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Wprowadzenie 

 

  

Zarząd Powiatu przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje 

najistotniejsze informacje dotyczące realizacji uchwał rady i zarządu, budżetu, programów 

i strategii oraz innych istotnych informacji z podejmowanych działań na rzecz zaspokajania 

potrzeb lokalnej społeczności. Opracowany dokument zawiera zbiór wszystkich 

najważniejszych działań podejmowanych przez organ wykonawczy, w celu realizacji zadań 

powiatu wynikających z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów 

szczególnych wynikających z innych ustaw i aktów wykonawczych. Obejmuje przede 

wszystkim proces realizacji wszystkich zadań i kompetencji organu wykonawczego, w tym 

zaangażowanie poszczególnych jednostek organizacyjnych w realizację zadań publicznych. 

Zawiera szczegółowe dane ilustrujące działalność bieżącą w rocznej, ale i wieloletniej 

perspektywie. Prezentuje dane finansowe, realizację projektów dofinansowanych ze źródeł 

zewnętrznych oraz działalność wynikającą ze specyfiki jednostek organizacyjnych. 

Niniejszy raport został przygotowany w oparciu o materiały przedłożone przez 

poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne powiatu. 

 

Przedstawiony dokument stanowi podstawę do debaty nad stanem Powiatu 

Parczewskiego. Zawarto w nim wszelkie dane niezbędne do podsumowania realizacji zadań 

i podejmowanych działań, będących istotą funkcjonowania jednostki samorządu 

terytorialnego, którą jest powiat.  

 

 

I. Podstawowe dane dotyczące powiatu 
 

Powiat Parczewski jest jednym z 24 powiatów województwa lubelskiego położony w jego 

północno- wschodniej części. Powiat Parczewski graniczy z następującymi powiatami: 

• od północy z powiatami bialskim i radzyńskim, 

• od południa z powiatem łęczyńskim, 

• od zachodu z powiatem lubartowskim, 

• od wschodu z powiatem włodawskim. 

 

W skład administracyjny powiatu wchodzą następujące jednostki terytorialne:  

• gmina miejsko-wiejska: Parczew 

• gminy wiejskie: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Podedwórze, Siemień, Sosnowica. 
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Powiat Parczewski ma powierzchnię 95.262 ha. Zamieszkuje go 33 810 osób. Miasto Parczew 

jest siedzibą powiatu i zamieszkuje w nim 10 395 osób (według GUS stan na 31 grudnia 

2021r.)  

 

Budżet powiatu na rok 2021 został uchwalony uchwałą Nr XXI/122/2021 Rady Powiatu 

w Parczewie z dnia 29.01.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. Rada 

wielokrotnie go zmieniała uchwałami. Podejmowano je w związku z informacjami 

o przyznaniu Powiatowi dotacji i innych środków, rozstrzygnięciami postępowań 

przetargowych oraz bieżącymi potrzebami wynikającymi z podejmowanych działań. Na 

podstawie podjętych uchwał Zarząd Powiatu dokonywał zmian planów finansowych 

jednostek organizacyjnych powiatu oraz informował je o zachodzących zmianach.  

  

Podstawowe dane finansowe budżetu powiatu w układzie porównawczym ostatnich  

trzech lat  na koniec 2019 r.,  2020 r. i 2021 r. 

Wyszczególnienie wykonanie 2019 r. wykonanie 2020 r.           wykonanie 2021 r. 

Dochody ogółem 48 409 375,43 zł 49 919 141,38 zł                   44 632 847,52 zł  

dochody bieżące 33 377 087,20 zł 35 940 532,80 zł                    38 773 966,43 zł 

dochody majątkowe 15 032 288,23 zł 13 978 608,58zł                       5 858 881,09 zł 

Wydatki ogółem 45 439 321,95 zł 50 622 227,92 zł                    48 331 272,44 zł 
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wydatki bieżące 29 536 299,21 zł 32 889 595,58 zł                    35 323 721,17 zł  

wydatki majątkowe 15 903 022,74 zł 17 732 632,34zł                      13 007 551,27 zł  

Nadwyżka (deficyt) + 2 970 053,48 zł        -706 086,54 zł                       3 698 424,92 zł 

Przychody 7 065 108,19 zł     14 601 734,11zł                     12 502 220,01 zł 

Rozchody 1 088 427,56 zł    2 788 427,56zł                       1 923 892,52  zł 

 

Dochody powiatu ogółem wykonane w 2021 r. na jednego mieszkańca powiatu wyniosły  

1 320,11 zł natomiast wydatki wykonane w przeliczeniu na jednego mieszkańca – 1 429,50zł. 

 

1. Ogólny opis działalności Zarządu Powiatu w 2021 r. 

 

Do najważniejszych zagadnień, jakimi zajmował się Zarząd Powiatu w 2021 roku, należały 

sprawy związane z przygotowaniem projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w Parczewie 

oraz wykonywaniem uchwał podjętych przez Radę Powiatu, w tym wykonywanie uchwały 

budżetowej powiatu i zadań inwestycyjnych oraz gospodarowanie mieniem powiatu. 

W 2021 r. Zarząd Powiatu w Parczewie odbył 40 posiedzeń i podjął 190 uchwał. 

Zdecydowana większość podjętych przez zarząd uchwał dotyczyła spraw związanych z: 

1) budżetem powiatu,  w szczególności uchwał w sprawie: 

• zmiany budżetu powiatu;  

• zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

•  przyjęcia szczegółowego podziału zmian budżetu powiatu;  

• zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych samorządowi powiatu; 

• kwartalnej informacji z wykonania budżetu powiatu; 

• lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu; 

•  zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz 

spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów; 

•  przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu 

Parczewskiego oraz kierownikom powiatowych inspekcji i straży niektórych 

uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów oraz przekazania uprawnień do 

dokonywania przeniesień planowanych wydatków w toku wykonania budżetu 

powiatu w 2021 r.; 

• Informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dla dochodów pochodzących 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; 

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej- Centrum 

Kultury w Parczewie za 2020 r.; 

• przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2020, 

i informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=136&p1=szczegoly&p2=1475341
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=136&p1=szczegoly&p2=1475354
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=136&p1=szczegoly&p2=1475354
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=136&p1=szczegoly&p2=1442096
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1350589
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1350589
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1396629
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1396629
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1374411
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1374411
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1374411
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1374411
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1374411
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=136&p1=szczegoly&p2=1377843
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• przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, informacji 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie, Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie, Powiatowej Biblioteki 

Publicznej- Centrum Kultury w Parczewie za I półrocze 2021 roku; 

• W sprawie wprowadzenia procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania 

niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach 

podatkowych przez Powiat parczewski, Starostwo Powiatowe i jednostki 

organizacyjne powiatu parczewskiego;  

• projektu budżetu powiatu na 2022 r; 

2) oświatą, w szczególności: stypendia za wyniki w nauce i sporcie  na rok szkolny 

2021/2022, nauczania indywidualnego uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 

Parczewski; 

3) gospodarowania mieniem będącym własnością powiatu, w szczególności w sprawie: 

• nabycia nieruchomości; 

• ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bądź dzierżawy; 

• ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lub dzierżawy; 

• wyrażenia zgody na wynajęcie części powierzchni nieruchomości budynkowych 

będących w nieodpłatnym użytkowaniu SPZOZ w Parczewie stanowiących własność 

Powiatu Parczewskiego; 

• w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego stanowiącymi 

własność powiatu parczewskiego;  

• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bądź nieodpłatne przekazanie środków 

trwałych przez kierowników jednostek organizacyjnych ; 

Zarząd Powiatu podejmował uchwały dotyczące kierowników jednostek organizacyjnych 

powiatu w szczególności w sprawie: 

• ustalenia im wynagrodzenia, przyznania nagród rocznych  

• ustalenia dodatku motywacyjnego oraz innych dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd 

powiatowy; 

• udzielenia kierownikom jednostek upoważnień i pełnomocnictw; 

• powierzenia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Parczewie oraz odwołania Dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie i powierzenia obowiązków ; 

• ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Parczewie; 

• powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie 

oraz powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Parczewie i Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury 

w Parczewie;  

https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=136&p1=szczegoly&p2=1422176
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=136&p1=szczegoly&p2=1422176
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=136&p1=szczegoly&p2=1422176
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=136&p1=szczegoly&p2=1422176
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=136&p1=szczegoly&p2=1422176
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=136&p1=szczegoly&p2=1422176
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1519489
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• wyrażenia zgody na dodatkową pracę i wynagrodzenie z racji pełnienia dyżurów 

opieki zdrowotnej przez Kierownika SP ZPOZ ; 

Pozostałe uchwały dotyczyły między innymi:  

• zatwierdzenia planu i zakresu kontroli Organizatora  rodzinnej pieczy zastępczej 

i rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Parczewskiego; 

• ustalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Parczewie;  

• ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości 

równej lub wyższej niż 130  000 zł. w Starostwie Powiatowym w Parczewie;  

• używania prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych przez 

kierowników jednostek organizacyjnych ; 

• ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej, w sprawie wyboru ofert na 

realizację tych zadań; 

• ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania z zakresu 

administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego 

na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu parczewskiego w roku 2022 oraz 

w sprawie wyboru ofert na realizację zadania; 

• ustalenia składów komisji konkursowych; 

• przyjęcia sprawozdań  podmiotów wykonujących powierzone zadania publiczne; 

•  przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej w 2021 r.; 

• zgody na użycie herbu Powiatu Parczewskiego; 

•  opinii projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sosnowica na lata2022-

2025 z perspektywą na lata 2026-2029 oraz opinii w sprawie zaliczenia do kategorii 

dróg drogi powiatowej na terenie Powiatu Łęczyńskiego.  

 

Ponadto Zarząd rozpatrywał wnioski składane przez kierowników wydziałów starostwa 

powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu, a także instytucji i organizacji 

znajdujących się na terenie powiatu. Realizując zadania powiatu Zarząd Powiatu w imieniu 

Powiatu zawarł 18 porozumień i 111 umów.  

 

Zarząd Powiatu w Parczewie nie podejmował nowych działań w zakresie 

infrastruktury powstałej na skutek zakończonej trwałości realizacji projektu pn. „Regionalna 

Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód”. Wieża (Królewski Dwór i Jabłoń)  pozostaje 

na majątku Powiatu, a grunt na którym jest usytuowana stanowi własność Gminy Parczew i 

Gminy Jabłoń. Włodarze tych gmin w 2021 r. nie zajęli wiążącego stanowiska w tej sprawie 

obejmującego zbycie gruntu zajętego pod tymi wieżami.  

https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1564195
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1564195
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1564195
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1564195
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1356802
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1. Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne  

 

Zarząd Powiatu w Parczewie swoje zadania wykonywał przy pomocy Starostwa 

Powiatowego w Parczewie. Siedziba Starostwa mieści się w budynku zlokalizowanym 

w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami w budynku przy ul. Wojska Polskiego 21. a Powiatowy Zespół do spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności mieści się przy ul. Jana Pawła II 36.  

W 2021 Powiat uczestniczył w projekcie „Dostępny urząd” w ramach umowy nr 

WRR/000394/03/D z dnia 25.06.2021 r. o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach 

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B. Celem projektu była 

likwidacja barier architektonicznych na parterze budynku użyteczności publicznej Starostwa 

Powiatowego w Parczewie i Urzędu Miejskiego w Parczewie, która obejmowała 

dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych czterech toalet (dwie damskie i dwie 

męskie) na parterze budynku. Koszt realizacji projektu - 131 479,95 zł w tym kwota 

przyznana przez PFRON - 43 766,31 zł, udział innych niż PFRON źródeł finansowania projektu: 

środki własne powiat -  66 759,59 zł, dotacja celowa Gminy Parczew - 20 954,05 zł 

Efektem realizacji projektu „Dostępny urząd” jest wyrównanie szans osób 

niepełnosprawnych w dostępie do pomieszczeń budynku użyteczności publicznej. Zgodnie 

z danymi Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Parczewie liczba osób 

niepełnosprawnych w powiecie parczewskim w IV kwartale 2021 r. wynosiła: 204 osoby, w tym 

22 osoby do 18 roku życia. 

Ponadto w roku 2021  wykonano remonty pomieszczeń w budynku administracyjnym 

przy ul. Warszawskiej 24 zajmowane przez Starostwo Powiatowe. Prace remontowe wraz 

z materiałami budowlanymi i zakupem mebli stanowiły koszt w wysokości 134 364,20 zł. 

Pomimo pandemii w obszarze administracji nie odnotowano spadków liczby 

załatwianych spraw czy ilości wydawania decyzji, a wręcz przeciwnie w wielu obszarach 

działalności trend utrzymywał się na tym samym poziomie (np. liczba zarejestrowanych 

pojazdów czy ilość wydawanych decyzji i dokumentów w Wydziale Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz liczby zgłoszeń budowlanych 

i zarejestrowanych dzienników budów w Wydziale Architektury Inwestycji i Zamówień 

Publicznych) 

W 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Parczewie zostało zarejestrowanych 

za pośrednictwem systemu elektronicznego obiegu dokumentów 16087 dokumentów (bez 

Wydziału (Komunikacji). Wpłynęło za pośrednictwem ePuap 1342 dokumentów, zaś wysłano 

za pośrednictwem ePuapu 330 dokumentów. Wpłynęło i udzielono 80 odpowiedzi na 

wnioski o informację publiczną. W niniejszym opracowaniu obrazując pracę Starostwa 

skupiono się na komórkach organizacyjnych, które mają największy kontakt z mieszkańcami 

powiatu i są najbardziej istotne z punktu widzenia obywatela. 

Faktyczny stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym na koniec roku 2021 wynosił 62 

pracowników w tym na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych było 53 pracowników zaś 

9 pracowników zatrudnionych było na stanowiskach pomocniczych i obsługi. 
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Schemat 1. Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Parczewie na koniec roku 

2021  
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Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, w celu wykonywania zadań, powiat może 

tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.  

 

Powiatowe jednostki organizacyjne 

1) Dom Pomocy Społecznej w Kalince; 

2) Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie; 

3) Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie; 

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie; 

5) I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie; 

6) Zespół Szkół  im. Stanisława Staszica w Parczewie; 

7) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Parczewie; 

8) Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie; 

9) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie; 

10) Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie.   

 

II. Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Parczewie 

 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy o samorządzie powiatowym Zarząd 

Powiatu przy pomocy starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych realizował 

uchwały podjęte przez Radę Powiatu w 2021 r. Zarząd Powiatu w Parczewie wykonywał 

uchwały Rady Powiatu w sposób w nich określony oraz zgodnie z przepisami prawa.  

Rada Powiatu w 2021 r. obradowała na 10 sesjach i podjęła 66 uchwał. Tematyka uchwał 

dotyczyła: 

1) uchwały związane z budżetem tj. uchwały budżetowej na 2021 r.; o zmianie uchwały 

budżetowej na rok 2021, o zmianie wieloletniej prognozy finansowej oraz 

o zatwierdzeniu podziału środków PFRON i jego zmianach; 

Szczegółowe omówienie wykonania budżetu powiatu zostało przedstawione 

w sprawozdaniu z wykonania budżetu i podlega odrębnej ocenie w procedurze 

absolutoryjnej.  

2) uchwały wynikające z kompetencji rady powiatu o charakterze organizacyjnym; 

3) pozostałe uchwały omówione w tabeli 1 i 2, które Zarząd Powiatu wykonywał. 

 

Podjęte przez Radę Powiatu uchwały Starosta Parczewski zgodnie z ustawą o samorządzie 

powiatowym przekazał do organu nadzoru jakim są w zakresie zgodności z prawem – 

Wojewoda Lubelski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Lublinie. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
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Tabela 1. Uchwały podjęte w 2021 r., które Zarząd Powiatu wykonywał 

 

Lp. 

 

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) 

 

Informacja o wykonaniu  

1.  

Uchwała Nr XXII/127/2021 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 29.01.2021 w sprawie „Programu 
ochrony środowiska dla Powiatu Parczewskiego na 
lata 2021-2024” 

Zgodnie z zapisami zawartymi 
w dokumencie w ramach 
monitoringu z realizacji 
programu.  

2.  

Uchwała Nr XXII/130/2021 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 29.01.2021 w sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie w Powiecie Parczewskim na lata 2021-
2025 

realizacja programu opisana w 
części III raportu pkt 10 ppkt 
10.1 

3.  

Uchwała Nr XXIII/136/2021 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 12.05.2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia program naprawczego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Parczewie  

zrealizowana upoważnienie 
ustawowe 

4.  

Uchwała Nr XXIII/137/2021 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 12.05.2021 r. w sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 
w Powiecie Parczewskim na lata 2021 – 2023 

realizacja programu opisana w 
części III raportu pkt.3 ppkt 
3.4.1 

5.  

Uchwała Nr XXIII/138/2021 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 12.05.2021 r. w sprawie przyjęcia 
rocznego sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Parczewie  

zrealizowana upoważnienie 
ustawowe 

6.  

Uchwała Nr XXV/148/2021 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 22.06.2021 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Parczewie  

skarga została uznana za 
zasadną 

7.  

Uchwała Nr XXV/149/2021 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 22.06.2021 r w sprawie 
podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin 
zastępczych zawodowych z tytułu sprawowania 
pieczy zastępczej 

zrealizowana, przyznana 
wysokość wynagrodzenia była 
wypłacana jednej rodzinie 
zawodowej 

8.  
Uchwała Nr XXV/150/2021 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 22.06.2021 w sprawie przyjęcia 

zrealizowana upoważnienie 
ustawowe 

https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1622049
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1622049
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1622049
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1622028
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1622028
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1622028
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1622028
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1622028
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1635496
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1635496
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1635496
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1635496
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1635500
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1635500
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1635500
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rocznego sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Parczewie 

9.  

Uchwała Nr XXV/151/2021 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 22.06.2021 r w sprawie oceny 
sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Parczewie 

zrealizowana, upoważnienie 
ustawowe 

10.  

Uchwała Nr XXVI/157/2021 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 10.09.2021r. w sprawie oceny 
sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Parczewie 

zrealizowana upoważnienie 
ustawowe 

11.  

Uchwała Nr XXVI/158/2021 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 10.09.2021r. w sprawie 
uchwalenia „Programu Promocji Zatrudnienia i 
Aktywizacji Rynku Pracy Powiatu Parczewskiego na 
lata 2021-2025” 

realizacja programu opisana w 
części III raportu pkt 12 ppkt 
12.3 

12.  

Uchwała Nr XXVI/160/2021 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 10.09.2021r w sprawie 
podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin 
zastępczych zawodowych oraz prowadzących 
rodzinne domy dziecka 

zrealizowana, przyznana 
wysokość wynagrodzenia była 
wypłacana jednej rodzinie 
zawodowej 

13.  

Uchwała Nr XXVII/161/2021 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 30.09.2021r w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Gminie Parczew. 

Udzielona pomoc Gminie 
Parczew w formie dotacji 
przeznaczona była na 
opracowanie dokumentacji 
remontu budynku 
administracyjnego będącego 
siedzibą Starostwa 
Powiatowego i Urzędu 
Miejskiego  

14.  

Uchwała Nr XXVII/164/2021 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 30.09.2021r w sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim na 
lata 2021 – 2025 

zrealizowana upoważnienie 
ustawowe 

15.  

Uchwała Nr XXVII/165/2021 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 30.09.2021r w sprawie przyjęcia 
„Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami 
Powiatu Parczewskiego na lata 2021-2024” 

zrealizowana upoważnienie 
ustawowe 

16.  Uchwała Nr XXVII/166/2021 Rady Powiatu w zrealizowana - akt notarialny 

https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1651229
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1651229
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1651229
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1651229
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1556136
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1556136
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1556136
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1556136
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1673968
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1673968
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1673968
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1673968
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1673978
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1673978
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1673978
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1673978
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1679916
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1679916
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1679916
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1679916
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1679919
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1679919
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1679919
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Parczewie z dnia 30.09.2021r w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Parczewskiego 

Nr 9616//2021 z dnia 9 grudnia 
2021 r sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym   

17.  

Uchwała Nr XXVII/167/2021 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 30.09.2021r w sprawie 
pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogę 
powiatową Nr 1630 L ul. Polna położoną na terenie 
miasta Parczewa, Gmina Parczew 

zrealizowana upoważnienie 
ustawowe 

18.  

Uchwała Nr XXVIII/168/2021 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 28.10.2021 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Bialskiemu 

Udzielono pomocy na 
organizację VIII Regionalnej 
Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu 
Psychicznym – Biała Podlaska 
2021 

19.  

Uchwała Nr XXVIII/171/2021 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 28.10.2021 r. w sprawie 
uchwalenia „Rocznego programu współpracy 
Powiatu Parczewskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2022” 

realizacja  od 1 stycznia 2022 r.  

20.  

Uchwała Nr XXVIII/172/2021 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 28.10.2021 r. w sprawie 
uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości oraz porządku publicznego i 
bezpieczeństwa obywateli na lata 2021 – 2024” 

realizacja programu opisana w 
części III raportu pkt 10 ppkt 
10.1 

21.  

Uchwała Nr XXVIII/173/2021 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 28.10.2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Parczewskiego. 

zrealizowana zawarto umowę 
dzierżawy  

22.  

Uchwała Nr  XXIX/176/2021 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 28.12.2021 r w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na 
obszarze Powiatu Parczewskiego i jego parkowanie 
na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów 
powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania 
dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 
2022 r. 

realizacja od 1 stycznia 2022 r. 

23.  

Uchwała Nr  XXIX/177/2021 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 28.12.2021 r. w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 
Powiecie Parczewskim w 2022 r. 

realizacja od 1 stycznia 2022 r.  

24.  Uchwała Nr  XXIX/179/2021 Rady Powiatu przebudowa drogi będzie 

https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1679976
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1679976
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1679976
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1679977
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1679977
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1679977
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1679977
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1454213
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1454213
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1454213
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1454213
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1454213
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1689238
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1689238
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1689238
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1689238
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1689240
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1689240
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1689240
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1689240
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474404
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474404
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474404
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474404
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474404
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474404
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474404
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474415
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474415
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474415
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w Parczewie z dnia 28.12.2021 r. w sprawie 
powierzenia Gminie Jabłoń prowadzenia zadania 
w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1095L 
w miejscowości Dawidy w zakresie związanym 
z przebudową drogi. 

realizowana w 2022 r. 

25.  

Uchwała Nr  XXIX/180/2021 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 28.12.2021 r.  w sprawie 
zatwierdzenia programu naprawczego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Parczewie 

zrealizowana upoważnienie 
ustawowe 

Źródło: opracowanie własne: Sekretarz Powiatu 

 

Tabela 2. Uchwały podjęte przed 1 stycznia 2021 r. ale obejmujące swym zakresem  

wykonywanie w 2021 r.  

 

Lp. 

 

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) 

 

Informacja o wykonaniu  

1.  

Uchwała Nr XXX/163/2009 z dnia  
27 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Parczewski1 

Zarząd Powiatu podejmował co 
kwartał  uchwały o ustaleniu 
dodatku motywacyjnego dla 
dyrektorów  placówek 
oświatowych prowadzonych 
przez samorząd powiatowy  w 
wysokości  od 15-20% 
wynagrodzenia zasadniczego. 

2.  

Uchwała Nr XVII/74/2011 Rady Powiatu  
w Parczewie z dnia 27 października 2011 r.  
w sprawie ustalenia zasad zbycia, oddania  
w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie 
aktywów trwałych przez samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 
tworzącym zakład jest Powiat Parczewski. 

Zarząd Powiatu podejmował 
uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na dzierżawę lub najem 
wynajęcie części powierzchni 
nieruchomości budynkowych 
będących w nieodpłatnym 
użytkowaniu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Parczewie 
stanowiących własność 
Powiatu Parczewskiego. 

3.  

Uchwała Nr XLIV/218/2013 Rady Powiatu 
w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r.  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu  
przyznawania stypendiów dla osób  zajmujących  

Zarząd Powiatu w 2021 r. 
przyznał 8 osobom stypendia w 
dziedzinie twórczości 
artystycznej stypendium w 

 
1 Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2009 r. Nr 78 poz. 1896 zm. z 2016 r., poz. 3743 zm. 2019 r. 

poz.5333 

https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1711361
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1711361
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1711361
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1711361
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1711361
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1711366
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1711366
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1711366
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1711366
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się twórczością artystyczną, upowszechnianiem  
kultury i opieki nad zabytkami oraz określenia ich 
wysokości. 

wysokości od 100 zł do 300 zł  
na własny rozwój. Stypendia 
wypłacane były od marca do 
października 2021r. 
Łącznie stanowiło to kwotę 
17 200,00 zł.  

4.  

Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Powiatu 
w Parczewie z dnia 4 kwietnia 2015 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów za 
wyniki w nauce, sporcie uczniom szkół 
prowadzonych przez Powiat Parczewski. 

 

Realizację opisano w części III 
raportu pkt 1  

5.  

Uchwała Nr XLIV/249/2018 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród 
dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat 
Parczewski zmieniona uchwała Nr III/16/2018 Rady 
Powiatu w Parczewie z dnia 28 grudnia 2018 r. 

W 2021 roku zostały przyznane 
nagrody 6 nauczycielom za 
osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej, wychowawczej, 
opiekuńczej oraz społecznej i 
pozaszkolnej. Wysokość 
nagrody wynosiła od 2.000 zł 
do 3.000 zł, na łączną kwotę –
14.500 zł. 

6.  

Uchwała Nr XXXVIII/215/2018 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz 
trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania dla publicznych szkół 
i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół 
publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu 
Parczewskiego. 

Realizację opisano w części III 
raportu pkt 1 

7.  

Uchwała Nr XVIII/112/2020 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 30.11.2020 r w sprawie 
uchwalenia „Rocznego programu współpracy 
Powiatu Parczewskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2021”. 

Realizację programu opisano 
w części IV raportu. 

8.  

Uchwała Nr XIX/117/2020 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 21.12.2020 r w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na 
obszarze Powiatu Parczewskiego i jego parkowanie 
na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów 
powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania 
dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 
2021 r. 
 

zrealizowana-- upoważnienie 
ustawowe 

9.  
Uchwała Nr XIII/84/2019 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 18.12.2019 r w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

Realizację opisano w części III 
raportu pkt 4 ppkt 4.2 

https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1454213
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1454213
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1454213
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1454213
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1454213
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474404
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474404
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474404
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474404
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474404
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474404
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474404
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474399
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474399
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dróg powiatowych dla których zarządcą jest Zarząd 
Powiatu w Parczewie2 

10.  

Uchwała Nr XIII/85/2019 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 18.12.2019 r.  w sprawie przyjęcia 
przez Powiat Parczewski zadania z zakresu 
administracji rządowej 

Zarząd podpisał z Wojewodą 
Lubelskim porozumienie 
dotyczące wykonywanych 
zadań oraz finansowania  (w 
formie dotacji ) kwalifikacja 
wojskowa 2021.  

Źródło: opracowanie własne: Sekretarz Powiatu 

 

III. Realizacja w roku 2021 zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji 

polityk, programów i strategii dotyczących tych zadań. 

1. Edukacja publiczna  

 

Powiat Parczewski jest niezmiennie organem prowadzącym dla dwóch szkół 

ponadpodstawowych oraz dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Parczewie.  

 

Sieć szkół w Powiecie Parczewskim tworzyły:  

• I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie  

• Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie  

oraz szkoły prowadzone przez inne organy. 

• Szkoła Policealna „Profit” w Parczewie, szkoła niepubliczne z uprawnieniami szkoły 

publicznej,  

• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „PROFIT” w Parczewie, prowadzone przez 

osobę fizyczną, szkoła niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej,  

• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu prowadzone przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

• Medyczne Studium Zawodowe im. Zofii Bagińskiej w Parczewie prowadzone przez 

Marszałka Województwa Lubelskiego. 

 

Powiat Parczewski dotował w 2021 r. następujące szkoły prowadzone przez inne organy:  

• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „PROFIT” w Parczewie - średnia miesięczna 

liczba uczniów/słuchaczy -37 

• Szkoła Policealna  „PROFIT” w Parczewie- średnia miesięczna liczba 

uczniów/słuchaczy - 15 

Dotacja Powiatu dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 

w 2021 r. wynosiła 50 784,14 zł zł, w tym  

 
2 Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 7681 

https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474399
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474399
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474396
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474396
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474396
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• LO dla Dorosłych ”PROFIT” – 33 459,40 zł zł ,  

• Szkoła Policealna  „PROFIT”- 17 324,74 zł zł   

Obsługę finansową jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat prowadzi Starostwo 

Powiatowe w Parczewie. 

 

Budżet jednostek  oświatowych przedstawiał się następująco: 

• I LO w Parczewie – 3 144 874,79  zł  

• Zespół Szkół w Parczewie – 6 312 618,27 zł  

• Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Parczewie – 1 278 385,78 zł  

 

Tabela 3. Uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez samorząd Powiatu 

Parczewskiego według zamieszkania w 2021 r.  

 

Szkoła Liczba uczniów szkołach 

ponadpodstawowych 

Liczba uczniów klas pierwszych 

ogółem w tym ogółem w tym 

z terenu 

powiatu 

parczewskiego 

spoza powiatu 

parczewskiego 

z terenu 

powiatu 

parczewskiego 

spoza powiatu 

parczewskiego 

I ILO w 

Parczewie 

292 287 5 64 62 2 

Zespół Szkół 

w Parczewie 

456 422 34 105 99 6 

Źródło: opracowanie własne Wydział Edukacji i Spraw Społecznych  

 

Zarząd Powiatu przyznał stypendia za wyniki w nauce, sporcie uczniom szkół 

prowadzonych przez Powiat Parczewski na rok szkolny 2020/2021 dla 18 uczniów  

stypendium na łączną kwotę 24.900 zł. Stypendia na rok szkolny  2021/2022  przyznano tylko 

dla 4 uczniów na kwotę 5.400 zł. Sytuacja epidemiologiczna w kraju ograniczyła możliwości 

uczestnictwa uczniów w wielu konkursach, olimpiadach czy zawodach sportowych co 

uniemożliwiło spełnienie kryteriów regulaminowych i złożenie przez szkoły wniosków o 

stypendia. Stypendia wypłacane były w wysokości  od 100 zł do 300 zł.  Stypendia wspierają 

rozwój edukacyjny uczniów, są nagrodą za pracowitość i umiejętność wykorzystania swoich 

zdolności, za zaangażowanie w działania edukacyjne i społeczne na rzecz szkoły. 
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Tabela 4. Liczba uczniów w szkołach  prowadzonych przez Powiat w 2021r.  

Wyszczególnie

nie 

Liczba 
oddziałów 

ogółem 

 

 

Liczba uczniów    
ogółem  

 

 

  

Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach 

Kl.I Kl.II Kl.III Kl.IV 

Liczba 
Oddz.  

 

Liczba 
uczniów 

 

Liczba 
Oddz.  

 

Liczba 
uczniów 

 

 Liczba 
Oddz.  

 

 

Liczba 
uczniów 

 

 

                            
Liczba 
Oddz.  

 

Liczba 
uczniów 

 

 I-VIII IX-XII I-VIII IX-XII I-VIII IX-
XII 

I-VIII IX-
XII 

I-VIII IX-
XII 

I-VIII IX-
XII 

I-VIII IX-
XII 

I-VIII IX-
XII 

I-VIII IX-
XII 

I-VIII IX-
XII 

I Liceum 
Ogólnokształcą
ce w Parczewie  

12 12 281 292 3 3 64 80 6 3 151 63 3 6 66 149 - - - - 

Zespół Szkół 
w Parczewie  - 
Technikum  

18 17 447 456 4 3 105 93 6 4 177 94 4 6 94 175 4 4 71 94 

RAZEM 
30 29 728 748 7 6 169 173 12 7 328 157 7 12 160 324 4 4 71 94 

Źródło: opracowanie własne Wydział Edukacji i Spraw Społecznych  
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Tabela 5. Zatrudnienie w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat w 2021 r. 

  

Wyszczególnienie 

Zatrudnienie nauczycieli  
w tym: 

Nauczyciele Administracja i obsługa  Lekarz  konsultant 

Etaty Osoby Pełny etat 
Niepełny 

etat 
Etaty Osoby Etaty  osoby 

I-VIII IX-XII I-VIII IX-XII I-VIII IX-XII I-VIII IX-XII I-VIII IX-XII I-VIII IX-XII I-VIII IX-XII 

1. I Liceum Ogólnokształcące 
w Parczewie   

26,83 26,42 33 31 23 24 10 7 6 6 6 6 - - 

2. Zespół Szkół w Parczewie 
38,48 38,94 41 42 35 35 6 7 11 11,5 12 12 - - 

3. PPPP  w  Parczewie  13,50 12,50 14 13 12 12 1 1 1,5 1,5 2 2 0,15 1 

 Razem 78,81 77,86 88 86 70 71 17 15 18,5 19 20 20 0,15 1 

Źródło: opracowanie własne Wydział Edukacji i Spraw Społecznych  
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Tabela 6. Zestawienie wyników egzaminów maturalnych przedmiotów obowiązkowych 

w podległych jednostkach oświatowych prowadzonych przez samorząd 

Powiatu Parczewskiego w 2021 r. 

 

L.p. Szkoła 

Matura 2021 r 
Matura
2020 r. 

Liczba 
uczniów klas 
maturalnych 

Liczba uczniów 
przystępujących 

do matury 

Liczba 
uczniów, 

którzy zdali 
maturę 

% 
zdawal
ności 

% 
zdawal
ności 

1 
I Liceum 
Ogólnokształcące 
w Parczewie 

66 66 64 96,97 
 

91,6 

2 
Technikum Zespołu 
Szkół w Parczewie  

71 56 46 82,14 
 

78,9 

Razem 137 122 110 x x 

Źródło: opracowanie własne Wydział Edukacji i Spraw Społecznych  

 

Tabela 7. Zestawienie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  

według profilu kształcenia i specjalności w Zespole Szkół w Parczewie 

w 2021 r. 

 

Zespół Szkół 
w Parczewie  

Profil kształcenia  

Liczba uczniów 
przystępujących do 

egzaminu 
zawodowego 

Liczba uczniów, 
którzy zdali 

egzamin 
zawodowy  i 

otrzymali dyplom 

Technik informatyk  34 23 

Technik usług fryzjerskich  12 11 

Technik pojazdów 
samochodowych  

8 8 

Technik żywienia i usług 
gastronomicznych  

27 19 

Technik elektryk 10 8 

Razem :  91 68 

Razem rok 2020 75 50 

Źródło: opracowanie własne Wydział Edukacji i Spraw Społecznych  

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu 

opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach 

wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe. Egzamin zawodowy jest egzaminem dwustopniowym, w I etapie trzeba osiągnąć 

minimum 50 % zaś w II etapie egzaminu praktycznego 75 % progu procentowego 

poprawności odpowiedzi. Aby zdać maturę trzeba uzyskać nie mniej niż 30% z możliwych do 
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zdobycia punktów z określonych przedmiotów obowiązkowych. Zdawalność matur 

i egzaminów zawodowych w porównaniu z rokiem 2020 ma tendencję wzrostową. 

 

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica  w Parczewie 

W 2021r w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie realizowano projekty 

edukacyjne ze środków finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 oraz 

kontynuowano Program Erasmus+ w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- 

Narodową Agencją Programu Erasmus+ w Warszawie. Realizowane projekty podniosły 

umiejętności zawodowe uczniów oraz zwiększyły atrakcyjność kształcenia zawodowego 

poprzez odbycie staży zagranicznych i wyjazdy młodzieży wraz z opiekunami do Włoch 

i Grecji.  

W ramach programu Erasmus+ uczestniczono w następujących projektach: 

• „ Nowa wiedza i doświadczenie- staże  zawodowe uczniów Zespołu Szkół  w Parczewie” (30 

uczniów;  czas realizacji projektu 05.07.2019- 04.09.2021r, wartość projektu 109 206,00 

EUR 

• „Doświadczenie w zawodzie – praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół w Parczewie 

”( 84 uczniów); czas realizacji  01.08.2020 – 30.04.2022 r., wartość projektu 148 734,00 EUR 

Ponadto realizowano projekt  „Zgłębiamy tajniki kuchni włoskiej” kierowany do 

uczniów  Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych ZS im. S. Staszica w Parczewie” 

w ramach projektu POWER, w którym uczestniczyło 40 uczniów wraz z opiekunami.  

Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego odbywało się  również w ramach  

realizacji projektu „Lepiej wykształceni zawodowcy ”  w ramach którego przeprowadzono 

dwie edycje  szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli  w czterech zawodach : TI, TS, TE, TŻ  

i  podpisano 20 umów na szkolenia. Czas realizacji projektu 01.01.2021-30.09.2023, liczba 

uczniów uczestniczących – 150 , wartość projektu 3.076.595,00 PLN 

W 2021 roku młodzież Zespołu Szkół w Parczewie w ramach zwiększenia współpracy  

z lokalnymi pracodawcami w zakresie kształcenia i praktyk zawodowych podpisała 85 umów 

w pięciu zawodach TI, TS, TE, TŻ  i TF na  odbycie  staży i praktyk  uczniowskich w zakładach 

pracy na terenie Powiatu Parczewskiego.  

Ważnym działaniem inwestycyjnym w 2021 r. było zakończenie projektu 

termomodernizacji budynku Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie. Prace były 

realizowane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 

Powiatu Parczewskiego” zrealizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5: Efektywność energetyczna 

i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. 

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie robót budowlanych i prac 

termomodernizacyjnych w budynkach Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie, 

w szczególności: 

• ocieplenie ścian fundamentowych budynków, 
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• ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynków,  

• wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,  

• wymianę instalacji centralnego ogrzewania, węzła cieplnego oraz instalacji 

wodociągowej, 

• wymianę instalacji wody zimnej, 

• wymianę pokrycia dachowego na starszej części budynków, 

• wykonanie opaski wokół budynków, 

• instalację systemu zarządzania energią. 

Inwestycję zrealizowała firma IMPULS CONSULTING Sp. z o.o. z Lublina a funkcję 

inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywała firma 

INVESTCOM Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej. 

Realizacja projektu umożliwia obniżenie kosztów ponoszonych przez instytucje publiczne 

na zapewnienie dostarczenia energii cieplnej. Osiągnięcie założonego celu pozwoliło na 

znaczne podniesienie jakości wypełniania zadań własnych Powiatu Parczewskiego wobec 

społeczności w zakresie ochrony środowiska i przyrody, co bezpośrednio wpłynie na 

podniesienie jakości życia mieszkańców. 

Całkowita wartość projektu: 4.255.532,97 

Dofinansowanie RPO WL 2014-2020: 2.402.268,80  

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie 

W budynku szkoły wykonano najpotrzebniejsze prace remontowe tj.: malowanie 2 sal 

lekcyjnych, szatni oraz 2/3 korytarza górnego,  – prace wykonano w ramach posiadanych 

środków własnych.  Ponadto  przeprowadzono remont studzienek kanalizacyjnych, założono 

kratki odpływowe oraz wymieniono 2 bramki w istniejącym ogrodzeniu – prace zostały 

wykonane przez sponsorów. Dodatkowo ze środków finansowych z budżetu powiatu 

wykonano remont łazienki położonej na I piętrze budynku po internacie, koszt remontu 

wynosił 50 000 zł.   

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Parczewie 

W 2021 roku Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Parczewie realizowała  

rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zgodnie z Zarządzeniem 

Nr 78/2018  Starosty Parczewskiego  z dnia 22 listopada 2017 r. poradnia pełniła  funkcję 

wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno -opiekuńczego w powiecie parczewskim. 

Program kompleksowego wsparcia finansowany jest z budżetu państwa i realizowany był 

w okresie od 22 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. Głównym zadaniem ośrodka było 

udzielanie kompleksowego wsparcia terapeutycznego rodzicom z dziećmi od chwili wykrycia  

zagrożenia niepełnosprawnością oraz rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością od narodzin 

dziecka do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku do 

lat 3. Pomoc udzielana była bezpłatnie. Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach 
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wsparcia terapeutycznego za lata 2017-2021 wyniosła  2 561 z czego w roku 2021 wyniosła –

780 godz. 

 

2. Promocja i ochrona zdrowia 

 

W zakresie promocji zdrowia Powiat Parczewski był współorganizatorem VIII Regionalnej 

Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – Biała Podlaska 2021. Olimpiada składała się 

z etapu szkolnego, powiatowego i regionalnego. Celem olimpiady było poszerzenie wiedzy 

przez uczniów szkól ponadpodstawowych w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego 

oraz zdobycie wiedzy w zakresie radzenia sobie z kryzysem lub zaburzeniom psychicznym. 

Udział w olimpiadzie wzięli uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu bialskiego, 

lubartowskiego, łukowskiego, parczewskiego, ryckiego i włodawskiego. W etapie szkolnym 

olimpiady wzięło udział 66 uczniów z 3 szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu 

Parczewskiego tj; I Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie, Zespołu Szkół w Parczewie, 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu. W etapie powiatowym 

uczestniczyło 8 laureatów etapu szkolnego. Całkowity koszt organizacji olimpiady wyniósł 

2 286,00 zł i został sfinansowany ze środków własnych powiatu. Na etapie powiatowym  

olimpiady młodzież otrzymała nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu w Parczewie. 

Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie zdobył III miejsce na etapie regionalnym, 

który odbył się w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej. VIII Regionalna Olimpiada 

Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym w 2021 roku została objęta honorowym patronatem 

honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewodę Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora 

Oświaty oraz Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Patronat medialny sprawowało 

Katolickie Radio Podlasia, Podlasie 24 i Słowo Podlasia. 

 

Na terenie powiatu funkcjonują dwa publiczne podmioty lecznicze, gdzie organem 

założycielskim jest Powiat Parczewski: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Parczewie i Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie. 

 

2.1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

Obszarem działania, Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, 

obejmuje teren całego kraju a w szczególności teren powiatu parczewskiego. Posiada 

Certyfikat Akredytacyjny nr 2018/42, Certyfikaty: w zakresie zarządzania jakością ISO 9001, 

zakresie zarządzania środowiskiem ISO 14001, zakresie zarządzania BHP OHSAS 18001. 

SPZOZ w Parczewie  udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

• leczenia szpitalnego, 

• ambulatoryjnego świadczenia specjalistycznego, 

• opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, 

• rehabilitacji leczniczej i profilaktycznych programów zdrowotnych. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie realizuje świadczenia 

medyczne na bazie: 
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I. Zakład leczniczy Szpital SPZOZ w Parczewie: 

1. Jednostka Szpital z następującymi komórkami organizacyjnymi: 

− Oddział Internistyczno-Kardiologiczny z Pododdziałem Geriatrycznym, 

− Oddział Chirurgiczno-Urazowy, 

− Oddział Ginekologiczno-Położniczy, 

− Oddział Dziecięcy, 

− Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Uzależnień, 

− Szpitalny Oddział Ratunkowy, 

− Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

− Izba Przyjęć (psychiatryczna), 

− Blok Operacyjny, 

− Oddział Rehabilitacyjny, 

− Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu, 

− Oddział Dzienny Psychiatryczny. 

2. Jednostka Apteka szpitalna z następującymi komórkami organizacyjnymi: 

− Apteka szpitalna. 

3. Jednostka Sterylizatornia z następującymi komórkami organizacyjnymi: 

− Sterylizatornia. 

 

II. Zakład leczniczy Ambulatorium SPZOZ w Parczewie z następującymi jednostkami 

organizacyjnymi: 

1. Jednostka Zespół Poradni Specjalistycznych z następującymi komórkami 

organizacyjnymi: 

− Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, 

− Poradnia Geriatryczna, 

− Poradnia Endokrynologiczna, 

− Poradnia Kardiologiczna, 

− Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, 

− Poradnia Laryngologiczna, 

− Poradnia Neurologiczna, 

− Poradnia Zdrowia Psychicznego i Odwykowa, 

− Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, 

− Poradnia Hematologiczna, 

− Gabinet Diagnostyczno Zabiegowy Zespołu Poradni Specjalistycznych, 

− Gabinet Diagnostyczno Zabiegowy Poradni dla Kobiet, 

− Gabinet Diagnostyczno Zabiegowy Poradni Laryngologicznej, 

− Gabinet Diagnostyczno Zabiegowy Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc, 

− Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, 

− Zespół Leczenia Środowiskowego 

− Poradnia Urologiczna. 
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− Poradnia Proktologiczna, 

− Poradnia Chorób Wewnętrznych, 

− Poradnia Pediatryczna, 

− Gabinet Diagnostyczno Zabiegowy. 

2. Jednostka Dział Diagnostyki z następującymi komórkami organizacyjnymi: 

− Pracownia EKG, 

− Pracownia Endoskopowa, 

− Pracownia USG, 

− Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej, 

− Pracownia Tomografii Komputerowej. 

3. Jednostka Dział Rehabilitacji z następującymi komórkami organizacyjnymi: 

− Dział Fizjoterapii, 

− Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, 

− Poradnia Rehabilitacyjna, 

− Zespół Rehabilitacji Domowej. 

 

Tabela 8. Szpital w liczbach w 2021 r.  

 

Nazwa oddziału Liczba 
 

Okres 01.01.2021-
12.05.2021 

13.05.2021-
10.10.2021 

11.10.2021
31.12.2021 

Liczba łóżek ogółem 216 216 216 

Oddział Chirurgiczno-Urazowy 19 19 19 

Oddział Dziecięcy 15 12 12 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy 25 25 25 

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny z 
Pododdziałem Geriatrycznym* 

37 37 70 

Oddział Geriatryczny 33 33 0 

Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem 
Leczenia Uzależnień 

62 62 62 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii 

4 4 4 

Oddział Rehabilitacyjny 15 18 18 

Szpitalny Oddział Ratunkowy 6 6 6 

 
Dane statystyczne za rok 2021 
 

Liczba hospitalizowanych pacjentów ogółem 5155 

Liczba porad udzielonych w Szpitalnym Oddziale ratunkowym 4681 

Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych ogółem 60573 
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Liczba urodzeń w szpitalu 241 

Średnie wykorzystanie łózek szpitalnych w skali roku 63,2 % 

Średni czas pobytu pacjenta w szpitalu 5,1 

Źródło: opracowanie własne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

*Do dnia 10.10.2021 r. jako Oddział Internistyczno-Kardiologiczny. Od dnia 11.10.2021 r. 

jako Oddział Internistyczno-Kardiologiczny z Pododdziałem Geriatrycznym 

 

Tabela 9. Zakupy i darowizny sprzętu medycznego przez  SP ZOZ w Parczewie w 2021 r. 

 

l.p. Nazwa sprzętu medycznego Ilość Wartość 
Nazwa 

darczyńcy/zakup 

1 
Aparat USG z opcją elastografii i głowicami 

convex i liniową 
1 199 800,00 zł zakup 

2 
Aparat USG kardiologiczny z głowicą 

kardiologiczną, przełykową, stress echo 
1 264 600,00 zł zakup 

3 Aparat do automatycznego masażu serca 1 66 960,00 zł zakup 

4 Cykloergometr z próbą wysiłkową 1 38 880,00 zł zakup 

5 Urządzenie do elektryzacji 1 7 236,00 zł zakup 

6 Urządzenie do elektryzacji  Combo 1 48 870,00 zł zakup 

7 Aparat do EMG 1 89 640,00 zł zakup 

8 Aparat do terapii falą uderzeniową 1 33 895,80 zł zakup 

9 Aparat do drenażu limfatycznego 1 21 157,65 zł zakup 

10 Zestaw do magnetoterapii 1 17 874,00 zł zakup 

11 Urządzenie do krioterapii na ciekły azot 1 29 749,35 zł zakup 

12 Aparat do laseroterapii 1 11 566,80 zł zakup 

13 Aplikator skanujący do laseroterapii 1 14 607,00 zł zakup 

14 Aparat do terapii ultradźwiękowej 1 11 383,20 zł zakup 

15 Aqwawibron/zamkniety obieg wody/ 1 6 016,65 zł zakup 

16 Urządzenie do masażu podciśnieniowego 1 5 400,00 zł zakup 

17 Lampa Solulux 1 3 520,80 zł zakup 

18 Diatermia do terapii ciepłem 1 23 560,20 zł zakup 

19 Lampa do naświetleń Bioptron 1 6 712,20 zł zakup 

20 Laser wysokoenergetyczny 1 58 239,00 zł zakup 

21 Wirówka do kończyn dolnych 1 13 699,80 zł zakup 

22 Wirówka do kończyn górnych 1 13 759,20 zł zakup 

23 
Urządzenie do masażu wirowego stóp i 

podudzi 
1 14 753,88 zł zakup 

24 
Urządzenie do masażu wirowego kończyn 

dolnych 
1 14 753,88 zł zakup 

25 Urządzenie do masażu wirowego kręgosłupa 1 16 806,96 zł zakup 

26 
Urządzenie do masażu wirowego kończyn 

górnych 
1 14 819,76 zł zakup 

27 Natrysk płaszczowy 1 25 974,00 zł zakup 
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28 Natrysk biczowy 1 21 041,64 zł zakup 

29 Urządzenie do masażu membranowego 1 100 040,40 zł zakup 

30 Wanna terapeutyczna I 1 33 203,52 zł zakup 

31 Wanna terapeutyczna II 1 37 729,80 zł zakup 

32 Urządzenie do masażu wibracyjnego 1 4 245,48 zł zakup 

33 Urządzenie do suchych kąpieli CO2 1 46 552,32 zł zakup 

34 Macerator typ SOLO 1 21 894,00 zł 

 zakup - 
współfinansowanie 

w zakupie Totalizator 
Sportowy W-wa 

kwota 19 500,00 zł  

35 TOPSOR Tryb Obsługi Pacjenta w SOR 1 79 337,62 zł 
Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe W-wa 

36 Robot UVD autonomiczny do dezynfekcji 1 381 300,00 zł 
Firma MED CARE 

Gdynia 

37 
Urządzenie do screeningowego badania 

słuchu OTOREAD 
1 13 770,00 zł 

SPZOZ Międzyrzec 
Podlaski 

38 Inkubator zamknięty 1 27 000,00 zł 
SPZOZ Międzyrzec 

Podlaski 

39 Zestaw do wspomagania oddechu 1 58 423,00 zł 
SPZOZ Międzyrzec 

Podlaski 

40 Kardiomonitor Compact 1 11 758,20 zł 
SPZOZ Międzyrzec 

Podlaski 

41 
Stanowisko do resuscytacji noworodków 

Resuscitare 
1 39 000,00 zł 

SPZOZ Międzyrzec 
Podlaski 

42 
Stanowisko do resuscytacji noworodków 

Panda Warmer 
1 55 000,00 zł 

SPZOZ Międzyrzec 
Podlaski 

43 Kardiomonitor B450 1 39 000,00 zł 
Lubelski Urząd 

Wojewódzki 

44 Nocospray - urządzenie do dezynfekcji 2 29 600,00 zł 
Lubelski Urząd 

Wojewódzki 

45 Respirator Trilogy EVO 4 164 424,00 zł 
Lubelski Urząd 

Wojewódzki 

46 Urządzenie do tlenoterapii ML FLOW  2 34 285,68 zł 
Lubelski Urząd 

Wojewódzki 

Źródło: opracowanie własne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

 

Tabela 10. Realizowane remonty i zadania inwestycyjne w SPZOZ w 2021 r.  

    

Nazwa realizowanego 
projektu/remontu 

Zakres rzeczowy 
realizowanych prac 

Wartość 
projektu/remontu 

Okres 
realizacji 

Modernizacja budynku 
głównego SPZOZ w Parczewie 

współfinansowana ze 
środków UE, Dotacja z 

Powiatu Parczewskiego 

Rozbudowa budynku 
głównego o nowe skrzydło, 

łącznik pomiędzy 
budynkami,  

8 054 262,28 zł 2013-2021 
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Wykonanie węzła cieplnego w 
nowym budynku oraz 

istniejącym budynku Geriatrii , 
Dotacja z Powiatu 

Parczewskiego 

Wykonanie węzła cieplnego 
w nowym budynku oraz 

istniejącymi budynku 
Geriatri 

149 180,00 zł 2021 

Instalacja gazów medycznych 
Instalacja gazów 

medycznych 
49 962,50 zł 2021 

Remont sieci C.O. Remont sieci C.O. 45 756,00 zł 2021 

Źródło: opracowanie własne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Parczewie 

 

2.1.1 Udzielanie świadczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Parczewie związanych z wystąpieniem epidemii COVID-19 w 2021 r.  

Łóżka Covidowe w SPZOZ w Parczewie w roku 2021 były tworzone na podstawie 

poszczególnych decyzji Wojewody Lubelskiego  

1) 01.01.2021-10.01.2021 – 37 łóżek (w tym 1 respiratorowe, 4 obserwacyjne) 

− Oddział Internistyczno-Kardiologiczny: 30 łóżka covidowe 

− Oddział Rehabilitacyjny: 3 łóżka covidowe, 4 obserwacyjne 

2) 11.01.2021-29.03.2021 – 35 łóżek (w tym 1 respiratorowe, 2 obserwacyjne) 

− Oddział Internistyczno-Kardiologiczny: 33 łóżka covidowe 

− SOR – 1 łóżko obserwacyjne 

− Oddział Geriatryczny – 1 łóżko obserwacyjne  

3) 30.03.2021-31.03.2021 – 39 łóżek (w tym 1 respiratorowe, 2 obserwacyjne) 

− Oddział Internistyczno-Kardiologiczny: 30 łóżka covidowe 

− Oddział Rehabilitacyjny: 7 łóżek covidowych 

− SOR – 1 łóżko obserwacyjne 

− Oddział Geriatryczny – 1 łóżko obserwacyjne  

4) 31.03.2021-30.04.2021 – 39 łóżek (w tym 1 respiratorowe, 2 obserwacyjne) 

− Oddział Internistyczno-Kardiologiczny: 30 łóżka covidowe 

− Oddział Rehabilitacyjny: 7 łóżek covidowych 

− SOR – 2 łóżka obserwacyjne 

5) 01.05.2021-25.05.2021 – 32 łóżka (w tym 1 respiratorowe, 2 obserwacyjne) 

− Oddział Internistyczno-Kardiologiczny: 30 łóżka covidowe 

− SOR – 2 łóżka obserwacyjne 

6) 26.05.2021-14.06.2021 – 2 łóżka obserwacyjne 

− SOR – 2 łóżka obserwacyjne 

7) 15.06.2021-10.10.2021 – 3 łóżka obserwacyjne 

− SOR – 2 łóżko obserwacyjne 

− Oddział Internistyczno-Kardiologiczny – 1 łóżko obserwacyjne  

8) 11.10.2021-21.10.2021 – 32 łóżka (w tym 4 respiratorowe, 3 obserwacyjne) 

− Oddział Internistyczno-Kardiologiczny: 29 łóżek covidowych 
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− Oddział Internistyczno-Kardiologiczny – 1 łóżko obserwacyjne  

− SOR – 2 łóżka obserwacyjne 

9) 22.10.2021-04.11.2021 – 32 łóżka (w tym 4 respiratorowe, 2 obserwacyjne) 

− Oddział Internistyczno-Kardiologiczny: 30 łóżek covidowych 

− SOR – 2 łóżka obserwacyjne 

10) 05.11.2021-31.12.2021 – 54 łóżka (w tym 4 respiratorowe, 2 obserwacyjne) 

− Oddział Internistyczno-Kardiologiczny z Pododdziałem Geriatrycznym: 52 łóżka 

covidowe 

− SOR – 2 łóżka obserwacyjne 

 

Liczba hospitalizowanych pacjentów z powodu COVID-19 w 2021 roku – 449 (w tym 100 

zgonów). 

Liczba wykonanych w okresie 01.01.2021-21.12.2021 szczepień przeciw COVID-19 w SPZOZ 

w Parczewie– 4709 

 

 

2.1.2 Realizacja programów z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

 

SPZOZ w Parczewie realizował poniższe programy z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia. 

 

• Program Profilaktyki Raka Skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 

2018-2021 – realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum 

Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie, współorganizowany przez SPZOZ w Parczewie 

(60 osób zostało przebadanych zgodnie z programem) 

SPZOZ w Parczewie nie otrzymuje żadnych środków za realizację Programu. 

• Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych 

na rok 2020 (wydłużony program do roku 2021) - świadczenia rehabilitacji leczniczej 

dla osób niepełnosprawnych powyżej 16 r.ż. (1 osoba uczestniczyła). 

Program finansowany przez LOW NFZ. 

• Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia) – z powodu braku chętnych nikt 

nie uczestniczył w roku 2021. 

Program finansowany przez LOW NFZ. 

 

2.2. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

Funkcjonuje od 2001 roku, w roku 2004 zostały utworzone dodatkowe komórki 

zakładu w Sosnowicy, a w 2008 roku rozszerzono działalność o obszar części gminy Milanów 

otwierając gabinet lekarski i pielęgniarski w Rudnie. 

Od 2009 roku Zakład prowadzi działalność z zakresu nocnej i świątecznej opieki 

lekarskiej i pielęgniarskiej dla mieszkańców powiatu parczewskiego, aktualnie jako 

podwykonawca SPZOZ w Parczewie.  
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Podstawowa działalność SP ZPOZ opiera się o kontraktowanie usług z Narodowym 

Funduszem Zdrowia i dotyczy przede wszystkim świadczenia usług z zakresu podstawowej 

opieki zdrowotnej i świadczeń specjalistycznych.  

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizuje w ramach 

zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia usługi medyczne z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej tj. 

•  świadczenia lekarza, pielęgniarki,  położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz 

pielęgniarki szkolnej; 

• świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej podstawowej 

opieki zdrowotnej; 

• prowadzi programy profilaktyczne; 

• świadczenia komercyjne z zakresu medycyny sportowej medycyny pracy i inne. 

 

Tabela 11. Liczba udzielonych świadczeń dziennej opieki podstawowej oraz wykonanych 

innych badań w tym komercyjnych w SP ZPOZ 2021 r. 

 

Rodzaj świadczenia Liczba udzielonych 

świadczeń , badań 

Porady lekarskie ambulatoryjne, w tym 
SPZPOZ w Parczewie 
Sosnowica 
Rudno 

38736 
29930 
5606 
3200 

Wizyty domowe 88 

Wizyty pielęgniarskie 9031 

Wizyty położnicze 476 

Szczepienia obowiązkowe i zalecane 1238 

Bilanse zdrowia 580 

Badania przesiewowe 769 

Orzecznictwo lekarskie 0 

Usługi diagnostyczne 4561 

Usługi pielęgniarskie z zakresu medycyny szkolnej 1246 

Fluoryzacja uczniów – szkoła w Rudnie i Sosnowicy 160 uczniów  
x 4 cykle 

Badania pracowników 6   komercyjne 

Badania kandydatów na kierowców oraz kierowców 18 komercyjne 

Badania sportowców 91 komercyjne 

 

Udzielanie świadczeń  podczas  epidemii COVID-19  

 

Udzielanie świadczeń medycznych  48331 

Liczba wykonanych szczepień  przeciw Covid -19 

w tym 

4883 
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Parczew  

Rudno 

Sosnowica 

2485 

1000 

1398 

Źródło: opracowanie własne Samodzielny Publiczny Zakład  Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

w Parczewie 

 

Tabela 12. Zakupy sprzętu medycznego przez SP ZPOZ w Parczewie w 2021 r. 

 

l.p. Nazwa sprzętu medycznego Ilość Wartość Nazwa 
darczyńcy/zakup 

1 Chłodziarka farmaceutyczna 1 6801,47 zakup 

2 Chłodziarka przenośna 2 6949,60 zakup 

3 UPS do chłodziarek 3 8599,20 zakup 

4 Oczyszczacz powietrza 2 2898,00 zakup 

Źródło: opracowanie własne Samodzielny Publiczny Zakład  Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

w Parczewie 

 

Liczba pacjentów SPZ POZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. i 31 grudnia 2021r. 
w poszczególnych komórkach zakładu: Parczew, Sosnowica  i Rudno 

• Stan na 01.01.2021:  

Deklaracje łącznie 7930 w tym Parczew 5347, Rudno 821, Sosnowica 1762 

• Stan na 31.12.2021:  

Deklaracje łącznie 8276 w tym Parczew 5632, Rudno 854, Sosnowica 1790; 

 

Realizowane zadania inwestycyjne obejmowały zakup Servera THINKSYSTEM o wartości 

41 512,50 zł  
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Tabela 13. Liczba osób objętych programami zdrowotnymi realizowanymi przez SP ZPOZ w Parczewie w 2021 r. 

 

Lp. 
Nazwa 
programu 
profilaktycznego 

Finansowa
nie 

Cel programu 
Populacja objęta 
programem 

Metoda realizacji 

Ilość 
osób 
przeba
danych 
w 
ramach 
progra
mu 

1. Program 
profilaktyki 
chorób układu 
krążenia 

NFZ Podniesienie wiedzy i 
świadomości pacjentów na 
temat chorób układu krążenia i 
zdrowego stylu życia, ale przede 
wszystkim zmniejszenie o 20 
proc. zachorowalności i 
umieralności Polaków z powodu 

chorób układu krążenia. 

Pacjenci w wieku 35, 40, 45, 
50 i 55 lat (w danym roku 
kalendarzowym) u których 
dotychczas nie rozpoznano 
choroby układu krążenia 
oraz cukrzycy, którzy nie 
korzystali w ciągu ostatnich 
5 lat z badań w ramach 
programu profilaktyki 
chorób układu krążenia 
(CHUK) 

W ramach programu u pacjent 
przeprowadzany jest wywiad 
oraz badania (pomiar ciśnienia 
tętniczego krwi oraz badania 
biochemiczne). Na ich 
podstawie lekarz dokonuje 
oceny ryzyka wystąpienia 
chorób układu krążenia oraz 
wskazuje, w zależności od 
potrzeb, dalsze zalecenia. 

68 
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2. Program 
profilaktyki 
przeciwgruźlicze
j 

NFZ - zmniejszenie wskaźnika 
zachorowalności na gruźlicę, 
- objęcie wczesną opieką 
świadczeniobiorców chorych na 
gruźlicę, 
-podniesienie świadomości 
społecznej poprzez edukację 
zdrowotną w zakresie informacji 
o źródłach i drogach zakażenia, 
czynnikach wpływających na 
ryzyko zachorowania na 
gruźlicę, skutkach zdrowotnych i 
społecznych choroby; 

 
 

Program adresowany jest 
do osób dorosłych, nie 
posiadających w 
dotychczasowym 
wywiadzie rozpoznanej 
gruźlicy, w tym - w 
szczególności: 
osób, które miały 
bezpośredni kontakt z 
osobami z już rozpoznaną 
gruźlicą lub, 
osób, u których stwierdza 
się przynajmniej jedną z 
następujących okoliczności 
usposabiających: 
bezrobotny, 
niepełnosprawny, 
obciążony długotrwałą 
chorobą, obciążony 
problemem alkoholowym 
i/lub narkomanią, 
bezdomny; 
 

W ramach programu 
pielęgniarka POZ 
przeprowadza ankietę wraz z 
edukacją zdrowotną w celu 
wstępnej oceny stanu 
zagrożenia gruźlicą płuc oraz 
ewentualnie skierowania do 
dalszej diagnostyki i leczenia 
w poradni specjalistycznej. 

 

132 
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3. Program 
profilaktyki 
depresji 
poporodowej 

SPSK 4  
w Lublinie 

(Program 
unijny) 

wzrost wykrywalności depresji 
poporodowej oraz zwiększenie 
poziomu świadomości 
społecznej nt. zaburzeń 
depresyjnych w grupie  
o podwyższonym ryzyku 
zachorowania, tj. u kobiet w 
ciąży i w okresie 
poporodowym (do roku po 
urodzeniu dziecka) oraz w 
otoczeniu społecznym. 
Realizacji ww. celu ma służyć 
wdrożenie pilotażowego 
programu wczesnej 
diagnostyki depresji 
poporodowej. 
 

Wszystkie kobiety w 
okresie od momentu 
urodzenia dziecka do roku 
po porodzie. 

 

Świadczenia w ramach 
programu udzielane są przez 
przeszkolony personel 
(Położna POZ), polegają na: 
a) wypełnieniu Formularza 
Edynburskiej Skali Depresji 
Poporodowej wspólnie  
z położną i interpretacja 
wyników. 
b) w przypadku uzyskania 
wyniku sugerującego 
możliwość wystąpienia 
depresji, informacja i 
zgłoszenie pacjentki pod 
numerem telefonu 81 72 
44 801 do dalszej diagnostyki 
i bezpłatnych konsultacji z 
psychologiem. 

 

69 

4. Program 
profilaktyczny 
przeciwdziałania 
nadwadze i 
otyłości 

SPZPOZ Ograniczenie liczby osób z 
nadwagą i otyłością poprzez 
zwiększenie świadomości 
zagrożeń zdrowotnych 
wynikających ze złych nawyków 
żywieniowych i braku 
aktywności ruchowej oraz 
kształtowanie zachowań 
sprzyjających zdrowiu. 

Dzieci i młodzież szkolna 
oraz populacja dorosłych 
pacjentów SPZPOZ 
 

W ramach programu 
pielęgniarka szkolna 
pielęgniarka POZ, lekarz POZ 
przeprowadza edukację 
prozdrowotną oraz wskazuje, 
w zależności od potrzeb, 
dalsze postępowanie. 

52 
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5. Program 
szczepień 
ochronnych 
przeciwko 
grypie 

Ministerst
wo 
Zdrowia/ 
pacjent 

Zapobieganie zachorowaniom 
na grypę 

Pacjenci 
SPZPOZ/Uprawnieni według 
ustawy 

W ramach programu 
wykonywano szczepienie 
przeciwko grypie. 

237 

6. Program 
szczepień 
ochronnych 
przeciwko 
Covid-19 

Ministerst
wo 
Zdrowia 

Zapobieganie zachorowaniom 
na koronawirusa 

Wszyscy chętni w 
określonych grupach 
wiekowych 

W ramach programu 
wykonywano szczepienie 
przeciwko Covid-19. 

4883 

7. Program 
profilaktyki 
fluorkowej w 
szkołach 

NFZ Zapobieganie próchnicy zębów 
u dzieci. 

Dzieci szkolne klasy I-IV ze 
szkół podstawowych w 
Rudnie i Sosnowicy. 

W ramach programu 
pielęgniarka środowiska 
nauczania i wychowania 
wykonała u 160 uczniów 4 
cykle szczotkowania zębów 
preparatem z fluorem. 

160 

8. Program 
profilaktycznych 
badania 
bilansowych 
dzieci i 
młodzieży  
 

SPZPOZ Nadzór nad prawidłowym 
rozwojem dzieci i młodzieży. 

Dzieci i młodzież w 
określonych rocznikach. 

W ramach programu 
wykonywano przesiewowe 
badania antropometryczne, 
badania przesiewowe wzroku i 
słuchu, kontrola układu 
kostnego zakończone 
badaniem lekarskim. 

580 

9. Program 
profilaktycznych 
szczepień 
ochronnych 

Ministerst
wo 
Zdrowia 

Zapobieganie chorobom 
zakaźnym. 

Niemowlęta, dzieci, 
młodzież i dorośli w 
określonych rocznikach oraz 
ze wskazań medycznych. 

W ramach programu 
wykonywano szczepienia 
ochronne niemowląt, dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 

824 + 

414 

Źródło: opracowanie własne Samodzielny Publiczny Zakład  Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie 
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3. Polityka społeczna 

 

3.1 Pomoc społeczna i polityka prorodzinna 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, jako jednostka organizacyjna 

Powiatu Parczewskiego utworzona na mocy uchwały Nr IV/23/99 Rady Powiatu w Parczewie 

z dnia 26 stycznia 1999 roku, realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Budżet jednostki – 2 262 910,16 zł  

Liczba zatrudnionych – 9 etatów 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie ustawy 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej3 realizuje zadania własne powiatu w oparciu o art. 19 tej ustawy. Bardzo ważnym 

zadaniem realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest przyznawanie 

pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom 

opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla 

nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki 

wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub 

młodzieżowe ośrodki wychowawcze a także pomoc w integracji ze środowiskiem osób 

mających trudności w przystosowaniu się do życia. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie koordynuje realizację Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Parczewskim na lata 2016-2023 

zatwierdzonej uchwałą Nr XVII/107/2016 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 20 kwietnia 

2016 r. Działaniem wpisującym się w ramach realizacji tej strategii było zorganizowanie przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie przy współpracy z  Lubelskim Kuratorium 

Oświaty i Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu naszego powiatu wypoczynek letni dla 

uczniów szkół podstawowych  z terenu Powiatu Parczewskiego. Kolonie zostały 

zorganizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Muszynie w dwóch terminach: 

14.07.2021- 23.07.2021r. i 16.07.2021- 25.07.2021r. Ogółem w koloniach uczestniczyło 

40 uczniów wytypowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu naszego powiatu. 

 

3.2 Dom Pomocy Społecznej w Kalince 

 

Dom Pomocy Społecznej w Kalince jest placówką zapewniającą kompleksową opiekę 

osobom przewlekle psychicznie chorym, którym nie można udzielić odpowiedniej pomocy 

w środowisku. Dom posiada 96 miejsc statutowych, na dzień 31 grudnia 2021r. w DPS 

 
3  Dz. U. z 2021. poz. 2268  z późn.zm. 
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zamieszkiwało 97 osób (w tym 37 kobiet i 60 mężczyzn; w wieku od 18 do 91 lat). W ciągu 

roku 2021 zmarło 13 mieszkańców i 1 usamodzielnił się. Zostało przyjętych 16 nowych osób. 

Dom Pomocy Społecznej w Kalince zapewnia mieszkańcom opiekę, możliwość zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych, religijnych, terapię zajęciową 

oraz rehabilitację w tym przyłóżkową. Odpłatność mieszkańca przyjętego na „nowych 

zasadach” od 01.04.2021r. wynosiła 3 312,19 zł.  

Budżet jednostki –4  072 760,88 zł. 

Liczba zatrudnionych – 48 pracowników w tym : dyrektor, dział finansowo-księgowy – 

3 etaty, dział administracji i obsługi urządzeń – 12 etatów, dział świadczeń opiekuńczych – 

24 etaty, dział świadczeń terapeutyczno – rehabilitacyjnych – 6 etatów, pracownicy socjalni– 

2 etaty.  

Dom Pomocy Społecznej w Kalince w 2021 r. otrzymał następujące granty: 

1) Grant „ Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania 

się pandemii COVID-19 w DPS 

Plan: 64 640,00 zł.   Wykonanie: 64 640,00 zł. 

W ramach tego grantu dokonano zakupu środków ochrony osobistej tj. maseczek, 

rękawiczek, fartuchów jednorazowych, testów, środków dezynfekcyjnych do rąk 

i powierzchni oraz proszku do prania dezynfekcyjnego. 

2) Grant w ramach programu  Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 Umowa Nr COVID-

19.02.03.71 (NFZ) 

Plan 72 296,00 zł.;    Wykonanie: 70 551,45 zł.  

W ramach tego grantu zostały wypłacone dodatki do wynagrodzeń dla  pracowników 

medycznych tj. pielęgniarek na kwotę 70 551,45 zł. z pochodnymi. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w 2021 roku wydało 17 decyzji 

o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Kalince, 12 decyzji wygaszających pobyt w DPS 

i 12 decyzji zmieniających odpłatność mieszkańca za pobyt w DPS. Łącznie wydano 41 decyzji. 

 

3.3 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Parczewie 

 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Parczewie działał na zlecenie realizacji zadania 

z zakresu pomocy społecznej przez Powiat Parczewski na podstawie umowy zawartej 

w 2021r. pomiędzy Powiatem Parczewskim a Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności 

BONA FIDES w Lublinie. Celem głównym działalności placówki było zmniejszenie zjawiska 

przemocy w rodzinie oraz eliminowanie negatywnych skutków kryzysów osobistych poprzez 

utworzenie i funkcjonowanie kompleksowych form wsparcia dla osób znajdujących się 
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w trudnej sytuacji z terenu powiatu parczewskiego poprzez nieodpłatne specjalistyczne 

poradnictwo psychologiczne oraz prawne. 

W okresie prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej z udzielonych porad 

prawnych w 2021 roku łącznie skorzystało 66 osób o 14 więcej niż w roku 2020 w tym 15 

porad dotyczyło przemocy. Ośrodek Interwencji Kryzysowej oferował wielokierunkową 

pomoc osobom pozostającym w różnych sytuacjach kryzysowych. 

 

3.4 Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej  

 

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Parczewskim jest Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie poprzez funkcjonujący w jednostce Zespół do spraw 

rodzinnej pieczy zastępczej. Pracą Zespołu koordynuje Kierownik Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Parczewie. W 2021 roku w Zespole pracowało: 2 koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracownik socjalny 

i inspektor administracyjny. 

W 2021r. w Powiecie Parczewskim łącznie funkcjonowało 32 rodziny zastępcze 

z liczbą 53 wychowanków, z którymi pracował organizator rodzinnej pieczy zastępczej, 

realizując swoje zadania. W roku obejmującym sprawozdanie utworzone zostały 3 nowe 

rodziny zastępcze spokrewnione, w których umieszczone zostało 4 dzieci oraz 1 rodzina 

zastępcza niezawodowa , w której umieszczone zostało 1 dziecko. Natomiast rozwiązano 

3 rodziny zastępcze, 2 to rodziny zastępcze spokrewnione, 1 rodzina zastępcza 

niezawodowa. W przypadku 1 rodziny zastępczej spokrewnionej przyczyną rozwiązania był 

zgon rodzica zastępczego, w 2 pozostałych przypadkach sąd rodzinny rozwiązał rodziny 

zastępcze z uwagi na ich rezygnację.  

 

Tabela 14. Podział rodzin zastępczych z Powiatu Parczewskiego w 2021 r. oraz dzieci i osób 

pełnoletnich przebywających w pieczy zastępczej według form rodzinnej pieczy 

zastępczej  

 

Typy rodzin  Liczba rodzin  Liczba dzieci 

Rodzina zastępcza spokrewniona 
25 39 

Rodzina zastępcza niezawodowa 
6 7 

Rodzina zastępcza zawodowa 
1 7 

Razem 
32 53 

Źródło: opracowanie własne  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie  

 

W związku z tym, że w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu przebywali 

wychowankowie z innych powiatów to pomiędzy powiatami zawarte zostały porozumienia 
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dotyczące warunków pokrywania kosztów pobytu tych dzieci w rodzinach zastępczych. 

W roku sprawozdawczym w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci 

pochodzących z innych powiatów przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie 

powiatu parczewskiego zawartych było 7 porozumień. 

Tabela 15. Porozumienia w sprawie umieszczonych dzieci z innych powiatów w rodzinach 

zastępczych na terenie powiatu parczewskiego w 2021r. 

Źródło: opracowanie własne  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie  

Natomiast w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci 

pochodzących z powiatu parczewskiego a umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na 

terenie innych powiatów zawartych było 12 porozumień. 

Tabela 16. Porozumienia w sprawie umieszczonych dzieci z powiatu parczewskiego 
w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w 2021r. 

LP. POWIAT 
LICZBA 

POROZUMIEŃ 

LICZBA 

DZIECI 
KWOTA WYDATKÓW 

1. BIAŁA PODLASKA 2 3 44.311,48 zł 

2. RADZYŃ PODLASKI 2 2 30.561,00 zł 

3. ŁĘCZNA 2 2 8.134,30 zł 

4. LUBLIN 1 1 15.821,00 zł 

5. WARSZAWA 1 1 11.954,80 zł 

6. CHEŁM 1 1 8.692,00 zł 

7. WŁOSZCZOWA 3 3 21.334,43 zł 

RAZEM 12 13 140.809,01 zł 

Źródło: opracowanie własne  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie  
 

LP. POWIAT 
LICZBA 

POROZUMIEŃ 

LICZBA 

DZIECI 
KWOTA DOCHODÓW 

1. BIAŁA PODLASKA 1 2 17.384 zł 

2. KĘDZIERZYN – KOŹLE 1 1 8.692 zł 

3. RADZYŃ PODLASKI 2 5 142.758,22 zł 

4. LUBLIN 1 1 17.126,10 zł 

5. BIELSKO – BIAŁA 1 1 8.692 zł 

6. ŁUKÓW 1 1 13.177 zł 

RAZEM: 7 11 207.829,32 zł 
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Tabela 17. Liczba rodzin, dzieci oraz osób pełnoletnich w poszczególnych gminach Powiatu 

Parczewskiego w 2021 r. 

 

 

TGMINA 

Typy rodzin 

Rodziny 
spokrewnione 

Rodziny 
niezawodowe 

Rodziny  
Zawodowe/Rodzinny 

Dom Dziecka 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
dzieci 

Parczew 12 21 4 4 0 0 

Siemień 1 1 1 2 1 7 

Jabłoń 1 2 1 1 0 0 

Podedwórze 1 1 0 0 0 0 

Dębowa Kłoda 3 5 0 0 0 0 

Milanów 4 4 0 0 0 0 

Sosnowica 3 5 0 0 0 0 

Łącznie 25 39 6 7 1 7 

Źródło: opracowanie własne  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie  
 
 

3.4.1 Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Parczewskim 

na lata 2021-2023 

 Program wyznacza kierunki rozwoju rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 

w Powiecie Parczewskim. Służy usystematyzowaniu, ukierunkowaniu działań i ustaleń 

priorytetów oraz z zakresu prowadzonych działań na rzecz rozwoju pieczy zastępczej na 

terenie Powiatu Parczewskiego realizując zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej4. 

 W zakresie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Parczewie jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej podejmował działania w 

oparciu o założone w programie cele, kierunki i sposoby realizacji. Poniżej zestawienie 

wskaźników prezentujące osiągnięte rezultaty programu w roku 2021. 

 

 

 
4 Dz. U. z 2022 r. poz. 447  
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Tabela 18. Realizacja w 2021 r.” Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Parczewskim na lata 2021 – 2023” przez 

Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 

 

1. Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych. 

Lp. Cele szczegółowe Sposoby realizacji działań 

1. 
Promowanie w 
środowisku lokalnym 
zastępczych form opieki. 

1. Roznoszenie ulotek, plakatów, broszur informacyjnych, publikowanie artykułów w lokalnej prasie: 
❖ Na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stale dostępna jest informacja dotycząca rodzicielstwa 

zastępczego, warunków, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o ustanowienie rodziną zastępczą. Ponadto, osoby 
zainteresowane, mogą uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie tutejszego Centrum odnośnie procesu kwalifikacyjnego 
kandydatów na rodziny zastępcze, rodzajów rodzin zastępczych oraz świadczeń na rzecz rodzin zastępczych i dzieci w nich 
umieszczonych. 

❖  
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie mając na celu zainteresowanie społeczności lokalnej rodzicielstwem 
zastępczym, a tym samym pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej od 2021r. prowadzi  kampanię 
społeczną pt. „Zastępcze Serce – Szukam Mamyi Taty, Chcę Kochać i Być Kochane”. W ramach kampanii zostały umieszczone 
banery reklamowe na ul. Warszawskiej oraz Al. Zwycięstwa w Parczewie. Ponadto w/w informacje zostały umieszczone na 
stronie internetowej tutejszego Centrum. 
 

2. Indywidualne spotkania i rozmowy z osobami zainteresowanymi pełnieniem funkcji rodziny zastępczej: 
❖ Na prośbę Sądów Rodzinnych Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej wszczął 6 procedur kwalifikacyjnych dla 

kandydatów na rodzinę zastępczą. Jedna z kandydatek nie wyraziła zgody na sprawowanie opieki nad małoletnim wnukiem w 
związku z tym nie przeprowadzono procedury. 3 kandydatów spełniało kryteria do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  

3. Organizowanie integracyjnych festynów/imprez propagujących ideę rodzicielstwa zastępczego: 
❖ Z powodu wybuchu epidemii wirusa COVID-19 w 2021 roku został odwołany zaplanowany z okazji ,, Dnia Rodzicielstwa 

zastępczego” wyjazd do Poleskiego Parku Narodowego. Do rodzin zastępczych z okazji ,, Dnia Rodzicielstwa zastępczego” 
zostały wysłane kartki okolicznościowe oraz statuetki wraz z życzeniami.   

4. Organizowanie kampanii informacyjno – edukacyjnych dot. tematyki pieczy zastępczej na terenie Powiatu Parczewskiego: 
❖ Od grudnia 2020 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Punkt konsultacyjny do spraw rodzicielstwa 

zastępczego. Z uwagi na występujące obostrzenia związane z wystąpieniem COVID-19 dyżury w punkcie konsultacyjnym 
odbywałyją się wyłącznie telefonicznie. Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej osobom zainteresowanym szczegółowych 
informacji udziela w następującym zakresie: wymagań formalno- prawnych stawianym kandydatom na rodziny zastępcze, praw 
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i obowiązków rodziny zastępczej, przebiegu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów na rodzinę zastępczą oraz 
przysługujących rodzinie zastępczej świadczeń finansowych. 

2. 

Zwiększenie liczby rodzin 
zastępczych zawodowych 
oraz innych form 
rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

1. Organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych: 
❖ W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz z powodów organizacyjno – kadrowych ośrodek w 2021 roku nie 

zaplanował szkoleń dla rodzin zastępczych niezawodowych. 

2. Tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej (rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe i rodzinne domy dziecka): 
❖ Zgodnie z Powiatowym Programem Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Parczewskim na lata 2021 – 2023 nie została 

utworzona, zakładana limitem 1 rodzina zastępcza zawodowa i pomocowa. Przyczyną nie wykonania założenia powyższego 
programu w 2021 roku był brak osób chętnych na kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, którzy spełnialiby kryteria 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. W 2021r. na terenie Powiatu Parczewskiego został utworzony 
Rodzinny Dom Dziecka w osobach, które spełniały ustawowe warunki. w zakresie przekwalifikowania się z uprzednio pełnionej 
funkcji rodziny zastępczej zawodowej. 

3. Rozwój współpracy lokalnych instytucji działających na rzecz rodziny mającej na celu pozyskiwanie kandydatów do 
sprawowania zastępczych form opieki: 

❖ W 2021 roku Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Parczewie w ramach Porozumienia o współpracy 
przeprowadziła badania i wydała opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla 4 
kandydatów na rodzinę zastępczą oraz dla 1 rodzin zastępczej niezawodowej i zawodowej z terenu Powiatu Parczewskiego  

3. 

Upowszechnianie roli  
i znaczenia rozwoju 
rodzinnych, zastępczych 
form opieki. 

1. Promowanie zastępczych form opieki podczas organizowanych imprez okolicznościowych i integracyjnych w Powiecie 
Parczewskim: 

❖ Z powodu wybuchu epidemii wirusa COVID-19 w 2020 roku i wprowadzonych obostrzeń nie były organizowane imprezy 
integracyjne oraz okolicznościowe.  

4. 

Pomoc rodzinom 
zastępczym w 
regulowaniu sytuacji 
prawnej umieszczonych u 
nich dzieci. 

1. Zapewnienie pomocy prawnej: 
❖ Udzielanie informacji i kierowanie osób do punktów oferujących nieodpłatną pomoc prawną i poradnictwa obywatelskiego w 

Powiecie Parczewskim. 
❖ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie prowadzi w formie zdalnej poradnictwo: socjalne, rodzinne i pedagogiczne 

dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Porady udzielane są przez pracowników tutejszego Centrum od poniedziałku do 
piątku w godzinach urzędowania 

❖  Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Parczewie nie posiada w swoich zasobach kadrowych zatrudnionego prawnika, 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej kieruje rodziny zgłaszające potrzebę konsultacji prawnej do Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej w Parczewie, gdzie są one świadczone nieodpłatnie. 
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2. Współpraca z kuratorami sądowymi w zakresie uregulowania sytuacji prawnej dziecka (1 dziecko): 
❖ Tutejsze Centrum wystąpiło z wnioskiem do Sądu Rejonowego w stosunku do  1 dziecka o uregulowanie sytuacji prawnej dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej  

5. 

Zgłaszanie dzieci  
z uregulowaną sytuacją 
prawną do ośrodków 
adopcyjnych, w celu 
poszukiwania dla nich 
rodzin 
przysposabiających. 

1. Współpraca z ośrodkami adopcyjnymi: 
❖ W 2021 roku tutejsze Centrum nie zgłosiło żadnego dziecka z uregulowaną sytuacją prawną dziecka do Ośrodka Adopcyjnego w 

Białej Podlaskiej. 

 
2. Cel: Systematyczne wsparcie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Parczewskiego. 

 

Lp. Cele szczegółowe Sposoby realizacji działań 

6. 

Pomoc dzieciom 
umieszczonym w pieczy 
zastępczej oraz osobom 
tworzącym rodzinną 
pieczę zastępczą  
w przezwyciężaniu 
problemów związanych  
z opieką nad małoletnimi 
przebywającymi pod ich 
opieką. 

1. Zapewnienie rodzinom bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i prawnej: 
❖ W 2021 roku troje dzieci z rodzin zastępczych zostało objętych terapią specjalistów Powiatowej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Parczewie.  
❖ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w marcu 2021 roku na stronie internetowej umieściło informację dotyczącą 

Wolontariatu.  

2. Organizowanie grupy wsparcia dla osób tworzących rodzinną pieczę zastępczą: 
❖  W dniu 6 października 2021r. zorganizowano warsztaty profilaktyczne pt.” Przemoc w rodzinie” dla dzieci i młodzieży 

przebywających w pieczy zastępczej. Warsztaty odbyły się w trybie stacjonarnym z zachowaniem wszelkich obostrzeń i 
ograniczeń. W warsztatach wzięło udział 13 dzieci. 

3. Wytaczanie na rzecz dziecka powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych przeznaczonych na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb dziecka przebywającego w pieczy zastępczej: 

❖ W 2021 roku nie została przeprowadzona przez Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej żadna mediacja dla dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w celu ustalenia kwoty alimentów od rodziców biologicznego na rzecz małoletnich dzieci. 
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4. Udzielanie informacji o instytucjach świadczących pomoc na rzecz rodziny, informowanie o możliwościach poprawy życia 
zgodnie z potrzebami i przysługującymi rodzinom prawami: 

❖ W roku 2021 w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju spowodowaną pandemią COVID-19 koordynatorzy kontaktowali 
się z rodzinami telefonicznie oraz w siedzibie tutejszego Centrum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i 
bezpieczeństwa zalecanych w ramach przeciwdziałania i zwalczania rozpowszechniania się wirusa COVID-19. W ramach wizyt 
monitorujących odwiedzili swoich podopiecznych, w miejscu ich zamieszkania 97 razy. Udzielano rodzicom zastępczym różnego 
rodzaju porad np.: wychowawczych, zdrowotnych, dot. nauki szkolnej, pomocy w sporządzaniu różnego rodzaju pism 
urzędowych, wypełnianiu wniosków do ZUS, udzielano informacji dotyczących postanowień sądu rodzinnego dotyczących 
małoletnich przebywających w pieczy zastępczej.  

5. Rozwój pracy zespołowej na rzecz dziecka i rodziny (koordynator rodziny, pracownik socjalny, asystent rodziny): 
❖ W roku 2021 w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju spowodowaną pandemią COVID-19 oceny sytuacji dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej przygotowywane były na podstawie informacji zawartych w rozesłanych do rodzin 
zastępczych Arkuszy samooceny rodziny zastępczej i Ankiet dotyczących dziecka a także informacji otrzymywanych ze szkół 
dotyczących funkcjonowania dzieci oraz informacji o rodzicach biologicznych dzieci przekazywanych przez Ośrodki Pomocy 
Społecznej. W ciągu 2021 roku odbyło się 71 posiedzeń Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej. 

6. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, sądem rodzinnym, organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w tym przezwyciężaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych: 

❖ W 2021 roku koordynatorzy na rzecz opracowywania i realizowania planu pomocy dziecku nawiązywali współpracę z 
pracownikami socjalnymi Ośrodków Pomocy Społecznej i asystentami rodzin biologicznych. W związku z tym opracowano 
41planów pomocy dziecku. Zostały one utworzone wspólnie z rodziną zastępczą, zawierały odpowiednio podejmowane 
działania i efekty pracy. 

7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi lokalnie na rzecz dziecka i rodziny: 
8. Rodziny zastępcze z terenu Powiatu Parczewskiego w przypadku zgłaszanych problemów kierowane były do Ośrodka 

Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Parczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Bona 
Fides” rodzinom tym świadczone były porady prawne psychologiczne oraz rodzinne.   

9. 6 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej uczęszcza na zajęcia do Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas w 
Parczewie. Korzystają z pomocy w odrabianiu lekcji, zajęć dodatkowych (wychowawczych, socjoterapeutycznych, sportowo-
rekreacyjnych, plastycznych, muzycznych), wycieczek oraz posiłków.  

10. Organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje istniejących już rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka: 
❖ 29.04.2021r. „Seksualność dzieci i młodzieży – edukacja” Szkolenie z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z 

chorobą COVID – 19 odbyło się w formie zdalnej (on-line). Zostało przeprowadzone przez firmę szkolącą Centrum 
Rozwiązywania Problemów Społecznych z/s w Warszawie. W szkoleniu wzięło udział 30 osób. 

❖ 04.08.2021r. tutejsze Centrum zorganizowało szkolenie dla rodzin zastępczych pt; „Dyscyplina emocjonalna, panowanie nad 
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złością u dzieci”. Szkolenie odbyło się w trybie stacjonarnym z zachowaniem wszelkich ograniczeń i obostrzeń. W szkoleniu 
wzięło udział 13 osób. 

❖ 08.12.2021r. tutejsze Centrum zorganizowało szkolenie dla rodzin zastępczych pt: „Postępowanie opiekuńczo – terapeutyczne 
wobec dziecka dotkniętego traumą”. Szkolenie odbyło się w trybie on-line. W szkoleniu wzięło udział 7 osób. 

     

 
3. Cel: Zapewnienie wszechstronnej pomocy usamodzielniającym się wychowankom rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej; 

 

Lp. Cele szczegółowe Sposoby realizacji działań 

7. 

Objęcie wsparciem 

usamodzielnianych 

wychowanków rodzinnej 

i instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. 

1. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz pomocy rzeczowej na zagospodarowania: 
❖ 3 wychowankom rodzin zastępczych, którzy osiągnęli pełnoletniość w pieczy zastępczej koordynatorzy we współpracy z 

rodzicami zastępczymi i samymi wychowankami pomogli w tworzeniu Indywidualnych Programów Usamodzielnienia. 
❖ Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w 2021r.: 24.104,00 zł. dla 4 osób. 
❖ Pomoc pieniężna na usamodzielnienie w 2021r.: 7.460,00 zł. dla 2 osób. 
❖ Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w 2021r.: 0 zł. 

2. Udzielanie informacji usamodzielnianym wychowankom dotyczących możliwości zamieszkania w mieszkaniach chronionych 
na terenach innych powiatów: 

❖ Osobom zainteresowanym w siedzibie tutejszego Centrum, są udzielane szczegółowe informacje odnośnie możliwości 
zamieszkania w mieszkaniach chronionych na terenach innych powiatów. 

3. Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, mieszkania z zasobów gminy: 
❖ Brak mieszkań chronionych na terenie Powiatu Parczewskiego. Udzielano informacji i porad dotyczących ścieżki uzyskania 

zatrudnienia bądź mieszkań chronionych na terenie innych powiatów. 

4. Podnoszenie przez usamodzielnianych wychowanków kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji społecznych przez 
uczestnictwo w kursach zawodowych oraz treningach kompetencji i umiejętności społecznych: 

❖ Motywowanie osób usamodzielnianych do kontynuacji rozpoczętej nauki na poszczególnych kierunkach kształcenia celem 
zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz motywowano do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez 
uczestnictwo w kursach zawodowych. 

Źródło: opracowanie własne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie  
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3.5 Wspieranie osób niepełnosprawnych  

 

Podstawą dla realizacji zadania jest z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych5 oraz 

realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 

Parczewskim na lata 2021-2025  zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/164/2021 Rady Powiatu 

w Parczewie z dnia 30 września 2021 r. w szczególności podejmowane są działania 

zmierzające do ograniczania niepełnosprawności i stwarzania osobom niepełnosprawnym 

możliwości uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, w turnusach rehabilitacyjnych, 

poprzez ich dofinansowywanie, a także współfinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Parczewie jest realizatorem i koordynuje założenia tego programu. Rehabilitacją 

zawodową zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie, natomiast rehabilitacją 

społeczną –Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na zadania z zakresu rehabilitacji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych środki pozyskiwane są z PFRON i budżetu 

powiatu.  

Wysokość środków algorytmu zabezpieczonych w planie finansowym powiatu na 

realizację zadań własnych dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

wyniosła 30.000,00 zł. W ramach podjętych działań przez PUP złożone zostały 3 wnioski na 

staż ( skierowano 3 kobiety) oraz 1 osoba zainteresowana była jednorazowymi środkami na 

podjęcie działalności gospodarczej otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej. Ogółem wydatkowano środki w wysokości 29.948,18 zł; tj. 99,83% 

otrzymanych środków. 

Powiat Parczewski na 2021 roku otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną środki finansowe 

w wysokości 1.347.631,00 złotych, które zostały w całości wykorzystane na rehabilitację 

społeczną w tym 694.272,00 złotych na warsztat terapii zajęciowej prowadzony przez Caritas 

Diecezji Siedleckiej. 

Zadania w ramach rehabilitacji społecznej były realizowane  

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w następującym zakresie: 

1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych – 48. 858,00 zł ( 36 dofinansowań); 

2)  dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, oraz przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 

przepisów – 286.182,00 zł w tym: 

• dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego – 19. 072,00 zł; 

3) dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych -

2.100,00 zł 

 
5 Dz. U. z 2021 r. poz.573  z późn.zm. 
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4) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu 

się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych- 224. 569,00 zł, 

w tym: 

• dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych-169. 460,00 zł; 

• dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się – 51. 816, 00 zł; 

• dofinansowanie likwidacji barier technicznych – 63.699,00 zł 

5)  dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Parczewie – przyznana 

kwota algorytmem 694.272,00 zł., wykorzystana kwota to 693.915,36 zł. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało program z PFRON-u „Aktywny 

samorząd” skierowany do osób niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest 

wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów 

programu w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji – obejmował następujące 

obszary wsparcia: 

• Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym: 

likwidacja bariery transportowej, likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia 

w społeczeństwie informacyjnym, likwidacja barier w poruszaniu się oraz pomoc 

w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 

(dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)  

Wsparcie finansowe udzielono 16 osobom niepełnosprawnym w kwocie 97 421,00zł 

Dofinansowanie dotyczyło zakupu sprzętu komputerowego, protezy kończyny dolnej, 

naprawy wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, zakupu wózków inwalidzkich 

o napędzie elektrycznym oraz pokrycia kosztów pobytu dzieci rodziców 

niepełnosprawnych w przedszkolu.   

• Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym- pomoc 

w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym otrzymało 20 studentów 

niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na 

łączną kwotę 64.530,00 zł. 

 

Dodatkowo w 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie realizowało 

Moduł IV „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Na realizację programu 

wykorzystano ze środków PFRON kwotę 99.923,00 zł. Realizacja programu nie wymagała 

nakładów finansowych ze strony powiatu. 

W ramach programu zakupiono sprzęt, materiały ochronne i środki dezynfekujące, które 

wpływają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa sanitarnego i zmniejszenie się 

rozpowszechniania się wirusa Covid-19. 

Zakupiony sprzęt został przekazany do Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie 

(automatyczna stacja do dezynfekcji, ozonator, lampa bakteriobójcza, maszyna do mycia 

posadzek, mop parowy, odkurzacz piorący, płyn do dezynfekcji powierzchni, maseczki 

higieniczne jednorazowe), I Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie (lampa bakteriobójcza, 
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automatyczna stacja do dezynfekcji rąk, odkurzacz piorący, mop parowy, płyn do dezynfekcji 

powierzchni, płyn do dezynfekcji rąk, rękawice jednorazowe, maseczki higieniczne 

jednorazowe, maszyna do mycia posadzek), Starostwa Powiatowego w Parczewie w którego, 

skład wchodzi Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (automatyczna stacja 

do dezynfekcji rąk, mopy parowe, odkurzacz piorący, ozonatory, maszyna  do mycia 

posadzek, lampa bakteriobójcza, maseczki higieniczne, płyn do dezynfekcji powierzchni)  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie (ozonator, rękawice jednorazowe, 

maseczki higieniczne jednorazowe, płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni). 

 

3.5.1 Warsztat Terapii Zajęciowej w Parczewie 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Parczewie prowadzony przez Caritas Diecezji 

Siedleckiej. Do warsztatu uczęszcza 32 osoby niepełnosprawne (16 kobiet i 16 mężczyzn), 

w tym 10 osób z gminy Parczew, 8 osób z gminy Jabłoń, 8 osób z gminy Siemień, 4 osoby 

z gminy Milanów, 1 osoba z gminy Dębowa Kłoda oraz 1 osoba z powiatu radzyńskiego. 

W roku 2021 finansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej pokrywane było 

w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

tj. w kwocie 693.915,36 złotych oraz w 10% ze środków Powiatu Parczewskiego tj. w kwocie 

77.141,33 złotych.  

Warsztat jest placówką pobytu dziennego, zajęcia trwają 11 miesięcy w roku, 

7 godzin dziennie, 35 godzin w tygodniu. W 2021 roku zatrudnionych było 14 pracowników 

na 10 ¼  etatach, zgodnie z postanowieniami umowy Nr 1/WTZ/2016 z dnia 1 grudnia 2016 

roku, w której zostały określone zasady kwalifikacji pracowników Warsztatu. 

W dniu 21 września 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie we 

współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną - Centrum Kultury w Parczewie, Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Siemieniu oraz Warsztatem Terapii Zajęciowej, Caritas Diecezji 

Siedleckiej w Parczewie zorganizowało Integracyjny Plener Malarsko-Fotograficzny 

w Siemieniu „SPOTKANIE Z NATURĄ”. W plenerze udział wzięli uczestnicy Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Parczewie oraz młodzież ze Szkół Podstawowych w Siemieniu i Juliopolu. 

Warsztaty malarskie były prowadzone przez Panią Marię Nastaj, a warsztaty fotograficzne 

poprowadził Pan Stanisław Waszkiewicz. Zajęcia trwały cztery godziny podczas, których 

powstały interesujące prace plastyczne, a także ciekawe ujęcia fotograficzne. Prace 

plastyczne oraz fotograficzne, które powstały podczas warsztatów były reprezentowane na 

wystawach poplenerowych. 

3.6 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

 

Stanowi komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego. Realizuje orzekanie 

o stopniu niepełnosprawności, mający na celu ustalanie niepełnosprawności dla celów poza 

rentowych. W procesie orzekania uczestniczy 8 członków Zespołu (lekarze, psycholodzy, 

doradcy zawodowi, pracownicy socjalni i pedagodzy). W 2021r. odbyły się 43 posiedzenia 
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składów orzekających. Zespół rozpatrzył  760 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i 

stopnia niepełnosprawności. Wydano 640 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 89 

orzeczeń o niepełnosprawności. Ponadto wydano ogółem 50 legitymacji o 

niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz 118 kart parkingowych, 

umożliwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie 

odrębnych przepisów. Z uwagi na fakt, że jest to zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej, na jego realizację powiatowi przysługuje dotacja celowa. W  roku 2021 na zadanie 

wydatkowano 199 300,00 zł z budżetu Wojewody Lubelskiego. 

 

4. Transport zbiorowy i drogi publiczne 

 

4.1. Transport zbiorowy 

 

Zadania z zakresu transportu zbiorowego były realizowane przez Wydział 

Komunikacji. Powiat Parczewski nie był organizatorem przewozów autobusowych w ramach 

przewozów użyteczności publicznej z powodu braku zainteresowania świadczeniem tego 

typu usług przez przewoźników.  

Ze względu na przedłużający się w roku 2021 stan pandemii, a co za tym było 

wprowadzenie w szkołach zdalnego nauczania, zainteresowanie przewozami autobusowymi 

wśród młodzieży było znikome, co negatywnie wpłynęło na rozwój sieci komunikacyjnej na 

terenie powiatu. Transport publiczny funkcjonował w oparciu o wolnorynkową działalność 

gospodarczą niezależnych firm przewozowych.  

Pomimo to w roku 2021 Powiat Parczewski czynił starania w zakresie organizacji 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej co skutkowało zawarciem 

umowy w dniu 23.grudnia 2021 r. pomiędzy Powiatem Parczewskim, a Wojewodą Lubelskim 

na realizację od roku 2022 zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego 

o charakterze użyteczności publicznej w obrębie swoich granic administracyjnych. 

Powiatowe przewozy osób zaplanowane przez Powiat, będą realizowane na jednej linii 

komunikacyjnej. Obejmuje ona miejscowości: Jabłoń - Dawidy – Łubno – Gęś – Kolano – 

Zaniówka – Przewłoka – Parczew. Dofinansowanie będzie pochodzić ze środków 

Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Autobusowego. Oprócz 

dofinansowania z budżetu Państwa, Operator otrzyma również dopłatę ze środków własnych 

Powiatu. 

W roku 2021 Wydział Komunikacji realizował również uchwałę Nr XIX/117/2020 Rady 

Powiatu w Parczewie z dnia 21.12.2020 r  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi na obszarze Powiatu Parczewskiego i jego parkowanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania 

dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2021 r. Działania w zakresie zapewnienia 

usług usunięcia pojazdu i prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów należy do 

https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474404
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474404
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474404
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474404
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zadań własnych powiatu. Ich wykonywanie może zostać zlecone powiatowym jednostkom 

organizacyjnym lub powierza się ich wykonywanie podmiotom prywatnym zgodnie z 

przepisami o zamówieniach publicznych. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na 

zadanie usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów 

usuniętych przeprowadzono w grudniu 2020 r. Zadanie zostało powierzone przedsiębiorcy 

Holpark Radosław Tarkowski z siedzibą w Radzyniu Podlaskim na okres jednego roku do 

końca 2021 r. 

 

4.2. Drogi powiatowe 

 

W imieniu Zarządu Powiatu drogami powiatowymi zarządza zarząd Dróg Powiatowych 

w Parczewie. Zarząd posiada w swojej administracji  353,712 km dróg. Dzielą się one na  

drogi w granicach administracyjnych miasta w ilości 10,444 km oraz drogi poza granicami 

administracyjnymi miasta w łącznej ilości 343,268km. Drogi powiatowe dzielimy również ze 

względu na nawierzchnię jaką posiadają. 

Drogi pozamiejskie : 

• 306,865 km dróg twardych  co stanowi 1 683 075,00 m2 

• 36,403 km dróg gruntowych  co stanowi 124 383,00  m2 

Drogi miejskie: 

• 10,444 km drogi twarde co stanowi 97,303 m2  w tym dwujezdniowych 1,712km co 

stanowi 12,465 m2. 

 

Budżet jednostki  - 2 649 764,62 zł  

Zatrudnienie – 15 pracowników 

 

Wykres 1.  

Podział administracyjny dróg
powiatowych

miejskie

poza miejskie

  
Źródło:  opracowanie własne Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie 
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Wykres 2 . 

 
Źródło:  opracowanie własne Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie 

  

Sieć dróg powiatowych powiatu parczewskiego prawie na całej długości nie odpowiada 

wysokim wymaganiom stawianym obecnie drogom publicznym, określonym 

w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

 Wykonane przeglądy techniczne dróg powiatowych wykazały, iż 65,145 km jest w 

stanie dobrym co stanowi  18,40% wszystkich dróg powiatowych. W stanie technicznym 

zadowalającym jest 189,469 km co stanowi 53,50 % oraz w stanie technicznym złym  

znajduje się 99,529 km co stanowi 28,10%.  Ocena stanu technicznego zawiera w sobie 

wszystkie elementy drogi tj. ścieżki rowerowe, chodniki, pobocza, odwodnienie, 

oznakowanie, oświetlenie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.  

 

Wykres 3. Stan dróg o nawierzchni utwardzonej  

 
Źródło:  opracowanie własne Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie 
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Zimowe utrzymanie dróg – koszty  

styczeń 2021 - 128 964,21 zł 
luty 2021  -  70 767,53 zł 
grudzień 2021 -   53 171,20 zł 

 
Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych   

 
Wydanych było przez ZDP w Parczewie 177 decyzji   w tym: 

• 94 decyzje za urządzenie w pasie drogowym ( długoterminowe) 

• 83 decyzje za roboty w pasie drogowym ( jednorazowe). 
skutkowało dochodem budżetu powiatu na kwotę 23 735,21 zł.  

Ogółem dochód budżetu powiatu z tytułu wydanych decyzji administracyjnych (za lata 2004-

2021) z tytułu administrowania pasem drogowym w roku 2021 wyniósł 403 702,02 zł. 

 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie w swoim utrzymaniu posiada również  33 

obiekty mostowe : 9 obiektów  stalowe, 16 obiektów żelbetowych i 7 obiektów z betonu 

sprężonego.  

Mosty również przechodzą przeglądy techniczne i określany jest ich stan oraz zagrożenie 

katastrofą budowlaną. Dotychczas żaden z posiadanych mostów nie stanowi zagrożenia 

jednakże stan techniczny wymaga nakładów finansowych.  

 Obecnie 8 obiektów mostowych jest w stanie dobrym ocena 4,00-5,00; w stanie 

technicznym zadowalającym jest 16 obiektów mostowych ocena 3,00-3,99; oraz w stanie 

technicznym złym jest 9 obiektów mostowych ocena 2,00-2,99.  

 

Wykres 4  

 
Źródło:  opracowanie własne Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie 
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4.2.1 Inwestycje drogowe 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie w imieniu inwestora Powiatu Parczewskiego nadzorował pod kątem technicznym wymienione poniżej 

inwestycje drogowe: 

 

Tabela 19 . Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych zrealizowane w 2021 r.  

Lp. Nazwa zadania 

WYKONANIE 

Wartość zadania 
(zł) 

Montaż finansowy (zł) 

2 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1600 L w miejscowości Kalinka 30 000,00 
Gmina Jabłoń 15 000,00 

Powiat 
Parczewski 

15 000,00 

3 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1099 L w miejscowości Kudry 14 000,00 
Gmina Jabłoń 7 000,00 
Powiat 
Parczewski 

7 000,00 

4 Przebudowa drogi powiatowej nr 1605 L (Jabłoń - Gęś) - dokumentacja techniczna 79 335,00 
Gmina Jabłoń 39 667,50 

Powiat 
Parczewski 

39 667,50 

5 
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1567L w miejscowości Stępków, gm. Dębowa 
Kłoda (210 m) 

61 249,27 

Gmina 
Dębowa Kłoda 

30 624,63 

Powiat 
Parczewski 

30 624,64 

6 
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1567L w miejscowości Plebania Wola, gm. 
Dębowa Kłoda (264 m+ 96 m) 

99 749,22 

Gmina 
Dębowa Kłoda 

49 874,61 

Powiat 
Parczewski 

49 874,61 
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7 
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1567L na odcinku Stępków - Plebania Wola, 
gm. Dębowa Kłoda (173 m) 

101 411,72 

Gmina 
Dębowa Kłoda 

50 705,86 

Powiat 
Parczewski 

50 705,86 

8 
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1615L na odcinku Kodeniec - Zadębie, gm. 
Dębowa Kłoda (1150 m) 

384 999,84 

Gmina 
Dębowa Kłoda 

192 499,92 

Powiat 
Parczewski 

192 499,92 

9 
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1604 L w miejscowości Kolano-Kolonia (225 
m) 

25 999,89 
Gmina Jabłoń 12 999,94 

Powiat 
Parczewski 

12 999,95 

10 
Poprawa jakości infrastruktury transportowej na pograniczu Polski,Białorusi i Ukrainy – 
droga w m Rusiły 

2 953,34 
Powiat 
Parczewski 

2 953,34 

16 Przebudowa drogi powiatowej nr 1095 L (Mosty - Rudno) - dokumentacja techniczna 14 000,00 
Gmina Jabłoń 10 000,00 

Powiat 
Parczewski 

4 000,00 

17 Przebudowa drogi powiatowej nr 1096 L na odcinku od m. Rusiły do m. Kodeniec 5 884 267,99 

Wojewoda 
Lubelski 

3 513 273,36 

Gmina 
Podedwórze 

0,00 

Gmina 
Dębowa Kłoda 

592 577,65 

Powiat 
Parczewski 

1 778 416,98 

RAZEM 6 697 966,27 

Wojewoda 
Lubelski 3 513 273,36 

Gminy 1 000 950,11 

Środki EU   

Budżet 
państwa   

Powiat 
Parczewski 2 183 742,80 
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W 2021 roku Zarząd Powiatu składał wnioski na dofinansowanie inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z czego dwa 

zostały pozytywnie rozpatrzone  tj.  

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L (Kostry – Czeberaki) na odcinku od km 22+481 do km 24+405” 

DOFINANSOWANIE:          1.737.850,10 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:          3.425.667,17 zł 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1612L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1610L do RSP w Gródku Szlacheckim od km 

0+000 do km 1+400” 

DOFINANSOWANIE:          1.674.822,88 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:          3.391.349,16 zł 

 
Realizacja inwestycji nastąpi w 2022 r.  



57 | S t r o n a  
 

4.2.1 Utrzymanie  bieżące dróg powiatowych 

 W celu bieżącego utrzymania dróg powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie 

otrzymał budżet ustanowiony przez Radę Powiatu. 

Na materiały do wykonywania bieżących prac utrzymaniowych zakupiono i zużyto: 

• mieszankę mineralno-asfaltowej „na zimno” w ilości 42,825 ton na wartość 

18 330,81zł  

• emulsję asfaltową w ilości 135,53 ton na wartość 205 043,34 zł 

• grys bazaltowy w ilości 677,46 ton na wartość 87 592,06 zł. 

Powyższe materiały są dostarczane sukcesywnie w miarę występujących potrzeb 

i wbudowywane na bieżąco. W ramach powyższych materiałów wyremontowano 3407m2 

masą na zimno, 14 793m2 remontów emulsją i grysem. Wykonano powierzchniowe 

utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej 1604L Zaniówka-Kolano dł. 

 2,013km, 1601L Kopina –Zabłocie dł. 1, 147km oraz 1569L Uhnin-Białka, dł. 0, 400 km. 

 Zlecono wykonanie ścinki poboczy dróg powiatowych wykonawcy wyłonionemu 

w ramach zamówienia publicznego. Ogółem w roku 2021 dokonano ścinki poboczy na 

drogach powiatowych: 1567L Lubiczyn-Żmiarki, 1622L Uhnin-Mościska, 1611L Wola Tulnicka 

–Sewerynówka, 1604L Zaniówka-Kolano łącznie 42 839,71m2 powierzchni na ogólną kwotę 

62 117, 58 zł 

Zlecono wykonanie wycinki zakrzaczeń w pasach dróg powiatowych : 1615L 

Kodeniec-Zaliszcze, 1095L Mosty-Dębów, 1618L Piechy –Antopol, 1624L Zienki –Jamniki 

łącznie 8,223 km na kwotę 13 321,26 zł.  

Ponadto pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w ramach zadań własnych dokonali 

wycinki w pasach dróg powiatowych : 1624L Sosnowica-Górki-Zienki, 1626L Nowy Orzechów-

Łomnica, 1620L Mosty -Antopol, 1618L Antopol-Hołowno , 1622L Uhnin-Hola , 1623L 

Sosnowica-Hola , 1604L Kolano-Zaniówka,  1095L Dawidy – Radcze, 1618L Antopol-Hołowno, 

1096L Kodeniec – Uhnin, 1601L Zieleniec-Milanów, 1600L Kolano-Kalinka na łączną długość 

bieżącą drogi  30,540 km obustronnie 61,080 km 

 

5. Kultura, kultura fizyczna i turystyka 

 

5.1 Kultura 

Kultura, turystyka są ważnymi obszarami działalności powiatu parczewskiego. Jego 

celem jest wzmacnianie wizerunku ziemi parczewskiej jako regionu o walorach 

krajoznawczych i bogatym dziedzictwie kulturowym. Zadania z zakresu kultury 

podejmowane przez samorząd powiatowy realizowane były przez Starostwo Powiatowe 

w Parczewie we współpracy z Powiatową  Biblioteką Publiczną  Centrum Kultury w Parczewie 

w ramach której działa Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej w Parczewie oraz placówki 

oświatowe: Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie, I Liceum Ogólnokształcące 
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im. Mikołaja Kopernika w Parczewie i Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 

w Parczewie.  

Do realizacji działań wykorzystywano kontakty bezpośrednie, środki współczesnej 

komunikacji: prasę lokalną i regionalną, TVP, radio, strony internetowe, Facebook. 

   

Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie jest główną 

biblioteką powiatu. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych 

i kulturalnych mieszkańców powiatu, upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury. Dba 

o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i kulturalnej oraz systemu informacyjnego 

i regionalnego na terenie powiatu. Działalność PBP-CK to gromadzenie materiałów 

bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, 

edukacyjnych i samokształcenia, pełnienie funkcji ośrodka informacji użytkowej, w tym 

informacji turystycznej, biblioteczno - bibliograficznej oraz opracowywanie i publikowanie 

powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza 

dokumentujących walory przyrodnicze, historię regionu, dorobek kulturalny, naukowy 

i gospodarczy powiatu. Organizowanie czytelnictwa i wydarzeń kulturalnych dzieciom, 

dorosłym, ludziom starszym i niepełnosprawnym. 

W 2021 r. PBP-CK w Parczewie podjęła wiele nowych zadań, zorganizowano ponad 

30 wydarzeń bibliotecznych i kulturowych dla mieszkańców Powiatu Parczewskiego. 

Przystąpiono do programu ACADEMICA - cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek 

i czasopism naukowych. Utworzono stronę internetową instytucji: www.pbp-ck.parczew.pl 

oraz profil na portalu społecznościowym Facebook, aby dotrzeć z ofertą do jak największej 

liczby osób.  

W 2021 r. zwiększyła się również liczba czytelników do 300 osób (w 2020 r. 

zarejestrowano 241 czytelników) i wypożyczeni bibliotecznych do 6154. Stan księgozbioru  

zwiększono o 418 pozycji książkowych. 

Inicjatywy o zasięgu powiatowym, organizowane/współorganizowane konferencje, 

wystawy, konkursy dla mieszkańców powiatu: 

• zorganizowanie „Powiatowego Konkursu na Koszyczek Wielkanocny”, który spotkał 

się z licznym zainteresowaniem wśród najmłodszych mieszkańców powiatu 

parczewskiego; 

• zorganizowanie "Dzień wspomnienia o Rochu Sęczawie”, z którego nagranie zostało 

opublikowane w Internecie; 

• nieodpłatne przekazanie książek mieszkańcom powiatu parczewskiego poprzez 

ustawienie w głównym holu Starostwa Powiatowego w Parczewie regału z książkami. 

Akcja ma na celu zachęcenie mieszkańców do częstszego sięgania po książki; 

• zakup nowości książkowych; 

• w Powiatowej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie przygotowano 

wystawę dla upamiętnienia Zbrodni Katyńskiej oraz złożono kwiaty pod dębami 

posadzonymi dla uhonorowania zamordowanych przez NKWD; 

• przygotowanie wystaw z okazji rocznic państwowych, świąt, obchodów. 

http://www.pbp-ck.parczew.pl/


59 | S t r o n a  
 

• utworzenie kącika czytelniczego dla dzieci; 

• udział w XVIII Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek. W ramach XVIII Ogólnopolskiego 

Tygodnia Bibliotek w Powiatowej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury 

w Parczewie odbyło się spotkanie "Życie i twórczość Stefanii Czuryło z Kostr"; 

• zorganizowanie „Konkursu na najlepszy tekst poetycki będący limerykiem”; 

• działania wyjazdowe – odwiedziny podopiecznych w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Sosnowicy „Zielony Zakątek” – bezpłatne przekazanie książek, 

odwiedziny w nowej siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Krystyny Krahelskiej 

w Sosnowicy; 

• zorganizowanie Powiatowego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych stanowiący 

eliminacje do 55. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 

w Kazimierzu Dolnym; 

• współpraca z TV Dębowa Kłoda – nagranie wykładu „Wpływ czytania na rozwój dzieci 

i młodzieży” z psycholog Samantą Lamczyk-Kaczorek. Nagranie na facebooku PBP-CK; 

• w ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Powiatowej Bibliotece 

Publicznej - Centrum Kultury w Parczewie odbyło się spotkanie "Życie i twórczość 

Stefanii Czuryło z Kostr"- Nagranie spotkania na facebooku PBP-CK; 

• z okazji Dnia Dziecka, w progach PBP-CK, goszczono grupę dzieci z Niepublicznego 

Przedszkola Artystyczno-Językowego "Skowronek"; 

• 1 czerwca odbyły się również eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Konkursu 

Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” – przesłuchania nagrań bez 

udziału publiczności; 

• rozpoczęcie zajęć z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji 

Siedleckiej w Parczewie w ramach programu arteterapii; 

• z okazji rozpoczęcia lata 21 czerwca w Powiatowej Bibliotece Publicznej – Centrum 

Kultury w Parczewie gościliśmy grupę dzieci z oddziału IV „Elfy”  z Publicznego 

Przedszkola  nr 1 „Pod Krasnalem”; 

• 23 czerwca obchodziliśmy Dzień Ojca, wspólnie z dziećmi przygotowaliśmy laurki, 

które otrzymali ojcowie podczas obchodów Dnia Ojca w PBP-CK; 

• lipca, w ramach integracji przed zajęciami z arteterapii, odbyła się na wycieczkę po 

gminie Sosnowica z uczestnikami WTZ w Parczewie; 

• udzielono wywiadu w Radio Lublin na zaproszenie redakcji. Wywiad dotyczył 

organizacji V Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów i Osób 

Niepełnosprawnych; 

• organizacja V Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów i Osób 

Niepełnosprawnych pod honorowym patronatem Starosty Parczewskiego 

zorganizowany wspólnie z WTZ w Parczewie; 

• utworzenie Dyskusyjnego Klubu Książki przy PBP-CK w Parczewie; 

• Światowy Dzień Turystyki – rajd rowerowy nad jezioro Obradowskie z młodzieżą LO 

i ZS w Parczewie; 

• 22.Noc bibliotek – WSPÓŁORGANIZACJA 
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• promocja "Rocznika Parczewskiego tom 4-5” pod redakcją Stanisława Jadczaka; 

• konkurs recytatorski „Śmiechem - Żartem”; 

• kampania KROMKA CHLEBA CARITAS 2021; 

• odwiedziny dzieci z Świetlicy Socjoterapeutycznej; 

• Mini Quiz Mikołajkowy dla dzieci; 

• Warsztaty pt. "Kartka Bożonarodzeniowa"; 

• kolędowanie w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Parczewie. 

 

W 2021 r. wymieniono oświetlenie w PBP-CK na oświetlenie LED. 

Utworzono zaplecze/pokój socjalny dla pracowników (zakup lodówki, kuchenki 

mikrofalowej, szafy). PBP-CK została włączona do obsługi informatycznej i prawnej 

prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Parczewie. Przyłączono budynek  PBP-CK do 

ogrzewania centralnego – zlikwidowanie ogrzewania olejowego. 

 

Zarząd Powiatu w Parczewie  w ramach działań z zakresu kultury: 

• przyznał stypendia artystyczne 8 osobom na łączną kwotę 17 200 zł, o 2 stypendia 

mniej niż w roku poprzednim; 

• udzielił wsparcia zespołom ludowym  poprzez zakup usług transportowych na udział 

w wydarzeniach kulturalnych o randze ponad powiatowej: wyjazd zespołu 

Jabłoneczka na przegląd wojewódzki kapel i śpiewaków ludowych do Lublina, Koła 

Gospodyń Wiejskich z Jeziora na festiwal „Polska od kuchni” w Zamościu; 

• zorganizował wraz z Burmistrzem Parczewa Dożynki Powiatowe Parczew 2021 w dniu 

22 sierpnia 2021 roku na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Parczewie; 

• zorganizował koncert Oratorium „Miłość mi wszystko wyjaśniła” do słów Jana Pawła II 

w dniu 7 listopada 2021 r. w Parczewie wspólnie z Parafią p.w. Opatrzności Bożej 

w Parczewie w wykonaniu artystów Filharmonii  im. H. Wieniawskiego w Lublinie. 

 

Zarząd Powiatu w Parczewie wspierał i promował działania podejmowane przez inne 
jednostki i organizacje poprzez: 

• podpisanie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem „Cichosz” z Cichostowa 

na wsparcie realizacji programu „Niepodległa” 2021 dofinansowanego przez 

Narodowe Centrum Kultury poprzez udostepnienie budynku w Milanowie na 

wystawienie sztuki i użyczenie kamery do rejestracji wydarzenia oraz promocje 

wydarzenia, 

• koordynacje udziału i dostarczenie prac konkursowych z 5 gmin na II Wojewódzki 

Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną organizowany przez Urząd Marszałkowski, 

• posadzenie „Dębu Śląskiego” w Parczewie w dniu 3 maja 2021 r. w ramach 

upamiętnienia 100. Rocznicy Powstania Śląskiego, 

• promowanie i wpieranie działalności Muzeum A. Zamoyskiego w Jabłoniu, 
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• wsparcie organizacji obchodów 77 rocznicy wydarzeń w 1944 roku w Plebaniej Woli 

i Lasach Parczewskich w dniu 22 lipca, 

• promowanie i wspieranie działalności Ośrodka Edukacji Regionalnej w Hołownie 

z okazji 20-lecia działalności ośrodka. 

• udział delegacji ZS-CKR w Jabłoniu z wieńcem dożynkowym na Dożynki Wojewódzkie 

w Lubyczy Królewskiej jako przedstawicieli powiatu,  

• wsparcie organizacji Pikniku Patriotycznego w Sosnowicy w dniu 19 września pod 

patronatem MON organizowanego przez Fundację I Rzeczypospolitej im. Tadeusza 

Kościuszki i Urząd Gminy w  Sosnowicy, 

• zakup nagród konkursowych dla laureatów konkursów organizowanych przez PBP-CK 

w Parczewie, Zespół Szkół w Parczewie i Stowarzyszenie Aktywności Polesia 

Lubelskiego w Hołownie - łącznie 10 nagród. 

 

W ramach wspierania działalności wydawniczej: 

• zakup publikacji „Ziemia Parczewska” – nakład 400 egz., opracowanie i skład  

Stanisław Jadczak, 

• wsparcie przygotowania wydawnictwa „Piłkarskim szlakiem północnej Lubelszczyzny. 

Kluby, mecze i rozgrywki ligowe, sezon po sezonie 1975-2021” zawierającą informacje 

o klubach sportowych Powiatu Parczewskiego autor Cezary Hince, 

• wydania kalendarza ściennego na rok 2022 – nakład 100 egz.,   

• bezpłatne pozyskanie kalendarza ściennego na rok 2022 w nakładzie 300 egz. 

z danymi teleadresowymi Powiatu Parczewskiego. 

W ramach działań z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 

zaktualizowano dane dotyczące obecnego stanu  zabytków na terenie poszczególnych gmin. 

Został opracowany „Powiatowy program opieki nad zabytkami Powiatu Parczewskiego na 

lata 2021-2024” przyjęty uchwałą Nr XXVII/165/2021 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 

30 września 2021 roku. 

5.2 Kultura fizyczna 

Sytuacja  epidemiologiczna  uniemożliwiała realizowanie wielu zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe w 2021 roku w zakresie planowanych zawodów i rozgrywek 

sportowych skierowanych do dorosłych mieszkańców i uczniów szkół z terenu powiatu 

parczewskiego. W związku z pandemią Covid -19, Zarząd Powiatu w Parczewie nie ogłaszał 

w 2021 roku konkursu na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej lecz 

dofinansowywał, wspierał i promował działania podejmowane przez stowarzyszenia kultury 

fizycznej możliwe do realizacji: 

• zakup koszulek z logiem powiatu dla uczestników biegów „Milanowska Mila” dla 

różnych grup wiekowych po terenie Gminy Milanów – czerwiec,  

• zakup usługi przewozu delegacji powiatu na Wojewódzkie Igrzyska LZS i Letnie 

Igrzyska Seniorów do Tomaszowa Lubelskiego w dniu 25 lipca, 
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• ufundowanie nagród dla uczestników zawodów wędkarskie na Jeziorze Bialskim 

w Białce k/Parczewa – 12 września. 

• ufundowanie nagród dla uczestników „Poleskiego turnieju łucznictwa tradycyjnego” 

organizowanego 28 sierpnia w Sosnowicy,  

• zakup logowanych koszulek dla uczestników „Biegów Noworocznych” w Milanowie, 

• ufundowanie nagród dla uczestników powiatowego współzawodnictwa sportowego 

szkół w roku szkolnym 2021/2022 organizowanych w listopadzie  na stadionie MOSiR 

w Parczewie, 

• wsparcie XIX Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców w Parczewie 

organizowanego w grudniu przez Uczniowski Klub Sportowy Jedynka w Parczewie. 

Zgodnie z ewidencją stowarzyszeń kultury fizycznej na terenie powiatu parczewskiego 

zarejestrowanych jest 38 klubów sportowych, w tym 24 uczniowskich klubów sportowych 

oraz 14 stowarzyszeń kultury fizycznej, które nie prowadzą działalności gospodarczej. 

Niewielki % zarejestrowanych stowarzyszeń prowadzi aktywną działalność statutową. 

W 2021 roku wydano 6 zaświadczeń o wpisie do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej 

działających na rzecz uczniów szkół szczebla podstawowego i ponadpodstawowego oraz 

dorosłych mieszkańców powiatu. W okresie sprawozdawczym działalność klubów była 

bardzo ograniczona.  

5.3  Turystyka 

W roku sprawozdawczym dokonano aktualizacji bazy noclegowej zamieszczonej na stronie 

www.powiat.parczew.pl (15 punktów noclegowych). Zamieszczono wykaz punktów 

informacji turystycznej prowadzonych m.in. przez PBP-CK w Parczewie, Gminne Ośrodki 

Kultury, Gminne Biblioteki Publiczne oraz Centrum Turystyczne Sosnowica.  

Na stronie powiatu udostępniona jest oferta ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-

rowerowych zachęcająca lokalną społeczność i turystów zainteresowanych aktywnym 

wypoczynkiem i zwiedzaniem ciekawym miejsce na terenie powiatu. W 2021 roku zostały 

odnowione 2 tablice informacyjne z mapą powiatu zlokalizowane w Parczewie: ul. Kościelna 

32 oraz ul. Warszawska (parking obok Zespołu Szkół).   

Samorząd powiatu wyraził opinię dla PTTK w Lublinie w sprawie propozycji szlaków 

pieszych oraz zmian ich przebiegu na terenie powiatu parczewskiego. Prace znakarskie 

rozpoczęły się w 2021 roku zgodnie z instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK. 

Portale internetowe dotyczące Powiatu Parczewskiego wzbogacone zostały dokumentacją 

fotograficzną prezentującą walory turystyczne ziemi parczewskiej. 

 

5.4 Stowarzyszenia zwykłe 

W 2021 roku w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Wydział Edukacji 

i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie wpisano 2 stowarzyszenia. 

Zgodnie z ewidencją aktualnie zarejestrowanych jest 6 stowarzyszeń zwykłych. Ewidencja 

http://www.powiat.parczew.pl/
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jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 

w Parczewie. 

6. Geodezja, kartografia i kataster  

Niezmiennym celem działań powiatu parczewskiego w zakresie geodezji i kartografii jest 

kontynuowanie informatyzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego, podnoszenie jakości 

bazy danych, do prowadzenia których zobowiązany jest Starosta, automatyzacja procesów 

udostępniania danych z zasobu, a także ich przyjmowania, jak również rozszerzanie oferty 

usług, świadczonych drogą elektroniczną. 

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego realizuje między innymi zadania z zakresu geodezji, kartografii i katastru.  

Gromadzi i prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny na szczeblu powiatu. 

Prowadzona jest ewidencja gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza w systemie 

informatycznym a także sprzedaż map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. 

Organizowane są narady koordynacyjne, prowadzona jest obsługa zgłoszeń prac 

geodezyjnych oraz obsługa projektantów, rzeczoznawców i komorników, prowadzona jest 

baza danych rejestru cen i wartości, baza szczegółowych osnów geodezyjnych. Prowadzona 

jest weryfikacja zbiorów danych oraz materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych 

oraz naliczane są opłaty.  

W 2021 roku w ramach realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii: wprowadzono 

2943 zmian w ewidencji gruntów i budynków, przyjęto do zasobu 1092 operatów 

technicznych jako wynik prac geodezyjnych, zrealizowano 908 wniosków o udostępnienie 

materiałów z zasobu, sporządzono 62 protokołów z narad koordynacyjnych, wydano 4247 

Dokumentów Obliczenia Opłaty za wykonane usługi. Usługi świadczone w ramach 

działalności Wydziału przyniosły w roku 2021 dochód w wysokości 437 397,90 zł. 

 

W ramach działań wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie 

powiatu parczewskiego realizowany był projekt „e-Geodezja - cyfryzacja zasobów 

geodezyjnych województwa lubelskiego”. Liderem projektu jest Powiat Lubelski, zaś 

partnerami 19 powiatów Województwa Lubelskiego. Całkowita kwota projektu wynosi 187,5 

mln złotych, z czego 85 % pokryje dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO WL na 

lata 2014- 2020, zaś pozostałe 15 % stanowić będą środki z budżetu Państwa oraz wkład 

własny partnerów. Głównym celem projektu było utworzenie oraz modernizacja cyfrowych 

baz danych: EGiB (ewidencja gruntów i budynków), BDOT500 (baza danych obiektów 

topograficznych) oraz GESUT (geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu). Projektem 

objęte zostały gminy Jabłoń i Siemień oraz w części obrębów gminy Sosnowica i Parczew.   

 

Wydział prowadzi Geoportal dla terenu Powiatu Parczewskiego, przez który dostęp 

do przeglądania bazy mapy zasadniczej oraz ewidencji gruntów i budynków mają nie tylko 

mieszkańcy powiatu. W trybie chronionym po uzyskaniu loginu i hasła dostępu poprzez 
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Geoportal prowadzona jest obsługa wykonawców prac geodezyjnych, rzeczoznawców, 

projektantów oraz komorników.  

W ramach wdrożonych usług w 2021 roku za pośrednictwem Internetu obsłużonych 

zostało 746 zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, co stanowi 68 % wszystkich 

zgłoszeń, 30 zleceń rzeczoznawców majątkowych , co stanowi 50 % wszystkich spraw, 48 

map zakupiono przez Internet, co stanowi 5 % wszystkich zamówień. Z powyższego 

zestawienia wynika, że 826 spraw, należących do kompetencji Starosty Parczewskiego 

załatwionych zostało bez potrzeby przybycia do Starostwa, w dowolnie wybranym czasie. 

W 2021 roku trwała  kontynuacja projektu pn. „Scalenie gruntów obrębu Antopol, gm. 

Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie” realizowanego w ramach 

poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją 

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła 1 331 

872,26zł. W ubiegłym roku został zrealizowany następujący zakres rzeczowy inwestycji: 

szacowanie wartości gruntów i ich składowych, 

opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek, 

wyznaczenie i stabilizacja nowych granic. 

Całkowita wartość inwestycji opiewa na ponad 10 mln złotych, z czego ponad 6 mln stanowią 

środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a pozostałe środki  

finansowane będą z budżetu państwa. 

 

W 2021 roku rozpoczęto projekt pn. „Scalenie gruntów obrębu Krzywowierzba 

Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie” realizowanego w 

ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją 

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła 82 445,47zł. 

W ubiegłym roku został zrealizowany następujący zakres rzeczowy inwestycji: 

opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i założeń do projektu scalenia, 

opracowanie szacunkowego zestawienia kosztów przedsięwzięcia. Całkowita wartość 

inwestycji opiewa na ponad 4 mln złotych. 

 

7. Gospodarka nieruchomościami 

Uchwała Nr XXV/115/2000 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 6 listopada 2000 r. 

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata6 określiła zasady nabywania przez Powiat 

Parczewski nieruchomości oraz zasady zbywania, obciążenia, wydzierżawiania 

i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości wchodzących w skład 

powiatowego zasobu nieruchomości. 

 
6  ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego  Nr 46 poz. 543) 
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Na dzień 31 grudnia 2021 r. Powiat Parczewski posiadał grunty o łącznej powierzchni 

563,7240  ha o wartości 7 074 062,90 zł  w tym : 

• grunty stanowiące drogi  - 145,4142 ha, 

• zasób     - 10,8754 ha, 

• grunty przekazane w trwały zarząd - 407,4364 ha 

bez udziałów tj.  

działka nr 839/2 udział 38/100 z pow. 0,5905 ha (siedziba Starostwa) 

działka nr 855/1 udział 51315/109353 z pow. 0,0969 ha lokal użytkowy (siedziba 

Powiatowego Urzędu Pracy). 

działka nr 1377/1 o pow. 0,1668 ha w części 28774/58552 przy ul. Wojska Polskiego 

w Parczewie. 

Ponadto Powiat Parczewski posiadał prawo własności: 

• lokalu mieszkalnego nr 11 o pow. 55,99 m² przy ul. Szpitalnej 1A w Parczewie 

• lokalu mieszkalnego nr 14 o pow. 47,46 m² przy ul. Szpitalnej 1A w Parczewie 

• lokalu użytkowego nr 20 o pow. 79,86 m² przy Al. Jana Pawła II 36 w Parczewie  

( siedziba Starostwa – Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności) 

Wykaz nieruchomości podany jest w corocznej informacji o stanie mienia, która stanowi 

składową informacji z wykonania budżetu Powiatu Parczewskiego za rok 2021.  

Ponadto na nieruchomościach Powiatu Parczewskiego ustanowiono prawa rzeczowe 

(służebności) na rzecz innych podmiotów, których wykaz znalazł się ww. informacji o stanie 

mienia powiatu. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Powiat Parczewski nie posiadał nieruchomości 

obciążonych prawem użytkowania wieczystego.  

Ogółem, rzeczowe aktywa trwałe powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowią 

wartość księgową 56 562 976,63 zł, w tym budynki i budowle 49 488 913,73 zł grunty 

7 074062,90 zł. 

Dochody uzyskane z majątku powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe 

z tytułu trwałego zarządu             3 505,95 zł 

za najem lokali i dzierżawę  -                              12 493,73 zł 

odsetki                                                                               4,31 zł 

sprzedaż nieruchomości                                       31 210,00 zł 

Razem           47 213,99 zł 

 

Dochody uzyskane przez powiatowe jednostki 

dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego……………….403 702,02 zł 

kwota odsetek za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego …..90,70 zł (ZDP) 

najem i dzierżawa                                             13 336,13 zł 

sprzedaż składników  majątkowych              53 392,07 zł 

Razem           470 520,92 zł 
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8. Administracja architektoniczno-budowlana 

 

Do zadań powiatu włączono sprawy z zakresu Prawa budowlanego, kompetencje 

wydawania decyzji w pierwszej instancji przypisano staroście. Zadaniami tymi zajmuje się 

Wydział Architektury Inwestycji i Zamówień Publicznych, Wyodrębnione są dwa obszary 

realizujące zadania w sferze architektoniczno-budowlanej wynikające z ustawy Prawo 

budowlane. Należy do nich m.in. prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem budowy 

i wydawaniem zezwoleń na realizację inwestycji drogowych lub robót budowlanych oraz 

rozbiórek, pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, wydawanie dzienników budowy, 

prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami zmiany sposobu użytkowania czy 

udzielaniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Dodatkowo 

w oparciu o ustawę o własności lokali realizuje zadania związane z wydawaniem zaświadczeń 

o samodzielności lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu niż mieszkalny, jak również 

postępowania związane z odbudową. 

 

Wykres 5. 

 

 

Źródło: opracowanie własne Wydział Architektury i Inwestycji  

 

Według informacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego łącznie w 2021 r. 

rozpatrzono 162 zawiadomienia inwestorów o zakończeniu budowy obiektów budowlanych 

w tym 75 budynków mieszkalnych, 6 obiektów użyteczności publicznej, 27 budynków 

gospodarczych i inwentarskich, 9 budynków przemysłowych i magazynowych, 23 obiekty 

typu sieciowego ( linie kablowe energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wod.-kan. i gazowe.  
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9. Ochrona środowiska, gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo 

i rybactwo śródlądowe 
 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego realizuje 

zadania z zakresu gospodarki odpadami, ochrony przyrody , leśnictwa i łowiectwa, rybactwa 

śródlądowego i rolnictwa. 

 

9.1 Ochrona środowiska i przyrody 

 

Na terenie powiatu parczewskiego funkcjonuje Powiatowa Społeczna Straż Rybacka 

utworzona uchwałą Nr XVI/71/2004 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 27 lutego 2004 r. 

w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej i uchwalenia jej regulaminu. W listopadzie 

2021 r. Starosta Parczewski na wniosek Prezesa Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Biała 

Podlaska powołał Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej na okres dwóch lat. 

Zgodnie z informacją złożoną przez Komendanta, PSSR obecnie liczy obecnie 16 członków, 

którzy przeprowadzili w ubiegłym roku 12 akcji terenowych.   

 

Starosta Parczewski realizując zadania nałożone przepisami art. 90 ust. 1 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2001 r. o ochronie przyrody w 2021 roku wydał 60 decyzji na wycinkę 

drzew z gruntów będących własnością gminy. 

Starostwo Powiatowe w Parczewie od wielu lat bierze udział w ogólnokrajowej akcji 

pn. Sprzątanie Świata, angażując w ten projekt dzieci oraz młodzież szkolną i koordynuje 

działania na poziomie powiatu. Również w 2021 roku Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska zorganizował ww. akcję obejmującą zasięgiem cały powiat, w której 

uczestniczyły 3 szkoły ponadpodstawowe oraz 10 szkół podstawowych i 3 przedszkola. 

 

9.2 Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 

 

Zgodnie z ustawą o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących 

własności Skarbu Państwa sprawuje starosta w oparciu o uproszczone plany urządzenia lasu 

sporządzone dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób 

fizycznych i wspólnot gruntowych. Uproszczone plany urządzenia lasu sporządzane są na 

okres 10 lat, są one wytycznymi do prawidłowej gospodarki leśnej w tych lasach i opisują lasy 

oraz grunty przeznaczone do zalesienia, a także określają zadania z zakresu gospodarki leśnej 

(ilość drewna przewidzianego do wycięcia, rozmiar zalesień i odnowień, pielęgnowanie 

i ochronę lasu, w tym również ochronę p-poż. W roku 2021 został sporządzony uproszczony 

plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do 

osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla kompleksów leśnych położonych w granicach 

gminy Podedwórze wg obrębów ewidencyjnych: Antopol, Bojary, Grabówka, Hołowno, 

Kaniuki, Mosty, Nowe Mosty, Niecielin, Opole, Piechy, Podedwórze, Rusiły i Zaliszcze o 

ogólnej pow. 879 ha.  Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na 
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terenie powiatu parczewskiego wynosi 7360 ha (stan na 31.12.2021 r. wg ewidencji 

gruntów), natomiast pozyskanie drewna z lasów prywatnych w roku 2021 wyniosło 1973 m3 

oraz wydano 420 szt. świadectw legalności pozyskania drewna. W ostatnim roku dokonano 

oceny udatności upraw leśnych o łącznej pow. 5 ha 

W 2021 r. wydano 701 zaświadczeń zawierających informację, czy działki objęte są 

uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie 

inwentaryzacji stanu lasów.  

 

10.  Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

 

10.1 Powiatowy programu zapobiegania przestępczości oraz porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2021-2024 

 

Powiatowy Program przyjęty uchwałą Nr XXVIII/172/2021 Rady Powiatu w Parczewie 

z dnia 28 października 2021  r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2021- 2024". 

zakłada realizacje zadań w obszarach : 

• bezpieczeństwo w szkole 

• przeciwdziałanie przemocy rodzinie 

• bezpieczeństwo w miejscach publicznych 

• bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

• bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

• bezpieczeństwo sanitarne 

• bezpieczeństwo weterynaryjne 

• bezpieczeństwo budowlane 

 

Realizatorzy programu:  

I LO w Parczewie, Zespół Szkół w Parczewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Parczewie, Komenda Powiatowa Policji w Parczewie, Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej w Parczewie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Parczewie, 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Parczewie, Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Parczewie, Starostwo Powiatowe , Referat Zarządzania Kryzysowego 

i Obronności oraz Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. 

Najważniejsze  informacje dotyczące  realizacji zadania w 2021 r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w ramach realizacji Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie 
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Parczewskim na lata 2021 – 2025 zatwierdzonego uchwałą Nr XXII/130/2021  Rady Powiatu 

w Parczewie z dnia 26 marca 2021 r.  

 

Liczba działań profilaktycznych: 7  

Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w działaniach profilaktycznych: 23 

Liczba osób dorosłych uczestniczących w działaniach profilaktycznych: 61 

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie prowadziło w formie zdalnej 

poradnictwo: socjalne, rodzinne i pedagogiczne dla osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie. Porady udzielane były przez pracowników tutejszego Centrum od 

poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 7:30-15:30. Stosowna informacja na 

ten temat została umieszczona na stronie internetowej PCPR w Parczewie. W dniu 

16.04.2021 r. PCPR w Parczewie założyło jedną ,,Niebieską Kartę”(2 osoby dorosłe). 

2. W dniu 29.04.2021 r. zorganizowano szkolenie dla rodzin zastępczych funkcjonujących 

na terenie Powiatu Parczewskiego pt. ,,Seksualność dzieci i młodzieży – edukacja”. 

Szkolenie z uwagi na panującą sytuację epidemiczną związaną z chorobą COVID -19 

odbyło się w formie zdalnej (on-line). W szkoleniu wzięło udział 30 osób dorosłych. 

3. W dniu 04.08.2021 r. zorganizowano szkolenie dla rodzin zastępczych funkcjonujących na 

terenie Powiatu Parczewskiego pt. ,,Dyscyplina emocjonalna, panowanie nad złością 

u dzieci”. W szkoleniu wzięło udział 13 osób dorosłych. 

4. W dniu 24.09.2021 r. zorganizowano szkolenie tematyczne dla instytucji 

odpowiedzialnych za zwalczanie przemocy w rodzinie pt. ,,Procedury interwencyjnego 

zabezpieczenia dziecka”. Szkolenie z uwagi na panującą sytuację epidemiczną związaną 

z chorobą COVID -19 odbyło się w formie zdalnej (on-line). W szkoleniu wzięło udział 

9 osób dorosłych. 

5. W dniu 06.10.2021 r. zorganizowano warsztaty profilaktyczne pt. ,,Przemoc w rodzinie” 

dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. W warsztatach wzięło udział 13 

dzieci. 

6. W dniu 11.10.2021 r. zorganizowano  konkurs artystyczny plastyczno - literacki (rysunek, 

opowiadanie) pt. ,, Przemoc oczami dziecka ,,Nie bij, nie krzycz nie krzywdź mnie!". 

Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i średnich z terenu Powiatu 

Parczewskiego w trzech kategoriach wiekowych 11-12 lat, 13-14 lat i 15-17 lat. 

W konkursie wzięło udział 10 dzieci. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe.  

7. W dniu 08.12.2021 r. zorganizowano szkolenie dla rodzin zastępczych funkcjonujących 

na terenie Powiatu Parczewskiego pt. ,,Postępowanie opiekuńczo – terapeutyczne 

wobec dziecka dotkniętego traumą”. Szkolenie z uwagi na panującą sytuację 

epidemiczną związaną z chorobą COVID -19 odbyło się w formie zdalnej (on-line). 

W szkoleniu wzięło udział 7 osób dorosłych. 
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Realizacja akcji i kampanii promujących postawy i zachowania przyczyniające  

się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Parczewskiego 

 
1. W dniu 26.04.2021 r. zakupiono materiały edukacyjne - ,,Profilaktyka stresu w dobie 

pandemii” zawierające link do platformy e-learningowej, który został przesłany w formie 

elektronicznej (wraz z login i hasłem), wszystkim rodzinom zastępczym funkcjonujących 

na terenie Powiatu Parczewskiego (tj. 25 rodzin) celem zapoznania się i poszerzenia 

wiedzy w zakresie w/w tematu. 

2. W dniu 20.09.2021 r. zorganizowano kampanię społeczną dotyczącą przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie pt. ,,NIE WSPIERAJ PRZEMOCY – NIE UKRYWAJ. ZGŁOŚ! 

POMOŻEMY!”, w ramach której rozpowszechniono przy współpracy z ośrodkami pomocy 

społecznej, placówkami oświatowymi oraz Komendą Powiatową Policji i Prokuraturą 

Rejonową w Parczewie pośród lokalnej społeczności materiały edukacyjne (plakaty – 20 

szt., ulotki – 160szt.). 
3. Od dnia 03.12.2021 r. prowadzona jest kampania społeczna z zakresu: 

- ,,Profilaktyka stosowania ogólnodostępnych środków psychoaktywnych”  

-,,Cyberprzemoc nie rani ciała, lecz duszę” 

- ,,Profilaktyka przemocy domowej – sprawca”. W ramach kampanii społecznej 

rozpowszechniono przy współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i placówkami 

oświatowymi materiały edukacyjne tj. plakaty – 30 szt. i ulotki – 200 szt. Ponadto 

materiały edukacyjne w formie ulotek zostały wysłane drogą pocztową do wszystkich 

rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Parczewskiego.  

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie przyłączyło się do międzynarodowej 

kampanii społecznej pt. ,,16 Dni Bez Przemocy”, która była realizowana w terminie od 

dnia 25.11.2021 r. do dnia 10.12.2021r. W ramach Kampanii przedstawiciele tutejszego 

Centrum pełnili dyżury telefoniczne i udzielali porad dla wszystkich osób 

zainteresowanych, zagrożonych przemocą oraz doświadczających przemocy. 

Łączny koszt poniesiony na realizację działań podejmowanych w 2021 r. w ramach 

realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Parczewskim na lata 2021-2025 stanowi kwotę 

6 698,06 zł. 

 

Komenda Powiatowa Policji w Parczewie  

Realizuje zadania, których celem jest ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. W tym celu podejmowane są zarówno czynności 

wynikające z reakcji na popełniane przestępstwa i wykroczenia, jak i szeroko zakrojone 

działania prewencyjne, które skutecznie przyczyniają się do utrzymania wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa w powiecie parczewskim 

W 2021 r. w  ramach codziennej służby policjanci Komendy Powiatowej Policji, prowadzili 

działania związane ze zwalczaniem przestępstw, których stwierdzono 464 (o 165 mniej j niż 
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w 2020 roku) oraz podjęli 4928 interwencji policyjnych z czego 361 stanowiły tzw. 

„interwencje domowe” . W związku ze stwierdzeniem różnych form pomocy w rodzinie, 

policjanci sporządzili 89 „Niebieskich Kart” , które zostały przekazane do poszczególnych 

Zespołom Interdyscyplinarnych w gminach .W ramach zwalczania przestępczości 

narkotykowej wykryto 27 zagrożeń przestępczością narkotykową (o 11 więcej niż w  2020 r.) 

Na terenie powiatu parczewskiego w 2021r. zaistniało 218 zdarzeń  na drogach powiatu 

( w2020 było 233) w tym wypadków drogowych  było 17 , doszło do 200 kolizji drogowych.   

W 2021 r. funkcjonariusze KPP wraz z dzielnicowymi podległych im rejonów służbowych 

w Parczewie przeprowadzili łącznie 336 spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolna . Głównym 

tematem było jak nie stać się ofiara przestępstwa lub wykroczenia oraz uświadomienie 

uczniów jaka odpowiedzialność poniosą za popełniony czyn karalny. Drugim wiodącym 

tematem było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Prowadzona była współpraca 

z dyrektorami szkól powiatu parczewskiego poprzez spotkana w szkołach z nauczycielami 

i rodzicami. Podczas spotkań przekazywano procedury postępowania nauczycieli i metody 

współpracy szkól z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością 

i demoralizacją, w szczególności zagrożenia narkomanią oraz dopalaczami, alkoholizmem 

i prostytucją.. W trakcie prowadzonych sesji wykładowych omawiano również kwestie 

korzystania ze środków masowego przekazu za pomocą Internetu, mądrego korzystania ze 

stron internetowych komunikatorów społecznych (omówiono odpowiedzialność osób 

nieletnich , przedstawiono zagadnienia   dotyczące stalkingu, handlu ludźmi, cyberprzemocy 

i hejtu w sieci ). Liczba spotkań z uwagi na wprowadzony sam epidemii  na terenie RP była 

ograniczona. Oprócz tradycyjnych spotkań z zachowaniem zalecanych rygorów oraz 

obostrzeń prowadzono także spotkania z uczniami zdalnie przez Internet. Ponadto 

przeprowadzono  3 spotkania profilaktyczne z seniorami , gdzie przestrzegano ich przed 

przestępczością internetową oraz omawiano powszechne metody oszustw np. na wnuczka, 

na policjanta, na pracownika banku oraz wyjaśniono i omówiono kwestie otrzymywania 

wiadomości sm. Na telefon komórkowy dotyczące różnego rodzaju niedopłat do rachunków. 

 

Powiat Parczewski dokonał wsparcia finansowego KPP w Parczewie w kwocie 7000,00 zł na 

zabezpieczenie sezonu letniego 2021 oraz 10 000,00 na zakup radiowozu w systemie 50/50 

(50 % środki KGP). 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie 

Prowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze skupione były głównie na eliminacji 

zagrożeń pożarowych w obiektach użyteczności publicznej, obiektach zamieszkania 

zbiorowego, obiektach produkcyjnych i stacjach paliw, jak również w obiektach 

przeznaczonych na wypoczynek dzieci i młodzieży. Łącznie w 2021 r. przeprowadzono 

61 czynności kontrolno-rozpoznawczych, stwierdzono 72 nieprawidłowości, wydano 

9 decyzji pokontrolnych, 3 opinie, 1 postanowienie do operatorów ppoż. KP PSP w Parczewie 

prowadziła 16 postepowań w sprawie przekazania do użytkowania obiektów budowlanych. 
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Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w 2021 roku udawały się do akcji 666 razy, w tym: − 

139 razy do pożarów, 517 razy do miejscowych zagrożeń,10 razy na skutek alarmów 

fałszywych. 

Komenda PSP brała również czynny udział w dystrybucji płynów dezynfekcyjnych oraz 

środków ochrony indywidualnej dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

z terenu powiatu parczewskiego a także dystrybucji tychże środków do poszczególnych gmin. 

Przez cały rok zrealizowano dowóz 104 osób do punktów szczepień w ramach Narodowego 

Programu Szczepień  były to seniorzy oraz osoby, które nie były w stanie samodzielnie 

dotrzeć na szczepienie na umówione wcześniej terminy zaszczepienia.  

Powiat Parczewski dofinansował w kwocie 15  000,00 zł zadanie „Dostawa i montaż instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 27,65 kWp” na budynku Komendy PSP w Parczewie. 

Komenda Powiatowa PSP w Parczewie aktywnie uczestniczyła w kampaniach prewencyjnych 

oraz innych działaniach mających na celu promowanie szeroko pojętego bezpieczeństwa . 

W ubiegłym roku strażacy przeprowadzili 10 pogadanek a tematami pogadanek były: „Kręci 

mnie bezpieczeństwo”, „Bezpieczne ferie”, „Stop pożarom traw”, „Bezpieczne żniwa’, 

„Bezpieczne wakacje, „Czujka dymu na staży twojego bezpieczeństwa”. 

W dniu 10.06.2021 roku na Obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Parczewie  z godnie z reżimem sanitarnym przeprowadzono Powiatowe Zawody 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg. regulaminu CTIF. Zawody rozegrane zostały 

w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe , sztafeta pożarnicza. W zawodach udział wzięło 

3 drużyny chłopców w tym 1 mieszana oraz 3 drużyny dziewcząt z powiatu parczewskiego 

oraz gościnnie 2 drużyny dziewcząt oraz 1 drużyna chłopców 1 drużyna mieszana z powiatu 

łęczyńskiego. Łącznie w zawodach startowało 97 zawodników. Zawody przeprowadzono 

według Regulaminu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Komisję sędziowską powołał 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie i stanowili ją strażacy 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie.  

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Parczewie  

W 2021 r. w związku z wprowadzeniem na terenie kraju w stanu epidemii wywołanym 

wirusem SARS-CoV-2 znacząca większość działań i wysiłków PSSE w Parczewie została 

skierowana na walkę z epidemią. Praca skoncentrowała się na dochodzeniach 

epidemiologicznych zachorowań COVID-19. Wszelkie intensywne i wielokierunkowe 

działania skierowane były na ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 na 

terenie powiatu parczewskiego poprzez informację drogą telefoniczną i mailową oraz 

kontrole akcyjne związane z przestrzeganiem przez podmioty ograniczeń, nakazów i zakazów 

by zapewnić jak najwyższą ochronę zdrowia i życia mieszkańców. Stwierdzono w 2021 r. na 

terenie Powiatu Parczewskiego 1 848 zachorowań spowodowanych zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2, z tego 301 osób poddano hospitalizacji, 1 547 osób przebywało w izolacji 
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domowej, 10 053 osób przebywało na kwarantannie, zanotowano 89 zgonów z powodu 

COVID-19.  

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie czynnie uczestniczył w edukacji 

społeczeństwa nt. szczepień p/COVID-19. Realizowany był plan kontroli sanitarnej 

podmiotów podlegających takiej kontroli jak też kontrole sanitarne terenów rekreacyjnych 

związanych z wypoczynkiem. Monitorowana była jakość wody do spożycia przez ludzi, 

sprawowany był nadzór nad bezpieczeństwem żywności oraz nadzór nad funkcjonowaniem 

w reżimie sanitarnym placówek oświatowo-wychowawczych. W ramach oświaty zdrowotnej 

i promocji zdrowia PPIS w Parczewie koordynował 8 programów edukacji zdrowotnej 

w placówkach każdego szczebla. W związku z sytuacją epidemiologiczną placówki realizowały 

programy w sposób zdalny. Łączna liczba uczniów biorących udział w programach na terenie 

powiatu to 897 osób. Prowadził także profilaktykę zdrowotną uzależnień w postaci 

konkursów i quizów , pokazów i poradnictwa podczas festynów w Parczewie i Siemieniu. 

W trakcie prowadzonych działań i nadzoru sanitarnego nad obiektami nie zanotowano 

zdarzeń mogących zagrozić bezpieczeństwu sanitarnemu Powiatu Parczewskiego.  

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Parczewie  

 

W 2021 roku przeprowadził 162 kontrole obiektów budowlanych znajdujących się 

w użytkowaniu oraz 105 kontroli robót budowlanych . Należy podkreślić, że stałe kontrole na 

budowach mają realny wpływ na prawidłowe prowadzenie inwestycji budowlanych. 

Na terenie powiatu w roku 2021 było jedno zdarzenie mające cechy katastrofy budowlanej 

obiektu, które dotyczyło budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego . 

katastrofa budowlana spowodowana była wybuchem gazu zasilającego budynek mieszkalny. 

Z oceny Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynika , iż mieszkańcy i inwestorzy 

na terenie powiatu w większości przypadków zachowują przepisy ustawy Prawo budowlane, 

a to oznacza dbałość o zachowanie bezpieczeństwa użytkowanych obiektów budowlanych.  

 

10.2 Działania powiatu w zakresie zarządzania kryzysowego 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Parczewie (PCZK) na bieżąco 

monitorowało sytuację epidemiczną w Polsce (w województwie lubelskim i powiecie 

parczewskim). Informacje nt. aktualnej sytuacji epidemicznej, sposoby postępowania po 

kontakcie z osobą zakażoną lub w celu uniknięcia zakażenia, zalecenia Ministra Zdrowia itp. 

były na bieżąco umieszczane na stronie internetowej na portalu informacyjnym Powiatu 

Parczewskiego. Były też realizowane nałożone poleceniem Wojewody zadania dot. 

zorganizowania miejsc kwarantanny, a także uruchomienie i prowadzenie tych miejsc. 

Zadanie realizowane było przez Referat Zarządzania Kryzysowego i Obronności Starostwa 

Powiatowego we współpracy z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. 

Obiekt gminny budynek rekreacyjny w Mostach, który został wskazany do odbywania 
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kwarantanny zbiorowej był na mocy porozumienia z Gminą Podedwórze. Żadna osoba nie 

została skierowana na odbycie kwarantanny w tym obiekcie.  

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Parczewie otrzymało i przekazywało 

do odpowiednich podmiotów ostrzeżenia meteorologiczne i komunikaty z Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

Starosta Parczewski (poprzez Referat Zarządzania Kryzysowego i Obronności) 

przeprowadza corocznie na terenie powiatu kwalifikację wojskową. W tym celu 

współpracuje z Wojewodą Lubelskim, który powołuje Powiatową Komisję Lekarską. W 2021 

roku, stawiło się na kwalifikację wojskową 171 mężczyzn i 5 kobiet. Powiatowa Komisja 

Lekarska wydała 151 orzeczeń o zdolności do czynnej służby wojskowej. 

 

11. Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska 

 

W 2021 roku na terenie powiatu parczewskiego  zadania na rzecz ochrony 

przeciwpożarowej oraz ratownictwa była realizowana przez: 

• Komendę Powiatowa PSP w Parczewie, w tym Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, 

• 10 jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego(KSRG) 

(OSP Milanów, Siemień, Sosnowica, Dębowa Kłoda, Chmielów, Laski, Jasionka, 

Podedwórze, Gęś i  Osp Paszenki ) 

• 34 jednostki OSP poza systemem. 

Komenda Powiatowa na swym wyposażeniu posiada 3 samochody ratowniczo-gaśnicze, 

podnośnik, cysternę oraz łódź z silnikiem. Wszystkie samochody wyposażone są w sprzęt 

przeciwpożarowy zgodnie za standardami wyposażenia dla poszczególnych samochodów. 

Jednostki włączone do KSRG posiadają na swoim wyposażeniu średnie samochody 

ratowniczo-gaśnicze o napędzie terenowym lub uterenowionym. Wszystkie jednostki 

wyposażone są w sprzęt: ochrony dróg oddechowych, piły  mechaniczne do drewna, betonu 

i stali, zestawy hydrauliczne, pompy do wody czystej i zanieczyszczonej, agregaty 

prądotwórcze wraz ze zestawami oświetleniowymi, sprzęt do ratownictwa medycznego, 

w tym defibrylatory ( poza jedną jednostką OSP). Wszystkie jednostki spełniają kryteria 

normatywy wyposażenia w środki ochrony indywidualnej. W przypadku wystąpienia zdarzeń 

o rozmiarach przekraczających możliwości ratownicze danego powiatu na trenie 

województwa funkcjonuje Lubelska Brygada Odwodowa w skład której w ramach 

Wojewódzkich Odwodów Operacyjnych wchodzi 20 Powiatowych Plutonów Ratowniczych, 

w tym Pluton Ratowniczy OSP Parczew. Pluton Ratowniczy OSP Parczew składa się z czterech 

jednostek OSP: Milanów, Gęś, Podedwórze, Dębowa Kłoda. Wyposażenie sprzętowe 

jednostek OSP włączonych do KSRG ocenia się jako wystarczające do podejmowania 

podstawowych działań ratowniczo-gaśniczych w zakresie : gaszenia pożarów, ratownictwa 

technicznego, chemiczno-ekologicznego, wodnego oraz ratownictwa medycznego. 



75 | S t r o n a  
 

12.  Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy  

 

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie realizuje zadania w zakresie promocji, 

zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia. 

Sytuacja na parczewskim rynku pracy analizowana jest pod kątem liczby 

bezrobotnych czy stopy bezrobocia (od wielu lat jest jedną ze średnich w województwie 

lubelskim). Jednak szczegółowa analiza struktury osób bezrobotnych pokazuje, ze sytuacja ta 

nie jest korzystna i przekłada się w sposób bezpośredni na problemy lokalnego rynku pracy, 

w tym na dużą liczbę osób młodych do 30 roku życia; osób powyżej 50 roku życia, 

długotrwale bezrobotnych; zarejestrowanych kobiet czy osób zamieszkałych na wsi oraz 

osób o niskim wykształceniu (przede wszystkim gimnazjalne i poniżej oraz zasadnicze 

zawodowe). W ostatnich latach liczba bezrobotnych systematycznie się zmniejsza nie tylko 

w końcu roku, ale również w poszczególnych miesiącach danego roku. Od kilku lat utrzymuje 

się bardzo wysoki udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych, 

– co jest zjawiskiem szczególnie niekorzystnym zarówno dla samych poszukujących pracy, jak 

również dla społeczeństwa. Problemem lokalnego rynku pracy jest również duża liczba 

kobiet pozostających bez zatrudnienia. Dane statystyczne wskazują jednoznacznie na 

„bezrobocie kobiet”. Szczegółowa diagnoza sytuacji , zarówno pod kątem możliwości 

zawodowych, jak też osobistych uwidacznia faktyczne problemy z aktywizacją zawodową 

i aktywnym uczestnictwem kobiet na rynku pracy. Ponadto zauważalny jest wzrost liczby 

osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, a tym samym starzenie się społeczeństwa naszego 

powiatu. 

 

12.1 Poziom i struktura bezrobocia 

 

Stopa bezrobocia liczona jest, jako iloczyn liczby zarejestrowanych bezrobotnych do 

liczby ludności aktywnej zawodowo. W stosunku do XII.2020 r. stopa bezrobocia w XII.2021 

r. w powiecie parczewskim, spadła o 0,7% i wynosiła 6.5 %. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień 31.12.2020 r. zarejestrowanych było 953 

osób bezrobotnych, w tym 539 kobiet, które stanowiły 56,56% ogółu bezrobotnych 

Z prawem do zasiłku na koniec grudnia 2021 r. było zarejestrowanych 55 osób ( 5,77% 

wszystkich bezrobotnych), w tym 34 kobiety, które stanowiły 61,82% osób z prawem do 

zasiłku.  

Na koniec grudnia 2021 r. osoby zamieszkałe na wsi stanowiły 71,67% wszystkich 

zarejestrowanych (tj. 683 osoby), w tym kobiety stanowiły 71,61% zarejestrowanych kobiet 

(tj. 386 kobiet). Z tego 55 osób osiadało gospodarstwo rolne, w tym 21 kobiet. Osoby w 

okresie do 12 miesiąca od dnia ukończenia nauki stanowiły 4,62% wszystkich 

zarejestrowanych (tj. 44 osoby, w tym 23 kobiety) na koniec grudnia 2021 r.  

Na koniec 2021 r. zarejestrowanych było 49 poszukujących pracy, w tym 25 kobiet; 

z czego osób niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu było 37, w tym 19 kobiet. 
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Udział osób wyrejestrowanych zwiększył się w 2021 roku  w porównaniu do 

analogicznego okresu 2020 roku  przy: nonie zasiedleniowym; dofinasowaniu wynagrodzenia 

za zatrudnione osoby bezrobotne, które ukończyły 50 rok życia; szkoleniach; podjęciu dalszej 

nauki; osiągnięciu wieku emerytalnego. Natomiast zmniejszył się przy podjęciu pracy 

niesubsydiowanej; rozpoczęciu prac interwencyjnych; robotach publicznych; jednorazowych 

środkach na podjęcie działalności gospodarczej; wyposażeniu lub doposażeniu stanowiska 

pracy; bonach szkoleniowych; stażach; bonach stażowych; niestawieniu się w wyznaczonym 

terminie; wyrejestrowaniu na własny wniosek; otrzymaniu emerytury lub renty; otrzymaniu 

świadczeń przedemerytalnych; innych przyczyn; nieuzasadnionej odmowy pracy; w nowym 

instrumencie dla osób do 30 roku życia. Natomiast bez zmian pozostały prace społecznie- 

użyteczne; PAI oraz bon zatrudnieniowy. 

 

12.2 Bezrobotni w gminach Powiatu Parczewskiego 

 

Wykres 6. Bezrobotni w poszczególnych gminach powiatu parczewskiego na  

31 grudnia 2021 r.  
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Źródło: opracowanie własne  Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie 

 

W porównaniu na koniec grudnia 2021 i w tym samym okresie 2020 r to zmniejszyła się 

liczba bezrobotnych o 84 osoby zarejestrowane w PUP. Największy spadek nastąpił na 

terenie gminy Parczew. 

 

W 2021 roku na aktywne formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych wydatkowane 

zostało 4.796.420,32 zł; tj. 76,59% ogółu wydatków ( z tego wydatki związane COVID-19  

wyniosły 1.716.775,30 zł).  
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Wykres nr 7 . Wydatki na  aktywne formy aktywizacji zawodowej w 2021 r. w tys. zł. 
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Źródło: Opracowania własne Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie na podstawie 
sprawozdania MRPiT–02. 

 

12.3 Program promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy Powiatu 

Parczewskiego na lata 2021-2025 

 

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie skupiały się w celu osiągnięcie celu 

głównego programu „Wzmocnienie lokalnego rynku pracy poprzez promocję zatrudnienia 

przedsiębiorczości oraz wsparcie procesu aktywizacji mieszkańców powiatu parczewskiego 

poszukujących pracy”. Zadania zawarte w programie finansowane były w wysokości – 

4.826.368,50 zł z następujących źródeł:  

• środki Fundusz Pracy wg algorytmu dla samorządu powiatu –1 103 045,34 zł; 

• środki Fundusz Pracy z rezerwy FP na finansowanie „Programu aktywizacji 

zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi” –53 392,92 zł; 

• środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego –178 921,53 zł; 

• środki Fundusz Pracy związany z pomocą dla przedsiębiorców w ramach ustawy 

o COVID-19 –1 716 775,30 zł,  

• środki ze źródeł zewnętrznych m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój –943.940,44 zł i Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego- 800.344,79 zł;  
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Tabela 20. Realizacja w 2021 r. „ Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy Powiatu Parczewskiego na lata 

2021-2025”  

  

 

Obszary/ kierunki 
priorytetowe 

Zadania Działania Mierniki - osiągnięte wskaźniki w 2021 r. 

I. Zapewnienie  
osobom 

bezrobotnym i 
poszukującym 

pracy pomocy w 
uzyskaniu 

odpowiedniego 
zatrudnienia oraz 
pracodawcom w 

znalezieniu 
odpowiednich 
pracowników 

1.Promowanie i 
świadczenie 
poradnictwa 

zawodowego i 
informacji 

zawodowej 

1.1.1. Prowadzenie rozmów wstępnych i porad 
indywidualnych w zakresie pomocy klientom w planowaniu 
dalszej ścieżki zawodowej 

liczba osób objętych poradnictwem 
indywidualnym - 223 osoby/ 113 kobiet, 

liczba osób objętych poradami 
grupowymi - 0 osób; liczba 

przeprowadzonych badań testowych - 
179 testów; liczba osób korzystających z 

informacji zawodowej - 1011 osób; 
liczba udzielonych porad zawodowych - 

246 porad; liczba porad udzielonych 
pracodawcom - 0 porad; 

1.1.2. Udzielanie informacji zawodowej  

1.1.3. Upowszechnianie usług poradnictwa zawodowego 
wśród mieszkańców powiatu parczewskiego 

1.1.4. Udzielanie pomocy pracodawcom w doborze 
kandydatów do pracy oraz rozwoju zawodowym 
pracodawcy lub jego pracowników 

1.2. Zapewnienie 
odpowiedniej 

jakości ofert pracy 
do realizacji 

1.2.1. Rozpoznawanie, badanie aktualnych potrzeb i 
oczekiwań pracodawców, przyjmowanie i upowszechnianie 
krajowych ofert pracy 

liczba targów pracy i wystawców - 0 ;  
liczba zorganizowanych giełd pracy - nie 

organizowano; liczba wolnych miejsc 
pracy zgłoszonych do PUP w Parczewie - 

593 ofert pracy;  liczba miejsc 
aktywizacji zawodowej - 168; liczba 

wyrejestrowanych osób z tytułu 
podjęcia pracy - 624 osoby/ 338 kobiet;  

liczba wydanych skierowań do pracy i 
miejsc aktywizacji zawodowe - 338 

skierowań do pracy i 136 skierowania 
na miejsca aktywizacji zawodowej; 

1.2.2. Stosowanie różnych form i technik realizacji ofert 
pracy  

1.2.3. Oferowanie pracy osobom bezrobotnym i 
poszukującym pracy 

1.2.4. Uaktualnianie bazy danych o osobach bezrobotnych 
w celu posiadania bieżących informacji niezbędnych do 
realizacji ofert pracy 

1.3. Wsparcie 1.3.1. Promowanie kształcenia ustawicznego liczba złożonych wniosków o 
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osób 
bezrobotnych i 
poszukujących 

pracy w rozwoju 
zawodowym 

1.3.2. Udostępnianie informacji o organizowanych 
szkoleniach 

skierowanie na szkolenie - 72 wnioski; 
liczba uczestników szkoleń - 61 osób; 

liczba udostępnionych informacji o 
organizowanych szkoleniach - 196 

indywidualnych informacji 
zawodowych; 134 osobom 

przedstawiono propozycję szkoleń; 
liczba zrealizowanych obszarów szkoleń 

- 6 obszarów szkoleń; liczba osób 
korzystających ze stypendium na 

kontynuowanie nauki - 0;  liczba osób 
korzystających z dofinansowania do 

studiów podyplomowych - 0; 

1.3.3. Prognozowanie potrzeb i ustalanie kierunków szkoleń 
w oparciu o analizę  sytuacji na lokalnym rynku pracy 

1.3.4. Organizowanie szkoleń i kierowanie osób 
uprawnionych na szkolenia 

1.4. Dostosowanie 
jakości usług 

świadczonych 
osobom 

bezrobotnym 
stosownie do 
potrzeb rynku 

pracy 

1.4.1. Wdrażanie innowacyjnych metod i technik pracy w 
celu zapewnienia przejrzystości i jakości świadczonej usługi liczba wizyt marketingowych - 4 821 

wizyt;  liczba przeszkolonych 
pracowników PUP w Parczewie - 25 

pracowników wzięło udział w 43 
szkoleniach; 

1.4.2. Doskonalenie zawodowe pracowników Powiatowego 
Urzędu Pracy w Parczewie 

1.5. Realizacja 
projektów i 
programów 

adresowanych do 
osób 

bezrobotnych i 
poszukujących 

1.5.1. Tworzenie i realizacja programów specjalnych, 
regionalnych  lub pilotażowych 

liczba programów specjalnych, 
regionalnych lub pilotażowych 
realizowanych na rzecz osób 

bezrobotnych - 2 programy regionalne; 
liczba osób  objętych programami 

specjalnymi, regionalnymi lub 
pilotażowymi - 31 osób/15 kobiet; liczba 

1.5.2. Tworzenie i realizacja programów finansowanych z 
krajowych środków publicznych 
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pracy oraz 
pracodawców 

1.5.3. Tworzenie i realizacja projektów własnych 
finansowanych ze środków Unii Europejskiej 

programów realizowanych na rzecz osób 
bezrobotnych z krajowych środków 

publicznych - 2 programy; liczba osób 
objętych programami z krajowych 
środków publicznych - 10 osób/ 5 

kobiet; liczba projektów realizowanych 
na rzecz osób bezrobotnych ze środków 

UE - 4 projekty; liczba osób  objętych 
projektami ze środków UE - 200 osób/ 

99 kobiet; 

II. Aktywizacja 
osób 

bezrobotnych 
znajdujących się w 

szczególnej 
sytuacji na rynku 

pracy 

2.1. 
Identyfikowanie 

potrzeb osób 
bezrobotnych 

2.1.1. Systematyczne diagnozowanie potrzeb klientów i 
segmentowanie bazy informacji o klientach 

liczba osób  diagnozą problemu 
zawodowego skierowanych do doradcy 

zawodowego - 2 kobiety; liczba 
sporządzonych Indywidualnych Planów 
Działania - sporządzono IPD dla 1244 

osób/ 731 kobiet; liczba sporządzonych 
analiz pod potrzeby projektów i 

programów - 1 analiza;  napływ do 
ewidencji osób w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy - zarejestrowano 1077 
osób/ 556 kobiet;  wskaźnik udziału 
osób w szczególnej sytuacji w liczbie 

bezrobotnych ogółem - 94,06% osób/ 
96,7% kobiet;  

2.1.2. Sporządzanie analiz pod potrzeby projektów i 
programów 

2.1.3. Dokonywanie analiz dotyczących struktury 
zarejestrowanych klientów Urzędu 

2.2. Wsparcie 
osób w 

szczególnej 
sytuacji na rynku 

pracy w 
aktywizacji 

2.2.1. Stosowanie zintegrowanych form aktywizacji 
zawodowej 

liczba osób w szczególnej sytuacji 
objętych poszczególnymi usługami i 

instrumentami rynku pracy - 248 osób/ 
140 kobiet; liczba osób  bezrobotnych w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy 
wyrejestrowanych z tytułu  podjęcia 

2.2.2. Stały monitoring sytuacji i problemów osób w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy 
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zawodowej 

2.2.3. Tworzenie i realizacja projektów i programów pod 
potrzeby osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy 

zatrudnienia - 156 osób/ 88 kobiet;  
wskaźnik udziału osób w szczególnej 

sytuacji w realizowanych  projektach na 
rzecz  osób bezrobotnych - 77,5% osób/ 

80,92% kobiet; liczba projektów 
własnych odpowiadających na potrzeby 
osób bezrobotnych znajdujących się w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy - 7 

projektów i programów; 

III. Promocja i 
wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości 

3.1. Promocja 
tworzenia miejsc 

pracy lub 
samozatrudnienia 

3.1.1. Podejmowanie działań informacyjno - promocyjnych 
dotyczących przedsiębiorczości 

liczba projektów i inicjatyw promujących 
przedsiębiorczość, w których 

zaangażowany jest PUP Parczew - 4 
projekty; 2 programy;  liczba projektów 

innych organizacji promowanych na 
stronie internetowej PUP Parczew lub 
tablicach ogłoszeń - 3 projekty;   liczba 
zrealizowanych przedsięwzięć z zakresu 
upowszechniania informacji - 55 osób; 

3.1.2. Udział w inicjatywach i projektach promujących 
przedsiębiorczość 

3.1.3. Upowszechnianie wśród pracodawców informacji na 
temat możliwości uzyskania doradczego i finansowego 
wsparcia w tworzeniu miejsc pracy 

3.1.4. Upowszechnianie wśród osób bezrobotnych 
informacji dla osób podejmujących działalność gospodarczą 

3.2. Wsparcie 
pracodawców, 

przedsiębiorców 
w zatrudnianiu i 
tworzeniu miejsc 

pracy dla osób 
bezrobotnych 

3.2.1. Przygotowanie i rozpowszechnianie informacji 
dotyczących pomocy finansowej zatrudnienia osób 
bezrobotnych 

liczba pracodawców współpracujących z 
PUP Parczew - 507 pracodawców;  
liczba utworzonych miejsc pracy 

subsydiowanej - 216 miejsc; liczba 
pracodawców, korzystających z 
instrumentów rynku pracy - 132 

pracodawców oraz 153 pracodawców 
covid-19;  wskaźnik zatrudnienia po 

okresie wsparcia ze środków 
publicznych - 69,02% efektywność 

zatrudnieniowa; liczba nowych 

3.2.2. Realizacja instrumentów rynku pracy wspierających 
pracodawców 

3.2.3. Badanie trwałości zatrudnienia po okresie wsparcia 
środkami publicznymi 

3.2.4. Pozyskiwanie nowych przedsiębiorców do współpracy 
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pracodawców pozyskanych do 
współpracy - 53 nowych pracodawców; 

3.3. Wspieranie 
osób 

bezrobotnych i 
innych 

uprawnionych w 
podejmowaniu 

działalności 
gospodarczej 

3.3.1. Świadczenie poradnictwa zawodowego z 
ukierunkowaniem na przedsiębiorczość 

liczba osób szkolonych pod potrzeby 
działalności gospodarczej - 0 osób;  

liczba osób, którzy otrzymali 
jednorazowe środki na działalność 

gospodarczą (FP,EFS,PFRON) - 30 osób; 
liczba projektów i programów 

wspierających utworzenie działalności 
gospodarczej - 7 projektów i 3 

programy; 

3.3.2. Udzielanie środków na podejmowanie działalności 
gospodarczej 

3.3.3. Współpraca z innymi organizacjami wspierającymi 
przedsiębiorczość 

IV. Partnerstwo i 
współpraca na 
lokalnym rynku 

pracy 

4.1. Współpraca i 
partnerstwo w 
obszarze rynku 

pracy  

4.1.1 Wsparcie podmiotów na mocy zawieranych 
porozumień 

liczba podpisanych porozumień o 
wzajemnej współpracy - 4 

porozumienia;  liczba projektów  
zamieszczanych na stronie internetowej 

PUP  lub na tablicach ogłoszeń - 17 
projektów; 

4.1.2. Wymiana informacji o rynku pracy oraz usługach 
świadczonych przez lokalnych partnerów rynku pracy 

Źródło:  opracowanie własne Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie  
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13. Ochrona praw konsumenta 

 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów zapewnia bezpłatne poradnictwo oraz informacje 

prawną w zakresie indywidualnej ochrony interesów konsumenckich. Rzecznik 

Konsumentów prowadzi również na żądanie zainteresowanego konsumenta postępowanie 

wyjaśniające i interwencyjne zmierzające do polubownego zakończenia sporu w przypadku 

naruszenia interesów konsumenckich.  

W 2021 roku Rzecznik zaobserwował spadek skarg konsumentów względem lat ubiegłych, 

w szczególności względem lat 2015-2018. Przyczynę tego stanu upatruje się w ogłoszonym 

stanie epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 a obowiązującym na 

przestrzeni całego roku 2021. W 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich znaczna 

część udzielonych porad wiązała się z przygotowaniem konsumentom pism. Konsumenci 

mimo udzielonej porady nie było w stanie samodzielnie sformułować miarodajnej treści 

stosownego pisma. Nadto wynikało to również z waloru edukacyjnego zarówno dla 

konsumenta jak i przedsiębiorcy, z którym konsument zawarł umowę. Przygotowane 

konsumentowi pismo (np. reklamacja, odstąpienie od umowy czy wezwanie) zawierało 

w każdym przypadku uzasadnienie prawne będące podstawą praw (i roszczeń) konsumenta 

i korelujących z nimi obowiązków przedsiębiorcy, uzmysławiając mu możliwe konsekwencje 

(skutki) braku reakcji na żądania konsumenta. Najwięcej problemów konsumentów 

związanych było z reklamacjami butów, telefonów, sprzętu RTV oraz urządzeń wyposażenia 

domu.  

W 2021 roku Rzecznik przygotował nadto konsumentom 2 pozwy o zapłatę wszczynające 

postępowania wraz ze wszystkimi dokumentami (dowodami) oraz odpisami (w sprawie 

o zwrot ceny towaru nabytego na prezentacji poza lokalem przedsiębiorstwa) z uwagi na 

odstąpienie od umowy przez konsumenta, drugi pozew o zapłatę - zwrot uiszczonego 

wynagrodzenia z uwagi na odstąpienie konsumenta od umowy z uwagi na niedostarczenie 

nabytej rzeczy przez przedsiębiorcę mimo kilkukrotnych ponagleń). Rzecznik szeroko pouczył 

konsumentów odnośnie kolejnych czynności procesowych, zaś sądy po wniesieniu pozwów 

przez konsumentów wydały nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jedna z tych 

spraw została już prawomocnie zakończona (nakaz jest prawomocny – konsument otrzymał 

od przedsiębiorcy żądaną kwotę). W drugiej ze spraw przedsiębiorca po wydaniu nakazu 

zapłaty wniósł sprzeciw, więc sąd skierował sprawę do trybu zwykłego i sprawa jest aktualnie 

w toku. W zależności od dalszego toku sprawy, Rzecznik rozważy ewentualne wstąpienie do 

sprawy po stronie konsumenta. 

W jednej sprawie, wszczętej jeszcze w 2020 roku Rzecznik włączył się do udziału w procesie 

o zapłatę z powództwa konsumenta o zwrot ceny sprzedaży wadliwego telefonu. Sprawa jest 

w toku. 
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów prowadził również działania o charakterze edukacyjno-

informacyjnym. W 2021 roku podobnie jak w latach poprzednich Rzecznik przedstawił na 

prezentacji zagadnienia dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zarys prawa 

konsumenckiego, w tym kwestie związane z umowami zawartymi na odległość przez Internet 

dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie. Uczniowie nie 

tylko poznali swoje prawa i obowiązki wynikające z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz 

prawa związane z zawieraniem umów na odległość, ale także zyskali świadomość, iż w razie 

problemów w sprawach konsumenckich, pytań lub wątpliwości, mogą zwrócić się o poradę 

i pomoc do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Parczewie (ewentualnie do innego 

właściwego miejscowo rzecznika). 

W 2021 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Parczewie zwracał się do 

przedsiębiorców w 6 sprawach zgłoszonych przez konsumentów, udzielił 38 porad osobiście 

lub telefonicznie, 24 porad konsumenckich w sprawach zgłoszonych w formie pisemnej 

(w tym opracowanie pozwów i innych pism w postępowaniach), a w 1 przypadku pomagał 

w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej poprzez włączenie się do udziału w procesie po 

stronie konsumenta. 

Jak przedstawiono wyżej – w sprawozdawczym roku nie wpłynęły skargi związane 

z wprowadzeniem w błąd przy zawarciu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych 

lub sprzedaży energii elektrycznej, zawieranych w poprzednich latach w większości 

z konsumentami w podeszłym wieku. Ponadto w 2021 roku znacznie mniej było skarg osób 

starszych związanych z odstąpieniem od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem 

przedsiębiorstwa (na tzw. prezentacjach w lokalach gastronomicznych, hotelach itp.). Jako 

przyczynę tego stanu Rzecznik upatruje istniejący stan epidemii, w którym wprowadzone 

obostrzenia sanitarne uniemożliwiały przez znaczną część roku organizować zgromadzeń 

i spotkań większej liczby osób – prezentacji sprzedażowych poza lokalem przedsiębiorstwa. 

Pojawiły się z kolei porady dotyczące odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem 

przedsiębiorstwa, których przedmiotem były instalacje fotowoltaiczne. 

 

14. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna  
 

Na terenie Powiatu Parczewskiego zostały uruchomione i funkcjonowały od 2 stycznia 

2021 r. dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden punkt był prowadzony przez 

adwokatów i radców prawnych (m. Parczew). Drugi (mobilny) mający lokalizację 

w poszczególnych siedzibach gmin  (w Gminie Dębowa Kłoda , Milanów, Sosnowica, 

Podedwórze, Siemień prowadzony był przez organizacje pozarządową Fundację Rozwoju 

Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono zs. w Zamościu. - z powodu epidemii 

koronawirusa od 2 stycznia 2021 r. do 13 czerwca 2021 r, świadczył pomoc wyłącznie 
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za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail). Udzielono 

łącznie 459 porad w obu punktach .  

W okresie od 2 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. w Powiecie Parczewskim: 

• w punkcie prowadzonym przez adwokatów i radców prawnych udzielono 342 porad 

(74,50%). 

• w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielono łącznie 117 porad 

(25,50%) – w tym pomoc prawna 110 porad i poradnictwo obywatelskie 7 porad 

w następującym zakresie: 

• prawo rodzinne - 86 

• prawo pracy- 27 

• prawo cywilne -215 

• prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej - 32 

• prawo administracyjne z wyjątkiem prawa podatkowego- 20 

• prawo podatkowe- 2 

• prawo karne - 49 

• inne- 28 

W ramach edukacji prawnej ww. organizacja pozarządowa:  

1) opracowała 6 poradników prawnych w ramach cyklu ‘Poznaj swoje prawa” z zakresu 
prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa pracy, 
ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego  i opiekuńczego, które były dostępne 
w punktach porad prawnych 

2) zorganizowała 1 prelekcje edukacyjne z zakresu odpowiedzialności prawnej 
młodzieży na gruncie aktualnie obowiązującego w Polsce systemu prawnego dla 
uczniów Zespołu Szkół im S. Staszica w Parczewie . 

3) zorganizowała 1 spotkanie z przedstawicielem zawodu prawniczego - radcą prawnym 
dla uczniów I LO w Parczewie 

4) opracowała stronie Fundacji Powiatowego Informatora Prawnego, który został 
udostępniony w siedzibie Starostwa i w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

5) przeprowadziła kampanię społeczną nt. nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
w powiecie parczewskim w postaci krótkiego filmiku zamieszonego w serwisie 
YouTube pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=hmIptJ-SyjI. 
 

Powiat na finansowanie zadania nieodpłatna pomoc prawna  wydatkował w 2021 r. 

w ramach dotacji z budżetu państwa  środki w wysokości 130 758,20 zł. 

 

IV. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Rada Powiatu w Parczewie Uchwałą Nr XVIII/112/2020  z dnia 30 listopada 2020 roku 

uchwaliła „Roczny program współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2021." Celem programu było zaspokajanie potrzeb mieszkańców powiatu oraz 

https://www.youtube.com/watch?v=hmIptJ-SyjI&fbclid=IwAR0LejorRiamQQgVALlS93g7MjxXSm0ZnXiJ5R9rlFN6zvQqvFydcEEp59A
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budowanie partnerstwa pomiędzy administracją samorządu powiatu a organizacjami 

pozarządowymi. 

W roku 2021 priorytetowe obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami obejmowały: 

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie organizacji imprez 

sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców 

Powiatu Parczewskiego. 

2) wspieranie zadań pomocy społecznej w zakresie prowadzenia ośrodka 

specjalistycznego poradnictwa rodzinnego  i interwencji kryzysowej dla mieszkańców 

Powiatu Parczewskiego. 
W 2021 roku przeprowadzono 1 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 

dla organizacji pozarządowych w dziedzinie pomocy społecznej. 

Zarząd Powiatu w Parczewie przyznał dotację Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności 

BONA FIDES z siedzibą w  Lublinie  w kwocie 30 000,00 zł na wsparcie realizacji zadania: 

„Prowadzenie ośrodka specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej 

w Parczewie”. 

Podczas realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 

• liczba godzin diagnozy i wsparcia osoby pierwszego kontaktu -143,50 godzin 

• liczba osób korzystających z diagnozy i wsparcia osoby pierwszego kontaktu – 66 osób 

• porady psychologiczno/psychoterapeutycznych – 82 godziny  

• liczba osób korzystających z porad psychologicznych/psychoterapeutycznych - 22 osoby 

• porady prawne – 102,50 godziny  

• liczba osób korzystających z porad prawnych – 48 osób. 

 

W 2021 roku świadczenie specjalistycznej pomocy prawnej, psychologicznej 
i psychoterapeutycznej, udzielane było w okresie wzmożonego zagrożenia 
epidemiologicznego dotyczącego epidemii COVID- 19. W związku z tym pomoc Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej realizowana  była w formie bezpośredniej i zdalnej poprzez porady 
telefoniczne, komunikatory internetowe, komunikatory video, e-mail. 

Łącznie ze wszystkich świadczeń specjalistycznych w ramach projektu skorzystało 66 osób, 
w tym 46 kobiet i 20 mężczyzn. Odbiorcami działań były osoby z terenu Powiatu 
Parczewskiego, które z uwagi  na trudną sytuację życiową znalazły się w kryzysie 
wymagającym pomocy specjalistycznej. 

Porady specjalistyczne udzielane były w ramach działania Ośrodka specjalistycznego 
poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej w Parczewie w okresie od 1 marca 2021 r. 
do 15 grudnia 2021 r. 

W związku z pandemią Covid -19 Zarząd Powiatu w Parczewie nie  ogłaszał  w 2021 

roku  konkursu na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej. Sytuacja związana 

z pandemią COVID -19 uniemożliwiła zrealizowanie zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe w zakresie planowanych zawodów i rozgrywek sportowych skierowanych 

wszystkich mieszkańców powiatu parczewskiego. 
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V. Promocja powiatu  

 

Zadania promocyjne podejmowane przez samorząd powiatowy w 2021 roku 

realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Parczewie we współpracy z Powiatową  

Biblioteką Publiczną Centrum Kultury w Parczewie , placówkami oświatowymi: Zespołem  

Szkół im Stanisława Staszica w Parczewie, I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja 

Kopernika w Parczewie i Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Parczewie. 

Działania obejmowały różnorodne metody i narzędzia wykorzystując do tego celu środki 

współczesnej komunikacji: internet, prasę lokalną i radio. Informacje zamieszczane były na 

stronie internetowej powiatu parczewskiego, FACEBOOK oraz portalu Podlasie24. 

Te kompleksowe działania prowadziły do ukształtowania pozytywnego i konkretnego 

wizerunku Powiatu Parczewskiego.   

W ramach realizacji zadań promocyjnych Powiat Parczewski podpisał umowę 

licencyjną na okres jednego roku z Katolickim Radiem Podlasie do zamieszczania na antenie 

radia informacji i materiałów dźwiękowych dotyczących wydarzeń bieżących w Powiecie 

Parczewskim. Informacje emitowane były w magazynie „Dzień Dobry Podlasie” i  „Przystanek 

Podlasie” nadawane w formie audycji długości 3-5 minut jeden raz w skali miesiąca jako 

wywiad lub bezpośrednia relacja. Łącznie w 2021 roku zgodnie z umową wyemitowano 

12 materiałów promocyjnych w trakcie wejść antenowych na łączną wartość 7.380,00 zł. 

W ramach promocji dokonano zakupu materiałów z logo powiatu: torby papierowe, 

długopisy dla maturzystów, koszulki dla uczestników wydarzeń sportowych. W ramach zadań 

promocyjnych samorząd wspierał wiele działań między innymi dofinansowano zakup nagród 

i przewozu delegacji powiatu parczewskiego zgodnie z informacją zawartą w rozdziale 5. 

Kultura, kultura fizyczna, turystyka. 

Działaniami podejmowanymi w ramach promocji było również sfinansowanie zakupu 

kwiatów na uroczystości okolicznościowe, święta narodowe, jubileusze Ochotniczych Straży 

Pożarnych, obchody i rocznice wydarzeń na terenie powiatu. Ponadto dokonano zakupu 

trofeum szklanego na spotkanie okolicznościowe, zakup nagród rzeczowych i pucharów dla 

laureatów współorganizowanych zawodów. Zorganizowano finał konkursu „Lider 

Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2019” w celu wyłonienia najefektywniej 

działających przedsiębiorców na terenie Powiatu Parczewskiego. W ramach promocji 

lokalnego, biznesu utworzono na stronie internetowej powiatu parczewskiego zakładkę 

BIZNES, w której zamieszczane są „Aktualności” oraz „Baza firm”. Zachęcano podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą na terenie Powiatu Parczewskiego” do zgłaszania 

swoich firm w celu uzupełniania bazy a jednocześnie promocji prowadzonej 

przedsiębiorczości.  

Główną osią działań podejmowanych w ramach promocji było budzenie aktywności 

obywatelskiej i zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. 
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W roku objętym raportem Powiat Parczewski był  członkiem Związku Powiatów Polskich, 

Stowarzyszenia  Samorządów Euroregionu „Bug” na podstawie następujących uchwał: 

• Nr IV/26/99 Rady Powiatu w Parczewie  z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie 

przystąpienia do Związku Powiatów Polskich 

• Nr XXXVII/192/2006 rady Powiatu w Parczewie  z dnia 14 marca 2006r. w sprawie 

przystąpienia Powiatu Parczew do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Bug” 

Powiat Parczewski złożył deklarację o przystąpieniu do wspólnych prac z Samorządem 

Euroregionu BUG w zakresie tworzenia marki turystycznej związanej z rzeką Bug. 

Wszystkie działania prowadzone były na skalę odpowiadającą możliwościom zaistniałej 

sytuacji epidemicznej w kraju, która ograniczyła znacznie przeprowadzenie wielu imprez 

kulturalnych i sportowych. W działaniach promocyjnych powiat prowadził przedsięwzięcia 

mające za celu przybliżenie społeczności lokalnej oraz turystom zainteresowanym czystym 

środowiskiem i aktywnym wypoczynkiem ciekawych historycznie i kulturowo miejsce na 

terenie powiatu. Informacje zamieszczane są na stronie internetowej powiatu, na serwisie 

społecznościowym Facebook.  

Materiały i narzędzia wykorzystywane do promocji powiatu parczewskiego nie odbiegają od 

standardów powszechnie stosowanych przez inne samorządy. Przedstawiony powyżej zakres 

działań  był optymalny w stosunku do realnych możliwości oraz sytuacji epidemiologicznej.  

Wysokość środków wydatkowanych na realizacje zadań z promocji powiatu wyniosła 

34 446,59 zł i była o 4 592,88 zł wyższa niż w roku poprzednim. 

VI. Podsumowanie  

Szanowni Państwo, rok 2021 był kolejnym rokiem zmagań z pandemią koronowirusa Sars-

Cov-2 . Wypracowane systemowe działania w 2020 r. rozciągnęły się na rok 2021.  

W wielu obszarach, m.in. w służbie zdrowia, bezpieczeństwie sanitarnym, oświacie 

i przeciwdziałaniu bezrobociu pojawiły się w związku z tym nowe obowiązki i procedury, 

wynikające z potrzeby zapobiegania skutkom pandemii. Części zadań, zwłaszcza w zakresie 

kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi, nie udało się zrealizować ze względów 

bezpieczeństwa, inne zostały zmodyfikowane, stosownie do wymogów sanitarnych. Jednostki 

organizacyjne powiatu, zwłaszcza służba zdrowia i pomoc społeczna, otrzymywały wsparcie w 

sytuacji kryzysowej z licznych źródeł.  

Pandemia w znacznym stopniu wpłynęła na funkcjonowanie Starostwa oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Parczewskiego, weryfikując plany, wytyczając nowe zadania, 

wymuszając reorganizację dotychczasowej pracy. Właściwe przygotowanie pracy Starostwa 

i wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, pozwoliły uniknąć zamknięcia starostwa czy 

ograniczenia pracy jednostek organizacyjnych powiatu, dzięki czemu zadania były 

wykonywane w sposób ciągły oraz niepowodujący trudności. Mimo wielu trudności był to rok 

wielu inicjatyw, co pokazuje, że pomimo pandemii nie przerwano realizacji zadań 
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i dokończono ważne dla społeczeństwa projekty tj. termomodernizacja obiektów Zespołu 

Szkół w Parczewie. Wysiłek Rady i Zarządu oraz pracowników Starostwa Powiatowego 

i jednostek organizacyjnych Powiatu Parczewskiego spowodował, że możemy pochwalić się 

dziś sukcesami, pomimo wielu napotkanych trudności. Niniejszy raport jednoznacznie 

obrazuje, iż w 2021 roku obrany został najbardziej optymalny kierunek rozwoju powiatu 

parczewskiego z realizacją inwestycji zwłaszcza drogowych we współpracy z gminami 

Powiatu Parczewskiego. Inwestycje te w znacznej mierze wpływają na  rozwój infrastruktury 

drogowej, poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz funkcjonowanie 

transportu drogowego, a tym samym rozwój powiatu. 

Należy ponadto zaznaczyć, że kolejne wnioski dotyczące przebudowy dróg powiatowych 

i poprawy infrastruktury drogowej złożone w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

oraz Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych  – Polski Ład 1.0 nie zyskały uznania 

z nie do końca zrozumiałych względów w ramach procedury weryfikacyjnej. To niewątpliwie 

miało wpływ na mniejszy zakres inwestycyjny na terenie powiatu.    

Realizowane przez Zarząd Powiatu plany i projekty były wyznacznikiem kierunków 

rozwoju. Zdając sobie sprawę z ograniczeń głównie natury finansowej w 2021roku Zarząd 

Powiatu starał się racjonalnie gospodarować mieniem publicznym i środkami finansowymi by 

zagwarantować mieszkańcom Powiatu zaspokajanie ich życiowych potrzeb. 

 

 

 

 

        Przewodniczący Zarządu Powiatu 

         

Janusz Hordejuk 

        Starosta Parczewski 
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