niepełnosprawni). W ramach 

programu sfinansowano roboty publiczne dla 9 bezrobotnych. Po zakończeniu pracę podjęło 8 

osób (efektywność zatrudnieniowa 88,89%); 

 Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w województwie lubelskim - program 

adresowany był do wszystkich bezrobotnych. W ramach programu sfinansowano jednorazowe 

                                                             
1
 Jeden z uczestników w 2019 roku otrzymał decyzję o przyznaniu renty od 01.12.2017 roku i został skreślony z listy 

uczestników projektu. 
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środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 5 osób i refundację kosztów wyposażenia i 

doposażenia stanowiska pracy dla 5 osób;  

 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30- / 50+  – w ramach programu 

udzielono pomocy w formie bonu na zasiedlenie, które otrzymało 25 osób w wieku poniżej 30 

roku życia. 

 

 

 

Rezerwy Funduszu Pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach pozyskał środki z rezerw Funduszu Pracy na: 

 aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych – otrzymano kwotę 142.000,00 zł, 

sfinansowano prace interwencyjne (7 osób), staże (14 osób), jednorazowe środki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej (1 osoba), wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (1 osoba); 

 aktywizację zawodową bezrobotnych w wieku 45 lat i więcej – otrzymano kwotę 

139.100,00zł, sfinansowano prace interwencyjne (10 osób), staże (8 osób), jednorazowe środki 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej (2 osoby), wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy (1 osoba); 

 aktywizację zawodową bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia – otrzymano kwotę 

252.000,00 zł, sfinansowano prace interwencyjne (7 osób), staże (14 osób), jednorazowe środki 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej (4 osoby), wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy (3 osoby); 

 aktywizację zawodową bezrobotnych zamieszkujących na wsi – otrzymano kwotę 252.000,00 

zł, sfinansowano prace interwencyjne (6 osób), staże (24 osoby), jednorazowe środki na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej (4 osoby), wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy (2 osoby).  
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Zestawienie przyznanych środków i liczby skierowanych osób w ramach rezerw Funduszu 

Pracy w 2019 roku 

Źródło finansowania 

Kwota 

przyznanych 

środków 

Liczba skierowanych osób 

Staż 
Prace 

interwencyjne 

Jednorazowe 

środki na 

podjęcie 

działalności 

gospodarczej 

Wyposażenie 

lub 

doposażenie 

stanowiska 

pracy 

Razem 

rezerwa Funduszu 

Pracy na aktywizację  

zawodową osób 

długotrwale 

bezrobotnych 

142 000,00 14 7 1 1 23 

rezerwa Funduszu 

Pracy na aktywizację  

zawodową 

bezrobotnych w 

wieku 45 lat i więcej 

139 100,00 8 10 2 1 21 

rezerwa Funduszu 

Pracy na aktywizację  

zawodową 

bezrobotnych w 

regionach 

wysokiego 

bezrobocia 

252 000,00 14 7 4 3 28 

rezerwa Funduszu 

Pracy na aktywizację  

zawodową 

bezrobotnych 

zamieszkujących na 

wsi 

252 000,00 24 6 4 2 36 

Razem 785 100,00 60 30 11 7 108 

 

  



201 

 

Efektywność usług i instrumentów rynku pracy 

Działania finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach, miały na celu  

podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia, przez jak największą liczbę osób, przy zachowaniu zasad 

racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.  

Udział osób które podjęły pracę lub założyły własną działalność gospodarczą w ogólnej liczbie 

osób objętych wsparciem - określa efektywność zatrudnieniową poszczególnych usług  

i instrumentów rynku pracy. Koszt poszczególnych usług i instrumentów rynku pracy,  

w stosunku do liczby osób, które po zakończeniu uczestnictwa w nich podjęły zatrudnienie lub 

samozatrudnienie - obrazuje efektywność kosztową.  

Efektywność kosztowa i zatrudnieniowa podstawowych usług  

i instrumentów rynku pracy w roku 2018 

Wyszczególnienie 

Wydatki na 

formę 

aktywizacji     w 

zł 

Liczba osób, 

które 

zakończyły 

udział w 

danej formie 

aktywizacji w 

2017 roku 

Liczba osób, 

które zostały 

zatrudnione 

Efektywność 

zatrudnieniowa 

danej formy 

aktywizacji 

Efektywność 

kosztowa danej 

formy 

aktywizacji 

Staże (w tym bony 

stażowe) 
2 273 702,66 337 311 92,28% 7.310,94zł 

Szkolenia (w 
tym bony 
szkoleniowe) 

397 699,71 100 26 26,00% 15.296,14zł 

Prace 

interwencyjne  
311.986,54 33 31 93,94% 10064,08zł 

Roboty 
publiczne 

368.110,97 30 28 93,33% 13.146,82zł 

Środki na 
rozpoczęcie 
działalności 
gospodarczej 

618.720,97 32 32 100% 19.335,03zł 

Wyposażenie 
lub doposażenie 
stanowisk pracy 

759.075,48 39 39 100% 19.463,47zł 

RAZEM 4.729.296,33 571 467 - - 

Efektywność 

zatrudnieniowa 
81,79% 

Efektywność 

kosztowa 
10.126,97zł 
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W roku 2018 spośród wszystkich usług i instrumentów rynku pracy finansowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach, największą efektywnością zatrudnieniową cechowały się refundacje 

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (100%) oraz środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (100%), najniższą efektywność zatrudnieniową uzyskano w przypadku  szkoleń  (26,00%). 

Najniższy koszt zatrudnienia 1 osoby bezrobotnej uzyskano w przypadku staży, tj. 7.310,94 zł.. 

Najwyższy koszt zatrudnienia 1 osoby bezrobotnej w 2018r. poniesiono  

w przypadku udzielania refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. W tym 

przypadku efektywność kosztowa wyniosła 19.463,47 zł. 

W roku 2018 81,79% osób, które zakończyło wsparcie w ramach usług  

i instrumentów rynku pracy podjęło zatrudnienie lub samozatrudnienie. Średni koszt zatrudnienia 1  

osoby uczestniczącej w roku 2018 w organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach 

podstawowych usługach i instrumentach rynku pracy wyniósł  10.126,97zł. 

 

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w 2018r. 

Kwota środków Funduszu Pracy przyznana w 2018r. na realizację programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, ustalona zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na 

finansowanie zadań w województwie wynosiła  1.350.964,59 zł.  

Ponadto w 2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Rykach otrzymał środki: 

 w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 120.000,00zł,  

 w ramach refundacji wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku życia – 

910.100,00zł,  

 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 1.546.877,05 zł  

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 1.079.674,68 zł,  

 w ramach Programu Regionalnego „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości” – 200.000,00 

zł, 

 w ramach Programu Regionalnego „aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30- / 50+” – 

200.000,00 zł, 

 w ramach Programu Regionalnego „Drogi-Mosty-Rzeki (III)” – 96.500,00 zł, 

 z rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację zawodową bezrobotnych w wieku 45 lat  

i więcej – 139.100,00 zł, 
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 z rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych – 

142.000,00 zł, 

 z rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację zawodową bezrobotnych w regionach wysokiego 

bezrobocia – 252.000,00 zł, 

 z rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację zawodową bezrobotnych zamieszkujących na wsi – 

252.000,00 zł. 

Łączna kwota wszystkich środków uzyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach 

w 2018 roku na realizację zadań wyniosła 6.289.216,32 zł, a zatem była niższa o 3.206.315,54 zł od 

łącznej kwoty w 2017 r. tj. o 33,77% (w 2017 roku – 9 495 531,86 zł). Z tej kwoty wydatkowano 

ogółem 6.214.313,83 zł, zatem stopień wykorzystania wyniósł 98,81%. 

Ogółem w 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rykach wydatkował na realizację wszystkich form 

przeciwdziałania bezrobociu, w tym na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, kwotę 8.549.318,67 zł. Szczegółowe wydatki prezentują tabele nr 17 i 18.  

 

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w 2018 r. 

Wyszczególnienie Kwota wydatków [w zł] 

Fundusz Pracy (limit –  aktywne formy) 1.337.407,19 

Fundusz Pracy (limit – wydatki fakultatywne) 278.029,47 

PO WER Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w 

powiecie ryckim (III) i (IV) 
1.533.383,18 

RPO WL Aktywność drogą do pracy (IV) 1.064.543,97 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 119.660,00 

Refundacja wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej  

w wieku do 30 roku życia 
908.691,21 

Program Regionalny „Drogi-Mosty-Rzeki (II)” 229.836,39 

Program Regionalny „Rozwój małej i średniej 

przedsiębiorczości” 
159.866,68 

Program Regionalny „Aktywizacja zawodowa 30-/50+” 200.000,00 

Rezerwa dla osób w wieku 45+ 127.961,86 
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Rezerwa dla długotrwale bezrobotnych 140.317,17 

Rezerwa dla bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia 249.747,60 

Rezerwa dla bezrobotnych zamieszkujących na wsi 243.668,79 

Zasiłki dla bezrobotnych 1.907.424,26 

Dodatki aktywizacyjne 48.649,90 

KRUS 131,00 

Łącznie 8 549 318,67 
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OCHRONA PRAW KONSUMENTA 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.) oraz innych przepisów 

szczególnych. Zgodnie z przepisem art. 40 ww. ustawy rzecznika wyodrębnia się organizacyjnie  

w strukturze starostwa powiatowego, a w powiatach powyżej 100 tys. mieszkańców i w miastach  

na prawach powiatu rzecznik może wykonywać swoje zadania w ramach wyodrębnionego biura.  

Z rzecznikiem stosunek pracy nawiązuje starosta, a w miastach na prawach powiatu prezydent miasta, 

któremu rzecznik jest bezpośrednio podporządkowany. W zakresie nieuregulowanym ww. ustawą,  

do statusu prawnego rzecznika stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych. Jako organ wykonujący zadania powiatu w zakresie ochrony interesów konsumentów 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:  

 udziela konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej (za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, telefonicznie i osobiście),  

 występuje do przedsiębiorców w indywidualnych sporach z udziałem konsumentów,  

 udziela konsumentom pomocy w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej (wytaczanie 

powództw na rzecz konsumentów, sporządzanie projektów pozwów i pism procesowych na 

wniosek konsumentów),  

 współdziała z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,  

 przekazuje na bieżąco właściwym miejscowo delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji  

 i Konsumentów wnioski oraz sygnalizuje zaistnienie ewentualnych problemów dotyczących 

ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej,  

 występuje z zawiadomieniem do Prezesa UOKiK w sytuacjach podejrzenia stosowania praktyk 

naruszających zbiorowe interesy konsumentów,  

 prowadzi działania z zakresu edukacji konsumenckiej (min. udostępnianie materiałów 

edukacyjnych, treści aktów normatywnych, wzorów pism, wyjaśnianie znaczenia i zastosowania 

poszczególnych regulacji prawnych, zwracanie szczególnej uwagi konsumentów na istniejące 

zagrożenia w celu uniknięcia decyzji skutkujących negatywnymi konsekwencjami),  

 wykonuje zadania związane z funkcją oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na 

szkodę konsumentów,  

 składa wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie 

ochrony konsumentów,  

 wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych.  
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Praca na stanowisku rzecznika konsumentów wymaga na bieżąco aktualizowanej wiedzy prawniczej, 

przez co należy rozumieć zarówno znajomość przepisów z zakresu poszczególnych gałęzi prawa 

(prawo telekomunikacyjne, turystyczne, przewozowe, ubezpieczeniowe, bankowe itp.), aktualnego 

orzecznictwa oraz poglądów doktryny, jak również szeroko rozumianych umiejętności 

interpersonalnych. Elementem tej pracy jest dążenie do opanowania sztuki mediacji jako 

konstruktywnego sposobu rozwiązywania sporów o charakterze konsumenckim.  

 

 

REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU  

 

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 

ochrony interesów konsumentów. 

 

Poniżej liczba spraw będących przedmiotem działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów według 

kryterium sposobu wykonania:  

- Porady oraz informacje udzielone telefonicznie i osobiście – 426, w tym: telefonicznie – 182                

i osobiście – 241;  

- Porady i informacje udzielone za pośrednictwem poczty elektronicznej – 30  

- Wystąpienia do przedsiębiorców – 82;  

- Pozwy przygotowane konsumentom – 0;  

- Sprawy sądowe z udziałem rzecznika – 0;  

Łącznie – 538 spraw.  

 

Udzielanie bezpłatnych porad i informacji prawnej odbywa się głównie w formie 

bezpośredniego kontaktu z interesantami zgłaszającymi się do Starostwa Powiatowego w Rykach oraz 

drogą telefoniczną. Jednakże wraz z rozwojem nowych technologii można zaobserwować 

systematyczny wzrost ilości zapytań kierowanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto, 

konsumenci korzystają również z bazy aktów prawnych, wzorów pism i informacji zamieszczonych na 

stronie internetowej www.powiatrycki.pl. lub na stronach UOKiK. 

Wśród pisemnych wniosków konsumentów przeważająca część dotyczy podjęcia przez 

rzecznika interwencji i mediacji w toczącym się sporze z przedsiębiorcą. Podejmowane przez rzecznika 

interwencje wymagają wnikliwej analizy stanu faktycznego i prawnego sprawy, dlatego też jest to 

zadanie pracochłonne i niekiedy, z uwagi na prowadzoną argumentację i polemikę, długotrwałe.  

Liczba spraw wymagających porad i interwencji rzecznika z roku na rok wzrasta. Przykładowo w roku 

2013 r. udzielono łącznie 130 porad konsumenckich, a już w 2014 r. ponad 250, a na dzień 
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sporządzania niniejszego sprawozdania takich porad udzielono 358. Natomiast w 2016r. łącznie 

udzielono wszystkich porad w ilości 458. W roku 2018 padła rekordowa liczba udzielonych ogólnie 

porad jak i innych czynności związanych z działalnością Rzecznika tj. 538, w tym ilość porad wyniosła 

426. Natomiast w 2018 r. zwiększyła się ilość porad oraz informacji udzielonych telefonicznie – 182.  

W roku 2018 r., podobnie jak w latach ubiegłych, konsumenci najczęściej zgłaszali się do rzecznika 

konsumentów w sprawach dotyczących umów sprzedaży (243 porad osobistych). Spory powstałe w 

związku z umowami sprzedaży dotyczyły głównie zakupu obuwia i odzieży (21 porad), elementów 

wyposażenia mieszkania (2 porady), sprzętu AGD i RTV (12 porad), urządzeń 

komputerowych i akcesoriów (4 porady,), urządzeń o charakterze motoryzacyjnym (18 porad,)        

i innych tj. urządzenia medyczne, kolektory, piece grzewcze, piły, kosiarki, pompy wodne itp.  

(21 porad). Mniej liczną grupę stanowiły umowy sprzedaży artykułów spożywczych (3 porady), 

zabawek (1 porada), czy artykułów chemicznych kosmetyków (2 porady, 2 interwencje). Spory       

i wątpliwości dotyczyły przede wszystkim sposobu rozpatrywania reklamacji przez sprzedawców 

(odmowa przyjęcia reklamacji, odsyłanie konsumentów do gwaranta, nieuwzględnianie roszczeń 

konsumentów, nie ustosunkowanie się do zgłoszenia w ustawowym terminie itp.)  

Drugą grupę pod względem liczebności zgłoszeń stanowiły sprawy dotyczące świadczonych 

przez przedsiębiorców usług (163 porady,). W tej kategorii spraw najliczniej zgłaszali się do rzecznika 

konsumenci będący odbiorcami usług telekomunikacyjnych, w tym usług świadczonych przez sieci 

komórkowe, operatorów telewizji kablowych i platformy cyfrowe oraz konsumenci zawierający umowy 

o świadczenie usług dostawy energii, gazu ciepła, wody, wywozu nieczystości (71 porad). Kolejna grupa 

to sprawy z zakresu usług remontowo-budowlanych i wyposażenia wnętrz (21 porad) oraz usług 

finansowych (1 porada) i ubezpieczeniowych (7 porad).  

Trzecią grupę spraw stanowią umowy zawierane przez konsumentów poza lokalem 

przedsiębiorstwa oraz na odległość. W 2018 r. odnotowano 167 porad w przedmiotowym zakresie. 

Coraz więcej konsumentów dokonuje zakupów na odległość (telefonicznie i za pośrednictwem 

Internetu). W związku z powyższym, wzrasta liczba zapytań dotyczących ewentualnej możliwości 

rezygnacji z zakupionego towaru, sposobu odesłania towaru, jak  i sposobu dokonania zwrotu 

wzajemnie udzielonych świadczeń. Zdarzają się również pytania dotyczące interpretacji poszczególnych 

norm prawnych regulujących problematykę sprzedaży     na odległość (w tym min. dotyczących 

interpretacji treści regulaminów sklepów internetowych, możliwości dokonania zwrotu, czy 

reklamowania towaru itp.)  

Ponadto, nadal dość liczna grupa mieszkańców powiatu, głównie w wieku emerytalnym, regularnie 

uczestniczy w zorganizowanych spotkaniach, pokazach, wycieczkach, podczas których oferowana jest 

sprzedaż różnego typu towarów oraz usług. Niejednokrotnie przedsiębiorcy namawiają potencjalnych 

klientów do zakupu towarów o rzekomo niezwykle skutecznych właściwościach leczniczych, urządzeń 

elektronicznych i sprzętów gospodarstwa domowego wyręczających ich w codziennych obowiązkach, 
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jak również pościeli, materaców, garnków itp.    Na skutek zastosowanych przez sprzedawców technik 

marketingowych (niejednokrotnie mających znamiona nieuczciwych praktyk rynkowych) konsumenci 

podpisują przedstawione      im dokumenty, wśród których, jak się później okazuje, znajdują się umowy 

kredytowe z bankiem o wartości kilku lub kilkunastu tysięcy złotych. Praktyka mająca na celu 

wprowadzenie konsumenta w błąd, co w efekcie doprowadza do niekorzystnego rozporządzenia 

majątkiem, polega na stosowaniu coraz bardziej wyrafinowanych metody działania. Przedsiębiorcy 

niejednokrotnie deklarują, iż ich produkty posiadają odpowiednie atesty, cieszą się rekomendacją 

lekarzy i wykwalifikowanych specjalistów, zaś cena jest okazjonalnie niska a oferta ograniczona 

czasowo. W praktyce rzecznika zdarzały się również przypadki, w których konsumenci w trakcie 

zorganizowanej prezentacji brali udział w loterii, a następnie wgrywali nagrodę (np. dodatkowy 

prezent), której otrzymanie uzależniano od dokonania zakupu.  

 

 

Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego                  

w zakresie ochrony interesów konsumentów.  

W roku 2018 nie został złożony żaden wniosek w sprawie stanowienia i zmian przepisów prawa 

miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.  

 

Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.  

 

Wystąpienia rzecznika do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony i praw konsumentów 

dotyczyły przede wszystkim podjętych interwencji i mediacji w toczących się sprawach z udziałem 

konsumentów. Miały one na celu doprowadzenie do polubownego rozstrzygnięcia sporu i wiązały się  

z przeprowadzeniem mediacji drogą korespondencyjną. Wystąpienie rzecznika polega na zastąpieniu 

konsumenta, jako słabszej strony umowy, w sporze z udziałem przedsiębiorcy poprzez pisemne lub 

ustne przedstawienie okoliczności sprawy (zgodnych z oświadczeniem konsumenta i treścią 

załączonych dokumentów), przytoczenie treści przepisów prawa obowiązujących w przedmiotowym 

zakresie, przedstawienie roszczeń konsumenta oraz zwrócenie się do przedsiębiorcy o złożenie 

wyjaśnień wobec stawianych zarzutów lub ewentualnej propozycji ugodowego zakończenia sprawy.  

W 2017 r. rzecznik występował na piśmie do przedsiębiorców w 82 sprawach. z czego     w 85% 

spraw uwzględniono roszczenia konsumentów, 5 interwencji przyniosło negatywny wynik, a 4 sprawy 

są w toku. Analiza przedmiotu sprawy wskazuje, że wystąpienia pisemne rzecznika z 2018 roku 

najmniejszą efektywność przyniosły w sprawach z zakresu sprzedaży obuwia – 4 negatywnie 

zakończonych spraw. Przyczyną takiego wyniku jest brak możliwości sporządzenia przez konsumenta 

rzetelnej i dostępnej cenowo opinii rzeczoznawczej, która stanowiłaby dowód w sporze  

z przedsiębiorcą. Konsument, który pragnie dowieść słuszności swoich roszczeń reklamacyjnych musi 
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ponieść znacznej wysokości koszt związany z wykonaniem ekspertyzy (wiąże się to kosztem 

dostarczenia i odebrania obuwia od rzeczoznawcy, ceną opinii fachowca), który niekiedy przekracza 

wartość zakupionego towaru i jednocześnie nie daje gwarancji pozytywnego rozstrzygnięcia sporu.  

 

Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi 

i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów.  

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w ramach współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów przekazuje właściwym miejscowo delegaturom UOKiK informacje dotyczące 

nieuczciwych praktyk stosowanych przez przedsiębiorców, które mogą stanowić naruszenie zbiorowych 

interesów konsumentów. W ubiegłym roku skierowano dziewięć tego typu i które zostały wysłane za 

pomocą poczty elektronicznej do innych terenowych delegatur w odpowiedzi na pisma o przekazanie 

niezbędnych informacji dotyczących różnych usług firm podejrzanych o stosowanie nieuczciwych 

praktyk  sprzedaży. Ponadto, korzysta z bazy informacji i danych (w tym ewentualnych wyników 

zakończonego postępowania) zamieszczanych na stronach internetowych takich instytucji jak: UOKiK, 

Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Energetyki, 

Europejskie Centrum Konsumenckie, Rzecznik Ubezpieczonych, Inspekcja Handlowej, Federacja 

Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich itp. Współpraca z powyższymi instytucjami 

ogranicza się do ewentualnego przekazywania informacji dotyczących niezgodnych z prawem działań 

przedsiębiorców, które dotyczą konsumentów.  

 

Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się postępowań.  

W roku 2018 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Rykach nie sporządzał pozwu konsumenckiego 

 

Działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym.  

 

Działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym Powiatowego Rzecznika Konsumentów  

w Rykach ograniczają się do udzielania konsumentom informacji, wyrażania opinii, udostępniania treści 

aktów prawnych, broszur informacyjnych oraz poradników. W 2018r. Rzecznik w dniu 5 listopada 

uczestniczył w wielogodzinnym spotkaniu ze słuchaczami Uniwersytetu 3-wieku. Spotkanie dotyczyło 

przedstawienia informacji dotyczącej pracy rzecznika oraz innych instytucji wspierających 

konsumentów. Na początku spotkania Rzecznik przedstawił zgromadzonym sposoby działania 

przestępców dokonujących oszustw metodą na tzw. „wnuczka”, „siostrzeńca” czy „policjanta”.  

Przykłady prawdziwych zdarzeń z udziałem seniorów były doskonałym obrazem omawianych zagrożeń 

i pozwalały na lepsze zrozumienie zagrożenia.   
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Rzecznik omówił także sposoby zwiększające szansę na uniknięcie kradzieży kieszonkowej, czy 

odpowiedniego zabezpieczenia swojego mieszkania przed włamaniem. Seniorzy dowiedzieli się w jaki 

sposób działają oszuści i jak uzyskują dane osobowe potencjalnych pokrzywdzonych. Również zostały 

przedstawione i omówione akty prawne dotyczące konsumentów. 

Ponadto Rzecznik uczestniczył w spotkaniu w Miejskiej Bibliotece w Rykach                     

z uczestnikami szkolenia organizowanego przez PKO BP. Na tym spotkaniu również została 

przedstawiona praca Rzecznika jak i możliwości pomocy w sprawach konsumenckich                     

i przedstawienie aktów prawnych związanych z ustawą konsumencką. 
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NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE 

 

Informacja o wykonaniu zadania polegającego  

na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018 

Lp. Rodzaj danych Liczba 

I. Liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 

1.1 ogólnie 506 

1.2 
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez 

organizacje pozarządowe 

203 

II. 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których nieodpłatnej pomocy prawnej 

udzielają adwokaci lub radcowie prawni 

1. 
Formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy 

prawnej 

1.1 

oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy 

społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w 

art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

25 

1.2 
Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o 

Karcie Dużej Rodziny 

30 

1.3 

zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o 

kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego 

0 

1.4 

legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o 

których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań 

poza granicami państwa 

0 

1.5 dokument stwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat  45 

1.6 Dokument stwierdzający tożsamość i ukończone 65 lat 193 

1.7 
pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

0 

1.8 
pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

5 

1.9 dokument potwierdzający ciążę 5 

2. Dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 
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2.1  prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów   18 

2.2 sprawa dotycząca rozwodu lub separacji  6 

2.3 sprawa dotycząca alimentów 24 

2.4 sprawa z zakresu prawa pracy 14 

2.5 sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej 2 

2.6 
sprawa z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa 

rzeczowego i spadkowego 

51 

2.7 sprawa z zakresu prawa rzeczowego 66 

2.8 sprawa z zakresu prawa spadkowego 79 

2.9 sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej 17 

2.10 
sprawa z innego zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa 

podatkowego 

32 

2.11 sprawa z zakresu prawa karnego 25 

2.12 sprawa z zakresu prawa podatkowego 6 

2.13 inne 13 

3. Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej 

3.1 

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o 

przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej 

obowiązkach 

240 

3.2 
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu 

prawnego 

190 

3.3 

udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem pism 

procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub 

sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym 

16 

3.4 

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub 

ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub 

ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub 

rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym 

6 

4. Czas poświęcony na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej 

4.1 poniżej 15 minut 33 
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4.2 od 15 minut do 30 minut 154 

4.3 od 30 minut do 60 minut 103 

4.4 powyżej 60 minut 13 

5. Dane zbiorcze dotyczące osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej 

5.1 wiek 

5.1.1 poniżej 18 roku życia 1 

5.1.2 18-26 lat 27 

5.1.3 27-64 lata 38 

5.1.4 65 lat i powyżej 116 

5.2 Płeć 

5.2.1 kobieta 120 

5.2.2 mężczyzna 62 

5.3 wykształcenie 

5.3.1 wyższe 18 

5.3.2 policealne 5 

5.3.3 średnie zawodowe 42 

5.3.4 średnie ogólnokształcące 31 

5.3.5 zasadnicze zawodowe 46 

5.3.6 gimnazjalne 5 

5.3.7 podstawowe ukończone 33 

5.3.8 pozostałe 2 

5.4 średni miesięczny dochód netto osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej 

5.4.1 bez dochodu 19 

5.4.2 poniżej 800 zł 39 

5.4.3 od 800 zł do 2599 zł 121 

5.4.4 od 2600 zł do 3799 zł 3 

5.4.5. 3800 zł i powyżej 0 
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5.5 
liczba członków gospodarstwa domowego osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy 

prawnej 

5.5.1 osoba samotna 27 

5.5.2 od 2 do 4 126 

5.5.3 powyżej 4 29 

6. Miejsce zamieszkania osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej 

6.1 wieś 105 

6.2 miasto poniżej 10 000 mieszkańców 19 

6.3 miasto od 10 000 – do 25 000 mieszkańców 54 

6.4 miasto powyżej 25 000 – do 100 000 mieszkańców 1 

6.5 miasto powyżej 100 000 mieszkańców 3 

7. 
Posiadanie przez osobę korzystającą z nieodpłatnej pomocy prawnej orzeczenia 

o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

7.1 orzeczenie o niepełnosprawności 9 

7.2 orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 17 

III. 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez organizacje 

pozarządowe 

1. 
Formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy 

prawnej 

1.1 

oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy 

społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w 

art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

3 

1.2 
Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o 

Karcie Dużej Rodziny 

3 

1.3 

zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o 

kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego 

0 

1.4 

legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o 

których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań 

poza granicami państwa 

0 

1.5 dokument stwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat  3 

1.6 dokument stwierdzający tożsamość i ukończenie 65 lat 3 
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1.7 
pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

0 

1.8 
pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

191 

1.9 dokument potwierdzający ciążę 0 

2.  Dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 

2.1  prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów 16 

2.2 sprawa dotycząca rozwodu lub separacji 7 

2.3 sprawa dotycząca alimentów 21 

2.4 sprawa z zakresu prawa pracy 9 

2.5 sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej 0 

2.6 
sprawa z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa 

rzeczowego i spadkowego 

36 

2.7 sprawa z zakresu prawa rzeczowego 42 

2.8 sprawa z zakresu prawa spadkowego 34 

2.9 sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej 13 

2.10 
sprawa z innego zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa 

podatkowego 

7 

2.11 sprawa z zakresu prawa karnego 12 

2.12 sprawa z zakresu prawa podatkowego 3 

2.13 inne 2 

3. Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej 

3.1 

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o 

przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej 

obowiązkach 

203 

3.2 
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu 

prawnego 

3 

3.3 

udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem pism 

procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub 

sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym 

0 
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3.4 

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub 

ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub 

ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub 

rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym 

0 

4. Czas poświęcony na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej 

4.1 poniżej 15 minut 0 

4.2 od 15 minut do 30 minut 1 

4.3 od 30 minut do 60 minut 6 

4.4 powyżej 60 minut 196 

5. Dane zbiorcze dotyczące osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej 

5.1 Wiek 

5.1.1 poniżej 18 roku życia 0 

5.1.2 18-26 lat 24 

5.1.3 27-64 lata 84 

5.1.4 65 lat i powyżej 95 

5.2 Płeć 

5.2.1 Kobieta 131 

5.2.2 mężczyzna 72 

5.3 Wykształcenie 

5.3.1 wyższe 8 

5.3.2 policealne 1 

5.3.3 średnie zawodowe 36 

5.3.4 średnie ogólnokształcące 54 

5.3.5 zasadnicze zawodowe 59 

5.3.6 gimnazjalne 1 

5.3.7 podstawowe ukończone 44 

5.3.8 pozostałe 0 

5.4 średni miesięczny dochód netto osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej 

5.4.1 Bez dochodu 51 
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5.4.2 Poniżej 800 zł 45 

5.4.3 Od 800 zł do 2599 zł 106 

5.4.4 Od 2600 zł do 3799 zł 1 

5.4.5 3800 zł i powyżej 0 

5.5 
liczba członków gospodarstwa domowego osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy 

prawnej 

5.5.1 osoba samotna 56 

5.5.2 od 2 do 4 144 

5.5.3 powyżej 4 3 

6. Miejsce zamieszkania osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej 

6.1 wieś 113 

6.2 miasto poniżej 10 000 mieszkańców 29 

6.3 miasto powyżej od 10 000 do  25 000 mieszkańców 60 

6.4 miasto powyżej 25 000 – do 100 000 mieszkańców 1 

6.5 miasto powyżej 100 000 mieszkańców 0 

7. 
Posiadanie przez osobę korzystającą z nieodpłatnej pomocy prawnej orzeczenia 

o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

7.1 orzeczenie o niepełnosprawności  5 

7.2 orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  0 

IV. 

Dane dotyczące liczby osób, które wyraziły zgodę na ujawnienie dotyczących 

ich danych zbiorczych, oraz osób, które nie wyraziły zgody na ujawnienie 

dotyczących ich danych zbiorczych 

Liczba osób, które wyraziły zgodę na ujawnienie dotyczących ich danych 

zbiorczych 

385 

Liczba osób, które nie wyraziły zgody na ujawnienie dotyczących ich 

danych zbiorczych 

121 
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GEODEZJA, KARTOGRAFIA, KATASTER 

Zadania wykonuje Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości. 

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj, Dz.U. z 2018 r., 

poz. 2204 ze zm.), Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2019 

r., poz.725) oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  

(tj. Dz. u. z 2017 r., poz. 1161) w roku 2018 zrealizowano następujące zadania: 

Wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków  

7 826 zawiadomień i 6 decyzji 

Wydawanie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego: 

 945 wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, 

7 086 wypisów z ewidencji gruntów i budynków, 

13 789 map do celów opiniodawczych oraz poświadczeń 

Prace geodezyjne i kartograficzne: 

1 323 zgłoszenia robót geodezyjnych (przyjęte, opracowane, uzgodnione i przygotowane materiały 

dla geodetów, zafakturowane i wydane licencje), 

1 decyzja o odmowie przyjęcia dokumentacji do zasobu 

1144 przyjętych do zasobu operatów technicznych (zweryfikowanych, dopisanych do zasobu oraz 

ujawnionych w części kartograficznej zasobu) 

Pozostałe realizacje: 

30 decyzji w sprawie zmian w klasyfikacji gruntów, 

7 upoważnień dla klasyfikatorów do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

102 opinie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 

15 decyzji dotyczących rekultywacji i zagospodarowania gruntów, 

240 decyzji o wyłączeniu gruntów z użytkowania rolniczego, 

przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Oszczywilk  

i Sierskowola w gm. Ryki, 

uzgodniono rejestry gruntów Nadleśnictwa Puławy z prowadzoną przez Starostę ewidencją 

gruntów i budynków, 

5 projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków opracowano i przedłożono do 

uzgodnienia do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego  

i Kartograficznego a następnie przekazano do Biura projektu do Lublina (e-Geodezja), 
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5 opracowanych Opisów Przedmiotu Zamówienia do w/w projektów modernizacji  

i utworzenia baz BDOT500 i GESUT wraz z załącznikami  i przekazano do Biura Projektu 

 

W wydziale realizowany jest projekt „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa 

lubelskiego”. 
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GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU 
PAŃSTWA 

Zadania wykonuje Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości. 

Sporządzono wykaz dla Krajowego Zasobu Nieruchomości z obszarów wiejskich wraz z opinią,             

o której mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, 

sporządzony w dniu 24.01.2018 r.  zatwierdzony przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 6.02.2018 r. i 

przekazany w dniu 9.02.2018 r. do Krajowego Zasobu Nieruchomości. 

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., 

poz.2204 ze zm.), ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę  

o Krajowym Rejestrze Sadowym (tj. Dz. U. Nr 121, poz. 770 ze zm.), ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 986), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  

o Krajowym Rejestrze Zasobie Nieruchomości (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2363), ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (tj. Dz.U. z 2012 r.,  

poz. 83 ze zm.) w roku 2018 zrealizowano zadania: 

1) Zarządzanie i prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa o pow. 709 ha co stanowi 

376 działek ewidencyjnych 

2) Sprawy dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

SP - 2 

3) Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - 5 

4) Zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości na rzecz Gminy Ryki – 5 spraw 

5) Sprawy sądowe – 4  

6) Okresowa aktualizacja opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego – 124 

7) Postępowanie przed SKO – 2 

8) Trwały zarząd – 33 sprawy 

9) Dzierżawa  - 11 spraw 

10) Naliczanie opłat za dzierżawę – 32 sprawy 

11) Windykacja należności – 4 sprawy 

12) Ustalanie stanu prawnego nieruchomości wynikających z ustawy Przepisy wprowadzające 

ustawę o KRS – 10 spraw 

13) Ograniczenie prawa własności – 10 spraw 

14) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań zamówień publicznych – 7 spraw            (w tym 

1 powyżej progów Unijnych) 

15) Weryfikacja operatów szacunkowych – 15 szt. 

16) Sporządzenie wykazu należności z tytułu użytkowania wieczystego (naliczenie opłat i 

weryfikacja z KW) – 202 poz. 

17) Sporządzenie wykazu należności z tytułu trwałego zarządu – 33 poz. 
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EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW 
TRANSPORT I RUCH DROGOWY. 

 

Zadania realizuje Wydział Komunikacji 

Rejestracja pojazdów i prawa jazdy 

1. Ilość rejestracji pojazdów: 

 

a) Rejestracja indywidualna: 8 szt. 

b) Rejestracja motorowerów: 141 szt. 

c) Rejestracje tymczasowe: 227 szt. 

d) Rejestracje ciągników ( motocykli): 562 szt. 

e) Rejestracja samochodów: 4 641 szt. 

 

2. Ilość wydanych praw jazd: 

 

a)  Prawa jazdy: 1 810 szt. 

b)  Międzynarodowe prawo jazdy: 11 szt. 

c)  Pozwolenie na kierowanie tramwajem: 2 szt. 

d)  Prawa jazdy zagraniczne: 3 szt.  

 

3. Ilość wpisów dokonanych w prawie jazy: 

 

a) Kwalifikacja wstępna: 10 szt. 

b) Kwalifikacja wstępna przyspieszona: 71 szt. 

c) Kwalifikacja wstępna uzupełniająca: 1 szt. 

d) Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona: 1 szt. 

e) Szkolenie okresowe: 243 szt.  

  

4. Ilość wydanych decyzji administracyjnych dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami: 

  

a) Cofnięcie: 109 szt. 

b) Zatrzymanie: 148 szt.  

c) Przywrócenie: 10 szt. 

d) Przedłużenie: 0 szt. 

e) Skierowanie na kurs reedukacyjny: 31 szt. 

f) Skierowanie na badanie lekarskie: 68 szt. 

g) Skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego: 11 szt. 

h) Skierowanie na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu: 83 szt. 

i) Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym: 23 szt.  

j) Przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym: 5 szt.  

 

 

Transport i ruch drogowy 

 

1. Ośrodki Szkolenia Kierowców: 
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a) Wpis do rejestru Ośrodków Szkolenia Kierowców: 1 szt.  

b) Zawieszenie działalności gospodarczej: 1 szt.  

c) Kontrole prawidłowości prowadzenia Ośrodków Szkolenia Kierowców: 8 szt. 

   

2. Stacje Kontroli Pojazdów:  

 

a) Wpis do rejestru Stacji Kontroli Pojazdów : 0 szt.  

b) Zawieszenie działalności gospodarczej: 0 szt.  

c) Kontrole prawidłowości prowadzenia Stacji Kontroli Pojazdów: 10 szt. 

 

3. Diagności: 

 

a) Ilość wydanych uprawnień dla diagnostów: 3 szt. 

b) Ilość wydanych odmów udzielenia uprawnień dla diagnostów: 1 szt.  

(osoba nie posiadała odpowiedniego wykształcenia wynikającego z art. 84 ust. 2 ustawy prawo o 

ruchu drogowym) 

 

4. Projekty organizacji ruchu: 

 

a) Ilość zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu: 71 szt. 

b) Ilość zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu: 8 szt. 

c) Ilość wydanych opinii w zakresie projektów organizacji ruchu: 5 szt. 

d) Ilość zatwierdzonych projektów zamiany stałej organizacji ruchu: 5 szt. 

e) Ilość niezatwierdzonych projektów organizacji ruchu: 1 szt. – nieuzupełnienie braków 

formalnych 

f) Ilość zwróconych projektów organizacji ruchu: 1 szt. – projekt dotyczył drogi wewnętrznej. 

 

5. Licencje, Zezwolenia i Zaświadczenia: 

 

a)  Ilość udzielonych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego: 

- osób: 6 szt. – wypisy do zezwolenia: 6 szt.  

- rzeczy: 6 szt. – wypisy do zezwolenia: 17 szt.  

       b)   Ilość udzielonych zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym  

              transporcie  drogowym:  3 szt.  – wypisy do zezwoleń: 6 szt. 

       c)    Ilość udzielonych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne: 8 szt.  

              – wypisy: 17 szt. 

       d)   Ilość udzielonych zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego: 26 szt.  

       e)   Ilość udzielonych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób  

             samochodem osobowym przeznaczonym konstrukcyjne do przewozu powyżej  7 osób  

             a nie więcej niż 9 łącznie z kierowcą : 1 szt. – wypisy z licencji: 1 szt. 

       f)   Ilość udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy w zakresie  

             pośrednictwa przy przewozie rzeczy: 1 szt. 

g) Ilość przeprowadzonych kontroli w zakresie udzielonych licencji, zezwoleń i zaświadczeń: 

- Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób: 10 szt.  

- Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy: 22 szt. 

- Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób: 0 szt. 

- Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy: 1 szt. 



223 

 

- Zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne: 18 szt. 

        h)  Ilość wydanych decyzji administracyjnych w sprawie wygaszenia licencji: 

             - przewóz osób: 6 szt. 

            - przewóz rzeczy: 4 szt.  

 

6. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny: 

 

        a) Ilość decyzji zezwalających na wykorzystanie drogi w sposób szczególny:  12 szt. 

        b) Ilość wydanych opinii w zakresie wykorzystania drogi w sposób szczególny: 4 szt. 

        c) Ilość wydanych decyzji odmownych na wykorzystanie drogi w sposób szczególny:  

            0 szt. 

 

       7.  Usuwanie pojazdów: 

 

            Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie usuwania pojazdów oraz  

            prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych przeprowadzono w  

            kwietniu 2018 r. Zadanie zostało powierzone przedsiębiorcy: Auto Service ,,Warowny”  

            Sp. J. Ryszard Warowny, Waldemar Warowny z siedzibą 08-500 Ryki, Stara Dąbia 32.  

            Z Wykonawcą została zawarta umowa na okres od 20 maja 2018 r. do dnia 20 maja  

            2019 r.  

 

 

Plan na 2019 rok 

Wprowadzenie zmian w Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla 

Powiatu Ryckiego. Przeprowadzenie postępowań w sprawie wyboru Operatorów przewozów dla 

danych linii komunikacyjnych. 
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ADMINISTRACJA   
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 

 
Zadania starosty jako organu administracji architektoniczno - budowlanej realizowane są na podstawie 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (tj. w Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z 2018 r. z późn. zmianami). Zadania 

w tym zakresie realizuje Wydział Architektury i Budownictwa. 

W roku 2018 zrealizowano następujące działania: 
 

- wydano 470 decyzji pozwoleń na budowę i rozbiórkę, 

- przyjęto i rozpatrzono 480 zgłoszeń realizacji obiektów i robót budowlanych na które nie jest 

wymagane pozwolenie na budowę i zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów. 

- - wydano 20 zaświadczeń potwierdzających samodzielność lokali mieszkalnych i użytkowych 

- - zarejestrowano 363 dzienniki budowy  

Od wydanych decyzji w tym okresie wpłynęło 10 odwołań do organu II instancji z których 2 zostały 

uchylone do ponownego rozpatrzenia ( obie dotyczą stacji bazowej telefonii komórkowej  

na budynku internatu ZSZ nr 1 w Rykach przy ul. Żytniej).  

 

Z istotnych inwestycji mających wpływ na rozwój powiatu na które w 2018 r. wydano pozwolenie na 

budowę wymienić należy: 

- budynek produkcyjny o kubaturze 8 864 m3 przy ul. Dęblińskiej w Stężycy , 

- budynek produkcyjny z zapleczem socjalnym o kubaturze 16 014 m3 przy ul. Przemysłowej  

w Rykach, 

- budynek produkcyjny z zapleczem socjalnym i częścią biurową o kubaturze 29 126 m3 przy  

ul. Przemysłowej w Rykach, 

- przebudowa drogi powiatowej Dęblin - Ryki w ramach zadania "Szybciej i bezpieczniej z Ryk do 

Dęblina", 

- rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Stężycy, 

- rozbudowa zakładu Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach, 

- cały szereg pozwoleń na rozbudowę i modernizację obiektów szklarniowych w Stężycy 

- rozbudowę hali prefabrykatów w Stężycy o halę produkcyjną o kubaturze 16 306 m3,  

- budowa żłobka i przebudowa przedszkola w Rykach przy ul. Kochanowskiego. 

- budowa budynku handlowo-usługowego o kubaturze 11453.27 m3 w Dęblinie  przy ul. Towarowej. 
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GOSPODARKA WODNA 

Z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa Prawo wodne (wprowadzone ustawą    

z dnia  20 lipca 2017  r. Prawo wodne  t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2268),  która  powołuje nową instytucję 

zarządzającą wodami w Polsce - Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie” która przejęła 

wydawanie pozwoleń wodnoprawych. W miesiącu styczniu 2018 r. została przygotowana  

i protokolarnie przekazana dokumentacja, która wpłynęła do tut. urzędu dotycząca pozwoleń 

wodnoprawnych. 

Zgodnie z powyższą ustawą starosta nadal sprawuje nadzór nad spółkami wodnymi, których na 

terenie powiatu funkcjonuje cztery (Kłoczew, Ułęż, Nowodwór, Ryki). Wydano 6 decyzji  

o partycypacji na rzecz spółki w kosztach utrzymania urządzeń melioracyjnych. 

 

Zadanie realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY 

W zakresie emisji zanieczyszczeń (ustawa  z dnia  27 kwietnia 2001  r. Prawo ochrony 

środowiska   t.j.  Dz.U. z 2018 r. poz.799) i gospodarki odpadami (ustawa  z dnia  14 grudnia 2012  r.  

o odpadach t.j.  Dz.U.2019r. poz.701) podjęto następujące działania: 

1. Wydawanie tzw. pozwoleń emisyjnych – wydano 8 decyzji.  

2. Analiza pozwolenia zintegrowanego w zakresie spełniania przez instalację wymagań 

określonych przez Unię Europejskiej- wystawiono 1 wezwanie o konieczności dostosowania 

warunków zezwolenia do wymagań BAT. 

3. Udostępniania informacji o środowisku - zgodnie z nałożonym obowiązkiem wydział prowadzi 

publicznie dostępny wykaz zawierający dane o środowisku w zakresie i formie określonej przez 

ustawę, który na bieżąco udostępniany jest zainteresowanym. 

4. Opiniowanie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko – wydano 4 opinie.  

5. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko – przyjęto 

13 zgłoszeń. 

 

W zakresie ochrony przyrody zgodnie z ustawą  z dnia  16 kwietnia 2004  r. o ochronie przyrody  

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614) podjęto działania:  

https://sip.lex.pl/#/act/18625895/2540577/prawo-wodne?cm=UIFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/16901353/2532394/prawo-ochrony-srodowiska?cm=UIFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/16901353/2532394/prawo-ochrony-srodowiska?cm=UIFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/17091515/2481414/ochrona-przyrody?cm=UIFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/17091515/2481414/ochrona-przyrody?cm=UIFIRST
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1. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, rosnących na nieruchomościach 

będących własnością gminy – wydano 31 decyzji. 

2. Prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa 

Unii Europejskiej – wydano 1 dokument rejestracyjny. 

 

Zadanie realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE 

W zakresie prawa łowieckiego realizowano zadania określone ustawą  z dnia  13 października 

1995  r. Prawo łowieckie  (t.j.  Dz.U. z 2018r. poz.2033), w tym m.in.: 

1. Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na   wniosek 

Polskiego Związku Łowieckiego – w roku 2018 zawarto jedną  umowę dzierżawy obwodu 

łowieckiego. 

2. Wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach  

szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych  

i użyteczności publicznej – wydano 1 zezwolenie. 

3. Zezwalanie na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców – wydano 1 decyzję. 

4. Jako wydzierżawiający obwody łowieckie naliczamy i rozliczmy czynsz dzierżawny –                   

9 obwodów podlega pod tut. organ.  

 

W zakresie rybactwa śródlądowego: 

1. Wydawanie kart wędkarskich –  wydano 144 kart 

2. Rejestracja sprzętu pływającego – wydano 17 kart rejestracyjnych. 

Zadania te określa ustawa  z dnia  18 kwietnia 1985  r. o rybactwie śródlądowym (t.j.  Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1476).  

 

W zakresie gospodarki leśnej: 

Zgodnie z ustawą  z dnia  28 września 1991r. o lasach (t.j.  Dz.U. z 2018 r. poz.2129)   

sprawowany jest nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, które na terenie 

powiatu zajmują powierzchnię 9396 ha. W ramach sprawowanego nadzoru zrealizowano: 

https://sip.lex.pl/#/act/17091515/2481414/ochrona-przyrody?cm=UIFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/16797221/2570843/prawo-lowieckie?cm=UIFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/16791865/2559673/rybactwo-srodladowe?keyword=ustawa%20o%20rybactwie%20%C5%9Br%C3%B3dl%C4%85dowym&cm=SFIRST


227 

 

1. Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz 

wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna  - wydano 884 świadectw. 

2. Kontrola wykonywania przez właścicieli zadań gospodarczych i zabiegów pielęgnacyjnych  

w lasach – wydano 78 decyzji lub protokołów nakazujących różne prace pielęgnacyjne. 

3. Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej – wydano 5 decyzji z tego zakresu. 

4. Przeprowadzenie procesu przeklasyfikowania zalesionego gruntu – sporządzono 9 ocen 

udatności upraw. 

5. Wydawanie zaświadczeń dot. „Uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących 

własności Skarbu Państwa” – wydano 365 zaświadczeń. 

 

Zadanie realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA 

W zakresie prawa geologicznego i górniczego -  ustawa  z dnia  9 czerwca 2011  r. Prawo 

geologiczne i górnicze  (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 868) 

1. Wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych – 

wydano  13 koncesji. 

2. Zatwierdzono 4 projekty hydrogeologicznych. 

3. Przyjmowanie dokumentacji geologicznych  i hydrogeologicznych oraz gromadzenie informacji 

uzyskanych w wyniku prowadzenia prac – przyjęto 1 dokumentację geologiczną  

i 3 dokumentacje hydrogeologiczne. 

 

W grudniu roku 2018 Wydział Środowiska  i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

kontrolował prowadzenie spraw z zakresu geologii. Wyniki kontroli są pozytywne. 

Zadanie realizował Geolog Powiatowy i Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/act/17724218/2568324/prawo-geologiczne-i-gornicze?cm=UIFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/17724218/2568324/prawo-geologiczne-i-gornicze?cm=UIFIRST
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PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI 

Zadanie realizowane na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 

2019, poz.511) i ustaw dotyczących poszczególnych służb i straży. Poszczególne zadania ustawowe 

realizują: 

 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wydział Organizacyjny 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 Komenda Powiatowa Policji  

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

W ramach podejmowanych działań: 

1) Przedłożono Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku Starosty i omówienie budżetu z zakresu bezpieczeństwa publicznego na 2018 rok.  

2) Analizowano informacje roczne kierowników służb, inspekcji i straży, 

3) Przedstawiono informacje w zakresie ruchu drogowego na administrowanym terenie za 

ostatnie 10 miesięcy. 

4) Przedstawiono informacje na temat zagrożenia epidemiologicznego chorobą Odra.  

5) Opracowano Planu Pracy Komisji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2019 r.  

 

Ze środków rezerwy dokonano zakupu obuwia specjalnego dla strażaków Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Rykach. 

 

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA 

W TYM WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE POWIATOWEGO MAGAZYNU 

PRZECIWPOWODZIOWEGO, PRZECIWPOŻAROWA I ZAPOBIEGANIE INNYM 

NADZWYCZAJNYM ZAGROŻENIOM ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI ORAZ ŚRODOWISKA. 

Zadanie realizowane jest na podstawie 

1. Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tj. Dz.U. 2019, poz.511) 

2. Ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1401 z późn. 

zm.) 

3. Ustawy o stanie klęski żywiołowej z dnia  18 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U.  2017, poz.1897) 

4. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz.U. 2018, poz. 620 z późn. 

zm.) 

 

W ramach realizacji zadania opracowano: 

1) Aktualizację Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią. 
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2) Aktualizację Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego. 

Poszczególne zadania wymienionych planów realizują: 

 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wydział Organizacyjny 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach 

 Komenda Powiatowa Policji w Rykach 

 „Wody Polskie” Nadzór Wody Kozienice 

 „Wody Polskie” Nadzór Wody Ryki 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

W celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego: 

- dokonywano codziennego sprawdzenia łączności w sieci radiowej Wojewody Lubelskiego. 

- Przekazywano drogą e-mailową do miast i gmin z terenu powiatu ostrzeżenie meteorologiczne 

jakie wpływały do tut. urzędu z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz 

publikowano je na stronie www powiatu ryckiego.    

- Prowadzono działania w związku z zagrożeniem wystąpienia wirusa ASF u trzody chlewnej na 

terenie powiatu.  

- Zgodnie z zaleceniem Wojewody Lubelskiego jak co roku odbyło się posiedzenie Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem Wójtów / Burmistrzów poświęcone 

przygotowaniu do okresu zimowego. 

Cyklicznie, nie mniej niż dwa razy w roku przeprowadzano przegląd wałów przeciwpowodziowych. 

 

OBRONNOŚĆ 

Zadanie realizowane w oparciu o:  

 Ustawę o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tj. Dz.U. 2019, poz.511) 

 Ustawę z dnia 21 listopada 1967  r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (2018.07.31 t.j.) 

 Zarządzenie Nr 293 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji 

wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony  

w 2018 roku,  

 Zarządzenie Nr 60/17 Starosty Ryckiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji 

wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2018 roku.    

 

Opracowano : 

 Aktualizację Planu operacyjny funkcjonowania Powiatu Ryckiego w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,  

 Aktualizację Planu Obrony Cywilnej Powiatu Ryckiego,  

 Plan działania Obrony Cywilnej Powiatu Ryckiego  na 2018 rok, 

 Plan szkolenia obronnego Powiatu Ryckiego na 2018 rok,  

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,18,33,264,,20180731,ustawa-z-dnia-21111967-r-o-powszechnym-obowiazku-obrony.html
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 Roczny plan kontroli problemowych realizacji zadań obronnych w powiecie Ryckim                

w 2018 r. 

 

Poszczególne zadania wymienionych planów realizują: 

 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wydział Organizacyjny 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach 

 Komenda Powiatowa Policji w Rykach 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

 

W celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego: 

- Mając na celu uruchamianie procedur związanych z podwyższeniem gotowości obronnej 

państwa oraz zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji do uruchamiania realizacji zadań 

ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Planie operacyjnym 

funkcjonowania powiatu ryckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i wojny zwanym dalej „Planem operacyjnym powiatu” opracowano dokumentację 

systemu stałych dyżurów na terenie powiatu ryckiego  

w stanach gotowości obronnej państwa czym wypełniono  postanowienia § 8 ust. 1, ust. 2 pkt 3 

i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. 

w sprawie gotowości obronnej państwa. 

- Opracowano „Program szkolenia obronnego powiatu ryckiego na lata 2017-2019”, którego 

celem jest skoordynowanie procesu szkolenia obronnego na obszarze powiatu, w którym 

uczestniczą podmioty wymienione w rozporządzeniu w sprawie szkolenia obronnego. 

- W celu realizacji zadań dotyczących obronności w ustawie  

o samorządzie powiatowym, opracowano „Kalendarz planu działania powiatu ryckiego 

w dziedzinie realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2018 roku”. 

- Opracowano „Roczny plan kontroli problemowych realizacji zadań obronnych  

w powiecie ryckim w 2018 r.”, który został pozytywnie uzgodniony z Wojewodą Lubelskim. 

Zaplanowane zamierzenia podjęte w oparciu o § 10 ust. 3, 4  

i § 12 ust. 2, 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 

wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004, poz. 151), służyły sprawdzeniu poprawności 

realizacji zadań obronnych przez komórkę wewnętrzną starostwa, co po przeprowadzonej 

kontroli, potwierdziło, iż realizuje swoje zadania właściwie. 

- Opracowano „Plan szkolenia obronnego powiatu ryckiego w 2018 roku”, który został 

pozytywnie uzgodniony z Wojewodą Lubelskim. Zaplanowane zamierzenia powiatu - podjęte w  

oparciu o § 8 pkt 3 i § 11 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w 

sprawie szkolenia obronnego - wdrożyły zasady określone w: 

o „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 

2022” (SRSBN RP), przez podmioty odpowiedzialne za umacnianie bezpieczeństwa 

narodowego w zakresie: 

o celu 2. priorytetu 2.4. kierunku 2.4.3. (doskonalenie zdolności wsparcia państwa-

gospodarza /HNS/), 
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o celu 5. priorytetu 5.1. kierunku 5.1.2. (doskonalenia współdziałania struktur 

organizacyjnych właściwych do spraw zarządzania kryzysowego i reagowania 

obronnego, funkcjonującego w okresie pokoju, kryzysu i wojny), 

pozwoliły osiągnąć cel: 

- zgrania systemów stałych dyżurów wojewódzkiego, powiatowego i gminnego w celu 

zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji 

zadań ujętych w Planie operacyjnym funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; 

- usprawnienia zdolności organu powiatu do podejmowania decyzji w sytuacji podwyższania 

gotowości obronnej; 

- utrwalenia procedur funkcjonowania wybranych elementów systemu kierowania 

bezpieczeństwem  narodowym podczas podwyższania gotowości obronnej państwa; 

- doskonalenia wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu spraw obronnych i zarządzania 

kryzysowego kadry kierowniczej i jednostek, na które nałożono obowiązek realizacji zadań 

obronnych, szczególnie we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa; 

- doskonalenia wiedzy w zakresie kierowania realizacją zadań obronnych ujętych w planie 

operacyjnym funkcjonowania powiatu ryckiego; 

- doskonalenia umiejętności rozwiązywania problemów  

i podejmowania decyzji w oparciu o ocenę sytuacji i przyjęte procedury; 

- zgrywania wybranych elementów podsystemu kierowania obronnością na poszczególnych 

szczeblach zarządzania; 

- podnoszenia umiejętności działania podczas powiatowego ćwiczenia obronnego;  

 

Zamierzenia zrealizowano poprzez udział w: 

- powiatowym i wojewódzkim treningu przekazywania informacji w systemie stałych dyżurów – 

grupy szkoleniowe SD/S SD/G (przeszkolonych łącznie: 27 osób);  

- przeprowadzono 2 szkolenia obronne – grupy szkoleniowe S – 1, D – 1, D – 2, P – 2, P – 3, P 

– 4, B – 2 (przeszkolonych łącznie: 45 osób);  

- powiatowym ćwiczeniu obronnym pk. „WISŁA-18” które odbyło się w dniach 7-9 listopada 

2018 r. i dotyczyło doskonalenia zdolności reagowania wydzielonych struktur pozamilitarnych 

systemu obronnego powiatu w sytuacji narastających zagrożeń hybrydowych wymagających 

podwyższenia gotowości obronnej państwa i podjęcia działań wojennych. Stały Dyżur Starosty 

Powiatu Ryckiego zapewniał przepływ informacji koordynację realizacji zadań przez samorządy 

gminne powiatu ryckiego (wprowadzony był wówczas ćwiczebny stan gotowości obronnej 

państwa czasu kryzysu oraz drugi stopień alarmowy BRAVO) oraz administracją zespoloną 

służb, inspekcji, straży oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Starostę Ryckiego.  

Ponadto:  

- Opracowano i przekazano Wojewodzie Lubelskiemu sprawozdanie z realizacji szkolenia 

obronnego na terenie powiatu za rok 2017, 

- W zakresie przygotowań ochrony zdrowia w roku 2018  

w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na terenie powiatu ryckiego dokonano aktualizacji 

planu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych powiatu ryckiego na potrzeby 
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obronne państwa; aktualizacji planu rozwinięcia łóżek bazy szpitalnej; opracowania bilansu 

personelu medycznego na obszarze powiatu; opracowania wykazu specjalistycznej aparatury 

medycznej; aktualizacji rozwinięcia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie powiatu, 

- Sporządzono sprawozdanie w zakresie  przygotowań służby zdrowia na wypadek wystąpienia 

sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny, 

- Sporządzono „Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych za 2018 

rok (NKPPO-18) - NBM 060117 i przekazano go za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego do 

Ministra Obrony Narodowej, 

- Przeprowadzono jedną kontrolę realizacji zadań obronnych, 

- Opracowano ocenę stanu przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej  

w powiecie ryckim  wg stanu na 31.12.2017 r. 

- Uczestniczono w comiesięcznych cyklicznych treningach radiowych w systemie ostrzegania 

ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza 
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KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA 

 

Realizacja zadań przez Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych obejmuje: 

1. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych o charakterze powiatowym. 

2. Współpraca ze stowarzyszeniami,  instytucjami, organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 

działalność sportową, rekreacyjną i turystyczną.  

3. Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej. 

4. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i nadzór nad ich działalnością. 

5. Prowadzenie ewidencji innych stowarzyszeń kultury fizycznej (klubów sportowych) 

nieprowadzących działalności gospodarczej i nadzór nad ich działalnością. 

6. Organizacja międzyszkolnych rozgrywek sportowych na szczeblu powiatu. 

7. Opracowywanie powiatowego kalendarza imprez sportowych i turystycznych i jego bieżąca 

aktualizacja. 

8. Współpraca z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym oraz Lubelskim Wojewódzkim 

Szkolnym Związkiem Sportowym. 

9. Współpraca z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Lublinie oraz LZS-ami na terenie powiatu. 

10. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Nagród Starosty Ryckiego dla zawodników 

osiągających wysokie wyniki sportowe, oraz trenerów i innych osób fizycznych wyróżniających się 

osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej. 

11. Koordynacja działań w zakresie turystyki i wykorzystania walorów turystycznych powiatu dla 

szerokiej promocji regionu. 

12. Przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu.  

13. Sporządzanie informacji i analiz na potrzeby wydziału, Zarządu i Rady Powiatu i innych 

podmiotów. 

14. Przygotowywanie informacji w zakresie sportu i turystyki do publikacji w serwisie internetowym 

powiatu. 

15. Przeprowadzanie postępowań w ramach prawa zamówień publicznych w zakresie realizowanych 

zadań. 

 

KULTURA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW 

 

Realizacja zadań przez Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych obejmuje: 

1. Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych.  

2. Współpraca ze stowarzyszeniami,  instytucjami, organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 

działalność kulturalną. 
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3. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem, prowadzeniem i nadzorem nad powiatowymi 

instytucjami kultury, w tym Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rykach. 

4. Opracowywanie powiatowego kalendarza imprez kulturalnych i jego bieżąca aktualizacja. 

5. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Nagród Starosty Ryckiego za osiągnięcia w 

dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. 

6. Bieżąca współpraca z Powiatową Biblioteką Publiczną we wszystkich płaszczyznach działania. 

7. Zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury. 

8. Ochrona dóbr kultury w zakresie przewidzianym ustawą oraz innym przepisami. 

9. Umieszczanie na zabytkach ruchomych odpowiednich napisów. 

10. Wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury. 

11. Ustanawianie społecznego opiekuna zabytków. 

12. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

13. Prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej dla pracowników kultury. 

14. Przygotowywanie informacji w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury  do publikacji w serwisie 

internetowym powiatu. 

15. Przeprowadzanie postępowań w ramach prawa zamówień publicznych w zakresie realizowanych 

zadań. 

 

PROMOCJA 

 

Zadanie realizuje Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych poprzez następujące 

działania: 

1. Promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu Ryckiego, w tym 

opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie; 

2. Organizacja i współdziałanie w zakresie organizacji uroczystości, imprez okolicznościowych i 

kulturalnych; 

3. Współpraca z mediami, w tym przygotowywanie materiałów informacyjnych; 

4. Prowadzenie strony internetowej Powiatu Ryckiego (www.ryki.powiat.pl); 

5. Prowadzenie korespondencji okolicznościowej; 
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6. Koordynacja działań promocyjnych wydziałów; 

7. Udział w imprezach krajowych i międzynarodowych dot. promocji powiatu; 

8. Organizacja współpracy zagranicznej Powiatu; 

9. Nadzór i współpraca w zakresie członkostwa Powiatu w LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej 

oraz w innych organizacjach branżowych; 

10. Prowadzenie rejestrów: patronatów Starosty Ryckiego, wydawanych materiałów promocyjnych, 

wypożyczeń sprzętu reklamowego powiatu;  

11. Prowadzenie biblioteki gromadzącej publikacje i wydawnictwa związane z regionem  i powiatem 

oraz inne dokumenty życia społecznego powiatu; 

12. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej powiatu; 

13. Planowanie środków budżetowych na reklamę i promocję powiatu; 

14. Przeprowadzanie postępowań w ramach prawa zamówień publicznych w zakresie realizowanych 

zadań. 

 

W zakresie promocji, Powiat realizuje zadania na miarę możliwości finansowych                            

i organizacyjnych, m.in. poprzez publikację informatorów i folderów o powiecie, kalendarzy 

skierowanych do szerokiego grona odbiorców. W poprzednich latach został opracowany również 

folder dla potencjalnych inwestorów w trzech językach, ulotka promocyjna dla inwestorów oraz 

zrealizowano film na DVD prezentujący potencjał gospodarczy Powiatu – niniejsze materiały są 

wykorzystywane do realizacji w/w programów w zakresie promocji regionu.  

Powiat systematycznie współpracuje z prasą o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i krajowym (Panorama 

Lubelska, Gazeta Wyborcza, Tygodnik Powiśla, Tygodnik Twój Głos) gdzie publikowane są informacje 

promocyjne o regionie oraz materiały promujące imprezy, konferencje oraz inne przedsięwzięcia 

organizowane lub współorganizowane przez Powiat.  

Powiat organizuje i finansuje lub współfinansuje imprezy o charakterze promocyjnym m.in. Dożynki 

Powiatowo-Gminne, jubileusze zespołów tanecznych i śpiewaczych, festyny i imprezy plenerowe, 

konkursy wiedzy dla dzieci i młodzieży. 

Powiat organizuje stoiska promocyjno-informacyjnych podczas imprez plenerowych o zasięgu 

regionalnym i ponadregionalnym tj. Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie, Wystawa Rolnicza 

ZIELONE AGRO SHOW,  Noc Muzeów. 
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Powiat regularnie współpracuje z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, domami i ośrodkami kultury, 

szkołami, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, kołami gospodyń oraz jednostkami OSP. W ramach 

niniejszej współpracy Powiat współfinansuje przedsięwzięcia realizowane przez w/w podmioty, 

pomaga merytorycznie w organizacji przedsięwzięć oraz wspiera rzeczowo. 

 

Środki finansowe wydatkowano na zakup lub wykonanie gadżetów promocyjnych, wydanie materiałów 

promocyjnych (publikacje w prasie, folder turystyczny, kalendarze), zakup statuetek, dyplomów 

grawerowanych, organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, patriotycznych         o charakterze 

otwartym, zakup nagród dla laureatów konkursów, dofinasowanie przedsięwzięć zainicjowanych przez 

mieszkańców. 
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KONTROLE ZEWNĘTRZNE 

 

Zestawienie kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Rykach  

 w 2018 r.: 

 

1. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie - Audyt rozpoczęty 28 czerwca 2018 r. – 

„Gospodarowanie środkami publicznymi obejmującymi część oświatowa subwencji ogólnej,     

w tym realizację obowiązków związanych z gromadzeniem i przekazywaniem danych 

stanowiących podstawę na rok 2015. 

 

2. Archiwum Państwowe w Lublinie - Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi         

i dokumentacja niearchiwalną przeprowadzona w dniu 18 września 2018 r. 

  

3. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna 

i Kartograficzna -kontrola działalności powiatowej administracji geodezyjnej 

i kartograficznej przeprowadzona w dniach 9 i 15 października 2018 r.   

  

4. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie kontrola przeprowadzona w dniach 

od 30 listopada do 31 grudnia 2018 r. w zakresie: 

- Ocena prawidłowości wykonywania przez starostw uprawnień w stosunku do fundacji. 

- Ocena prawidłowości organizacji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

- Ocena prawidłowości realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. 

- Ocena efektywności działania szefa obrony cywilnej w zakresie kierowania 

i koordynowania przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie powiatu. 

 

          5. Lubelski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego  w Lublinie – kontrola 

               w zakresie udzielania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 

              Wydawanie zaświadczeń na niezarobkowy przewóz drogowy przeprowadzona w dniach 

              od 10 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.         
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AKTY PRAWNE 

I. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2018 r. 

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot Informacja o wykonaniu  

1.  

Nr XLVI/215/18 
z dnia 25 stycznia 2018 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej 

Wykonanie z dniem podjęcia -25 stycznia 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

2.  
Nr XLVI/216/18 
z dnia 25 stycznia 2018 r. 
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia -25 stycznia 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

3.  

Nr XLVI/217/18 
z dnia 25 stycznia 2018 r. 
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady 

Powiatu w Rykach w Rykach na 2018 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia -25 stycznia 2018 r.  

Wykonanie powierzono Przewodniczącemu Rady Powiatu w Rykach. 

4.  

Nr XLVI/218/18 
z dnia 25 stycznia 2018 r. 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady Powiatu w Rykach na 2018 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia -25 stycznia 2018 r.  

Wykonanie powierzono Przewodniczącym komisji stałych Rady Powiatu w 

Rykach. 

5.  

Nr XLVI/219/18 
z dnia 25 stycznia 2018 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej  Rady Powiatu w Rykach na 2018 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia -25 stycznia 2018 r.  

Wykonanie powierzono Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

6.  

Nr XLVII/220/18 
z dnia 27 lutego 2018 r. 
w sprawie delegowania radnych do Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Ryckiego. 

Wykonanie z dniem podjęcia -27 lutego 2018 r.  

Wykonanie powierzono Przewodniczącej Rady Powiatu. 

7.  

Nr XLVII/221/18 
z dnia 27 lutego 2018 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego 
zarządu nieruchomością pozostającą we 
władaniu Domu Pomocy Społecznej  
w Leopoldowie. 

Wykonanie z dniem podjęcia -27 lutego 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

8.  

Nr XLVII/222/18 
z dnia 27 lutego 2018 r. 
w sprawie określenia rodzaju zadań, na które 
przeznaczono środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przypadające według algorytmu w 2018 roku na 
Powiat Rycki. 

Wykonanie z dniem podjęcia -27 lutego 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

9.  

Nr XLVII/223/18 
z dnia 27 lutego 2018 r. 
w sprawie wyrażenia zgody wyrażenia zgody na 
użycie herbu Powiatu Ryckiego. 

Wykonanie z dniem podjęcia -27 lutego 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

10.  

Nr XLVIII/224/18 
z dnia 28 marca 2018 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej. 

Wykonanie z dniem podjęcia -28 marca 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

11.  
Nr XLVIII/225/18 
z dnia 28 marca 2018 r. 
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia -28 marca 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

12.  
Nr XLIX/226/18 
z dnia 13 kwietnia 2018 r. 
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia -13 kwietnia 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

13.  

Nr L/227/18 
z dnia 25 maja 2018 r. 
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji 
przedmiotowej dla samorządowego zakładu 
budżetowego pn. „Pływalnia powiatowa w 
Rykach” na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 

stycznia 2018 r. 

Wykonanie powierzono Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

14.  
Nr L/228/18 
z dnia 25 maja 2018 r. 
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia -25 maja 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

15.  

Nr L/229/18 
z dnia 25 maja 2018 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XLIV/203/17 Rady 
Powiatu w Rykach z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie ustalenia harmonogramu pracy aptek 
pełniących dyżury nocne oraz całodobowe w 
niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na 
terenie powiatu ryckiego w okresie od 8 stycznia 
2018 roku do 6 stycznia 2019 roku 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 
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16.  

Nr L/230/18 
z dnia 25 maja 2018 r. 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu 
Dęblin w 2018 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia -25 maja 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

17.  

Nr L/231/18 
z dnia 25 maja 2018 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 
stosunku pracy z radnym Powiatu Ryckiego. 

Wykonanie z dniem podjęcia -25 maja 2018 r.  

Wykonanie powierzono Przewodniczącej Rady. 

18.  

Nr LI/232/18 
z dnia 28 czerwca 2018 r. 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania 
budżetu powiatu za 2017 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia -28 czerwca 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

19.  

Nr LI/233/18 
z dnia 28 czerwca 2018 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu 
powiatu za 2017 rok. 

Wykonanie z dniem podjęcia -28 czerwca 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

20.  

Nr LI/234/18 
z dnia 28 czerwca 2018 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej. 

Wykonanie z dniem podjęcia -28 czerwca 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

21.  
Nr LI/235/18 
z dnia 28 czerwca 2018 r. 
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia -28 czerwca 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

22.  

Nr LI/236/18 
z dnia 28 czerwca 2018 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/183/17 
Rady Powiatu Ryckiego z dnia 28 września 2017 
r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu na nieruchomości 
oznaczonej nr 3271/7 położonej przy ul. 
Tysiąclecia w Dęblinie na rzecz PGE 
Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. 

Wykonanie z dniem podjęcia -28 czerwca 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

23.  

Nr LI/237/18 
z dnia 28 czerwca 2018 r. 
w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XXVIII/122/16 Rady Powiatu w Rykach z dnia 
29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na wyodrębnienie i zamianę nieruchomości 
gruntowych z Gminą Ryki bez rozliczania 
różnic w ich wartości. 

Wykonanie z dniem podjęcia -28 czerwca 2018 r.  

 

24.  

Nr LI/238/18 
z dnia 28 czerwca 2018 r. 
w sprawie przekazania w drodze darowizny na 
rzecz Gminy Ryki własności nieruchomości 
stanowiącej działkę gruntu nr 3616/3, 
położonej w Bobrownikach, gmina Ryki. 

Wykonanie z dniem podjęcia -28 czerwca 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

25.  

Nr LII/239/18 
z dnia 24 lipca 2018 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej. 

Wykonanie z dniem podjęcia -24 lipca 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

26.  
Nr LII/240/18 
z dnia 24 lipca 2018 r. 
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia -24 lipca 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

27.  

Nr LII/241/18 
z dnia 24 lipca 2018 r. 
w sprawie zmiany wynagrodzenia Starosty 
Ryckiego w celu dostosowania do stawek 
wynagrodzenia obniżonych przez Radę 
Ministrów. 

Wykonanie z dniem podjęcia 1 lipca 2018 r.  

 

28.  

Nr LII/242/18 
z dnia 24 lipca 2018 r. 
w sprawie wysokości środków Państwowego 
Funduszu  Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 roku przypadające 
według algorytmu na Powiat Rycki na realizację 
zadań określonych w ustawie o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych 

Wykonanie z dniem podjęcia -24 lipca 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

29.  

Nr LIII/243/18 
z dnia 14 sierpnia 2018 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej. 

Wykonanie z dniem podjęcia -14 sierpnia 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

30.  
Nr LIII/244/18 
z dnia 14 sierpnia 2018 r. 
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia -14 sierpnia 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 
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31.  

Nr LIV/245/18 
z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej. 

Wykonanie z dniem podjęcia -27 września 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu 

32.  
Nr LIV/246/18 
z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia -27 września 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu 

33.  

Nr LIV/247/18 
z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 
Powiatu Ryckiego. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

34.  

Nr LIV/248/18 
z dnia 27 września 2018 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr X/52/11 Rady 
Powiatu w Rykach z dnia 26 września 2011 roku 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

35.  

Nr LIV/249/18 
z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy aptek 
pełniących dyżury nocne oraz całodobowe w 
niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na 
terenie powiatu ryckiego w okresie od 7 stycznia 
2019 roku do 5 stycznia 2020 roku. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

36.  

Nr LV/250/18 
z dnia 30 października 2018 r. 
w sprawie zamiaru utworzenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rykach. 

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu.  

SP ZOZ nie został powołany. Rada nowej kadencji utworzyła podmiot 

leczniczy w formie spółki handlowej. 

37.  
Nr LV/251/18 
z dnia 30 października 2018 r. 
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia -30 października 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu 

38.  

Nr LV/252/18 
z dnia 30 października 2018 r. 
w sprawie określenia tygodniowego wymiaru 
godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa 
w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, 
nauczycieli szkół i poradni psychologiczno-
pedagogicznych prowadzonych przez Powiat 
Rycki. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

39.  

Nr I/1/18 
z dnia 20 listopada 2018 r. 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Powiatu w Rykach. 

Wykonanie z dniem podjęcia -20 listopada 2018 r.  

40.  

Nr I/2/18 
z dnia 20 listopada 2018 r. 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 
Powiatu w Rykach. 

Wykonanie z dniem podjęcia -20 listopada 2018 r. 

41.  
Nr I/3/18 
z dnia 20 listopada 2018 r. 
w sprawie wyboru Starosty Ryckiego. 

Wykonanie z dniem podjęcia -20 listopada 2018 r. 

42.  
Nr I/4/18 
z dnia 20 listopada 2018 r. 
w sprawie wyboru Wicestarosty Ryckiego. 

Wykonanie z dniem podjęcia -20 listopada 2018 r. 

43.  

Nr I/5/18 
z dnia 20 listopada 2018 r. 
w sprawie wyboru nieetatowych członków 
Zarządu Powiatu Ryckiego. 

Wykonanie z dniem podjęcia -20 listopada 2018 r. 

44.  

Nr I/6/18 
z dnia 20 listopada 2018 r. 
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia 
Starosty Ryckiego. 

Wykonanie z dniem podjęcia -20 listopada 2018 r. 

45.  

Nr I/7/18 
z dnia 20 listopada 2018 r. 
w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Powiatu w Rykach oraz ustalenia przedmiotu ich 
działania i składu osobowego. 

Wykonanie z dniem podjęcia -20 listopada 2018 r.  

Wykonanie powierzono Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

46.  

Nr II/8/18 
z dnia 10 grudnia  2018 r. 
w sprawie utworzenia podmiotu leczniczego w 
formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
pod firmą „Szpital powiatowy w Rykach”. 

Wykonanie z dniem podjęcia -10 grudnia 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu w Rykach. 

47.  
Nr II/9/18 
z dnia 10 grudnia  2018 r. 
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia -10 grudnia 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu w Rykach. 

48.  Nr II/10/18 
z dnia 10 grudnia  2018 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia -10 grudnia 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu w Rykach. 



 

 

241 

 

w sprawie przejęcia od Wojewody Lubelskiego 
zadań publicznych z zakresu administracji 
rządowej. 

49.  

Nr II/11/18 
z dnia 10 grudnia  2018 r. 
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i 
przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi 
oraz wysokości kosztów powstałych w razie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu 
obowiązujących w 2019 roku. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od 

dnia 1 stycznia 2019 roku. 

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

50.  

Nr II/12/18 
z dnia 10 grudnia  2018 r. 
w sprawie delegowania radnych do Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Ryckiego. 

Wykonanie z dniem podjęcia -10 grudnia 2018 r.  

Wykonanie powierzono Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

51.  

Nr III/13/18 
z dnia 14 grudnia  2018 r. 
Stanowisko w sprawie wniesienia apelacji od 
wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 24 
października 2018 r. IX GC 160/14 w sprawie z 
powództwa Syndyka masy upadłości „Klinika” – 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Nałęczowie w upadłości likwidacyjnej. 

Wykonanie z dniem podjęcia -14 grudnia 2018 r.  

52.  
Nr IV/14/18 
z dnia 21 grudnia  2018 r. 
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia -21 grudnia 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu w Rykach. 

53.  

Nr IV/15/18 
z dnia 21 grudnia  2018 r. 
w sprawie powierzenia Miastu Dęblin zadania 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. 

Wykonanie z dniem podjęcia -21 grudnia 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu Ryckiego. 

54.  

Nr IV/16/18 
z dnia 21 grudnia  2018 r. 
w sprawie wydatków, które nie wygasają z 
upływem roku budżetowego 2018. 

Wykonanie z dniem podjęcia -21 grudnia 2018 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu w Rykach. 

55.  
Nr IV/17/18 
z dnia 21 grudnia  2018 r. 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

56.  

Nr IV/18/18 
z dnia 21 grudnia  2018 r. 
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji 
przedmiotowej dla samorządowego zakładu 
budżetowego pn. Pływalnia powiatowa w 
Rykach” na 2019 rok. 

Wykonanie z dniem podjęcia -21 grudnia 2018 r.  

Wykonanie powierzono Przewodniczącemu Zarządu Powiat. 

57.  
Nr IV/19/18 
z dnia 21 grudnia  2018 r. 
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

 

 

II. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte przed 1 stycznia 2018 r. 

ale obejmujące swym zakresem 2018 r.  

Lp. 
Uchwała (numer/data 

podjęcia/przedmiot 
Informacja o wykonaniu  

1.  

Nr XV/74/15 

z dnia 29 grudnia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju 

lokalnego powiatu ryckiego na lata 

2015-2022. 

Wykonanie z dniem podjęcia -29 grudnia 2015 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

2.  

Nr XXV/111/16 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

w sprawie wspólnej realizacji projektu 

„e-Geodezja – cyfrowy zasób 

geodezyjny Województwa 

Lubelskiego”, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, 

Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

Wykonanie z dniem podjęcia -31 sierpnia 2016 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

3.  
Nr XXV/114/16 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia -31 sierpnia 2016 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 
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w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

programu polityki zdrowotnej pn. 

„Program profilaktyki zakażeń 

pneumokokowych w oparciu o 

szczepienia przeciwko pneumokokom 

w województwie lubelskim w latach 

2016 – 2021” 

4.  

Nr XXXII/172/17 

z dnia 27 czerwca 2017 r. 

w sprawie uchwalenia Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie 

Ryckim na lata 2017-2022. 

Wykonanie z dniem podjęcia -27 czerwca 2017 r.  

Wykonanie powierzono Przewodniczącemu Zarządu Powiatu oraz Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach. 

5.  

Nr XLII/184/17 

z dnia 28 września 2017 r. 

w sprawie wspólnej realizacji projektu 

„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” 

poprawa spójności komunikacyjnej 

województwa lubelskiego poprzez 

budowę i przebudowę dróg 

powiatowych usprawniających 

dostępność komunikacyjną do 

regionalnych i subregionalnych centrów 

rozwoju” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i 

ekologiczny transport Działanie 8.2 

Lokalny układ transportowy 

Wykonanie z dniem podjęcia -28 września 2017 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu w Rykach. 

 

III. Rejestr Zarządzeń Starosty Ryckiego wydanych w 2018 r. 
 

Zarządzenie nr z dnia w sprawie 

1/2018 4.01.2018 
 

Zarządzenie Starosty Ryckiego w sprawie ustalenia harmonogramu 
przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na 
stan archiwum zakładowego, a także wprowadzenia wzorów środków 
ewidencyjnych stosowanych podczas archiwizowania dokumentów.  

2/2018 
 

  
 
 

3/2018 
 

24.01.2018 Zarządzenie Starosty Ryckiego w sprawie zmian w planie finansowym 
jednostki na 2018 r. 

4/2018 
 

25.01.2018  Zarządzenie Starosty Ryckiego w sprawie powołania Komendanta 
Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej w Rykach 

5/2018 25.01.2018 Zarządzenie Starosty Ryckiego w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, 
kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie 
Powiatowym w rykach na potrzeby realizacji projektu " Nowoczesne ośrodki 
kształcenia zawodowego w powiecie ryckim" w rama Osi priorytetowej 13: 
Infrastruktura Społeczna Działanie: 13.6 Infrastruktura kształcenia 
zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, umowa nr RPLU.13.06.00-06-
0022/16-00. 

6/2018 
 

25.01.2018 Zarządzenie Starosty Ryckiego w sprawie powołania Zespołu Projektowego 
ds. realizacji projektu "Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku 
pracy" w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacja i kompetencje, 
Działanie 12.4. Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województw Lubelskiego na lata 2014 - 2020 

7/2018 
 

25.01.2018 Zarządzenie Starosty Ryckiego w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, 
kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie 
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Powiatowym w Rykach na potrzeby realizacji projektu "Dostosowanie 
edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy" w ramach Osi Priorytetowej 12 
Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014 - 2020, umowa nr.: 226/RPLU.12.4.00-06-0006/17-00   

8/2018 
 

31.01.2018 Zarządzenie Starosty Ryckiego w sprawie średniego miesięcznego kosztu 
utrzymania mieszkańca w Domu pomocy Społecznej im. siostry Heleny 
Drozdowskiej w Leopoldowie. 

9/2018 
 

06.02.2018 Zarządzenie Starosty Ryckiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wyłonienie kandydata 
na wolne stanowisko urzędnicze - Asystent kierownika projektu 
"Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy" 
współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 12 
Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe 
(nomenklatura służbowa: specjalista /podinspektor/inspektor ds. 
pozyskiwania i zarządzania funduszami zewnętrznymi). 

10/2018 
 

15.02.2018 Zarządzenie Starosty Ryckiego w sprawie zmian w planie finansowym 
jednostki na 2018 r . 

11/2018 
 

15.02.2018 Zarządzenie Starosty Ryckiego w sprawie powołania Komisji do 
przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 

12/2018 
 

15.02.2018 Zarządzenie  Starosty Ryckiego zmieniające Zarządzenie Starosty Ryckiego 
6/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r, w sprawie powołania Zespołu 
Projektowego ds. realizacji projektu "Dostosowania edukacji zawodowej do 
potrzeb rynku pracy" w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i 
kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020        

13/2018 
 

07.03.2018 Zarządzenie Starosty Ryckiego w sprawie wyliczenia umożliwiającego 
odliczenie podatku naliczonego w odniesieniu do nabywania towarów i usług 
wykorzystywanych do celów mieszanych i jego stosownie. 

14/2018 
 

12.03.2018 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa o Porządku 
 

15/2018 
 

13.03.2018 w sprawie zmian w planie finansowy jednostki na 2018 r. 

16/2018 
 

20.03.2018 w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz 
administratora systemu 
w Starostwie Powiatowym w Rykach 

17/2018 
 

20.03.2018 w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. realizacji projektu 
"Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy" w ramach Osi 
Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 
Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 

18/2018 
 

20.03.2018 w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. realizacji projektu 
"Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim" w 
ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura kształcenia zawodowego i 
ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
lubelskiego na lata 2014-2020. 

19/2018 27.03.2018 w sprawie zmian w Systemie Rozwoju Wiedzy i Kompetencji pracowników 
Starostwa Powiatowego w Rykach 

20/2018 27.03.2018 w sprawie zmian w Systemie Rozwoju Wiedzy i Kompetencji pracowników 

https://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=1245846
https://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=1245846
https://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=1245846
https://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=1253867
https://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=1253867
https://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=1253867
https://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=1253867
https://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=1253867
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Starostwa Powiatowego w Rykach 

21/2018 04.04.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika 
Praw Konsumenta w 2017 r. 

22/2018 
 

04.04.2018 w sprawie wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Rykach systemu 
zarządzania jakością zgodnego z norma PN-EN 9001:2015 

23/2018 
 

04.04.2018 w sprawie ustalenia auditorów wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w 
Rykach 

24/2018 
 

09.04.2018 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na 2018 r. 

25/2018 
 

19.04.2018 w sprawie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych w Starostwie 
Powiatowym w Rykach 

26/2018 
 

19.04.2018 w sprawie wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Rykach systemu 
zarządzania jakością zgodnego z norma PN-EN 9001:2015 

27/2018 
 

09.05.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu w ramach 
projektu " Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy" 
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 102 Edukacja, kwalifikacje i 
kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-20120 

28/2018 09.05.2018 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na 2018 r. 

 

29/2018 22.05.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 
wolne stanowisko urzędnicze ds. transportu i ruchu drogowego w Wydziale 
Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Rykach 

30/2018 24.05.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 
wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Wydziale Ochrony  
Środowiska 
 i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Rykach. 

31/2018 25.05.2018 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy 
wobec starosty innych niż nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy. 

32/2018 04.06.2018 w sprawie określenia terminu okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników 
Starostwa Powiatowego w Rykach w 2018 r. 

33/2018 18.06.2018  w sprawie kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji 
udzielanych niepublicznym szkołom działającym na terenie Powiatu Ryckiego 

34/2018 21.06.2018 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na 2018 r. 

35/2018 25.06.2018  w sprawie zatwierdzenia dokumentacji ochrony informacji niejawnych w 
Starostwie Powiatowym w Rykach.  

36/2018 02.07.2018 w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 58/2017 Starosty ryckiego z dnia 27 
grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości 

37/2018 02.07.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego 
służbę przygotowawczą 
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38/2018 09.07.2018 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na 2018 r. 

39/2018 13.07.2018  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 
wolne stanowisko urzędnicze ds. nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 
Wydziale Ochrony środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w 
Rykach. 

40/2018 19.07.218  w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych 

41/2018 19.07.2018 w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych 

42/2018 24.07.2018  w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych 
dyżurów na terenie powiatu ryckiego w stanach gotowości obronnej państwa. 

43/2018 1.08.2018 w sprawie przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pk. "WISŁA 
-18" 

44/2018 01.08.2018 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w 
Rykach 

45/2018 08.08.2018 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w 
Rykach 

46/2018 09.08.2018 Zmieniające Zarządzenie Starosty ryckiego Nr 20/212 z dnia 9 lipca 2012 r. w 
sprawie struktury i szczegółowego zakresu zadań wykonywanych przez 
Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Rykach  

47/2018 27.08.2018 w sprawie przyznania stypendium Starosty Ryckiego za wybitne osiągnięcia w 
nauce w roku szkolnym 2017/2018 

48/2018 06.09.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem wyłonienia laureatów 
etapu powiatowego VI REGIONALNEJ OLIMPIADY WIEDZY O 
ZDROWIU PSYCHICZNYM 

49/2018 10.09.2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa 
Pow3iatowego w Rykach 

50/2018 12.09.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 48/2018 Starosty Ryckiego z dnia 6 września 
2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem wyłonienia 
laureatów etapu powiatowego VI REGIONALNEJ OLIMPIADY WIEDZY 
O ZDROWIU PSYCHICZNYM . 

51/2018 12.08.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 
wolne stanowisko urzędnicze ds. uprawnień kierowców w Wydziale 
Komunikacji w starostwie Powiatowym w Rykach. 

52/2018 12.09.2018 w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki8 na 2018 r. 

 

53/2018 12.09.2018 w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu 
teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych w Starostwie 
Powiatowym w Rykach. 

54/2018 25.09.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 
wolne stanowisko urzędnicze ds. 
z zakresu rozliczeń i księgowości funduszy unijnych w Wydziale Finansowym 
w Starostwie Powiatowym w Rykach. 

55/2018 02.10.2018 w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. realizacji projektu „ 
Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy” w ramach Osi 
Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 
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Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020. 

56/2018 02.10.2018 Likwidacja stanowiska pracy 

 

57/2018 08.10.2018  

w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na 2018 r. 

 

 

58/2018 09.10.2018 w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

 

59/2018 17./10.2018 w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

60/2018  
25.10.2018 

 

 Zarządzenie Starosty Ryckiego w sprawie przyjęcia "Harmonogramu 

inwentaryzacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Rykach 

w 2018 r." 

 

61/2018 31.10.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego 
służbę przygotowawczą 

62/2018 14.11.2018 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na 2018 r.   

63/2018 20.11.2018  w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 64/10 Starosty Powiatu Ryckiego z dnia 
20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji, obiegu i kontroli 
dokumentów finansowych w Starostwie Powiatowym w Rykach 
 

64/2018 
 

26.11.2018  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia 
inwentaryzacji metoda spisu z natury składników majątkowych. 

65/2018 
 
 

26.11.2018 Zarządzenie Starosty Ryckiego zmieniające Zarządzenie Starosty Ryckiego Nr 
20/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie struktury i szczegółowego zakresu 
zadań wykonywanych przez Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego 
w Rykach. 

66/2018 
 
 

26.11.2018    Zarządzenie Starosty Ryckiego w sprawie powołania Komisji 
inwentaryzacyjnej składników majątkowych i sprzętu obrony cywilnej 
będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Rykach oraz w 
jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Szefa Obrony Cywilnej 
Powiatu Ryckiego 

67/2018 05.11.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacji do przeprowadzenia naboru na 
wolne stanowisko urzędnicze- radca prawnych w Starostwie Powiatowym w 
Rykach 

68/2018 05.12.2018 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na 2018 r  

69/2018 07.12.2018 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w 
Starostwie Powiatowym w Rykach  

70/2018 07.1.2018 w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót zleconych przez wydział 

https://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=1328359
https://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=1328359
https://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=1328359
https://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=1328359
https://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=1328685
https://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=1328685
https://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=1328685
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Geodezji Kartografii i Katastru Nieruchomości 

 

71/2018 
 
 

31.12.2018 w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego 
obowiązku obrony w 2019 r.  

 

72/2018 31.12.2018 W sprawie zmian w zarządzeniu Nr 58/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. 
Starosty Ryckiego w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości. 

73/2018  31.12.2018 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji 
związanej z realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych 
przez Powiat Ryki. 

 
 


