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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. 

 

 

 



5 | S t r o n a  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiat Parczewski ma powierzchnię 95.262 ha. Zamieszkuje go 34 372 osób (stan na 

31.12.2020 r.). Miasto Parczew jest siedzibą powiatu i zamieszkuje w nim 10 555 osób (stan 

na 31.12.2020 r.). 

 

Podstawowe dane finansowe budżetu powiatu w układzie porównawczym na koniec 

2019 r i 2020 r. 

Wyszczególnienie wykonanie 2019 r. wykonanie 2020 r. 

Dochody ogółem 48 409 375,43 zł 49 919 141,38 zł 

dochody bieżące 33 377 087,20 zł 35 940 532,80 zł 

dochody majątkowe 15 032 288,23 zł 13 978 608,58zł  

Wydatki ogółem 45 439 321,95 zł 50  622 227,92 zł 

wydatki bieżące 29 536 299,21 zł 32 889 595,58 zł 

wydatki majątkowe 15 903 022,74 zł 17 732 632,34zł 

Nadwyżka (deficyt) + 2 970 053 ,48 zł -706 086,54 zł 

Przychody 7 065 108,19 zł 14 601 734,11zł 

Rozchody 1 088 427,56 zł 2 788 427,56zł 

 

Dochody powiatu ogółem wykonane w 2020 r. na jednego mieszkańca powiatu wyniosły  

1452,32 zł natomiast wydatki wykonane w przeliczeniu na jednego mieszkańca – 1472,76 zł. 
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1. Ogólny opis działalności Zarządu Powiatu w 2020 r. 

 

Do najważniejszych zagadnień, jakimi zajmował się Zarząd Powiatu w 2020 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 2020 r. Zarząd Powiatu w Parczewie odbył 31 posiedzeń i podjął 183 uchwały. 

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 do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów oraz przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień 

planowanych wydatków w toku wykonania budżetu powiatu w 2020 r.; 

• przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Parczewie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Parczewie oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej- Centrum 

Kultury w Parczewie; 

• przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2019, 

i informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

• 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 2020 roku; 

• projektu budżetu powiatu na 2021 r, 

2) oświatą, w szczególności: stypendia za wyniki w nauce i sporcie, nauczania 

indywidualnego uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Parczewski, w sprawie 

wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół w Parczewie 

oraz  I LO w Parczewie  wyłącznie w postaci elektronicznej, 

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=136&p1=szczegoly&p2=1377843
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=136&p1=szczegoly&p2=1377843
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=136&p1=szczegoly&p2=1377843
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=1505074
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1505074
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1505074
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3) gospodarowania mieniem będącym własnością powiatu, w szczególności w sprawie: 

• nabycia nieruchomości; 

• dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 

• 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. 

Zarząd Powiatu podejmował uchwały dotyczące kierowników jednostek organizacyjnych 

powiatu w szczególności w sprawie: 

• ustalenia im wynagrodzenia, przyznania nagród rocznych oraz nagród jubileuszowych 

dla kierowników podmiotów leczniczych;  

• ustalenia dodatku motywacyjnego do wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektorów 

placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd powiatowy; 

• udzielenia kierownikom jednostek upoważnień i pełnomocnictw; 

•  odwołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Parczewie; 

• powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej-

Centrum Kultury w Parczewie; 

Pozostałe uchwały dotyczyły między innymi:  

• ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej, 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 2021 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 2020 r.; 

• przystąpienia do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi - „ Moduł III” realizowany ze środków PFRON; 

• zasad sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz 

rodzinami zastępczymi funkcjonującymi na terenie Powiatu Parczewskiego; 

•  wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu; 

• stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego w sprawie finansowania 

zadań oświatowych realizowanych przez powiaty. 

 

https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1519489
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1578511
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1588170
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1588170
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
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1501764
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1501764
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1501764
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1509210
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1509210
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1519470
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1519470
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1484252
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&p1=szczegoly&p2=1484252
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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 25 porozumień i 154 umów.  

 

Zarząd Powiatu w Parczewie podejmował działania w zakresie infrastruktury 

powstałej na skutek realizacji projektu pn. „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin 

północny-wschód”. W dniu 3 czerwca 2020 r. podjął uchwały o nabyciu nieruchomości na 

rzecz Powiatu Parczewskiego pod wieżami (Królewski Dwór i Jabłoń) odpowiednio od Gminy 

Parczew i od Gminy Jabłoń. Podyktowane było to tym, iż wieża pozostaje na majątku 

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

Jabłoń.  Włodarze tych gmin nie zajęli wiążącego stanowiska w tej sprawie. Do końca 2020 r. 

nie została uporządkowana własność składnika majątkowego wież względem gruntu.  

 

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 bez Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru 

i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami w 2020 r. przeniesiono do budynku przy ul. Wojska Polskiego 21. 

W 2020 roku remonty pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ul. Wojska 

Polskiego 21 wykonywano siłami własnymi oraz przy udziale firm zewnętrznych w ramach 

umowy. Prace remontowo-budowlane wraz z materiałami budowlanymi oraz usunięcie 

odpadów powstałych po remoncie stanowiły koszt w wysokości 78 579 zł. 

W 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Parczewie zostało zarejestrowanych 

za pośrednictwem systemu elektronicznego obiegu dokumentów 15316 dokumentów (bez 

Referatu Komunikacji). Wpłynęło za pośrednictwem ePuap 1076 dokumentów, zaś wysłano 

za pośrednictwem ePuapu 545 dokumentów. Wpłynęło i udzielono 73 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 2020 wynosił 

62 pracowników w tym na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych było 53 pracowników.  
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Schemat 1. Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Parczewie na koniec roku 

2020  
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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 2020 r. Zarząd Powiatu w Parczewie wykonywał 

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

Rada Powiatu w 2020 r. obradowała na 6 sesjach i podjęła 28 uchwał. Tematyka uchwał 

dotyczyła: 

1) uchwały związane z budżetem tj. uchwały budżetowej na 2020 r.; o zmianie uchwały 

budżetowej na rok 2020, 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) uchwała w sprawie statutu Powiatu Parczewskiego; 

4) 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 2020 r., które Zarząd Powiatu wykonywał 

 

Lp. 

 

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) 

 

Informacja o wykonaniu  

1.  

Uchwała Nr XVII/104/2020 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 22.09.2020r. w sprawie oceny 
sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Parczewie 

zrealizowana upoważnienie 
ustawowe 

2.  

Uchwała Nr XVII/105/2020 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 22.09.2020 r w sprawie oceny 
sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Parczewie 

zrealizowana upoważnienie 
ustawowe 

3.  

Uchwała Nr XVII/107/2020 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 22.09.2020 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Parczewskiego 

został przez Zarząd Powiatu 
ogłoszony przetarg na zbycie 
nieruchomości i nikt nie zgłosił 
się do uczestnictwa w 
przetargu 

4.  

Uchwała Nr XVII/108/2020 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 22.09.2020. zmieniająca uchwałę 
w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek 
organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów 
publicznych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Parczewski 

uchwała porządkująca zakres 
wspólnej obsługi w kontekście 
uchwały wcześniej podjętej.  

5.  

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” 

realizacja  od 1 stycznia 2021 r.  

6.  

Uchwała Nr XVIII/113/2020 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 30.11.2020 w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 
Powiecie Parczewskim w 2021 r. 

realizacja  od 1 stycznia 2021 r.  

7.  

Uchwała Nr XIX/116/2020 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 21.12.2020 w sprawie ustalenia 
wydatków niewygasających z końcem roku 2020 
oraz określenia ostatecznego terminu dokonania 
tych wydatków 

zrealizowana upoważnienie 
ustawowe 

8.  
Uchwała Nr XIX/117/2020 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 21.12.2020 r  w sprawie ustalenia 

realizacja  od 1 stycznia 2021 r.  

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=1556128
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1556128
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1556128
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1556128
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1556381
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1556381
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1556381
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1556379
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1556379
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1556379
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1556379
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1556379
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=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
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=137&p1=szczegoly&p2=1587950
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=137&p1=szczegoly&p2=1587950
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=137&p1=szczegoly&p2=1587950
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=137&p1=szczegoly&p2=1587950
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1474404
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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. 

Źródło: opracowanie własne: Sekretarz Powiatu, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 

i Gospodarki Nieruchomościami. 

 

Tabela 2. Uchwały podjęte przed 1 stycznia 2020 r. ale obejmujące swym zakresem  

wykonywanie w 2020 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  
się twórczością artystyczną, upowszechnianiem  
kultury i opieki nad zabytkami oraz określenia ich 
wysokości. 

Zarząd Powiatu w 2020 r. 
przyznał 10 osobom stypendia 
w dziedzinie twórczości 
artystycznej od marca do 
października 2020 r. w kwocie 
od 100 do 300 zł . Łącznie 
stanowiło to kwotę 18 000 zł.  

 
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=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
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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. 

 

Zarząd Powiatu przyznał 
stypendia za wyniki w nauce, 
sporcie uczniom szkół 
prowadzonych przez Powiat 
Parczewski na rok szkolny  
2020/2021 dla 18 uczniów na 
kwotę 24.900 zł.  Stypendia 
wypłacane były w wysokości  
od 100 zł do 200 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.  

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 2020 roku nagrody zostały 
przyznane 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 nagród –16.000 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. 

Dotacja Powiatu dla szkół 
publicznych i niepublicznych 
o uprawnieniach szkół 
publicznych w 2020 r. wynosiła 
233 939,10  zł w tym  LO dla 
Dorosłych ”PROFIT” – 
33 400,86 zł , Szkoła Policealna  
„PROFIT”- 23 401,40 zł  
i Technikum Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego – 
177 136,84 zł. 

7.  

Uchwała Nr XLV/257/2018 Rady Powiatu 
w Parczewie z dnia 15 października 2018 r. 
w sprawie przystąpienia Powiatu Parczewskiego do 
partnerstwa w realizacji projektu pod nazwą 
"DOBRE WYKSZTAŁCENIE-LEPSZA PRACA - II edycja" 

Projekt realizowany był przez 
Zespół Szkół w Parczewie na 
mocy udzielonego 
pełnomocnictwa.  

8.  

Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Powiatu w Parczewie 
z dnia 20.11.2019 r w sprawie uchwalenia 
„Rocznego programu współpracy Powiatu 
Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2020”. 

Realizację programu opisano 
w części V  raportu. 

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
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9.  

Uchwała Nr XIII/83/2019 Rady Powiatu w 
Parczewie z dnia 18.12.2019 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 
2020 r. 

Zrealizowana- upoważnienie 
ustawowe 

10.  

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 
dróg powiatowych dla których zarządcą jest Zarząd 
Powiatu w Parczewie2 

prowadzonych było przez ZDP 
w Parczewie 198 postępowań 
administracyjnych 
zakończonych wydaniem 
decyzji. Spośród wydanych 
decyzji 106 skutkowało 
dochodem budżetu powiatu na 
kwotę 9811,40zł w roku 2020 
oraz 11 126,92zł w roku 2021 i 
kolejnych.  
Ogółem dochód budżetu 
powiatu z tytułu wydanych 
decyzji administracyjnych ( za 
lata 2004-2020) z tytułu 
administrowania pasem 
drogowym w roku 2020 
wyniósł 369 217,51zł. 

11.  

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 2020.  

Źródło: opracowanie własne: Sekretarz Powiatu, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 

 

III. Wykonanie Strategii Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2014-2020 

wyznaczającej ogólne kierunki rozwoju Powiatu Parczewskiego 

realizowanych w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. 
 

„Strategię Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2014-2020” przyjęto uchwałą 

Nr LVI/267/2014 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 28 października 2014 r. Dokument 

opracowano w związku z potrzebą określenia celów strategicznych w zakresie rozwoju 

powiatu parczewskiego jako jednostki samorządu terytorialnego oraz kompleksowego ujęcia 

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

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
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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działań, niezbędnych do wykonania w latach 2014-2020 w warunkach i możliwościach 

występujących w powiecie parczewskim. Strategia wyznaczała cele strategiczne i operacyjne, 

które przyczynią się do przełamywania problemów społecznych i gospodarczych oraz do 

podniesienia konkurencyjności powiatu. Aktualny dokument strategiczny zawiera wizję 

oraz misję rozwoju Powiatu Parczewskiego. 

Misja samorządu zakłada, iż Powiat Parczewski będzie dążyć do tworzenia 

sprzyjających warunków oraz przestrzeni do nieskrępowanego życia i rozwoju mieszkańców 

zgodnego z ich aspiracjami w poszanowaniu zasad właściwego współżycia społecznego. 

Wizja rozwoju powiatu została określona w zapisie: „Do 2020 roku powiat parczewski 

będzie regionem, w którym dojdzie do istotnych zmian w sferze społecznej i gospodarczej”. 

Strategia Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2014-2020 nie jest jedynym 

dokumentem strategiczno-planistycznym powiatu. Poszczególne jednostki realizują polityki 

sektorowe w powierzonych obszarach działalności powiatu. Należy jednak zauważyć, że 

wskaźniki przyjęte dla określenia postępów w realizacji polityki samorządu powiatowego są 

wspólne dla strategii oraz poszczególnych programów czy też planów. Odpowiednią 

informację zawarto w działaniach realizowanych w 2020 r.  

 Obejmuje to następujące dokumenty sektorowe przyjęte przez radę: 

1) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Parczewskim na lata 

2016-2023; 

2) Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Parczewskim na lata 

2018-2020; 

3) Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Parczewskim na lata 2016-2023; 

4) Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i działań profilaktycznych 

w Powiecie Parczewskim na lata 2014-2020; 

5) Program promocji zatrudnienia  i aktywizacji rynku pracy Powiatu Parczewskiego do 

roku 2020. 

 

Priorytety wskazane w strategii realizowano w 2020 r następująco: 

 

1 cel strategiczny – priorytet:  Zwiększanie  efektywności  lokalnej  gospodarki 

 

 

cele operacyjne 

1.1 Tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

1.2 Poprawa warunków do inwestowania i rozwoju turystyki 

1.3 Wspieranie restrukturyzacji rolnictwa i rozwoju  obszarów wiejskich 

1.4 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
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działania realizowane w ramach celów: 

1) modernizacja wybranych odcinków dróg powiatowych w partnerstwie 

z poszczególnymi gminami; 

2) organizacja konkursu „Lider Przesiębiorczości Powiatu Parczewskiego” skierowanego 

do przesiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu; 

3) aktualizacja bazy noclegowej, ofert istniejących ścieżek rowerowych i ciągów pieszo 

rowerowych oraz lokalnego punktu informacji turystycznej ; 

4) scalenie gruntów obrębu Antopol gm. Podedworze;  

5) cyfryzacja zasobów geodezyjnych; 

6) projekt „Dobre wykształcenie - Lepsza Praca II edycja w Zespole Szkół w Parczewie. 

 

 2 cel strategiczny - piorytet: Podnoszenie jakości kapitału ludzkiego i społecznego 

w powiecie 

 

cele operacyjne  

2.1 Podnoszenie poziomu wykształcenia  i wiedzy mieszkańców powiatu 

2.2 Rozwój kultury i aktywności społecznej mieszkańców 

2.3 Rynek pracy. Wspieranie projektów oraz działań instytucji na rzecz zatrudnienia 

 

działania realizowane w ramach celów: 

1)  modernizacja obiektów szkolnych, przystosowanie infrastruktury do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i doposażenie szkół w niezbędny sprzęt; 

2) stypendia dla uzdolnionej młodzieży za wyniki w nauce; 

3)  wyjazd uczniów Technikum żywienia i usług gastronomicznych Zespołu Szkół  

w Parczewie do Warszawy na Ogólnopolski Konkurs Kulinarny pod nazwą „Bitwa na 

drobiowe smaki”; 

4) program Erasmus+; w Zespole Szkół w Parczewie, ze względu na pandemię wszystkie 
wyjazdy zagraniczne planowane na 2020 rok zostały przesunięte w czasie. 

5) współpraca Zespołu Szkół w Parczewie z lokalnymi przedsiębiorcami w celu 

organizacji praktyk zawodowych; 

6) stypendia artystyczne; 

7) działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie w zakresie 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  i aktywizacji zawodowej; 

 

3 cel strategiczny – priorytet: Zwiększanie poziomu integracji wewnętrznej i zewnętrznej 

powiatu 

 

cele operacyjne:  

3.1 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracy między sektorami; 

3.2 Wspieranie włączenia społecznego i gospodarki społecznej; 

3.3 Aktywna promocja oraz rozwój współpracy zewnętrznej powiatu; 
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3.4 Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego 

 

działania realizowane w ramach celów: 

1) prowadzenie efektywnej polityki społecznej (prowadzącej do integracji aktywizacji 

osób zagrożonych wykluczeniem; wspieranie osób niepełnosprawnych w dążeniu do 

wzrostu aktywności w podejmowaniu nauki, podejmowaniu i poszukiwaniu pracy, 

uprawianiu sportu, systematycznej rehabilitacji zdrowotnej oraz integracji ze 

społeczeństwem) -  program  „Aktywny Samorząd”,  projekt  „Aktywni kreatywni”;  

2) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej; 

3) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 

4) realizacja działań i zadań wynikających  z rządowego programu ograniczania 

przestępczości aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”; 

5) rozwój na terenie powiatu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) 

wyposażenie obiektów, zakup niezbędnego sprzęt udo prowadzenia akcji 

ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i awarii, szkolenie 

personelu  

6) edukacja i profilaktyka zdrowotna zachęcająca mieszkańców do zdrowego stylu życia; 

7) rozbudowa obiektów ochrony zdrowia,  zakup sprzętu medycznego, wdrażanie 

systemów zarządzania jakością w SP ZOZ w Parczewie; 

8)  poprawa standardu infrastruktury systemu pomocy społecznej - termomodernizacja 

budynków Domu Pomocy Społecznej w Kalince; 

9) prowadzenie szkoleń w ramach działań informacyjnych i prewencyjnych mających 

głownie na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 

 

 

IV. Realizacja w roku 2020 zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji 

polityk, programów i strategii dotyczących tych zadań. 

 

1. Edukacja publiczna  

 

Powiat Parczewski jest organem prowadzącym dla dwóch szkół ponadpodstawowych 

oraz dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie.  

 

Sieć szkół w Powiecie Parczewskim tworzą:  

• I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie  

• Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie  

oraz 5 szkoły prowadzone przez inne organy. 

• Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Parczewie ul. Harcerska 8, szkoła 

o uprawnieniach szkoły publicznej organem prowadzącym szkołę jest Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w Lublinie  
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• 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 2020 r. następujące szkoły prowadzone przez inne organy:  

• Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Parczewie - średnia miesięczna 

liczba uczniów/słuchaczy - 18 

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

liczba uczniów/słuchaczy -30 

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

uczniów/słuchaczy - 10 

 

Obsługę finansową jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat prowadzi Starostwo 

Powiatowe w Parczewie. 

Budżet jednostek przedstawiał się następująco: 

• I LO w Parczewie – 2 862 027,62  zł  

• Zespół Szkół w Parczewie – 5 152 891,46 zł  

• Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Parczewie – 1 165 604,26 zł  
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Tabela 3. Liczba uczniów w szkołach  prowadzonych przez Powiat w 2020r.  

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 12 305 283 6 3 155 65 3 6 66 152 3 3 84 66 - - - - 

Zespół Szkół 
w Parczewie  - 
Technikum  

18 19 443 446 6 4 185 103 4 7 95 178 4 4 74 94 4 4 89 71 

RAZEM 
30 31 748 729 12 7 340 168 7 13 161 330 7 7 158 160 4 4 89 71 

Źródło: opracowanie własne Wydział Edukacji i Spraw Społecznych  
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Tabela 4. Zatrudnienie w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat w 2020 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   

25,54 26,83 30 33 23 22 7 11 6 6 6 6 - - 

2. Zespół Szkół w Parczewie 
40,17 38,48 43 41 36 35 6 6 10,5 11 12 12 - - 

3. PPPP  w  Parczewie  13,50 13,50 14 14 13 13 1 1 1,5 1.5 2 2 0,15 1 

 Razem 79,21 78,81 87 88 72 70 14 18 18 18,5 20 20 0,15 1 

Źródło: opracowanie własne Wydział Edukacji i Spraw Społecznych  
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Tabela 5. Zestawienie wyników egzaminów maturalnych przedmiotów  obowiązkowych 

w podległych jednostkach oświatowych prowadzonych przez samorząd 

Powiatu Parczewskiego w 2020 r. 

 

L.p. Szkoła 
Liczba 

uczniów klas 
maturalnych 

Liczba 
uczniów 

przystępują
cych do 
matury 

Liczba 
uczniów, 

którzy zdali 
maturę 

% zdawalności 

1 
I Liceum 
Ogólnokształcące w 
Parczewie 

84 83 76 91,6 

2 
Technikum Zespołu 
Szkół w Parczewie  

83 71 56 78,9 

Razem 161 154 132 X 

Źródło: opracowanie własne Wydział Edukacji i Spraw Społecznych  

 

Tabela 6. Zestawienie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  

według profilu kształcenia i specjalności w Zespole Szkół w Parczewie 

w 2020 r. 

 

Zespół Szkół 
w Parczewie  

Profil kształcenia  

Liczba uczniów 
przystępujących do 

egzaminu 
zawodowego 

Liczba uczniów, 
którzy zdali 

egzamin 
zawodowy  i 

otrzymali dyplom 

Technik informatyk  21 10 

Technik usług fryzjerskich  18 11 

Technik pojazdów 
samochodowych  

17 14 

Technik żywienia i usług 
gastronomicznych  

19 15 

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 

zdobycia punktów z określonych przedmiotów obowiązkowych. 
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Powiat Parczewski zrealizował projekt grantowy  pn. "Zdalna Szkoła – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp 

do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 

dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. 

 W miesiącu maju 2020 r. Zarząd Powiatu przekazał w bezpłatne używanie 

19 laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office 2019 na rzecz szkół 

ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest powiat. I Liceum 

Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie otrzymało 7 zestawów, natomiast do 

Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie trafiło 12 kompletów. Wsparcie placówek 

oświatowych wynikało z konieczności realizacji podstaw programowych przez uczniów, 

którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji w stanie epidemii 

koronawirusa.  

Zakup fabrycznie nowych komputerów wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem, 

o łącznej wartości 59 163,00 zł, został sfinansowany w 100% przez Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

Zespół Szkół  im. Stanisława Staszica  w Parczewie 

Istotnym działaniem przyczyniającym się do poprawy jakości kształcenia w szkołach 

a tym samym podniesienia poziomu wykształcenia mieszkańców powiatu była kontynuacja 

realizacji projektu „Dobre wykształcenie – Lepsza Praca II Edycja” w Zespole Szkół  

realizowany w partnerstwie z firmą Drexpol Konsulting Sp. z o.o. w Lublinie . Głównym celem 

projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie parczewskim 

poprzez przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń oraz organizację staży zawodowych we 

współpracy Zespołu Szkół w Parczewie z pracodawcami, sprzyjające bardziej praktycznemu 

przygotowaniu uczniów do potrzeb rynku pracy i przyszłej pracy zawodowej. Realizacja 

projektu umożliwiła staże uczniów technikum elektrycznego, technikum pojazdów 

samochodowych oraz technikum informatycznego. Łącznie 150 uczniów odbyło miesięczne 

staże u 60 lokalnych pracodawców.  W ramach realizacji projektu zostały doposażone 

w urządzenia dedykowane odpowiednio do kierunku kształcenia uczniów pracownie 

praktycznej nauki zawodu: informatyczna i samochodowa. Zostały przeprowadzone 

profesjonalne szkolenia dla 150 uczniów i 6 nauczycieli (Inżynieria projektowania 2D i 3D,  

Robotyka-budowa i programowanie robotów, Budowa i pilotaż dronów z uzyskaniem licencji 

Urzędu Lotnictwa Cywilnego do pilotażu dronów) Całkowita kwota projektu wyniosła 

2 025 598,50 zł. z czego 85 % stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO 

WL na lata 2014- 2020, zaś pozostałe 15 % stanowiły środki z budżetu Państwa  (5 %) oraz 

wkład własny partnerów (10 %). Projekt zakończył się i został rozliczony w listopadzie 2020 r.  
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W ramach realizacji projektu „Dobre wykształcenie – lepsza praca ”- II edycja, 

współfinansowanego z EFS zakupiono: 20 komputerów stacjonarnych, 7 tablic 

interaktywnych z rzutnikami multimedialnymi; 2 plotery; urządzenie drukująco-kopiujące; 

wytaczarkę do tarcz hamulcowych. Środki wydatkowane z projektu : 147.000 zł. 

Zespół Szkół w Parczewie uczestniczył w Ogólnopolskim programie profilaktyki 

czerniaka w edycji 2020/2021, który skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych. 

W programie udział wzięło 270 uczniów. Program realizowany był w formie dodatkowych 

zajęć w liczbie 1 godziny lekcyjnej na 1 oddział klasowy w szkole. 

W ramach prac remontowych wykonano w Zespole Szkół w 2020 r. malowanie toalet, 

korytarza – łącznik do hali sportowej – środki powiatu. Ponadto wykonano prace związane 

z likwidacją barier architektonicznych korzystając z dofinansowania PFRON. Powiat 

Parczewski  w ramach umowy  zawartej z  PFRON z dnia 5 czerwca 2019 r.  aneksowanej 

 aneksem nr 1  w dniu 15.11.2019  oraz aneksem nr 2 z dnia 22 czerwca 2020 r. na 

dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic  miedzy regionami 

III-Obszar B  realizował  projekt  w Zespole Szkół im. St.Staszica   pod nazwą: „ Likwidacja 

barier w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie  w zakresie 

umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie” tj: dwie 

pochylnie wewnętrzne niwelujące powierzchnię pomiędzy poszczególnymi poziomami 

w szkole, wykonano podjazd do hali sportowej dla niepełnosprawnych, dostosowano 

łazienkę na parterze szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych (wydatkowano środki na 

kwotę 61.500,00 zł w tym  po 50 % z PFRON 30 750,00 zł. i samorząd powiatu 30 750,00 zł.). 

W 2020 r. rozpoczęto prace związane z termomodernizacją obiektów Zespołu Szkół , 

które zostaną zakończone w 2021 r. 

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie  

Wykonano malowanie lamperii w sali gimnastycznej, częściowe odgrzybianie, 

skuwanie ściany i malowanie magazynku piłek, malowanie szatni chłopców, korytarzy, 

malowanie gabinetów wicedyrektora i sekretariatu, częściowe malowanie lamperii na 

świetlicy i sufitu w sali nr 17 – prace wykonano w ramach budżetu jednostki.  

Dokonano zakupów pomocy naukowych zestaw edukacyjny Arduino część I, część II do 

nauczania przedmiotu: programowanie urządzeń cyfrowych. Zakupiono mikroskop 

biologiczny Panthera C Trinocular z kamerą wysokiej rozdzielczości i oprogramowaniem na 

komputer z systemem Windows .Wartość zakupu: 12 922,07 zł.. Wykonano również 

instalację nawiewno-wywiewną w klasopracowniach w części byłego internatu  za 28 413 zł.  

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Parczewie 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Parczewie po ogłoszeniu stanu 

pandemii udzielała mieszkańcom powiatu parczewskiego pomocy psychologicznej w formie 

teleporady.  W 2020 roku Poradnia kontynuowała realizację rządowego programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (zgodnie z Zarządzeniem Nr 78/2018  
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Starosty Parczewskiego  z dnia 22 listopada 2017 r. została wskazana do pełnienia  funkcji 

wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno -opiekuńczego w powiecie parczewskim. 

Program  kompleksowego wsparcia finansowany jest z budżetu państwa i realizowany 

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

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 jest bezpłatnie. W 2020 roku wsparciem ośrodka objęto 

30 dzieci w wieku: od 1 do 6 roku życia. Ogółem  zrealizowano 787 godzin terapii w ramach 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 167 godzin terapii psychologicznej, 144 godzin 

terapii pedagogicznej, 215 godzin terapii logopedycznej, 162 godzin terapii SI, 99 godzin 

rehabilitacji. Terapie dzieci prowadzone były na terenie Powiatowej Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej w Parczewie.  

2. Promocja i ochrona zdrowia 

 

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. 

 SP ZOZ w Parczewie  udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

• leczenia szpitalnego, 

• ambulatoryjnego świadczenia specjalistycznego, 

• opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, 

• rehabilitacji leczniczej i profilaktycznych programów zdrowotnych. 

Od 2014 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie realizuje 

świadczenia medyczne na bazie: 

1. Oddziałów szpitalnych. 

• Oddział internistyczno-kardiologiczny,  

• Oddział chirurgiczno-urazowy z blokiem operacyjnym,  

• Oddział ginekologiczno-położniczy,  

• Oddział dziecięcy,  

• Oddział geriatryczny,  

• Oddział psychiatryczny z pododdziałem leczenia uzależnień,  

• Szpitalny oddział ratunkowy,  

• Oddział anestezjologii i intensywnej terapii,  
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• Izba przyjęć, 

• Oddział rehabilitacyjny,  

• Oddział dzienny terapii uzależnień od alkoholu. 

2. Zespołu poradni specjalistycznych 

•  Poradnia gruźlicy i choroby 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, 

• Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, (nowopowstała) 

• Poradnia proktologiczna, (nowopowstała) 

• Poradnia urologiczna (nowopowstała) 

• Poradnia chorób wewnętrznych (nowopowstała) 

• Poradnia pediatryczna, (nowopowstała) 

• Zespół leczenia środowiskowego (nowopowstały). 

3. Działu Diagnostyki: 

• Pracownia EKG, 

• Pracownia endoskopowa, 

• Pracownia USG, 

• Pracownia rentgenodiagnostyki, 

• Pracownia tomografii komputerowej. 

4. Działu Rehabilitacji:  

• Dział Fizjoterapii, 

• Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, 

• Poradnia rehabilitacyjna, 

• Zespół rehabilitacji domowej 

 

Tabela 7. Szpital w liczbach w 2020 r.  

 

Nazwa oddziału  Liczba  

Liczba łóżek ogółem 

w tym: 

216 

Oddział Chirurgiczno-Urazowy z blokiem operacyjnym 19 

Oddział Dziecięcy  15 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy 25 
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Oddział Internistyczno-Kardiologiczny  37 

Oddział Geriatryczny  33 

Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Uzależnień  62 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  4 

Oddział Rehabilitacyjny  15 

Szpitalny Oddział Ratunkowy  6 

Dane statystyczne  2019 2020 

Liczba hospitalizowanych pacjentów ogółem 7033 4941 

Liczba udzielonych porad w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 6226 4597 

Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych  

ogółem 

54616 49089 

Liczba urodzeń w szpitalu 377 280 

Średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych w skali roku 72,94% 58,16% 

Średni czas pobytu pacjenta w szpitalu 6,4 4,2 

Źródło: opracowanie własne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

 

Tabela 8. Zakupy i darowizny sprzętu medycznego przez  SP ZOZ w Parczewie w 2020 r. 

 

Nazwa sprzętu medycznego Ilość Wartość ( zł.) Nazwa 

darczyńcy/zakup 

- Łóżko leżące OIOM, 

 - Wózek transportowy leżący 

- wideolaryngoskop 

- iluminator 

- pulsoksymetr 

- pompa infuzyjna 

- kardiomonitor 

1 

2 

1 

2 

5 

5 

1 

30 564,00 

19 008,00 

8 964,00 

40 824,00 

9 720,00 

30 240,00 

10 800,00 

150 020,00 

Fundusz 

Sprawiedliwości 

aparat rtg 1 45 001,00 zakup 

ultrasonograf 1 130 000,00 zakup 

respirator 1 39 900,00 Lubelski Urząd 

Wojewódzki 

respirator 2 259 200,00 Lubelski Urząd 

Wojewódzki 

urządzenie stosowane w tlenowej 

terapii wysokoprzepływowej AirVo2 

1 17 482,28 Fundacja ORLEN  

elektrokardiograf 1 3 375,30 ZUK Parczew 

koncentrator 

rejestrator temperatury 

1 

2 

300,00 

400,00 

BLULOG Sp. z o.o. 

Poznań 
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pulsoksymetr 5 580,00 Gmina Jabłoń 

analizator 1 6 000,00 Ministerstwo Zdrowia 

Lampa bakteriobójcza-przepływowa 3 4 949,94 zakup 

Źródło: opracowanie własne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie przystąpił w czwartym 

kwartale 2020 r. do realizacji zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja budynku głównego 

SP ZOZ w Parczewie”. W 2020 r. wartość robót wyniosła 437 065,60 zł. Wykonano 

przedłużenie kanału ciepłowniczego oraz rozbudowę budynku.  

 

2.1.1 Udzielanie świadczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Parczewie związanych z wystąpieniem epidemii COVID-19 w 2020 r.  

Na podstawie decyzji Wojewody wydanych od września do grudnia 2020 r. nastąpiło: 

1) od 3 września 2020 r. utworzenie punktu poboru wymazów do badań laboratoryjnych 

w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2; 

2) od 15 września 2020 r. utworzenie 6 dodatkowych łóżek dla pacjentów z podejrzeniem 

zakażenia SARS-CoV-2 (do 12 października 2020 r.); 

3) od 13 października 2020 r. do odwołania utworzenie Oddziału COVID w celu realizacji 

świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 w zakresie chorób zakaźnych i chorób wewnętrznych, poprzez 

zapewnienie w podmiocie leczniczym 30 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub 

potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 1 łóżka respiratorowego (na Oddziale 

Internistyczno-Kardiologicznym); 

4) od dnia 26 października 2020 r. do odwołania rozszerzenie do 37 łóżek, w tym 4 łóżka 

obserwacyjne i 1 łóżko respiratorowe (tj. 30 łóżek COVID na Oddziale Internistyczno-

Kardiologicznym w tym 1 respiratorowe oraz 3 łóżka COVID na Oddziale 

Rehabilitacyjnym i 4 łóżka obserwacyjne na Oddziale Rehabilitacyjnym). 

Od dnia 13 października 2020 r. personel zatrudniony w Oddziale COVID - 22 

pielęgniarki, 1 ratownik medyczny, 3 opiekunów medycznych, 1 salowy . Łóżka na oddziale 

rehabilitacyjnym były obsługiwane przez personel SOR - 14 ratowników medycznych, 

10 pielęgniarek. 

Liczba hospitalizowanych pacjentów  na O/COVID na koniec 2020 r.  – 167 osób 

Liczba zgonów  z powodu COVID w szpitalu  na koniec 2020 - 48  osób (41 osób na O/COVID). 

 

Powiat Parczewski przekazał Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Parczewie 100 zestawów odzieży ochronnej (na który składają się: 
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kombinezon (PP) - 1 szt, osłony krótkie [ochraniacze] - 1 para, rękawice nitrylowe - 1 para, 

worek czerwony - 1 szt, czepek - 1 szt.) oraz 50 kompletów „Indywidualnego Zestawu 

Ochrony Biologicznej – IZOB 001” (w skład tych zestawów wchodzą: kombinezon ochrony 

biologicznej - 1 szt, półmaska filtrująca - 1 szt, okulary ochronne – 1 szt, rękawice nitrylowe – 

4 szt, nakładki na buty – 2 szt, worek na odpady medyczne - 1 szt.) i przekazano również 

pralko-suszarkę. Wartość przekazanych zestawów wynosiła 17 143,38 zł. jako wydatki 

z budżetu powiatu dla szpitala na walkę z COVID-19.  

Ponadto Powiat Parczewski udzielił dotacji z budżetu powiatu dla szpitala na walkę 

z COVID-19 w kwocie 18 078,26 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na 

realizację projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych województwa 

lubelskiego w związku ze stanem epidemii COVID-19”. 

 

2.1.2 Realizacja programów z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

 

SP ZOZ 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. 

W 2020 r. do programu zgłosiło się 34 osoby. 

• Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób 

niepełnosprawnych na rok 2020 - świadczenia rehabilitacji leczniczej dla osób 

niepełnosprawnych powyżej 16 r.ż. . W roku 2020  uczestniczyła 1 osoba. 

• „Program profilaktyki raka szyjki macicy” (trwa nadal). Program jest finansowany 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2020 r. w programie  nie brała udziału żadna 

kobieta. 

• Ponadto w SPZOZ w Parczewie w 2020 r. przeprowadzono edukację zdrowotną 

pacjentów / opiekunów we wszystkich oddziałach Szpitala z wyjątkiem Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w ograniczonym zakresie z powodu zagrożenia 

epidemicznego zakażeniem SARS -Cov - 2. Łącznie z programów edukacyjnych 

skorzystało 3106 pacjentów i ich rodzin. Ze względu na zagrożenie epidemiczne 

większość szkoleń przeprowadzana była indywidualnie. 

 

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

lekarskiej i pielęgniarskiej dla mieszkańców powiatu parczewskiego, aktualnie jako 

podwykonawca SP ZOZ w Parczewie.  

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 9. Liczba udzielonych świadczeń dziennej opieki podstawowej oraz wykonanych 

innych badań w tym komercyjnych w 2020 r. 

 

Rodzaj świadczenia Liczba udzielonych 

świadczeń , badań 

Porady lekarskie ambulatoryjne, w tym 

SPZPOZ w Parczewie 

Sosnowica 

Rudno 

Razem 36505 

25822 

7107 

3576 

Wizyty domowe 124 

Wizyty pielęgniarskie 7162 

Wizyty położnicze 385 

Szczepienia obowiązkowe i zalecane 1337 

Bilanse zdrowia 313 

Badania przesiewowe 3458 

Usługi diagnostyczne 334 

Usługi pielęgniarskie z zakresu medycyny szkolnej 291 

Fluoryzacja uczniów – szkoła w Rudnie i Sosnowicy 4x165 uczniów 

Badania pracowników 10 

Badania kandydatów na kierowców oraz kierowców 27 

Badania sportowców 61 

Porady lekarskie ambulatoryjne, udzielone pacjentom spoza listy 19 pacjenci unijni 
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aktywnej (pomoc doraźna) 

 

155 pacjenci spoza 

gminy  

Udzielanie świadczeń związanych z wystąpieniem epidemii COVID-19  

Porady udzielone pacjentom z rozpoznaniem COVID-19.  665 

Skierowania wydane na badanie PCR w kierunku COVID-19.  321 

Źródło: opracowanie własne Samodzielny Publiczny Zakład  Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

w Parczewie 

 

Tabela 10. Zakupy sprzętu medycznego przez SP ZPOZ w Parczewie w 2020 roku 

Nazwa sprzętu medycznego Ilość Wartość 

(zł.) 

Ultrasonograf Logiq F6 S/N:6001879WX0 z wyposażeniem 1 75 000,00 

Videokolonoskop EC-600WM 1 54 000,00 

Ssak Thopaz 

a.  n/s 1288740 

b.  n/s 1248704 

1 3000,00 

Wyposażenie ssaków 

kanister sterylny 0,3 l do systemu THopaz  - 8szt. 

kanister sterylny 0,8 l z żelem do systemu Thopaz – 42szt. 

kanister sterylny 2,0 l do systemu Thopaz – 4szt. 

dren sterylny do systemu Thopaz z pojedynczym łącznikiem – 22szt. 

dren sterylny do systemu Thopaz z podwójnym łącznikiem  - 6szt. 

zatyczka do drenu Thopaz – 6szt. 

1 4 281,12 

Materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe NEDEC – 5kpl 1 15 745,00 

Stół endoskopowy SS-U-E/ASES E 1 4 730,00 

Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad (L)  i dwoma półkami 

1300x600x850 mm 

1 1 926,00 

Stół z basenem 1-kom. H=300mm z półką 900x600x850 mm 1 1 274,00 

Szafa dezynfekująca 1 8622,99 

Oczyszczacz powietrza  4 11996,00 

Komora do dezynfekcji ozonem 1 7724,40 

Chłodziarka farmaceutyczna 1 8710,61 

Chłodziarka farmaceutyczna 1 6855,74 

Analizator składu ciała wspomagający wykonywanie badań 

profilaktycznych wśród pacjentów 

1 11900,00 

Razem x 215765,86 

Źródło: opracowanie własne Samodzielny Publiczny Zakład  Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

w Parczewie 
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Tabela 11. Liczba osób objętych programami zdrowotnymi realizowanymi przez SP ZPOZ w Parczewie w 2020 r. 

 

 

Lp. 
Nazwa programu 

profilaktycznego 

Finanso

wanie 
Cel programu 

Populacja objęta 

programem 
Metoda realizacji 

Ilość osób 

przebadanych 

w ramach 

programu 

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% 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 

pacjentów 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. 

35 
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2. Program 

profilaktyki 

przeciwgruźliczej 

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. 

 

220 

3. Program 

profilaktyczny 

antynikotynowy 

SP ZPOZ Podniesienie wiedzy i 

świadomości pacjentów w 

kontekście szkodliwości palenia 

papierosów i profilaktyka 

Dzieci i młodzież szkolna 

oraz populacja dorosłych 

pacjentów SP ZPOZ 

 

W ramach programu 

pielęgniarka szkolna 

pielęgniarka POZ, lekarz POZ 

przeprowadza edukację. 

521 
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chorób związanych z 

nadużywaniem tytoniu.   

 

Dorosłym palącym  pacjentom 

wykonuje się badania na 

zawartość CO2 w wydychanym 

powietrzu. 

4. Program 

profilaktyczny 

przeciwdziałania 

nadwadze i 

otyłości 

SP ZPOZ 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 SP ZPOZ 

 

W ramach programu 

pielęgniarka szkolna 

pielęgniarka POZ, lekarz POZ 

przeprowadza edukację 

prozdrowotną oraz wskazuje, 

w zależności od potrzeb, 

dalsze postępowanie. 

332 

5. Program szczepień 

ochronnych 

przeciwko grypie 

SPZPOZ/

pacjent 

Zapobieganie zachorowaniom 

na grypę. 

Pacjenci SP ZPOZ W ramach programu 

wykonywano szczepienie 

przeciwko grypie 

200 

6. Program szczepień 

ochronnych 

przeciwko 

pneumokokom 

SP ZPOZ Zapobieganie zachorowaniom 

na pneumokoki. 

Personel SP ZPOZ W ramach programu 

wykonywano szczepienie 

przeciwko pneumokokom 

20 

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 165 uczniów 6 

cykli szczotkowania zębów 

preparatem z fluorem. 

165 
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8. Program 

profilaktycznych 

badań bilansowych 

dzieci i młodzieży  

 

SP ZPOZ 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. 

410 

9. Program 

profilaktycznych 

szczepień 

ochronnych 

Ministers

two 

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. 

620 

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, zwane dalej „PCPR”, 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 – 2 618  819,35 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.  

 

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 2020r. w DPS zamieszkiwało 

95 osób (w tym 38 kobiet i 57 mężczyzn; w wieku od 25 do 90 lat). DPS na koniec 2020 r. 

posiadał 1 miejsce wolne. W ciągu roku 2020 zmarły 4 osoby i 1 usamodzielniła się,  w to 

miejsce zostało przyjętych 5 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 01.04.2020r.  wynosiła 3 024,54 zł.  

 

Budżet jednostki  –4 064 286,48 zł  

 
3  Dz. U. z 2020. poz. 1876  z późn.zm. 
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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. 

 

W 2020 roku w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 w DPS w Kalince od 

marca 2020r. wprowadzono szereg uregulowań w drodze zarządzeń Dyrektora zmierzających 

do zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców. W 2020 roku nie wystąpiły zachorowanie 

na COVID-19 . 

 

Dom Pomocy Społecznej w Kalince  w 2020 r. otrzymał: 

1) grant z Narodowego Funduszu Zdrowia – Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie 

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi 

zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno 

– opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 nr umowy COVID-19.03.58 - współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie: 5.2 Działania projakościowe 

i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do 

niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, w ramach V Osi 

priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia. 

Środki finansowe z grantu zostały przeznaczone na realizację zadań polegających na wypłacie 

dodatków do wynagrodzeń pracowników ( pielęgniarek zatrudnionych w DPS w Kalince) oraz 

zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.  

Wartość grantu:         64 927,47 zł. 

z tego część A grantu w wysokości 60 065,23 zł. – dodatki do wynagrodzeń pracowników 

część B  grantu w wysokości 4 862,24 zł. – środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji 

dla personelu. 

Okres realizacji projektu: 01.05.2020r. – 31.12.2020r.  

2) grant na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z COVID-19 w ramach projektu 

pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się 

pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” nr: POWR.02.08.00-00-0108/20  

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 

i edukacji POWER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych  w środowisku 

lokalnym 

Środki finansowe z grantu zostały przeznaczone na potrzeby funkcjonownia Domu Pomocy 

Społecznej w Kalince na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia tj.m.in. po 10 szt. - łóżka 

rehabilitacyjne, kołdry, poduszki, szafki przyłóżkowe, inhalatory, ciśnieniomierze, 

termometry, nebulizatory, pulsoksymetry, dozowniki, 12 mat bakteriobójczych, 

2 profesjonalne generatory ozonu, zamgławiacz do dezynfekcji, 2 lampy bakteriobójcze oraz 

2 szt. dekontaminacji powietrza i wózek do potraw na łączną kwotę 103 749,38 zł. oraz 
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dodatki do wynagrodzeń dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami 

DPS na kwotę 146 558,29 zł.  

Wartość grantu:      250 307,67 zł. 

Termin realizacji grantu: 01.07.2020r. – 30.11.2020r. 

 

W roku 2020 obiekty Domu Pomocy Społecznej w Kalince zostały objęte 

termomodernizacją z udziałem środków zewnętrznych. Projekt pn. „Termomodernizacja 

budynków Domu Pomocy Społecznej w Kalince” zrealizowany został w ramach 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 inwestycji obejmował: 

• w budynku mieszkalnym DPS w Kalince: modernizację instalacji centralnego 

ogrzewania, ocieplenie dachu części starszej, ocieplenie stropu poddasza części 

nowej, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych 

i ocieplenie ścian fundamentowych, 

• w budynku warsztatowo-terapeutycznym DPS w Kalince: modernizację instalacji 

centralnego ogrzewania, ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz 

wymianę okien i drzwi zewnętrznych.  

Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 1 218 768,17 zł z tego środki UE – 

804 090,36 zł. środki Powiatu – 414 677,81 zł 

 We własnym zakresie DPS odnowił w części budynek administracyjny 

i pomieszczenia: pralni, suszarni, warsztatu, czystej bielizny, brudownik, palarnię, pokój 

pobytu dziennego i pokój mieszkalny. Wykonano punkt ciepłej wody w magazynie brudnej 

bielizny. 

 

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 

2020r. 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 

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 2020 roku łącznie skorzystało 52 osoby w tym 14 porad dotyczyło przemocy, 

natomiast z porad psychologicznych łącznie skorzystało 13 osób w tym 4 osoby 
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doświadczające 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 2020 roku w Zespole pracowało: 2 koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Ponadto w skład 

Zespołu wchodził pracownik socjalny.  

W 2020 roku w Powiecie Parczewskim funkcjonowało 28 rodzin zastępczych, 

w których przebywało 35 dzieci. W roku obejmującym sprawozdanie powstały 3 nowe 

rodziny zastępcze spokrewnione, w których umieszczono 4 dzieci oraz jedna rodzina 

niezawodowa w której umieszczono jedno dziecko. 

 

Tabela 12. Podział rodzin zastępczych z Powiatu Parczewskiego w 2020 r. oraz dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej do 18 roku życia  według form rodzinnej 

pieczy zastępczej /sprawozdanie organizatora/ 

 

Typy rodzin  Liczba rodzin  Liczba dzieci 

Rodzina zastępcza spokrewniona 
21 24 

Rodzina zastępcza niezawodowa 
6 7 

Rodzina zastępcza zawodowa 
1 4 

Razem 
28 35 

Źródło: opracowanie własne  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie  
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Tabela 13 Liczba rodzin i dzieci w poszczególnych gminach Powiatu Parczewskiego 

w 2020 r. 

 

TGMINA 

Typy rodzin 

Rodziny 
spokrewnione 

Rodziny 
niezawodowe 

Rodziny  
zawodowe 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
dzieci 

Parczew 
14 15 3 3 0 0 

Siemień 
3 7 2 3 1 4 

Jabłoń 
2 2 1 1 0 0 

Podedwórze 1 1 0 0 0 0 

Dębowa Kłoda 3 3 0 0 0 0 

Milanów 
2 3 0 0 0 0 

Sosnowica 
3 4 0 0 0 0 

Łącznie 
28 35 6 7 1 4 

Źródło: opracowanie własne  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie  
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie przystąpiło do projektu ,, 

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19. Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój Usług 

społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: ułatwianie dostępu do 

przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 

socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Celem szczegółowym Projektu było wsparcie 

dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów 

pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19. 

W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Parczewie dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, realizujących obowiązek 

szkolny zakupiło 3 komputery stacjonarne oraz 36 laptopów. Każdy sprzęt komputerowy 

dodatkowo wyposażony został w następujące oprogramowanie i akcesoria:  

Oprogramowanie Office 2019 Home and Student, Program antywirusowy Norton, listwa 

zasilająca, słuchawki bezprzewodowe i mysz bezprzewodową. Ponadto w ramach projektu 

wszyscy członkowie rodzin zastępczych zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej 

w postaci maseczek, rękawiczek oraz płynów dezynfekujących. Łącznie zakupiono: 3 778 szt. 

maseczek higienicznych, 4 150 szt. rękawiczek oraz 166 szt. płynu dezynfekującego 

o pojemności 1l. 
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3.4.1 Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Parczewskim 

na lata 2018-2020 

Tabela 14. Realizacja w 2020 r.” Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  

w Powiecie Parczewskim na lata 2018 – 2020” przez Organizatora Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie. 

 

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.  

 

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

biologicznych. 

Cele szczegółowe Sposoby realizacji działań 

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 oraz osoby zainteresowane, mogą uzyskać szczegółowe 
informacje w siedzibie 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 4 procedury kwalifikacyjne dla kandydatów na 
rodzinę zastępczą i sporządził 3 opinie pozytywne o kandydatach na 
rodzinę zastępczą spokrewnioną, w przypadku 1 wniosku kandydatka 
wycofała się z powodu złego stanu zdrowia. 

3. Organizowanie integracyjnych festynów/imprez propagujących ideę 
rodzicielstwa zastępczego: 

❖ Do rodzin zastępczych z okazji ,, Dnia Rodzicielstwa zastępczego” 
zostały wysłane kartki okolicznościowe wraz z życzeniami gdyż  
zaplanowane imprezy zostały odwołane z powodu epidemii.   

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 w 2020 r odbywały się wyłącznie 
telefonicznie.  

 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn.zm. 
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Zwiększenie 
liczby rodzin 
zastępczych 
zawodowych oraz 
innych form 
rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

1. Organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych: 
❖ Skierowano 1 osobę na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej niezawodowej, prowadzone przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – Ośrodek Adopcyjny. 

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 2018 – 2020 nie została utworzona, 
zakładana limitem 1 rodzina zastępcza zawodowa i pomocowa.  

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

❖ W 2020 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 3 kandydatów na rodzinę 
zastępczą oraz dla 4 rodzin zastępczych niezawodowych z terenu 
Powiatu Parczewskiego  

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. 

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. 

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  

3. Zapewnienie pomocy prawnej: 
❖ Udzielanie informacji i kierowanie osób do punktów oferujących 

nieodpłatną pomoc prawną i poradnictwa obywatelskiego w Powiecie 
Parczewskim. 

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

1. Współpraca z ośrodkami adopcyjnymi: 
W 2020 roku tutejsze Centrum nie zgłosiło żadnego dziecka z 
uregulowaną sytuacją prawną do Ośrodka Adopcyjnego w Białej 
Podlaskiej. 
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2. Cel: Systematyczne wsparcie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie 
Powiatu Parczewskiego. 

Cele szczegółowe Sposoby realizacji działań 

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

1. Zapewnienie rodzinom bezpłatnej pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej, socjalnej i prawnej: 

❖ W 2020 roku dwoje dzieci z rodzin zastępczych zostało objętych 
terapią specjalistów Powiatowej Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Parczewie. W związku z sytuacją epidemiologiczną w 
kraju spowodowaną pandemią COVID-19 psycholog nie 
współpracował i nie przeprowadzał wywiadu w miejscu zamieszkania 
rodziny zastępczej oraz nie sporządzał opinii psychologicznej o 
sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej. 

❖  PCPR w Parczewie w marcu 2020 roku na stronie internetowej 
umieściło informację dotyczącą Wolontariatu. Tut. Centrum 
poszukuje Wolontariuszy do pomocy dzieciom umieszczonym 
w pieczy zastępczej w odrabianiu prac domowych, udzielaniu 
korepetycji, pomocy w wyrównywaniu braków i zaległości w nauce. 

2. Organizowanie grupy wsparcia dla osób tworzących rodzinną pieczę 
zastępczą: 

❖  Zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartym pomiędzy 
Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej a Powiatową Poradnią 
Psychologiczno – Pedagogiczną objęto grupą wsparcia 8 rodzin 
zastępczych (2020 rok  

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

❖ W 2020 roku została przeprowadzona przez Zespół ds. Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej 1 mediacja dla 1 dziecka. 

4. Udzielanie informacji o instytucjach świadczących pomoc na rzecz 
rodziny, informowanie o możliwościach poprawy życia zgodnie z 
potrzebami i przysługującymi rodzinom prawami: 

❖ W roku 2020 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. 
W ramach wizyt monitorujących odwiedzili swoich podopiecznych, 
w miejscu ich zamieszkania 34 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.  
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5. Rozwój pracy zespołowej na rzecz dziecka i rodziny (koordynator 
rodziny, pracownik socjalny, asystent rodziny): 

❖ W roku 2020 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. 

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 2020 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 35 planów pomocy 
dziecku.  

7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi lokalnie na 
rzecz dziecka i rodziny: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie przystąpiło do 

projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 

epidemii COVID – 19.  

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

Cele szczegółowe Sposoby realizacji działań 

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 2020r.: 46072,61 zł. 
dla 11 osób. 

❖ Pomoc pieniężna na usamodzielnienie w 2020r.: 43567,00 zł. dla 8 
osób. 

❖ Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w 2020r.: 3000,00 zł. dla 1 
osoby 

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 
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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: 

❖ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie od stycznia 
2019 roku realizowało projekt „Aktywni – kreatywni” W 2020 roku 
uczestnicy projektu odbyli kursy/szkolenia wybrane przez siebie, 
ukończone egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje 
zawodowe oraz dwugodzinne ,,Indywidualne pośrednictwo pracy”. 

Źródło: opracowanie własne  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie  

 

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 

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. Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych środki pozyskiwane są z PFRON i budżetu powiatu. Rehabilitacją 

zawodową zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy, natomiast rehabilitacją społeczną –

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

Powiat Parczewski na 2020 roku otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną środki finansowe 

w wysokości 1 143 578,00 zł. , które zostały w całości wykorzystane na rehabilitację 

społeczną w tym 655 872,00 zł. 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: 

 
5 Dz. U. z 2021 r. poz.573 
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1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych – 24 451,00 zł ( 8 dofinansowań ); 

2)  dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, oraz przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 

przepisów – 225 120,00 zł w tym: 

• dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego – 13 388,00 zł; 

3) dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych-1500,00 zł 

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-110 144,00 zł; 

• dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się – 62 625,00 zł; 

• dofinansowanie likwidacji barier technicznych – 51 800,00,00 

5)  dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Parczewie. 

 

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 21 osobom niepełnosprawnym w kwocie 105 159,00zł 

Dofinansowanie dotyczyło zakupu sprzętu komputerowego, naprawy sprzętu 

komputerowego, 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 12 studentów 

niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na 

łączną kwotę 49 865 zł. 

  

Starostwo Powiatowe w Parczewie było realizatorem programu Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

• Moduł III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku  żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi w związku 

z wystąpieniem w Polsce stanu epidemii COVID- 19. W ramach realizacji tego 
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programu pomoc finansowa skierowana była do osób niepełnosprawnych, które 

utraciły możliwość korzystania przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie 

dni roboczych z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. 

W szczególności  zgodnie z wytycznymi PFRON wsparcie skierowane było:  

• do uczestników warsztatów terapii zajęciowej; 

• uczestników środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących  na podstawie 

przepisów  ustawy o pomocy społecznej; 

• podopiecznych dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie 

przepisów o pomocy społecznej; 

• podopiecznych placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze 

środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

• uczestników programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach 

tych programów korzystają  ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne; 

• pełnoletnich (od 18 do 25 roku życia) uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć 

rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowych 

w stopniu głębokim; 

• pełnoletnich ( od 18 do 24 roku życia ) wychowanków specjalnych ośrodków szkolno- 

wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe. 

W ramach realizacji programu udzielono 165 osobom niepełnosprawnym pomocy na kwotę 

204 500,00 zł. Program realizowany był przez system SOW. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w roku 2020 realizowało również 

projekt ,,Aktywni- kreatywni” .Projekt skierowany był do osób wykluczonych lub osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu. W ramach projektu 

przeprowadzono  induwidulane pośrednictwo pracy dla 38 uczestników projektu oraz 

szkolenia zawodowe dobrane indywidualnie do każdego uczestnika projektu zakończone 

uzyskaniem przez uczestników kwalifikacji zawodowych i/lub kompetencji  zawodowych:  

• szkolenie zawodowe ,,Pracownik Obsługi Biurowej” - uczestniczyło 3 osoby; 

• szkolenie zawodowe ,,Spawacz metodą  MAG 135” - uczestniczyło 5 osób; 

• szkolenie zawodowe ,,Kucharz” - uczestniczyło 4 osoby; 

• szkolenie zawodowe  ,,Wizaż/Stylizacja z elementami stylizacji paznokci”- 

uczestniczyło 8 osób; 

• szkolenie zawodowe ,,Dozorca z obsługą urządzeń monitorujących” - uczestniczyło 

5 osób; 

• szkolenie zawodowe ,,Operator koparko - ładowarki” -  uczestniczyła 1 osoba; 

• szkolenie zawodowe ,,Krawiec” -  uczestniczyła 1 osoba; 
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• szkolenie zawodowe ,,Grafik 3D”- uczestniczyło 4 osoby; 

• szkolenie zawodowe ,,Monter instalacji i urządzeń sanitarnych” -  uczestniczyła 

1 osoba; 

• szkolenie zawodowe ,,Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej”- uczestniczyło 

4 osoby; 

• szkolenie zawodowe ,,Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z wymianą butli 

gazowych” -  uczestniczyła 1 osoba. 

Wartość zrealizowanych działań stanowiło kwotę 279 918,45 zł obejmowało to również 

zwrot kosztów podróży oraz za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymywali stypendium 

szkoleniowe. Po zakończeniu udziału w projekcie 6 osób podjęło zatrudnienie oraz 6 osób 

zarejestrowało się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Parczewie jako osoby poszukujące 

pracy. 

 

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 9 osób z gminy Parczew, 10 osób z gminy Jabłoń, 8 osób z gminy Siemień, 3 osoby 

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

W roku 2020 finansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej pokrywane było 

w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

tj. w kwocie 655 872,00 złotych oraz w 10% ze środków Powiatu Parczewskiego tj. w kwocie 

72 874,67 złotych.  

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

7 godzin dziennie, 35 godzin w tygodniu. W 2020 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. 

 

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 pozarentowych. 

W procesie orzekania uczestniczyło 10 członków Zespołu (lekarze, psycholodzy, doradcy 

zawodowi, pracownicy socjalni i pedagodzy). W 2020r. odbyło się 41 posiedzeń składów 

orzekających. Zespół rozpatrzył  712 wnioski o ustalenie niepełnosprawności i stopnia 

niepełnosprawności. Wydano 617 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 95 orzeczeń 

o niepełnosprawności. Ponadto wydano 52 legitymacje o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności oraz 143 karty parkingowe, umożliwiające 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 
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dotacja celowa. W ubiegłym roku na zadanie wydatkowano 206.911,00 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 jest organizatorem przewozów autobusowych w ramach 

przewozów użyteczności publicznej z powodu braku zainteresowania świadczeniem tego 

typu usług przez przewoźników. Poza tym ze względu na zaistniały w roku 2020 i trwający do 

chwili obecnej stan pandemii, a co za tym idzie wprowadzenie w szkołach zdalnego 

nauczania zainteresowanie przewozami autobusowymi wśród młodzieży było znikome, 

co negatywnie wpłynęło na rozwój sieci komunikacyjnej na terenie powiatu. Obecnie 

większość kursów autobusowych jest nierentowna. Zainteresowanie organizacją nowych linii 

komunikacyjnych łączących miejsce zamieszkania z większym ośrodkiem miejskim spada 

również w związku z faktem, iż większość mieszkańców powiatu porusza się własnym 

środkiem lokomocji. Transport publiczny funkcjonował w oparciu o wolnorynkową 

działalność gospodarczą niezależnych firm przewozowych.  

W 2020 r. Wydział realizował również uchwałę Nr XIX/117/2020 Rady Powiatu 

w Parczewie z dnia 21 grudnia 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 2020 r. Usuwanie pojazdów oraz 

prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, należy do zadań własnych 

powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych 

lub powierza ich wykonywanie 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 

2019 r. Zadanie zostało powierzone przedsiębiorcy Holpark Radosław Tarkowski z siedzibą 

w Radzyniu Podlaskim na okres jednego roku do końca 2020 r. 

 

4.2 Drogi powiatowe 

 

W imieniu Zarządu Powiatu drogami powiatowymi zarządza jednostka Zarząd Dróg 

Powiatowych w Parczewie. Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie posiada w swojej 

administracji 338,173 km dróg, w tym: 10,444 km ulic miejskich i 327,729 km dróg 

pozamiejskich:  

• 301,770 km dróg twardych  co stanowi 1 661 679,00 m2 powierzchni 

• 36,403 km dróg gruntowych – pozamiejskich co stanowi 124 387 m2  powierzchni 

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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Wykres 1. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Źródło: opracowanie własne Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie  
 
 

Przeprowadzona analiza dróg powiatowych wykazuje że, 224,70 km z nich jest w stanie 

technicznym niezadowalającym lub złym co stanowi 74,46 % 

 
Wykres 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie  
 

Objawia się to trwałymi odkształceniami podłużnymi jezdni, licznymi deformacjami, 

spękaniami i słabą jakością nawierzchni, poddanej bardzo długiemu okresowi eksploatacji. 

W celu zapobieżenia całkowitemu zniszczeniu dróg od roku 2015 podjęto intensywne 

działania zmierzające do podniesienia ich trwałości przez przebudowy i odnowy nawierzchni. 
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Wysiłek finansowy skierowany został na prace remontowe, przebudowy i rozbudowę 

infrastruktury w terenie. 

Łącznie w 2020 r. stan techniczny dróg powiatowych uległ poprawie na odcinku 
9,303 km poprzez wykonanie nowych nawierzchni. 

 
4.2.1 Inwestycje drogowe 

 
Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie wykonał 40m2 nowego chodnika wraz ze 

zjazdem w m. Tyśmienica w celu połączenia istniejącego już chodnika z chodnikiem przy 

drodze wojewódzkiej 813  i przejściem dla pieszych. Kostka brukowa zużyta na ten cel 

pochodziła z materiałów rozbiórkowych z inwestycji prowadzonych przez Powiat Parczewski.  

 Zarząd Dróg Powiatowych z ramienia Powiatu Parczewskiego w roku 2020 

nadzorował pod kątem technicznym następujące inwestycje drogowe: 

1) przebudowa drogi powiatowej 1604L w m. Paszenki; 

2) przebudowa Al. Jana Pawła II ( droga powiatowa 1635L) od ronda ul. Kościelna do 

ronda ul. Wojska Polskiego; 

3) przebudowa drogi powiatowej 1626L Nowy Orzechów-Lejno-Łomnica od 

skrzyżowania z drogą wojewódzką 820 w m. Nowy Orzechów do granicy powiatu; 

4) przebudowa drogi powiatowej Nr 1095L i 1261L na odcinku od m. Rudno do m. 

Radcze - na odcinku drogi 1095L ZDP siłami własnych pracowników wykonał 

wzmocnienie załamanych krawędzi drogi kruszywem frakcji 0-31,5 na długości 0,5 km 

na co zużyto 300 ton kruszywa, dodatkowo na drodze 1261L wykonano dwa wpusty 

uliczne wraz z  drenem francuskim do ułatwienia rozsączania wód opadowych 

w gruncie  po zlikwidowaniu bezodpływowego przepustu pod drogą;  

5) przebudowa drogi powiatowej Nr 1096L na odcinku od m. Rusiły do m. Kodeniec ; 

6) odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1601L ul. Lipowa w m. Parczew; 

7) odnowa dróg powiatowych na drogach 1567L Plebania Wola - Ochoża, 1604L Kolonia 

Kolano; 

8) przebudowa  chodnika po lewej stronie drogi powiatowej nr 1635L Al Jana Pawła II 

w m. Parczew;  

9) odnowa drogi powiatowej 1601L ul. Lipowa etap II.  
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Tabela 15. Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych zrealizowane w 2020 r.  

 

Lp. Nazwa zadania 
Wartość zadania 

(zł) 
Montaż finansowy (zł) 

1 Przebudowa  Al. Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1635L) od ronda ul. Kościelna do ronda ul. Wojska Polskiego 2 568 021,49 

Wojewoda Lubelski 1 501 182,00 

Gmina Parczew 533 419,74 

Powiat Parczewski 533 419,75 

2 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1626 L Nowy Orzechów - Lejno - Łomnica od skrzyżowania z drogą wojewódzką 
nr 820 w m. Nowy Orzechów do granicy powiatu parczewskiego 

3 185 867,18 

Wojewoda Lubelski 2 220 419,00 

Gmina Sosnowica 488 874,09 

Powiat Parczewski 476 574,09 

3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1604 L w miejscowosci Paszenki (od km19+124,30 do km 19+567) 249 573,59 

Wojewoda Lubelski 170 827,00 

Gmina Jabłoń 39 373,29 

Powiat Parczewski 39 373,30 

4 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1250 L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr. W815 w Siemieniu do dr. 
W813 w Parczewie  

2 978 074,05 

Środki EU 2 978 074,05 

Gmina Parczew 0,00 

Gmina Siemień 0,00 

Powiat Parczewski 0,00 

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

Powiat Parczewski 15 000,00 

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

Powiat Parczewski 7 000,00 

7 Przebudowa drogi powiatowej nr 1096 L na odcinku od m. Rusiły do m. Kodeniec 2 693 680,60 

Wojewoda Lubelski 1 497 595,64 

Gmina Podedwórze 800 000,00 

Gmina Dębowa Kłoda 35 115,00 

Powiat Parczewski 360 969,96 

8 Przebudowa drogi powiatowej nr 1095 L i 1261 L na odcinku od m. Rudno do m. Radcze 521 257,58 

Wojewoda Lubelski 310 540,00 

Gmina Milanów 105 358,79 

Powiat Parczewski 105 358,79 

9 Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1610 L do RSP w 38 400,00 Gmina Siemień 19 200,00 
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Gródku Szlacheckim - dokumentacja techniczna Powiat Parczewski 19 200,00 

10 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1610 L na odcinku od torów kolejowych do miejscowości Gródek Szlachecki - 
dokumentacja techniczna 

24 600,00 
Gmina Siemień 12 300,00 

Powiat Parczewski 12 300,00 

11 Przebudowa drogi powiatowej nr 1601 L (ul. Lipowa w m. Parczew - m. Wierzbówka) - dokumentacja techniczna 30 750,00 
Gmina Parczew 15 375,00 

Powiat Parczewski 15 375,00 

12 Przebudowa drogi powiatowej nr 1604 L wraz z mostem w m. Jasionka - dokumentacja techniczna 30 750,00 
Gmina Parczew 15 375,00 

Powiat Parczewski 15 375,00 

13 
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1601 L (ul. Kościelna w miejscowości 
Milanów) 

23 370,00 
Gmina Milanów 11 685,00 

Powiat Parczewski 11 685,00 

14 Przebudowa drogi powiatowej nr 1095 L i 1261 L na odcinku od m. Rudno do m. Radcze - roboty dodatkowe 44 800,00 
Gmina Milanów 22 400,00 

Powiat Parczewski 22 400,00 

15 Przebudowa drogi powiatowej nr 1228 L (Czeberaki - Kostry) - dokumentacja techniczna 45 800,00 
Gmina Milanów 22 900,00 

Powiat Parczewski 22 900,00 

16 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1604 L w miejscowości Kolano-Kolonia 19 999,90 
Gmina Jabłoń 9 999,95 

Powiat Parczewski 9 999,95 

17 Odnowa drogi powiatowej nr 1567 L na odc. Stępków - Makoszka 429 649,75 
Gmina Dębowa Kłoda 214 824,87 

Powiat Parczewski 214 824,88 

18 Odnowa drogi powiatowej nr 1601 L (ul. Lipowa w miejscowości Parczew) 240 279,02 Powiat Parczewski 240 279,02 

19 
Przebudowa chodnika po lewej stronie drogi powiatowej nr 1635L – Aleje Jana Pawła II w m. Parczew na odcinku 
od km 0+000 do km 0+403 

296 339,97 Powiat Parczewski 296 339,97 

OGÓŁEM 13 465 213,13 

Wojewoda Lubelski 5 700 563,64 

Gminy 2 368 200,73 

Środki EU 2 978 074,05 

Powiat Parczewski 2 418 374,71 
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Warto nadmienić, iż pod koniec 2020 r. Powiat Parczewski złożył 3 wnioski o dofinansowanie 

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację następujących zadań: 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1095 L  w miejscowości Opole 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1601 L (ul. Kościelna w miejscowości Milanów) 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 L na odcinku od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 1610 L do RSP w Gródku Szlacheckim 

Łączna wartość przewidzianych do realizacji zadań wynosi ponad 5,2 mln złotych. 

 

4.2.1 Remonty bieżące dróg powiatowych 

Na materiały do remontów dróg w roku 2020 wydatkowano  

• mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno” w ilości 50 ton  na wartość 21 463,50zł  

• emulsji asfaltowej w ilości 123,38  ton na wartość 202 685,53zł 

• mieszanki mineralno asfaltowej "na gorąco" w ilości 86 ton na wartość 21 156,00 zł 

• grys bazaltowy w ilości  624 tony  na wartość 84 700,94 zł. 

Powyższe materiały są dostarczane sukcesywnie w miarę występujących potrzeb 

i wbudowywane na bieżąco.  

 W ramach remontów bieżących wykonano zabezpieczenie nowych nawierzchni 

drogowych na których pod wpływem natężenia ruchu pojawiają się spękania podłużne 

i poprzeczne, długość zabezpieczonych odcinków  10,234 km. 

Tabela 16. Ścinka poboczy dróg powiatowych przez wykonawcę wyłonionemu 

w ramach zamówienia publicznego 

 Położenie Długość (km) Powierzchnia 

(m2) 

Koszt usługi (zł) 

Gmina Siemień  11,7775 19064,5 23 449,34 zł 

Gmina Jabłoń 6,091 12182 14 983,86 zł 

Gmina Milanów 4,791 9582 11 785,86 zł 

Gmina Dębowa Kłoda 1,793 3586 4 410,78 zł 

Gmina Sosnowica 2,000 4000 4 920,00 zł 

Gmina Parczew 4,548 8496 10 450,08 zł 

 suma 31,0005 56910,5 69 999,92 zł 

Źródło: opracowanie własne Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie 

 Zlecono w 2020 r.  wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na 

podstawie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych 1635L Al. Jana Pawła II, 
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1604L w m. Paszenki, 1630L ul. Polna ( gdzie również wybudowano część chodnika przy 

przejściu dla pieszych w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego), 1567L 

skrzyżowanie w m. Żmiarki, 1096L i 1095L Podedwórze. Odnowiono oznakowania przejść dla 

pieszych w miejscowościach Uhnin ( 1622L) Białka (1569L), Kolano ( 1604L), Wierzbówka 

( 1601L ), Górki ( 2624L) Cichostów Kol. ( 1602L i 1247L). Oznakowanie wykonano 

w technologii grubowarstwowej z 5 letnim okresem trwałości na kwotę 44 319,48zł. Ponadto 

jednostka wykonała wycinkę zakrzaczeń na 30 km bieżących dróg powiatowych.  

 

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 

im. Mikołaja Kopernika w Parczewie i Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 

w Parczewie.  

Do realizacji tych działań wykorzystywano środki współczesnej komunikacji: prasę 

lokalną i regionalną, media elektroniczne: radio, strony internetowe. 

Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie  to instytucja, która 

gromadzi i udostępnia książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego oraz różnego typu 

informacje. Stan księgozbioru w Powiatowej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury  w 

Parczewie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 4291 woluminów i jest większa w stosunku do 

roku ubiegłego o 405 pozycji książkowych. W 2020 r. zarejestrowano 241 czytelników (30 

osób uczących się, 91 osób pracujących, 120 osób pozostałych). W  2020 r. odnotowano 

wzrost liczby czytelników  o 18 i wypożyczeń książek  o 862 książki. Wzrost nastąpił ze 

względu na  zmianę lokalizacji biblioteki z ul. Jana Pawła II na ul. Kościelną. Mimo ponad 

miesięcznej przerwy z powody zamknięcia biblioteki dla użytkowników (pandemia COVID-19) 

pozyskano więcej czytelników i odnotowano znaczny wzrost wypożyczeń, dzięki 

podtrzymywaniu stałego kontaktu z czytelnikiem oraz wprowadzeniu usługi „książka na 

telefon”. Dzięki realizacji projektu „Mała książka – wielki człowiek”, wzrosła liczba 

czytelników w grupie wiekowej 1-6 lat. 

PBP-CK w Parczewie wspierała ruch artystyczny, promowała twórczość ludową  

i działalność kulturalną ośrodków kultury oraz placówek oświatowych całego powiatu 

parczewskiego. Jest również powiatowym centrum kultury i wiedzy regionalnej, prowadzi 

działalność instrukcyjno - metodyczną na rzecz powiatowej sieci bibliotek publicznych, czyli 
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7 bibliotek gminnych i 13 filii bibliotecznych. Organizuje lub współorganizuje imprezy 

kulturalne o charakterze regionalnym, jak konkursy literackie, recytatorskie i muzyczne, 

przeglądy teatralne i folklorystyczne.  

Podejmowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną – Centrum Kultury w Parczewie 

zadania służyły integracji i współdziałaniu instytucji kultury i oświaty, stowarzyszeń na rzecz 

środowiska lokalnego (powiatowego i gminnego) oraz zachowaniu jego dziedzictwa 

kulturowego.  

 

Zarząd Powiatu w Parczewie był współorganizatorem wydarzenia kulturalnego w dniu 

30 sierpnia 2020 r. - Święto Plonów Powiatu Parczewskiego w Dębowej Kłodzie. Uroczystość 

była podsumowaniem i zwieńczeniem trudu pracy rolników oraz promocji instytucji 

działających  na rzecz rolnictwa.  

 

5.2 Kultura fizyczna 

 

Powiat Parczewski od 2018 roku jest Partnerem projektu Programu „Szkolny Klub 

Sportowy” realizowanego przez Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 

w Lublinie. W 2020 roku do programu zdeklarowano udział  4 grupy uczniów po 2 w Zespole 

Szkół w Parczewie i I liceum Ogólnokształcącym w Parczewie. W ramach partnerstwa  

zdeklarowano nieodpłatne udostępnienie obiektów sportowych szkół, które w sytuacji 

COVD-19 nie zostały wykorzystane a program nie został zrealizowany.  

Na terenie powiatu parczewskiego zgodnie z ewidencją stowarzyszeń kultury 

fizycznej, które nie prowadzą działalności gospodarczej zarejestrowanych jest 38  klubów 

sportowych, w tym 26  uczniowskich Klubów Sportowych oraz 12  stowarzyszeń kultury 

fizycznej, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Niewiele zarejestrowanych 

stowarzyszeń prowadzi aktywną działalność statutową na rzecz uczniów, szkół i dorosłych 

mieszkańców. W okresie sprawozdawczym działalność klubów była bardzo ograniczona. 

5.3  Turystyka 

W ramach prowadzonych działań zaktualizowana została  baza noclegowa 

zamieszczona na stronie www.powiat.parczew.pl oraz punkty informacji turystycznej. 

Zaktualizowano też ofertę istniejących ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. 

W ramach działań systematycznie odnawiane są 2 tablice informacyjne z mapą powiatu 

ustawiono w Parczewie: ul. Kościelna i  ul. Warszawska. 

Powiat prowadził działania mające za celu przybliżenie nie tylko lokalnej społeczności 

ale również turystom zainteresowanym czystym środowiskiem i aktywnym wypoczynkiem  

ciekawych miejsce  na terenie powiatu atrakcyjnych turystycznie, kulturowo i przyrodniczo.  

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej oraz śledzenia profilu facebooku 

ukazujących uroki przyrodnicze i turystyczne ziemi parczewskiej.  

http://www.powiat.parczew.pl/
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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 2020 roku w ramach realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii: 

wprowadzono 2358 zmian w ewidencji gruntów i budynków, przyjęto do zasobu 1030 

operatów technicznych jako wynik prac geodezyjnych, zrealizowano 745 wniosków 

o udostępnienie materiałów z zasobu, sporządzono 71 protokołów z narad 

koordynacyjnych, wydano 4166 Dokumentów Obliczenia Opłaty za wykonane usługi. 

Usługi świadczone w ramach działalności Wydziału przyniosły w roku 2020 dochód 

w wysokości 288 057,10 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 jest 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 dalszej kolejności gminy Sosnowica i Parczew.   

W 2020 r. w ramach realizacji projektu zostały wykonane: 

• prace geodezyjne obejmujące modernizację danych EGiB oraz utworzenie bazy 

BDOT500 i GESUT dla obrębów gminy Sosnowica (Bohutyn, Mościska, Pasieka, 

Zbójno, Zienki, Libiszów, Nowy Orzechów, Pieszowola, Sosnowica, Stary Orzechów); 
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• prace geodezyjne obejmujące modernizację danych EGiB oraz utworzenie bazy 

BDOT500 i GESUT dla obrębów gminy Parczew (Jasionka, Koczergi, Królewski Dwór, 

Przewłoka, Wierzbówka); 

Zakupiono pięć zestawów komputerowych do obsługi Wydziału Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Parczewie. Zakończono 

prace polegające na skanowaniu zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz załadowaniu 

tych skanów do systemu „ośrodek”. Zakończone zostały prace geodezyjne obejmujące 

modernizację danych EGiB oraz utworzenie bazy BDOT500 i GESUT dla gminy Siemień. 

Łączne wydatki poniesione na realizację projektu w 2020 r. wyniosły 2 207 911,56 zł. 

 

Wydział prowadził 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 

Geoportal prowadzona jest obsługa wykonawców prac geodezyjnych, rzeczoznawców oraz 

komorników.  

W ramach wdrożonych usług w 2020 roku za pośrednictwem Internetu obsłużonych 

zostało 763 zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, co stanowi 26 % wszystkich 

zgłoszeń, 2 zlecenia rzeczoznawców majątkowych , co stanowi 10 % wszystkich spraw, 6 map 

zakupiono przez Internet, co stanowi 0.80 % wszystkich zamówień. Z powyższego 

zestawienia wynika, że 773 spraw, należących do kompetencji Starosty Parczewskiego 

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

W 2020 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 

914.261,30zł. W ubiegłym roku został zrealizowany następujący zakres rzeczowy inwestycji: 

• przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej związanej z ustaleniem 

i pomiarem granic zewnętrznych obszaru scalenia, 

• badanie KW i porównanie zawartych w nich danych z rejestrem ewidencji gruntów, 

• wykonanie pomiarów niezbędnych do opracowania projektu scalenia. 

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 

 

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 
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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. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Powiat Parczewski posiadał grunty o łącznej powierzchni 

535,7436  ha o wartości 6 871 383,68 zł  w tym : 

• grunty stanowiące drogi  - 144,7341 ha, 

• zasób     - 10,9091 ha, 

• grunty przekazane w trwały zarząd - 380,1004 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 2020.  

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 2020 r. Powiat Parczewski nie posiadał nieruchomości 

obciążonych prawem użytkowania wieczystego.  

Ogółem, rzeczowe aktywa trwałe powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowią 

wartość księgową 10 483 500,08 zł, w tym budynki i budowle 3 628 485,35 zł grunty 

6 855 014,73 zł. 

Dochody uzyskane z majątku powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe 

z tytułu trwałego zarządu             3 505,95 zł 

za najem lokali i dzierżawę  -                                  8 834,55 zł 

Razem           12 340,50 zł 

 

Dochody uzyskane przez powiatowe jednostki 

 najem i dzierżawa                                  -           12 925,00 zł 

 sprzedaż składników  majątkowych      -        21 395,85 zł 

Razem              38 787,72 zł 

 
6  ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego  Nr 46 poz. 543) 
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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 3. 

 

Źródło: opracowanie własne Wydział Architektury, Inwestycji i Zamówień Publicznych 

 

Według informacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego łącznie w 2020 r. 

rozpatrzono 193 zawiadomienia inwestorów o zakończeniu budowy obiektów budowlanych 
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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 

 

W marcu 2020 roku Powiat Parczewski zawarł umowę w celu opracowania raportu 

o stanie środowiska Powiatu Parczewskiego oraz nowego programu ochrony środowiska dla 

Powiatu Parczewskiego na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

W listopadzie 2020 roku zakończono opracowywanie ww. dokumentów i przesłano do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Lubelskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Lublinie o zaopiniowanie w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. Obydwa organy wyraziły pozytywną opinię w powyższej 

sprawie uzasadniając iż celem Programu Ochrony Środowiska jest realizacja przez jednostki 

samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami 

najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Program Ochrony Środowiska 

stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajając wszystkie 

działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu JST. Opisane 

w programie cele i działania nie spowodują negatywnych skutków w środowisku oraz nie 

będą wpływać niekorzystnie na obszary chronione i system przyrodniczy Powiatu 

Parczewskiego i tym samym są zgodne z podstawowymi krajowymi i regionalnymi 

dokumentami strategicznymi. Zapewniono również udział społeczeństwa podczas procedury 

i opracowywania programu oraz uzyskano pozytywną opinię Zarządu Województwa 

Lubelskiego. 

Uchwałą Nr IX/64/2007 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 30 sierpnia 2007 r. 

wprowadzono ograniczenie używania jednostek pływających o napędzie motorowym na 

jeziorze Bialskim położonym w gm. Dębowa Kłoda. Okres obowiązywania zakazu używania 

jednostek pływających o napędzie motorowym obowiązuje od 1 maja do 15 września 

każdego roku. 

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

16 kwietnia 2001 r. o ochronie przyrody w 2020 roku wydał 34 decyzje 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 2020 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. 
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9.2 Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 

 

Zgodnie z ustawą o lasach Starosta sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach 

niestanowiących własności Skarbu Państwa w oparciu o uproszczone plany urządzenia lasu 

sporządzone dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób 

fizycznych i wspólnot gruntowych, które są wytycznymi do prawidłowej gospodarki leśnej 

w tych lasach. Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie 

powiatu parczewskiego wynosi 7293 ha (stan na 31 grudnia 2020 r. wg ewidencji gruntów), 

natomiast pozyskanie drewna z lasów prywatnych w roku 2020 wyniosło 1471 m3 oraz 

wydano 220 szt. świadectw legalności pozyskania drewna. W ostatnim roku dokonano oceny 

udatności upraw leśnych o łącznej pow. 5 ha 

W 2020 r. wydano 575 zaświadczeń zawierających informację, czy działki objęte są 

uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie 

inwentaryzacji stanu lasów.  

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, która obecnie 

liczy 33 członków.  

 

10.  Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

 

10.1 Powiatowy programu zapobiegania przestępczości oraz porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

 

Powiatowy Program przyjęty uchwałą Nr XXXIX/222/2018 Rady Powiatu w Parczewie 

z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2018- 2020". 

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 
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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  2020 r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w marcu 2020 r. w ramach 

realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań 

Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014 – 2020 zorganizowało dla dzieci 

i młodzieży z trzech szkół podstawowych z terenu Powiatu Parczewskiego (uczniowie klas IV-

VIII) tj. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie, Szkoła Podstawowa nr 

2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie i Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Króla Władysława 

Jagiełły w Parczewie spektakl teatralno – profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy 

pt. ,,NIEMY KRZYK” Przedstawienie odbyło się na terenie każdej z w/w placówek. 

W spektaklu wzięło udział 370 dzieci i młodzieży. Celem zorganizowanego spektaklu było 

podnoszenie świadomości społecznej i wiedzy w zakresie zachowań, relacji i działań, które są 

przejawami przemocy w rodzinie oraz zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom 

w szkołach oraz w ich otoczeniu. W październiku 2020 r. został zorganizowany przez tą 

jednostkę konkurs fotograficzny o charakterze profilaktycznym pn. ,,PATRZ OBIEKTYWEM - 

UKAŻ EMOCJE" dla uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu Powiatu Parczewskiego 

w trzech kategoriach wiekowych: 7-10 lat, 11-13 lat i 14-17 lat. Celem konkursu była 

profilaktyka przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej wśród dzieci 

 

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 2020 r. w  ramach codziennej służby policjanci Komendy Powiatowej Policji, prowadzili 

działania związane ze zwalczaniem 629 przestępstw (o 129 więcej niż w 2019 roku) oraz 

podjęli 3762  interwencji (o 527 mniej niż w roku poprzednim. W ramach zwalczania 

przestępczości narkotykowej wykryto 27 zagrożeń przestępczością narkotykową ( o 15 mniej 

niż w  2019 r.) Na terenie powiatu parczewskiego w 2020 r. zgłoszono 389 zagrożeń, na 

drogach powiatu zaistniało 233 zdarzenia drogowe  ( w 2019 było 318) w tym wypadków 

drogowych  było 13 , doszło do 23 kolizji drogowych.  
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Policjanci Komendy Powiatowa Policji w Parczewie wspierani przez żołnierzy Wojsk Obrony 

Terytorialnej od początku obowiązywania stanu epidemii dokonywali kontroli adresów osób 

przebywających na obowiązkowej kwarantannie. Skontrolowano 4 204 adresy . W przypadku 

nie zachowania kwarantanny sporządzono 11 wniosków o ukaranie. Odnotowano też 458 

wykroczeń związanych z łamaniem obostrzeń takich jak zakaz gromadzenia, zakaz 

przemieszczania czy obowiązek zasłaniania ust i nosa. 

W okresie letnim  i wakacyjnym w ramach prowadzonych działań takich jak „Bezpieczne 

wakacje” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” funkcjonariusze z parczewskiej 

jednostki spotykali się z osobami wypoczywającymi nad jeziorami Bialskim i Zagłębocze  

i rozmawiali z nimi o bezpieczeństwie nad wodą. W grudniu 2020 r. odbyło się spotkanie 

online z uczniami pn. „Bezpieczeństwo w sieci”. Tematem spotkania funkcjonariusza 

Komendy Powiatowej Policji w Parczewie z uczniami z Zespołu Szkół w Parczewie były 

zagrożenia w internecie, w tym niewłaściwe korzystanie z portali społecznościowych oraz czy 

tez tzw. „mowa nienawiści”. Policjantka prowadząca spotkanie przypomniała podstawowe 

zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz opowiedziała o zagrożeniach czyhających 

w sieci oraz o tym, jak się przed nimi bronić. Podczas spotkania poruszono też kwestię 

odpowiedzialności karnej, przypominając, że przestępstwa popełniane w sieci są tak samo 

karalne i ścigane jak te w świecie realnym. 

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

zabezpieczenie sezonu letniego 2020 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 głownie 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 2020 r. przeprowadzono 

61 czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolując 310 obiektów, stwierdzono 

86 nieprawidłowości , wydano 11 decyzji pokontrolnych, 5 opinii, 7 postanowień do 

operatorów ppoż. 

Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w 2020 roku udawały się do akcji 634 razy, w tym: − 

202 razy do pożarów, 422 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 

w związku z wyborami prezydenckimi. 
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W lutym 2020 r. w ramach programu „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz 

ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na 

straży Twojego bezpieczeństwa!” przeprowadzono pogadankę oraz pokaz sprzętu 

ratowniczo-gaśniczego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie dla dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej 

w Milanowie. W pogadance i pokazie wzięło udział 50 uczniów i 4 opiekunów grupy. 

Tematem pogadanki było kształtowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i dorosłych. . 

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym  Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie włączyła się do ogólnopolskiej akcji 

„Bezpieczne ferie 2020″ . W związku z prowadzoną kampanią podczas spotkań w ramach, 

których przekazywane są kalendarze dla szkół podstawowych  zostały przeprowadzone  

pogadanki, w których przedstawiano zagadnienia związane z zasadami bezpieczeństwa 

podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, prawidłowego zachowania w przypadku 

załamania się lodu, alarmowania służb ratunkowych podczas zagrożenia.  

Na początku sierpnia 2020 roku, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Parczewie odwiedzili obóz harcerski nad jeziorem Czarnym w Nadleśnictwie 

Parczew. Wizyta miała na celu sprawdzenie przygotowania terenu obozu pod względem 

spełnienia warunków bezpieczeństwa. Następnie przeprowadzono prelekcję na temat 

bezpieczeństwa, zasad zachowania się na obszarach leśnych, sposobów używania 

podręcznego sprzętu gaśniczego oraz postępowania w przypadku zagrożenia. Zaś w połowie 

sierpnia 2020 r. strażacy Komendy Powiatowej PSP w Parczewie wraz z funkcjonariuszami 

Komendy Powiatowej Policji w Parczewie wizytowali obóz harcerski zorganizowany przez 

Mazowiecki Okręg ZHR zlokalizowany nad jez. Czarnym w gminie Sosnowica, gdzie 

wypoczywają harcerze 16 Warszawskiej Drużyny im. Zawiszy Czarnego. Podczas wizytacji 

przeprowadzona została próbna ewakuacja uczestników obozu do miejsca zbiórki. Podczas 

zbiórki przypomniano uczestnikom zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą  

 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Parczewie 

W 2020 r. w  ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie 

znajdowało się 848 obiektów podlegających nadzorowi sanitarnemu. Przeprowadzono 

678 kontroli sanitarnych, w tym 117 kontroli przestrzegania przez podmioty określonych 

ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przeprowadzono 

2663 wywiady epidemiologiczne. Pobrano do badań laboratoryjnych 227 próbek wody 

przeznaczonej do spożycia, żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do 

kontaktu z żywnością. Wydano 985 decyzji administracyjnych. Nałożono 18 mandatów 

karnych na kwotę 3 100,00 zł. W lutym 2020 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 

prowadziła prelekcje dla 1300 uczniów różnego typu szkół na terenie powiatu w zakresie 

profilaktyki zachorowań na COVID-19. W związku z wprowadzeniem na terenie kraju w dniu 

20 marca 2020r. 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 
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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. Ponadto w ciągu całego roku były przekazywane bieżące informacje, wytyczne 

i zalecenia drogą mailową dyrektorom szkół, urzędom, instytucjom i zakładom pracy oraz 

w mediach społecznościowych PSSE w Parczewie na temat epidemii koronowirusa.   

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie realizował zadania w zakresie bezpieczeństwa 

weterynaryjnego w trzech obszarach :  

• ochrona zdrowia i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – obejmowało to badania 

monitoringowe bydła, owiec i kóz, świń dzików w kierunku chorób zakaźnych. 

Ponadto po  wystapieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie 

powiatu lubartowskiego wyznaczono obszar zagrożony , który obejmował teren 

powiatu parczewskiego. 

• nadzór nad środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego- były to kontrole 

gospodarstw oraz podmiotów produkujących produkty spożywcze; 

• nadzór nad higieną i bezpieczeństwem pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia 

zwierzęcego – obejmował  kontrole gospodarstw wytwarzających pasze na własne 

potrzeby  oraz podmiotów zajmujących się obrotem paszami. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Parczewie   w 2020 roku przeprowadził 

102 kontrole obiektów w budowie  oraz 95 obiektów budowlanych znajdujących się 

w użytkowaniu. Należy podkreślić, że stałe kontrole na budowach mają realny wpływ na 

prawidłowe prowadzenie inwestycji budowlanych. 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.  

 

Starostwo Powiatowe w Parczewie po raz kolejny włączyło się do akcji profilaktycznej 

skierowanej do niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych. 

W listopadzie 2020 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Parczewie odbyło się 

przekazanie 500 kamizelek odblaskowych na potrzeby działań prowadzonych przez 

parczewską komendę. Kamizelki odblaskowe w imieniu samorządu powiatu, na ręce 

Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Parczewie przekazał Przewodniczący Rady 

Powiatu w Parczewie. Kamizelki logowane znakami Powiatu Parczewskiego będą wręczane 

podczas patroli rowerzystom i pieszym, którzy po zmroku, bez odblasków są szczególnie 

narażeni na niebezpieczeństwo. Policjanci będą też wręczać kamizelki osobom starszym 

w małych miejscowościach, tam gdzie nie ma wydzielonych chodników i ścieżek dla pieszych. 

Wspólna akcja Starostwa Powiatowego i Komendy Powiatowej Policji w ramach programu 

poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w powiecie parczewskim ma na 
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celu promowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, a także przeciwdziałanie 

zdarzeniom, w których poszkodowane mogą zostać osoby nienoszące odblasków. „Jestem 

widoczny, jestem bezpieczny” – naprawdę warto mieć element odblaskowy zwłaszcza po 

zmroku, poprawiając znacznie bezpieczeństwo poruszania się po drogach publicznych, 

chroniąc zdrowie i życie, tak swoje jak i innych osób. 

10.2 Działania powiatu w zakresie zarządzania kryzysowego 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii zostały poleceniem Wojewody nałożone 

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, który w pierwszej kolejności został wskazany do odbywania kwarantanny zbiorowej 

był internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu oraz internat Zespołu 

Szkół w Parczewie, który funkcjonował od marca do sierpnia. Został  wyłączony z uwagi na 

placówkę oświatową i użytkowanie do celów związanych z edukacją. Kolejnym obiektem 

który został przez Burmistrza Parczewa wskazany i udostępniony do odbywania kwarantanny 

było Wiejskie Centrum Kultury w Przewłoce, na czas kiedy nie prowadziło działalności 

statutowej. Od miesiąca października 2020 r. na mocy porozumienia z Gminą Podedwórze 

miejscem kwarantanny zbiorowej na terenie Powiatu Parczewskiego był budynek 

rekreacyjny w Mostach.  

Wydatki związane z obsługą obiektów i osobami objętymi kwarantanną zbiorową 

w 2020 r. wyniosły 28 906,89 zł. Przebywały łącznie 32 osoby co stanowiło 252 osobodni. 

Wydatki te zostały pokryte z budżetu państwa w formie dotacji na mocy porozumienia 

podpisanego z Wojewodą Lubelskim.  

 

11. Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska 

 

W 2020 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 
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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. 

W miesiącu styczniu w Komendzie Powiatowej PSP w Parczewie odbyło się szkolenie 

podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu 

parczewskiego.  

 

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. 
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12.1 Poziom i struktura bezrobocia 

 

Stopa bezrobocia liczona jest, jako iloczyn liczby zarejestrowanych bezrobotnych do 

liczby ludności aktywnej zawodowo. W stosunku do XII.2018 r. stopa bezrobocia w XII.2019 

r. w powiecie parczewskim, spadła o 0,7% i wynosiła 6.6 %. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień 31.12.2020 r. zarejestrowanych było 1 037 

osób bezrobotnych, w tym 596 kobiet, które stanowiły 57,47% ogółu bezrobotnych ( więcej 

o 89 osób, w tym o 5 kobiet niż w XII.2019 r.). Z prawem do zasiłku na koniec grudnia 2020 r. 

było zarejestrowanych 68 osób ( 6,56% wszystkich bezrobotnych), w tym 41 kobiet, które 

stanowiły 60,29% osób z prawem do zasiłku.  

Na koniec grudnia 2020 r. osoby zamieszkałe na wsi stanowiły 71,55% wszystkich 

zarejestrowanych (tj. 742 osoby), w tym kobiety stanowiły 71,81% zarejestrowanych kobiet 

(tj. 438 kobiet). Z tego 55 osób posiadało gospodarstwo rolne, w tym 23 kobiety. Osoby 

w okresie do 12 miesiąca od dnia ukończenia nauki stanowiły 4,82% wszystkich 

zarejestrowanych (tj. 50 osób, w tym 26 kobiet) na koniec grudnia 2020 r. Na koniec 2020 r. 

zarejestrowanych było 45 poszukujących pracy, w tym 22 kobiety; z czego osób 

niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu było 28, w tym 13 kobiet. 

Udział osób wyrejestrowanych zwiększył się w 2020 roku  w porównaniu do 

analogicznego okresu 2019 roku  przy: nabyciu prawa do świadczeń przedemerytalnych; 

osiągnięcia wieku emerytalnego; podjęcia dalszej nauki; otrzymaniu jednorazowych środków 

na podjęcie działalności gospodarczej. Natomiast zmniejszył się przy podjęciu pracy 

niesubsydiowanej; rozpoczęciu prac interwencyjnych; robotach publicznych; wyposażeniu 

lub doposażeniu stanowiska pracy; bonów na zasiedlenie; dofinansowaniu wynagrodzenia 

osób 50+; szkoleniach, bonach szkoleniowych; stażach; bonach stażowych; niestawieniu się 

w wyznaczonym terminie; wyrejestrowaniu na własny wniosek; otrzymaniu emerytury lub 

renty; nieuzasadnionej odmowy pracy; w nowym instrumencie dla osób do 30 roku życia 

oraz innych przyczyn. Natomiast bez zmian pozostały prace społecznie- użyteczne; Program 

aktywizacja -integracja oraz bon zatrudnieniowy. 

 

12.1 Bezrobotni w gminach Powiatu Parczewskiego 
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Wykres 3. Bezrobotni w poszczególnych gminach powiatu parczewskiego na  

31 grudnia 2020 r.  
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zarejestrowani ogółem kobiety osoby do 30 r.ż. młodzież do 25 r.ż. powyżej 50 r.ż.

 
Źródło: opracowanie własne  Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie 

 

Do podstawowych instrumentów rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy 

w Parczewie w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej w 2020 r. należały: 

1) prace interwencyjne – pozwalają one osobom bezrobotnym znalezienie zatrudnienia, 

zdobycie doświadczenia zawodowego, powrót na rynek pracy – 24 osoby; 

2) roboty publiczne – umożliwiają w szczególności osobom powyżej 50 roku życia i bez 

kwalifikacji zawodowych znalezienie zatrudnienia – 15 osób; 

3) refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego – 30 osób; 

4) staże – umożliwiają osobom bezrobotnym zdobycie doświadczenia zawodowego 

i zdobycie nowych umiejętności wynikających z pracy na poszczególnych stanowiskach - 

skierowano 117 osób; 

5) bony szkoleniowe - 2 osoby; 

6) bony na zasiedlenie - 17 osób; 

7) udzielanie środków na podejmowanie działalności gospodarczej, które pozwolą osobom 

na podjęcie samozatrudnienia  i pracy na własny rachunek - 36 osobom przyznano 

jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w gminach z terenu 

powiatu parczewskiego: Parczew – 19 osób; Milanów – 1 osoba; Siemień – 7 osób; 

Dębowa Kłoda – 5 osób; Jabłoń – 1 osoba oraz 1 osoba na terenie województwa 

lubelskiego; 
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8) prowadzenie porad indywidualnych i grupowych w zakresie pomocy klientom 

w planowaniu dalszej ścieżki zawodowej - 234 osoby; 

9) udzielanie informacji zawodowej w formie indywidualnej i grupowej  zgodnie 

z oczekiwaniami klientów - łącznie 1176 osób; 

10) rozpoznawanie, badanie aktualnych potrzeb i oczekiwań pracodawców, przyjmowanie 

i upowszechnianie krajowej oferty pracy - w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy 

w Parczewie było 516 ofert pracy; 

11) uaktualnianie bazy danych o osobach bezrobotnych w celu posiadania bieżących 

informacji niezbędnych do realizacji ofert pracy oraz oferowanie pracy osobom 

bezrobotnym i poszukującym pracy; 

12) prognozowanie potrzeb i ustalanie kierunków szkoleń w oparciu o analizę rynku pracy 

oraz diagnozowanie aktualnych potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i innych 

uprawnionych; 

13) udostępnianie informacji o organizowanych szkoleniach oraz organizowanie szkoleń 

i kierowanie osób uprawnionych na szkolenia – szkolenia dla 43 osób. 

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie się liczby osób bezrobotnych było 

podejmowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie działań dotyczących pozyskiwania 

dodatkowych środków finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz rezerwy 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektów i programów na rzecz 

zatrudnienia i aktywizacji grup osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: 

1) Fundusz Pracy – 953.206,75 zł ( w tym na Programy Regionalne „DROGI – MOSTY – 

RZEKI  IV” – 67.600,00 zł; i „MŁODY PRZEDSIĘBIORCZY aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych do 30 roku życia” -  395.000,00 zł), 

2) EFS 8.i „dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, 

w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez 

lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników” 

w ramach RPO WL  2014 - 2020 – 1.063.496,24 zł;  

3) EFS 8.ii „Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie 

pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez 

wdrażanie gwarancji dla młodzieży” w ramach POWER 2014 – 2020 – 1.082.637,01 zł; 

4) rezerwa Funduszu Pracy – 5.000.000,00 zł – na finansowanie zadań określonych 

w art. 15zzb-15zze ustawy w związku z pandemią COVID-19 

5)  rezerwa Funduszu Pracy – 500.000,00 zł – na finansowanie zadań określonych 

w art. 15zzb-15zze i art. 15zze2 ustawy w związku z pandemią COVID-19; 

6) rezerwa Funduszu Pracy – 44.100,00 zł „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych 

zamieszkujących na wsi”; 

7) rezerwa Funduszu Pracy – 100.000,00 zł – na finansowanie zadań określonych 

w art. 15zze4 ustawy w związku z pandemią COVID-19; 

8) rezerwa Funduszu Pracy POWER – 2.544.000,00 zł – na finansowanie zadań określonych 

w art. 15zzb-15zze ustawy w związku z pandemią COVID-19; 
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9) rezerwa Funduszu Pracy RPO WL – 2.100.000,00 zł – na finansowanie zadań określonych 

w art. 15zzb-15zze ustawy w związku z pandemią COVID-19; 

10)  Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 210.000,00 zł (podpisano 54 umowy o dofinansowanie 

szkoleń, studiów podyplomowych, badań lekarskich przed szkoleniami i kosztów 

egzaminów i licencji dla 139 osób ). 

 

12.3 Program promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy Powiatu 

Parczewskiego do roku 2020 
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Tabela 17. Realizacja w 2020 r. „ Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy Powiatu Parczewskiego do 

roku 2020”   

 

Cele strategiczne Cele operacyjne Działania Mierniki/ wykonanie 2020 rok 

Podmioty 

realizujące i 

współpracujące 

I. Zapewnienie 

pomocy osobom 

bezrobotnym i 

poszukującym 

pracy w uzyskaniu 

odpowiedniego 

zatrudnienia oraz 

pracodawcom w 

znalezieniu 

odpowiednich 

pracowników 

1.1.  Promowanie i 

świadczenie 

poradnictwa 

zawodowego i 

informacji zawodowej 

1.1.1. Prowadzenie porad 

indywidualnych w zakresie 

pomocy klientom w 

planowaniu dalszej ścieżki 

zawodowej 

liczba osób objętych poradami indywidualnymi - 

228 osób, w tym 141 kobiet objęto poradami 

indywidualnymi,  liczba przeprowadzonych 

badań testowych - 205 badań testowych dla 170 

osób 

PUP Parczew 

1.1.2. Organizowanie i 
realizacja porad grupowych 
z zakresu 
przedsiębiorczości 

liczba osób objętych poradami grupowymi - 6 
osób, w tym 5 kobiet objęto poradami 
grupowymi 

PUP Parczew 

1.1.3. Udzielanie informacji 
zawodowej w formie 
indywidualnej i grupowej 
zgodnie z oczekiwaniami 
klientów 

liczba ogółem osób korzystających z informacji 
zawodowej indywidualnej i grupowej - 
indywidualne informacje zawodowe dla 1069 
osób; 107 osób skorzystała z grupowej 
informacji zawodowej;  

PUP Parczew 

1.1.4. Upowszechnianie 
usług poradnictwa 
zawodowego wśród 
mieszkańców powiatu 
parczewskiego 

liczba udzielonych porad zawodowych - 236 
porad  indywidualnych; 

PUP Parczew 
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1.1.5. Udzielanie pomocy 
pracodawcom w doborze 
kandydatów do pracy oraz 
rozwoju zawodowym 
pracodawcy lub jego 
pracowników 

liczba kandydatów kierowanych do 
potencjalnych pracodawców- 0 osób ( brak 
zainteresowania ta formą ze strony 
pracodawców) 

PUP Parczew 

1.2. Zapewnienie 
odpowiedniej jakości 
realizacji ofert pracy 

1.2.1. Rozpoznawanie, 
badanie aktualnych 
potrzeb i oczekiwań 
pracodawców, 
przyjmowanie i 
upowszechnianie krajowej 
oferty pracy 

liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do PUP -
516 ofert, w tym liczba miejsc aktywizacji 
zawodowej - 151 ofert; 

PUP Parczew, 
pracodawcy, 
agencje 
zatrudnienia 

1.2.2. Stosowanie różnych 
form i technik realizacji 
ofert pracy ( np. poprzez 
podejmowanie i 
utrzymywanie kontaktów z 
pracodawcami)  giełdy 
pracy, targi pracy 

liczba zorganizowanych giełd pracy - 0 giełd 
pracy, liczba targów pracy i wystawców - 0;  

PUP Parczew, 
pracodawcy, 
agencje 
zatrudnienia 

1.2.3. Oferowanie pracy 
osobom bezrobotnym i 
poszukującym pracy 

liczba wydanych skierowań do pracy i miejsc 
aktywizacji zawodowej - 582 skierowania do 
pracy; 712 skierowań na rozmowę w sprawie 
propozycji innej; 

PUP Parczew, 
pracodawcy, 
agencje 
zatrudnienia 

1.2.4. Uaktualnianie bazy 
danych o osobach 
bezrobotnych w celu 
posiadania bieżących 
informacji niezbędnych do 
realizacji ofert pracy 

liczba wyrejestrowanych osób z tytułu podjęcia 
pracy - 582 osoby (praca subsydiowana - 147 
osób; niesubsydiowana - 435 osób) 

PUP Parczew 
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1.3. Wsparcie osób 
bezrobotnych i 

poszukujących pracy w 
rozwoju zawodowym 

1.3.1. Promowanie 
kształcenia ustawicznego 

liczba złożonych wniosków o skierowanie na 
szkolenie - 3 wnioski; liczba osób korzystających 
ze stypendium na kontynuowanie nauki - 0 osób; 
liczba osób korzystających z dofinansowania do 
studiów  podyplomowych -1 osoba; 

PUP Parczew, 
instytucje 
szkoleniowe 

1.3.2. Udostępnianie 
informacji o 
organizowanych 
szkoleniach 

liczba udostępnionych informacji o 
organizowanych szkoleniach - 60 
indywidualnych  informacji zawodowych; 1053 
e-maili wysłanych do pracodawców; 

PUP Parczew, 
instytucje 
szkoleniowe 

1.3.3. Prognozowanie 
potrzeb i ustalanie 
kierunków szkoleń w 
oparciu o analizę sytuacji 
na rynku pracy oraz 
diagnozowanie aktualnych 
potrzeb szkoleniowych 
osób bezrobotnych i innych 
uprawnionych 

liczba zrealizowanych obszarów szkoleń - 4 
obszary szkoleń 

PUP Parczew, 
instytucje 
szkoleniowe 

1.3.4. Organizowanie 
szkoleń i kierowanie osób 
uprawnionych na szkolenia 

liczba uczestników szkoleń - 43 osoby 
PUP Parczew, 
instytucje 
szkoleniowe 

1.4. Dostosowanie 
jakości świadczonych 
usług bezrobotnym 

stosownie do potrzeb 
rynku pracy 

1.4.1. Wdrażanie 
innowacyjnych metod i 
technik pracy w celu 
zapewnienia przejrzystości 
i jakości świadczonej usługi 

liczba kontaktów z pracodawcami - 3 371 
kontaktów; liczba osób, którym przygotowano 
Indywidualne Plany Działania - 1 583 osoby 

PUP Parczew 

1.4.2. Doskonalenie 
zawodowe pracowników 
PUP w Parczewie 

liczba przeszkolonych pracowników PUP w 
Parczewie - 16 pracowników 

PUP Parczew 
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1.5. Optymalizacja 
wykorzystania usług i 
instrumentów rynku 
pracy w aktywizacji 

zawodowej 

1.5.1. Dążenie do 
zapewnienia zatrudnienia 
bezrobotnych przez 
pracodawców po okresie 
wsparcia ze środków 
publicznych 

liczba osób bezrobotnych zatrudnionych po 
okresie subsydiowania - 161 osób 

PUP Parczew, 
pracodawcy, 
samorządy 
lokalne 

1.5.2. Elastyczne 
stosowanie usług i 
instrumentów rynku pracy 
z uwzględnieniem wyników 
segmentacji bazy osób 
bezrobotnych 

liczba osób bezrobotnych objętych usługami i 
instrumentami rynku pracy - 282 osoby 

PUP Parczew 

1.5.3. Badanie 
efektywności po 
zakończeniu form 
wspierających zatrudnienie 

wartość wskaźnika efektywności po zakończeniu 
uczestnictwa w usłudze/ instrumencie rynku - 
efektywność zatrudnieniowa 73,18%; 
efektywność kosztowa 13.460,24 zł; stopa 
bezrobocia - XII.2019 - 6,2% 

PUP Parczew 

1.6. Projekty i programy 
adresowane do osób 

bezrobotnych i 
poszukujących pracy 
oraz pracodawców 

1.6.1. Tworzenie i 
realizacja programów 
specjalnych, regionalnych  
lub pilotażowych 

liczba programów specjalnych - 0, regionalnych - 
2 ;  liczba osób bezrobotnych objętych 
programami specjalnymi, regionalnymi lub 
pilotażowymi - 42 osoby 

PUP Parczew 

1.6.2. Tworzenie i 
realizacja programów 
finansowanych z krajowych 
środków publicznych 

liczba programów realizowanych na rzecz osób 
bezrobotnych z krajowych środków publicznych - 
1, liczba osób bezrobotnych objętych 
programami z krajowych środków publicznych - 
5 osób 

PUP Parczew 
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1.6.3. Tworzenie i 
realizacja projektów 
własnych finansowanych 
ze środków Unii 
Europejskiej 

liczba projektów realizowanych na rzecz osób 
bezrobotnych ze środków UE - 2 projekty, liczba 
osób bezrobotnych objętych projektami ze 
środków UE - 165 osób 

PUP Parczew 

II. Aktywizacja 

osób znajdujących 

się w szczególnej 

sytuacji na rynku 

pracy 

2.1. Identyfikowanie 

potrzeb klientów 

Powiatowego Urzędu 

Pracy w Parczewie 

2.1.1. Systematyczne 

diagnozowanie potrzeb 

klientów i segmentowanie 

bazy informacji o klientach 

liczba osób  diagnozą problemu zawodowego 

skierowanych do doradcy zawodowego - 28 osób 
PUP Parczew 

2.1.2. Sporządzanie analiz 
pod potrzeby projektów i 
programów 

liczba sporządzonych analiz pod potrzeby 
projektów i programów - 1 analiza lokalnego 
rynku pracy 

PUP Parczew 

2.1.3. Dokonywanie analiz 
dotyczących struktury 
zarejestrowanych klientów 
Urzędu 

napływ do ewidencji osób w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy - 1 141 osób 

PUP Parczew 

2.1.4. Dopasowywanie 
usług i instrumentów rynku 
pracy do potrzeb klientów 

wskaźnik udziału osób w szczególnej sytuacji w 
liczbie bezrobotnych ogółem - 94,3% osób, w 
tym 98,4% kobiet w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy w okresie styczeń - grudzień 2020 r. 

PUP Parczew 

2.2. Wsparcie osób w 
szczególnej sytuacji na 

rynku pracy w 
aktywizacji zawodowej 

2.2.1. Stosowanie 
zintegrowanych form 
aktywizacji zawodowej 

liczba osób w szczególnej sytuacji objętych 
poszczególnymi usługami i instrumentami rynku 
pracy  - 232 osoby 

PUP Parczew, 
PCPR Parczew, 
OPS z powiatu 
parczewskiego 

2.2.2. Stały monitoring 
sytuacji i problemów osób 
w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy 

wskaźnik udziału osób w szczególnej sytuacji w 
realizowanych programach i projektach na rzecz 
tych osób - 25,69% 

PUP Parczew, 



77 | S t r o n a  
 

2.2.3. Tworzenie i 
realizacja projektów i 
programów pod potrzeby 
osób znajdujących się w 
szczególnej sytuacji na 
rynku pracy 

liczba projektów własnych - 5 programów i 
projektów; liczba osób bezrobotnych 
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy wyrejestrowanych z tytułu podjęcia 
zatrudnienia po zakończeniu udziału w 
projektach i programach - 121 osób; 

PUP Parczew, 
pracodawcy 

2.3. Integracja 
społeczna i 

przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu 

2.3.1. Prowadzenie działań 
aktywizacyjnych w 
odniesieniu do osób 
będących klientami 
pomocy społecznej 

liczba organizatorów prac społecznie 
użytecznych - 0; kwota wydatku na organizację 
prace społecznie użytecznych - 0,00 zł; liczba 
osób objętych pracami społecznie użytecznymi - 
0 

PUP Parczew, 
OPS z powiatu 
parczewskiego, 
organizacje 
pozarządowe 

2.3.2. Prowadzenie działań 
aktywizacyjnych 
ograniczających liczebność 
grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

liczba podpisanych porozumień z OPS w ramach 
PAI - 0, liczba osób objętych PAI - 0 

PUP Parczew 

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 - 2 projekty; 2 programy,  

PUP Parczew, 

pracodawcy, 

instytucje 

szkoleniowe, 

organizacje 

pozarządowe 

3.1.2. Udział w 
inicjatywach i projektach 
promujących 
przedsiębiorczość 

liczba projektów innych organizacji 
promowanych na stronie internetowej PUP 
Parczew lub tablicach ogłoszeń - 4 projekty i 
programy 

PUP Parczew, 
pracodawcy, 
organizacje 
pozarządowe, 
instytucje 
szkoleniowe, 
jednostki 
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samorządu 
terytorialnego 

3.1.3. Upowszechnianie 
wśród bezrobotnych i 
pracodawców informacji 
na temat możliwości 
uzyskania doradczego i 
finansowego wsparcia w 
tworzeniu miejsc pracy i 
samozatrudnienia 

liczba zrealizowanych przedsięwzięć z zakresu 
upowszechniania informacji - 69 indywidualnych 
informacji zawodowych; 

PUP Parczew, 
pracodawcy 

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 - 
1282 pracodawców; liczba utworzonych miejsc 
pracy subsydiowanej - 282 miejsca 

PUP Parczew, 
pracodawcy 

3.2.2. Realizacja 
instrumentów rynku pracy 
wspierających 
pracodawców 

liczba pracodawców, korzystających z 
instrumentów rynku pracy - 178 pracodawców 

PUP Parczew, 
pracodawcy 

3.2.3. Badanie trwałości 
zatrudnienia po okresie 
wsparcia środkami 
publicznymi 

wskaźnik zatrudnienia po okresie wsparcia ze 
środków publicznych - 73,18% 

PUP Parczew 

3.2.4. Pozyskiwanie 
nowych przedsiębiorców 
do współpracy 

liczba nowych pracodawców pozyskanych do 
współpracy - 116 nowych pracodawców  

PUP Parczew, 
pracodawcy 
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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 

PUP Parczew, 
instytucje 
szkoleniowe  

3.3.2. Udzielanie środków 
na podejmowanie 
działalności gospodarczej 

liczba osób, którzy otrzymali środki na 
działalność gospodarczą (Fundusz Pracy, 
Europejski Fundusz Społeczny, Państwowy 
Fundusz rehabilitacji Osób niepełnosprawnych) - 
34 osoby 

PUP Parczew 

3.3.3. Współpraca z innymi 
organizacjami 
wspierającymi 
przedsiębiorczość 

liczba projektów i programów wspierających 
utworzenie działalności gospodarczej - 2 
projekty, 2 programy 

PUP Parczew, 
instytucje 
szkoleniowe, 
jednostki 
samorządu 
terytorialbego, 
organizacje 
pozarządowe 

IV. Partnerstwo i 

współpraca na 

lokalnym rynku 

pracy 

4.1. Współpraca i 

partnerstwo w obszarze 

rynku pracy  

4.1.1. Współpraca z 

partnerami lokalnymi w 

zakresie tworzenia i 

realizacji projektów i 

programów dotyczących 

rynku pracy 

liczba podpisanych porozumień o wzajemnej 

współpracy - 7 porozumień 

PUP Parczew, 

PCPR Parczew, 

OPS z powaitu 

parczewskiego, 

instytucje 

szkoleniowe, 

organizacje 

pozarządowe 
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4.2.2. Wymiana informacji 
o rynku pracy oraz 
usługach świadczonych 
przez lokalnych partnerów 
rynku pracy 

liczba projektów  zamieszczanych na stronie 
internetowej PUP Parczew lub na tablicach 
ogłoszeń - 4 projekty 

PUP Parczew, 
PCPR Parczew, 
OPS z powiatu 
parczewskiego, 
instytucje 
szkoleniowe, 
organizacje 
pozarządowe 

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. Ponadto Rzecznik bierze udział w postępowaniach 

sądowych z udziałem konsumentów. 

W 2020 roku, podobnie jak w latach poprzednich większość udzielonych porad wiązała się 

z przygotowaniem konsumentom pism. Część konsumentów 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 sprzętu 

elektronicznego oraz urządzeń wyposażenia domu. W 2020 roku Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów w Parczewie rzadziej zwracał się z wystąpieniami do przedsiębiorców, 

a co wynikało ze znacznie mniejszej liczby zgłoszeń związanych z ogłoszonym w marcu 

stanem zagrożenia epidemicznego a następnie stanu epidemii, który trwa nadal. 

W 2020 roku Rzecznik przygotował konsumentom 2 pozwy o zapłatę wszczynające 

postępowania wraz ze wszystkimi dokumentami (dowodami) oraz odpisami (w sprawie 

o zwrot ceny towaru nabytego na prezentacji w domu konsumenta) z uwagi na odstąpienie 

od umowy przez konsumenta, a drugi pozew o zapłatę - zwrot uiszczonego wynagrodzenia 

z uwagi na odstąpienie konsumenta od umowy z uwagi na istotną wadę fizyczną rzeczy). 

Łącznie Rzecznik w roku 2020 pomagał konsumentom w  3 sprawach, nie wymagających 

wstąpienia Rzecznika do udziału w sprawie (w samodzielnym dochodzeniu roszczeń). 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów prowadził również działania o charakterze 

edukacyjno-informacyjnym. W 2020 roku podobnie jak w latach poprzednich Rzecznik 

przedstawił na przygotowanych prezentacjach 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). Odmiennie jednak niż w latach poprzednich, spotkanie odbyło się 

online, w sieci internet z uwagi na trwający stan epidemii. 
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Rzecznik spotkał się ponadto online z uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 

Kopernika w Parczewie z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Z wykorzystaniem prezentacji 

Rzecznik przedstawił najczęstsze w swojej praktyce problemy w obrocie z udziałem młodych 

konsumentów i zagrożenia na jakie narażone są osoby korzystające z sieci internet czy też 

zawierając umowy w innej formie, wskazując na co zwracać uwagę korzystając z urządzeń 

elektronicznych, w tym komputera i telefonu, jak nie dać się oszukać. 

W 2020 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Parczewie zwracał się do 

przedsiębiorców w 11 sprawach zgłoszonych przez konsumentów, udzielił 33 porad 

 osobiście lub telefonicznie, 49 porad konsumenckich w formie pisemnej 

a w 3 przypadkach pomagał w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej poprzez włączenie 

się do udziału w postepowaniach. 

W 2020 roku Rzecznik odnotował znaczny spadek skarg konsumentów względem lat 

ubiegłych, w szczególności względem lat 2015-2018. Przyczyny tego stanu upatruje się 

wtrwającym stanie epidemii związanej z COVID-19. 

 

14. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna  
 

Na terenie Powiatu Parczewskiego zostały uruchomione i funkcjonowały od 2 stycznia 

2020 r.  dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden punkt był prowadzony przez 

adwokatów i radców prawnych ( m. Parczew)– z powodu epidemii koronawirusa od 

16 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. świadczył pomoc wyłącznie za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail). 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 i mobilny charakter od 16 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. świadczył 

pomoc wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość  (telefon,  

e-mail). Udzielono łącznie 402 porady, w tym 75 porad telefonicznych i 1 porada za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

W okresie od 2 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. w Powiecie Parczewskim udzielono   

• w punkcie prowadzonym przez adwokatów i radców prawnych udzielono 301 porad 

(74,88%). 

• w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielono łącznie 101 porad 

(25,12%) – w tym pomoc prawna 69 porad i poradnictwo obywatelskie 32 porady. 

w następującym zakresie: 

• prawo rodzinne - 61 

• prawo pracy- 35 

• prawo cywilne -196 
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• prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej - 27 

• prawo administracyjne z wyjątkiem prawa podatkowego- 15 

• prawo podatkowe- 2 

• prawo karne - 45 

• inne- 45 

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 2 prelekcje edukacyjne z zakresu podstaw prawa dla uczniów Zespołu 
Szkół im S. Staszica w Parczewie oraz I LO w Parczewie 

3) zorganizowała 2 spotkania z przedstawicielem zawodu prawniczego - radcą prawnym 
dla uczniów Zespołu Szkół im S. Staszica w Parczewie oraz I LO w Parczewie 

4) opracowała Powiatowy Informator Prawny, 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 . 
 

Powiat na finansowanie zadania nieodpłatna pomoc prawna otrzymał w 2020 r. dotację 

z budżetu państwa w wysokości 132 000.00 zł z tego wykorzystał 130 758,20 zł. 

 

V. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Rada Powiatu w Parczewie Uchwałą Nr XII/79/2019  z dnia 20 listopada 2019 roku 

uchwaliła „Roczny program współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2020." Program  zakładał następujące priorytetowe kierunki współpracy: wspieranie 

i upowszechnianie kultury fizycznej oraz wspieranie i pomoc przy rozwiązywaniu problemów 

społecznych. 

W programie współpracy zostały wskazane zadania, których realizacja została powierzona 

sektorowi pozarządowemu w drodze dofinansowania zadań w priorytetowych obszarach 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami tj.: wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu w zakresie organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych 

dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Powiatu Parczewskiego, wspieranie zadań pomocy 

społecznej w zakresie prowadzenia ośrodka specjalistycznego poradnictwa rodzinnego 

i interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Parczewskiego. 

W ramach przyznanego wsparcia finansowego zostały zrealizowane następujące 

działania: 

1) Wspieranie realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej 
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W 2020 roku umowy na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej nie zostały zrealizowane 

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju COVID-19.   

2) Wspieranie realizacji zadań w dziedzinie pomocy społecznej  

 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES z siedzibą w Lublinie  otrzymało 

dotację w kwocie 30 000,00 zł na wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie ośrodka 

specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej w Parczewie”. 

Rzeczywiste koszty realizacji zadania wyniosły 33 306,98 zł, z tego 25 000,00 zł sfinansowano 

z dotacji. Ze  środków  finansowych własnych wydatkowano kwotę 1800,00 zł, z wkładu 

osobowego pokryto koszty w wysokości 3 050,00 zł , a z wkładu rzeczowego 3 456,98 zł. 

Zakładane cele realizacji zadania publicznego w formie udzielania specjalistycznej pomocy  

psychologicznej i prawnej rodzinom oraz osobom w kryzysie zostały zrealizowane.  

W 2020 roku świadczenie specjalistycznej pomocy prawnej, psychologicznej 

i psychoterapeutycznej, udzielane było w okresie wzmożonego zagrożenia 

epidemiologicznego dotyczącego epidemii koronowirusa COVID- 19. W związku z tym pomoc 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizowana  była w formie bezpośredniej i zdalnej (telefon, 

komunikatory internetowe, komunikatory video, e-mail). 

 

Łącznie z pomocy w ramach projektu skorzystały 64 osoby, w tym 44 kobiety 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 01.04.2020 r. do 

15 grudnia 2020 r. 

 

VI. Promocja powiatu  

 

Zadania promocyjne podejmowane przez samorząd powiatowy w 2020 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, Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Parczewie 

i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie. Działania obejmowały różnorodne 

metody i narzędzia wykorzystując do tego celu środki współczesnej komunikacji:  prasę 

lokalną, radio, internet i portale społecznościowe. 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 bieżących wydarzeń w Powiecie 
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Parczewskim. Informacje emitowane były w magazynie „Dzień Dobry Podlasie ”  – w dni 

robocze  w godz. 9.00 – 11.55 oraz „ Przystanek Podlasie” – nadawanych  w dni robocze 

w godz. 15.30 - 17.55,  w wymiarze jedno  wejście  antenowe w skali miesiąca, w formie 

wywiadu lub bezpośredniej relacji. Łącznie w 2020 roku  zgodnie z umową wyemitowano 

10 materiałów promocyjnych  w trakcie wejść antenowych, łączna wartość realizacji zadania 

wyniosła 5.553,50 zł.  

Zakupiono logowane materiały promocyjne powiatu: koszulki z herbem powiatu dla 

uczestników wydarzeń sportowych, kamizelki odblaskowe i  kalendarze ścienne na 2021 r. 

Dodatkowo  w ramach współpracy z wydawnictwem pozyskano kalendarz 1 kartkowy na 

2021 rok w ilości 300 sztuk. Materiały przekazano jednostkom i przedstawicielom 

z województwa lubelskiego, kraju i zagranicy, do jednostek organizacyjnych powiatu, 

oświatowych i instytucji funkcjonujących na terenie powiatu parczewskiego.  

W ramach zadań promocyjnych  samorząd wspierał wiele działań między innymi:  

• dofinansowano przejazd  uczniów Zespołu Szkół w Parczewie na Targi Cukiernicze 

EXPO SWEET 2020 w Warszawie oraz pokryto opłatę akredytacyjną 

• sfinansowanie zakupu trofeum szklanego na spotkanie okolicznościowe, zakup 

nagród rzeczowych i pucharów dla laureatów zawodów wędkarskich,  

• sfinansowanie przewozu wieńca dożynkowego na Dożynki Wojewódzkie 2020  

w Bełżycach,  

• zakup darów ołtarza w związku ze świętem plonów i mszą świętą w dniu 30 sierpnia 

2020 r. w intencji Rolników z Powiatu Parczewskiego, które odbyło się w Dębowej 

Kłodzie  

• zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe, święta narodowe, obchody 

i rocznice wydarzeń  na terenie powiatu 

• zakupiono wydawnictwo  „Kolory Życia”  regionalnej literatki Stefanii Czuryło  

• wydawnictwo „Parczew i Polesie w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku”  

autorstwa Stanisława Jadczaka.  

W roku objętym raportem Powiat Parczewski był  członkiem Związku Powiatów Polskich 

oraz 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”. 

 

Działania promocyjne prowadzone były w ograniczonym zakresie, na skalę odpowiadającą  

możliwościom w zaistniałej sytuacji epidemicznej, która ograniczyła znacznie 

przeprowadzenie zgodnie z planem wielu imprez i przedsięwzięć.  

Materiały i narzędzia wykorzystywane w promocji powiatu parczewskiego nie 

odbiegają od standardów powszechnie stosowanych przez inne samorządy. Przedstawiony 
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zakres działań  był optymalny w stosunku do realnych możliwości oraz sytuacji 

epidemiologicznej.  

Wysokość środków wydatkowanych na realizacje zadań z promocji powiatu wyniosły 

29.853,71 zł . 

VII. Podsumowanie  

Szanowni Państwo, rok 2020 był rokiem szczególnym, gdyż wiele naszych planów 

i zamierzeń musiało zostać zrewidowanych i przesuniętych w czasie do realizacji z uwagi na 

pandemię koronawirusa. Trzeba bardzo mocno podkreślić, że praktycznie od marca upłynął 

on pod znakiem zmagań i walki z pandemią Sars-Cov-2, która była dla wszystkich 

niespodziewanym i nieznanym przeciwnikiem. Pandemia odcisnęła swoje piętno w szeroko 

rozumianej działalności samorządu na polu finansowym, edukacyjnym, kulturalnym czy 

promocyjnym. Część zadań udało się przeprowadzić pomimo pojawiających się problemów 

i trudności, jednak większość, szczególnie w dziedzinie kultury czy edukacji, pozostała jedynie 

na etapie planowania i ich realizacja została odsunięta w czasie. Trwająca pandemia pokazała 

też braki czy niedogodności, co pokazują raporty i opracowania wielu ekspertów, w zakresie 

przystosowania wielu jednostek samorządu terytorialnego, jak też obywateli, do 

nieuchronnie nadchodzącej cyfryzacji funkcjonowania urzędów. 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 2020 roku obrany został najbardziej 

optymalny kierunek rozwoju powiatu parczewskiego z realizacją wielu 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. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem zrealizowanym w tym czasie była 

termomodernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Kalince.  

Realizowane przez Zarząd Powiatu plany i projekty były wyznacznikiem kierunków 

rozwoju. Zdając sobie sprawę z ograniczeń głównie natury finansowej Zarząd starał się 

racjonalnie gospodarować powierzonym mieniem publicznym oraz wydatkować środki.  

Niezwykle istotnym będzie między innymi  oszacowanie społecznych i gospodarczych 

skutków trwającej pandemii koronawirusa. Szczegółowa analiza w tym obszarze pozwoli 

wskazać najważniejsze potrzeby, cele i zadania stojące przez Powiatem Parczewskim 

w dalszej perspektywie czasowej. 

 

   

        Przewodniczący Zarządu Powiatu 

         

Janusz Hordejuk 

        Starosta Parczewski 
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