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WYDANIE SPECJALNE 2006

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu II kadencji
Czes³aw K³apsa

R

Z pracy Rady Powiatu II kadencji

adê Powiatu tworzy³o 23 Radnych, którzy pracowali na posiedzeniach plenarnych oraz w siedmiu komisjach. Rada odby³a 44 sesje zwyczajne oraz 7
uroczystych. Podjê³a 357 uchwa³. Przyjê³a tak¿e 5 stanowisk, które dotyczy³y: sprzeciwu wobec projektu
ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego, likwidacji Rafinerii Nafty „Glimar”, przebiegu
prac zwi¹zanych z pozyskaniem kredytu na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ Szpitala Specjalistycznego im. H.
Klimontowicza w Gorlicach, zarzutów kierowych pod adresem Radnego Powiatu oraz ograniczenia
realizacji zadañ paszportowych przez Powiat.
Radni zg³osili 334 interpelacji. Najwiêcej interpelacji z³o¿yli: Karol Tenerowicz, Zofia Kamiñska, Stanis³aw Bystrowicz, Roman Dziubina. 100% frekwencjê w posiedzeniach plenarnych Rady uzyskali: Czes³aw
K³apsa, Marek Bugno, Adam Urbanek, Miros³aw Wêdrychowicz, Stanis³aw Bystrowicz, Ma³gorzata
Ma³uch, Czes³aw Marsza³, Zygmunt Potok, Karol Tenerowicz, Bronis³awa Szpotowicz.
Zasadnicze tematy posiedzeñ plenarnych to min: ocena realizacji bud¿etu, Strategia Rozwoju Powiatu
Gorlickiego oraz jej realizacja, stan dróg powiatowych, realizacja uchwa³ kierunkowych Rady Powiatu
Gorlickiego, funkcjonowanie zak³adów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat, problemy
spo³eczne i ich rozwi¹zywanie, stan œrodowiska na terenie Powiatu, mo¿liwoœci rozwojowe w zakresie
rolnictwa w kontekœcie integracji z Uni¹ Europejsk¹, stan bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego i przeciwpowodziowego Powiatu Gorlickiego, funkcjonowanie i realizacja zadañ przez szko³y i placówki
oœwiatowe oraz instytucje kultury, poziom absorpcji œrodków unijnych, realizacja zadañ z zakresu inwestycji na terenie Powiatu, wspó³dzia³anie samorz¹du powiatowego z samorz¹dami, instytucjami i stowarzyszeniami.
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Czas szybko biegnie. Mijaj¹ kolejne 4 lata dzia³alnoœci samorz¹du Powiatu
Gorlickiego. Wybory samorz¹dowe ju¿ 12 listopada bie¿¹cego roku. Nadszed³ czas
po¿egnania, czas spojrzenia wstecz, czas podsumowania naszych dokonañ; wszystkiego co by³o dobre i co nie zawsze by³o najlepsze. Myœlê jednak, ¿e by³ to czas konsekwentnego budowania na gruncie wspó³pracy, partnerstwa i wspó³odpowiedzialnoœci.
Do osobistych sukcesów wszystkich Radnych zaliczyæ musimy na pewno zgodne,
partnerskie wspó³dzia³anie przez 4 lata. Uda³o siê bowiem to co zapowiada³em na I sesji
Przewodnicz¹cy
po wyborze mnie na Przewodnicz¹cego Rady. To zgodne wspó³dzia³anie Radnych
Rady Powiatu Gorlickiego
Ma³opolskiego Ruchu Samorz¹dowego, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Forum
Czes³aw K³apsa
Samorz¹dowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Ligi Polskich Rodzin przynios³o wymierne efekty spo³eczno
gospodarczego rozwoju Powiatu wskazane na naszej XLIII sesji w dniu 5 paŸdziernika 2006r. przez Starostê
Miros³awa Wêdrychowicza. Te osi¹gniêcia skrótowo przedstawiamy równie¿ w niniejszym numerze „Ziemi
Gorlickiej”. Dlatego te¿ Szanowne Panie i Panowie Radni, Szanowny Zarz¹dzie Powiatu, Pani Skarbnik Powiatu
i Panie Sekretarzu Powiatu oraz wszyscy Pracownicy Starostwa przyjmijcie t¹ drog¹ serdeczne podziêkowanie za
trudn¹, solidn¹ i odpowiedzialn¹ pracê; ka¿dy na swoim odcinku ode mnie osobiœcie i od Prezydium Rady.
Specjalne podziêkowanie i uznanie chcê przekazaæ Starostom koñcz¹cej siê kadencji tj, Witoldowi Kochanowi
i Miros³awowi Wêdrychowiczowi za m¹dre przewodniczenie Zarz¹dowi i kierowanie prac¹ Starostwa oraz
wspó³dzia³anie z ca³¹ Rad¹ Powiatu. Osobiœcie dziêkujê moim zastêpcom, tj. Pani Ma³gorzacie Ma³uch, Panu
Markowi Bugno i Panu Adamowi Urbankowi za dobr¹ wspó³pracê i wzajemne zrozumienie.
Serdeczne podziêkowania kierujê do Przewodnicz¹cych wszystkich Komisji, to dziêki ich zaanga¿owaniu i nie raz
uporowi uda³o siê za³atwiæ pozytywnie wiele wa¿nych spraw dla Powiatu.
Kierujemy równie¿ od ca³ej Rady i jej Prezydium s³owa uznania i podziêkowania dla wszystkich przewodnicz¹cych
Rad Gmin i Miasta, Burmistrzów i Wójtów Powiatu, a tak¿e do w³adz samorz¹dowych województwa ma³opolskiego
za wspó³pracê i pomoc w rozwi¹zywaniu trudnych spraw.
Oceniam ogólnie pracê ca³ej Rady Powiatu II kadencji i pracê Zarz¹du bardzo wysoko i myœlê, ¿e nie jestem w tej
ocenie odosobniony. Niestety z pewnoœci¹ nie uda³o siê nam za³atwiæ do koñca wielu spraw na które oczekuje
spo³eczeñstwo Powiatu. Najczêœciej dla wielu zadañ zabrak³o funduszy, b¹dŸ to z w³asnego bud¿etu b¹dŸ te¿ ze
Ÿróde³ zewnêtrznych, a wiele innych spraw oczekuje odpowiednich ustawowych rozwi¹zañ, na które nie mamy
wp³ywu lub ten wp³yw by³ za ma³o skuteczny.
W imieniu Rady za wszelkie niedoci¹gniêcia w pracy przepraszamy szczególnie dotkniêtych i liczymy na jeszcze
lepsz¹ pracê Rady w nastêpnej kadencji.
¯yczê wszystkim Radnym i Starostom ponownego wyboru i si³ do pracy zawodowej i spo³ecznej.

POWIAT GORLICKI

Szanowni Mieszkañcy Powiatu Gorlickiego,
Szanowne Panie i Panowie Radni Rady Powiatu Gorlickiego
II kadencji.
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Rada Powiatu Gorlickiego 2002-2006. Siedz¹ od lewej: Stanis³aw Szura, Stanis³aw Kaszyk, Miros³aw Wêdrychowicz, Czes³aw
K³apsa, Zofia Kamiñska, Ma³gorzata Ma³uch, Marek Bugno, Adam Urbanek.
Stoj¹ od lewej: Stefan H³adyk, Józef Kocio³ek, Edward Jamro, Bronis³awa Szpotowicz, Karol Górski, Jan Wójcik, Karol
Tenerowicz, Czes³aw Oruba, Roman Dziubina, Stanis³aw Bia³obok, Stanis³aw Bystrowicz, Kazimierz ¯egleñ, Zygmunt Potok,
Franciszek Rachel.

POWIAT GORLICKI

Z PRACY KOMISJI RADY POWIATU II KADENCJI
Komisja Bud¿etowo Finansowa i Mienia Powiatu pracowa³a pod przewodnictwem Bronis³awy Szpotowicz. Odby³a 45
posiedzeñ. G³ównym przedmiotem badañ i opiniowania by³y sprawy zwi¹zane z bud¿etem powiatu i jego zmianami, realizacj¹
inwestycji, gospodark¹ nieruchomoœciami i stanem mienia powiatowego. Zajmowa³a siê tak¿e aspektami finansowymi
funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu.
Komisji Inwestycji i Infrastruktury Technicznej przewodniczy³ Karol Górski. Komisja odby³a 41 posiedzeñ w tym 10
wyjazdowych i zg³osi³a 61 wniosków i 15 opinii. Komisja dokonywa³a systematycznej oceny stanu dróg, mostów oraz budynków
administrowanych przez Powiat, opracowuj¹c szereg istotnych w tym wzglêdzie wniosków dotycz¹cych remontów i inwestycji.
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Integracji Europejskiej i Promocji Ziemi Gorlickiej pracowa³a pod kierunkiem Zofii
Kamiñskiej. Odby³a 40 posiedzeñ, wypracowa³a 146 wniosków i 30 opinii. Dziêki staraniom Komisji uda³o siê uratowaæ Ognisko
TPD przy ul. Tuwima w Gorlicach. Do niew¹tpliwych sukcesów nale¿y organizacja kolejnych edycji Rajdu im. Jana Paw³a II oraz
Rajdu im. Kazimierza Pu³askiego, utrzymanie funkcjonowania ZSA w Bystrej oraz przywrócenie zawieszonych kursów
autobusowych PKS „Connex” w gminach Biecz i Bobowa.
Komisji Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa przewodniczy³ Czes³aw Marsza³. Komisja odby³a 42 posiedzenia,
wypracowa³a 66 wniosków oraz 7 opinii. Cz³onkowie Komisji brali min. udzia³ w opracowywaniu Powiatowego Programu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Odpadami na lata 2004 2013 oraz w³¹czyli siê w konsultacje, szkolenia oraz koordynacjê s³u¿b
dzia³aj¹cych w zakresie pomocy rolnikom wobec wejœcia Polski do Unii Europejskiej.
Komisja Edukacji, Sportu, Dziedzictwa Kulturowego i Mniejszoœci Narodowych pracowa³a pod kierunkiem Karola
Tenerowicza. Odby³a 41 posiedzeñ, wypracowa³a 93 wnioski i 46 opinii. Najwa¿niejsze inicjatywy Komisji to min.: powo³anie
przy Staroœci Pe³nomocnika ds. Mniejszoœci Narodowych, wygospodarowanie œrodków na inwestycje i remonty obiektów
oœwiatowych, ustalenie zasad funkcjonowania sto³ówek i warsztatów szkolnych, uruchomienia szkolnych schronisk
m³odzie¿owych w Bobowej i Hañczowej, wdro¿enia parametrycznej metody organizacji szkó³.
Komisji Zdrowia, Spraw Spo³ecznych oraz Pomocy Rodzinie przewodniczy³ Franciszek Rachel. Komisja odby³a 42
posiedzenia, wypracowa³a 50 wniosków i wyda³a 26 opinii. Najwiêcej czasu Komisja poœwiêci³a tematyce organizacyjnej
i ekonomicznej Szpitala jak równie¿ opiece spo³ecznej na terenie powiatu. Do najwa¿niejszych osi¹gniêæ Komisji nale¿y:
skuteczne d¹¿enie do zrównowa¿enia szpitalnego bud¿etu, przyczynienie siê do zmiany dyrektora szpitala, doprowadzenie do
porêczenia przez powiat kredytu na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ szpitala oraz termomodernizacjê budynków.
Komisja Rewizyjna pracowa³a pod przewodnictwem Zygmunta Potoka. Odby³a 24 posiedzenia i przeprowadzi³a 44 kontrole,
wypracowa³a 54 wnioski i 11 opinii. Kontrolami objêto wszystkie wydzia³y starostwa, jednostki organizacyjne, szko³y
ponadgimnazjalne, oœrodki specjalne, internaty, gospodarstwa pomocnicze, domy pomocy spo³ecznej i Powiatowy Zarz¹d
Drogowy. Komisja pozytywnie ocenia realizacjê uchwa³ Rady Powiatu i Zarz¹du Powiatu oraz bud¿etu Powiatu.
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NASZ POWIAT GORLICKI
P

NA DROGACH POWIATOWYCH
Powiat zarz¹dza 321 kilometrami dróg i 66 mostami. W latach 2002-2006 wyda³ ogó³em na ich utrzymanie, remonty i modernizacje ponad 30 mln z³, przy czym
wartoœæ zadañ w poszczególnych latach przedstwia siê nastêpuj¹co:
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O dzia³alnoœci Powiatu Gorlickiego w latach 2002-2006 mówi starosta Miros³aw Wêdrychowicz.
owiat Gorlicki w obecnym kszta³cie zosta³
reaktywowany osiem lat temu po 24 latach nieobecnoœci na mapie Polski. Przyporz¹dkowany
staraniem wielu osób i instytucji do Ma³opolski, trochê
okrojony, trochê odmieniony ale nasz, bliski i w³asny.
Realizuje swoje zadania dysponuj¹c bud¿etem, który
umo¿liwia dzia³anie w nastêpuj¹cych obszarach: oœwiata i edukacyjna opieka wychowawcza, pomoc spo³eczna, drogi, ochrona zdrowia, polityka spo³eczna, administracja publiczna, rolnictwo i leœnictwo, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna oraz
s³u¿by, inspekcje i stra¿e.
Skupiaj¹c siê na II kadencji funkcjonowania powiatu
gorlickiego zwróæmy uwagê na to co najbardziej bezpoœrednio dotyka mieszkañców powiatu czyli na sprawy
zwi¹zane z drogami, oœwiat¹, lecznictwem, bezrobociem, pomoc¹ spo³eczn¹ a tak¿e promocj¹ powiatu. Przyjrzyjmy siê zrealizowanym i oczekiwanym
inwestycjom oraz skutecznoœci w pozyskiwaniu œrodków z Unii Europejskiej.
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Najwa¿niejsze inwestycje drogowe
w powiecie

Droga Ropa-Gródek

- Droga Ropa - Wysowa. Projekt „Drogi do uzdrowisk
Powiatu Gorlickiego przebudowa drogi powiatowej RopaWysowa" realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Obejmuje
swoim zakresem przebudowê drogi powiatowej Ropa-Wysowa na kilku odcinkach o ³¹cznej d³ugoœci 4,8 km, budowê
chodników oraz przebudowê skrzy¿owania z drog¹ krajow¹
w miejscowoœci Ropa. Jego wartoœæ wynosi 5,5 mln z³ z
czego 75% to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju.

KADENCJA

Zadania drogowe o najwiêkszym zakresie robót:
- Libusza-Lipinki-granica powiatu
- Florynka-Izby
- Moszczenica - Cê¿kowice
- Sêkowa-Rozdziele
- Gorlice-Bystra-£u¿na
- Jankowa-Lipniczka
- Strzeszyn-Sitnica-Turza
- Szymbark-Bystra-Szalowa
£¹czna wartoœæ wymienionych zadañ wynosi 9,3 mln z³.

POWIAT GORLICKI

Most w Jankowej

Tubosider droga Ropa-Brunary

Droga Bodaki
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Niektóre projekty oczekuj¹ce na realizacjê:
-Odbudowa drogi Sêkowa - Rozdziele 6,6 mln z³
-Odbudowa drogi Bobowa - Brzana 1,5 mln z³
-Odbudowa drogi Biecz - G³eboka - 2 mln z³
-Odbudowa drogi Strzeszyn - Sitnica - Turza - 4,2 mln z³
-Odbudowa drogi Moszczenica - Ciê¿kowice - 3 mln z³
-Odbudowa drogi Stró¿e - £u¿na - 1,6 mln z³
-Odbudowa dróg powiatowych rozprowadzaj¹cych ruch
ko³owy ze Strefy Przemys³owej Gorlic - 7 mln z³
Pilnej przebudowy wymagaj¹ tak¿e obiekty mostowe znajduj¹ce siê w ci¹gach dróg: Bobowa - Brzana, Jankowa Szalowa, Szymbark - Szalowa, Sekowa - Rozdziele, G³adyszów - Uœcie Gorlickie, Ropa - Wysowa, Florynka - Izby,
Biecz - Korczyna, Libusza - Wójtowa, Mszanka - Wola £u¿añska oraz kilkadziesi¹t innych mostów.

Droga Libusza - Kryg
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2002-2006

W OCHRONIE ZDROWIA

Lata 2003-2006 to prawdziwy bój o byæ
albo nie byæ Szpitala Specjalistycznego
im. H. Klimontowicza w Gorlicach. To
odwa¿ne, a czasem wrêcz ryzykowne
decyzje Rady i Zarzadu Powiatu o porêczeniu kolejnych kredytów i po¿yczek na potrzeby szpitala.
By³y to dotacje np. na: zakup sprzêtu
komputerowego 9 tys. z³, na utworzenie
SOR 52,8 tys. z³, na zakup sprzêtu okulistycznego 57 tys. z³, na wykonanie
dokumentacji termomodernizacyjnej
195 tys. z³, na wsparcie termomodernizacji szpitala oraz likwidacje barier
architektonicznych w budynku g³ównym - 1,6 mln z³.

Porêczenia Powiatu dotyczy³y:
-7 mln z³ - zobowi¹zania szpitala wobec Banku Ochrony Œrodowiska z tytu³u
zaci¹gniêcia kredytu na sp³atê zobowi¹zañ wymagalnych oraz realizacjê
programu naprawczego.
-2,4 mln z³ - po¿yczki zaci¹gniêtej przez
szpital w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej na finansowanie termomodernizacji.
-3 mln z³ - zobowi¹zañ szpitala wobec
Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej równie¿ z
tytu³u po¿yczki zaci¹gniêtej na dofinansowanie termomodernizacji
Termomodernizacja

Termomodernizacja
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SZPITALOWI
Z POMOC¥...
Trakt porodowy

STR

POWIATU

Z PFRON w ramach programu Wyrównywania
Ró¿nic Miêdzy Regionami:
w 2005 roku mo¿liwe by³o dostosowanie
do potrzeb osób niepe³nosprawnych III i IV
piêtra szpitala. Wartoœæ prac przekroczy³a 276
tys. z³ z czego 138 tys. z³ dofinansowa³ PFRON.
w 2006 roku realizowany jest projekt
„Przebudowa szybu windowego wraz z wymian¹ dŸwigu osobowego”. Opiewa na kwotê
351 tys. z³ przy dofinansowaniu z PFRON 150
tys. z³.
Samorz¹dy miast i gmin, firmy i osoby prywatne...
Z ich pomoc¹ uda³o siê sfinalizowaæ zakup lasera dla oddzia³u okulistycznego oraz przeprowadziæ remonty ³azienek. Z Niemiec dotar³y
dary w postaci inkubatora, ³ó¿ek i szafek. Wszystkim wspieraj¹cym dzia³alnoœæ szpitala serdecznie dziêkujê w imieniu w³asnym oraz Zarz¹du i Rady Powiatu. Wyra¿am równie¿ nadziejê, i¿ w przysz³ej kadencji uda siê rzeczywiœcie wyprowadziæ gorlicki szpital na prost¹
w zakresie finansowym i zmieniæ oblicze tego
obiektu.

Ortopedia

Przekazanie lasera
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Inkubator z Niemiec
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Powiat prowadzi jedenaœcie typów szkó³ ponadgimnazjalnych do których uczêszcza œrednio oko³o 6,5 tys.
uczniów. Oœwiata stanowi najwiêksz¹ pozycjê w bud¿ecie powiatu po stronie wydatków.

POWIAT GORLICKI

Najwa¿niejsze zadania inwestycyjno
remontowe w szko³ach i placówkach
oœwiatowych:
termomodernizacja budynków: ZSO
Bobowa, ZSO Biecz, ZSE Gorlice, SOS-W
Kobylanka, ZSZ Biecz, ZSZ Bobowa, ZST
Gorlice, na ³¹czn¹ kwotê 2,3 mln z³.
modernizacja I LO im. M. Kromera:
generalny remont sali gimnastycznej, wymiana instalacji, remont sanitariatów, czêœciowa wymiana okien, nowa elewacja od
boiska, wymiana posadzek i parkietów, renowacja klatki schodowej i sal lekcyjnych - ³¹czny koszt oko³o 1,5 mln z³
bie¿¹ce remonty celem podniesienia
warunków bhp, standardu pracy i nauki
(instalacje c.o., elektryczne, przebudowy dachów, modernizacje kot³owni, wêz³ów sanitarnych) na kwotê 3,7 mln z³ w wiêkszoœci
obiektów
Doposa¿enie
wszystkie szko³y otrzyma³y kompletnie wyposa¿one pracownie komputerowe, a ZSE i ZS Nr 1 w Gorlicach otrzyma³y po
dwie pracownie - ogólna wartoœæ 1 mln z³
w sprzêt i niezbêdne pomoce do przeprowadzania egzaminów z nauki zawodu
i przygotowania zawodowego
dofinansowanie doposa¿enia szkó³
rolniczych w maszyny i urz¹dzenia rolnicze
niezbêdne do nauki zawodu

2002-2006
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ZSZ Biecz

ZSO Bobowa
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Pomoc materialna trafia do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych w postaci stypendiów wspó³finansowanych
przez Europejski Fundusz Spo³eczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Uczniowie otrzymuj¹ tak¿e stypendia starosty za bardzo dobre
wyniki w nauce i osi¹gniêcia sportowe. W ci¹gu ostatnich trzech
lat z tej formy skorzysta³o 70 uczniów.
Innowacje oœwiatowe
elektroniczny nabór do szkó³ ponadgimnazjalnych
- parametryczna metoda organizacji szkó³ w celu racjonalnego organizowania kszta³cenia
- dostosowanie systemu kszta³cenia do potrzeb rynku oraz
oczekiwañ m³odzie¿y
Powiatowe Œwiêto Edukacji 2006

POWIAT GORLICKI

-

-

-

Mistrzowie sportu Bobowa 2006

-

Rajd im. Jana Paw³a II 2006

STR

-
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poszerzenie oferty kszta³cenia poprzez wprowadzenie
nowych zawodów np.: technik urz¹dzeñ sanitarnych,
technik agrobiznesu, hotelarstwa, drogownictwa, us³ug
pocztowych i telekomunikacyjnych, tapeciarz, cukiernik
realizacja programów miêdzynarodowych z wykorzystaniem œrodków Unii Europejskiej tj.: Socrates Comenius,
Szko³a Marzeñ, Edukacja, Nie jesteœ gorszy, Zajêcia sportowo - rekreacyjne.
utworzenie oœrodków egzaminacyjnych w celu przeprowadzania egzaminów zewnêtrznych z przygotowania zawodowego i nauki zawodu
za³o¿enie dwóch szkolnych schronisk m³odzie¿owych
(ZSZ Bobowa i ZSR Hañczowa)
uruchomienie studiów zaocznych na AGH i AE w Gorlicach

Projekty oczekuj¹ce na realizacjê
- Budowa hali sportowej dla Zespo³u Szkó³ Zawodowych
i Gminy Biecz
- Budowa sali gimnastycznej dla ZS Nr 1 w Gorlicach
- Modernizacja kot³owni w ZSR w Hañczowej
- Rozbudowa pawilonu Specjalnego Oœrodka SzkolnoWychowawczego w Szymbarku
- Termomodernizacje kolejnych obiektów szkolnych
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Powiatowy Urzad Pracy

Œrodki finansowe PUP
20,9 mln z³ œrodki funduszu pracy ³¹cznie za lata 2002-2006, w tym 6,1 dodatkowe œrodki
pozyskane przez PUP
5,2 mln z³ wartoœæ projektów wspó³finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
i œrodków przedakcesyjnych w latach 2004-2006
Realizowane projekty: Nie czekaj dzia³aj, Wyrównaæ szanse, M³odzie¿ na start, Czas na powrót, Debiut,
Ponowny start, Moja kariera.

POWIATOWY ZESPÓ£
D / S O R Z E K A N I A
O NIEPE£NOSPRAWNOŒCI
Wspomagaæ osoby niepe³nosprawne to g³ówny cel
dzia³ania Zespo³u. Bada i wydaje œrednio na miesi¹c
po 260 orzeczeñ o niepe³nosprawnoœci dla dzieci
i osób doros³ych. Zarz¹d Powiatu dostrzegaj¹c
koniecznoœæ zapewnienia p³ynnoœci w wydawaniu
orzeczeñ oraz ogromny wysi³ek i du¿¹ efektywnoœæ
pracy Zespo³u dofinansowywa³ jego dzia³alnoœæ
kwot¹ 53 tys. z³, gdy¿ dotacje celowe wojewody
ma³opolskiego by³y niewystarczaj¹ce wobec
narastaj¹cych potrzeb.
WYDANIE SPECJALNE 2006
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Obs³uga bezrobotnych
- 6054 osoby podjê³y prace za poœrednictwem
PUP
- 18106 - liczba wydanych skierowañ do pracy
- 9482 - osoby skorzysta³y z poradnictwa i informacji
zawodowej
- 7672 - liczba pozyskanych ofert pracy w kraju
- 1181 - liczba pozyskanych ofert pracy za granic¹
- 5821 - osób objêto aktywizacj¹ zawodow¹ przeznaczaj¹c na ten cel prawie 21 mln z³. Dziêki temu
realizowane by³y min.: prace interwencyjne, roboty
publiczne, sta¿e, szkolenia, po¿yczki
- 100688 - liczba wydanych decyzji administracyjnych
- 104401 - liczba wydanych zaœwiadczeñ

2002-2006

W
POLITYCE
SPO£ECZNEJ
POWIATOWY URZ¥D PRACY
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Zadania zrealizowane ze œrodków
PFRON to min.:
- tworzenie miejsc pracy,
- dofinansowanie wynagrodzeñ i sk³adek ubezpieczenia spo³ecznego,
- dofinansowanie turnusów
rehabilitacyjnych,
- zaopatrzenia w sprzêt rehabilitacyjny oraz tworzenia
i dzia³ania warsztatów terapii zajêciowej
Zadania inwestycyjne na kwotê
1,5 mln z³ dotyczy³ min:
DPS w Gorlicach ul.
Michalusa - przebudowa 29
pokoi, przebudowa wêz³ów
DPS Klimkówka op³atek

-

-

-

sanitarnych dla potrzeb osób niepe³nosprawnych, antypoœlizgowe wyk³adziny
DPS w Gorlicach ul. Sienkiewicza wymiana instalacji, utworzenie 6 ³azienek dla 12 pokoi jednoosobowych, remont podjazdu
DPS w Klimkówce - wykonanie studni
g³êbinowej, wymiana instalacji, zakup
samochodu do przewozu osób niepe³nosprawnych
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuñczo-Wychowawcza „Razem w Gorlicach - wykonanie generalnego remontu
wewn¹trz i na zewn¹trz budynku

12

DPS Michlusa, podjazd.
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-

PCPR

DPS ul. Sienkiewicza - korytarz.

-

Poszerzenie dzia³alnoœci Warsztatów
Terapii Zajêciowej prowadzonych przez
DRO „Caritas” oraz Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób Niepe³nosprawnych „Rodzina” o 5 miejsc dla ka¿dej jednostki

WPO-W "Razem"

W KULTURZE I DZIEDZICTWIE
N A R O D O W Y M
Na wydatki w tym obszarze sk³adaj¹ siê min.:
- dotacja podmiotowa dla samorz¹dowych instytucji
kultury tj. Ma³opolska Galeria Sztuki „Dwór
Karwacjanów” ok. 250 tys. z³
- dotacja celowa dla miasta Gorlice na utrzymanie
biblioteki 81 tys. z³
- dofinansowanie szkó³: lekcje p³ywania w ramach
WF, „lekcje muzealne”
- dofinansowanie imprezy artystycznych
WYDANIE SPECJALNE 2006

2002-2006

Przygotowanie i adaptacja pomieszczeñ dla
potrzeb Oœrodka Wsparcia Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Bobowej
Osi¹gniêcia
- przekszta³cenie DPS w Klimkówce w dom
dwuprofilowy: dla osób przewlekle
somatycznie chorych i osób przewlekle
psychicznie chorych
- utworzenie Dziennego Oœrdoka Wsparcia
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Gorlicach i fili¹ w Bobowej
- utworzenie sieci 8 rodzin zastêpczych niespokrewnionych z dzieckiem gdzie opiekê
znalaz³o 24 wychowanków
- przekszta³cenie Domu Dziecka w Gorlicach w Wielofunkcyjn¹ Placówkê Opiekuñczo-Wychowawcz¹ „Razem” oraz
utworzenie grupy usamodzielnienia dla
8 wychowanków w samodzielnym mieszkaniu.

POWIATU

KADENCJA

SAMORZ¥DOWY
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Realizujemy projekt “¯ywe dziedzictwo Heritage Alive!”
Odkrywamy dla œwiata dwa niezwyk³e obiekty sakralne
drewniane koœcio³y w Sêkowej i Binarowej wpisane na listê
Œwiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Projekt
realizowany jest w ramach programu INTERREG III B CADSES
pod nazw¹ „¯YWE DZIEDZICTWO”. Koordynatorem jest
organizacja Salzburg Research z Austrii. Pozostali partnerzy
projektu to: Departament Ochrony Starego Miasta w Salzburgu,
gmina miejska Urbino z W³och, gmina miejska Holloko z Wêgier,
Region Wysp Joñskich z Grecji, Centrum Analiz i Strategii
Ekonomiczno - Spo³ecznych z Bu³garii, oraz gmina miejska
Realizatorzy projektu. Kardjali z Bu³garii, Stowarzyszenie “Mioritics” z Rumunii.
Ca³kowita wartoœæ projektu przekracza 1 mln euro, jego celem jest
podniesienie rangi regionów na których terenie znajduj¹ siê obiekty wpisane na listê oraz ich szeroka promocja .

Wydarzenia i imprezy promocyjne na terenie
- artyku³y promocyjno - informacyjne w wydawnictwach
Powiatu Gorlickiego
"Wakacje w Krakowie” i„Wakacje w Ma³opolsce" oraz
- Ogólnopolskie Sp³ywy Kajakowe Rzekami Beskidu
specjalne dodatki do "Dziennika Polskiego, Gazety
Niskiego
Krakowskiej i Gazety Gorlickiej
- Górskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym
- bezp³atny miesiêcznik Biuletyn Samorz¹dowy Powiatu
- Biegi Naftowe na 10 kilometrowej trasie z Owczar do Gorlickiego „Ziemia Gorlicka”
Gorlic.
- wydanie p³yty zespo³u ³emkowskiego „Serencza”
- Rajdy Samochodowe tj.: II eliminacja Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski Dziennikarzy, Rajd Realizowane projekty
"Zlot Plejad Subaru Import Polska" oraz najwiêksza
- Szlak cmentarzy wojskowych z I wojny œwiatowej
impreza w tej kategorii Zimowy Rajd Magurski bêd¹cy
gorlicko-preszowskiego pogranicza na kwotê 7 tys euro
eliminacj¹ Mistrzostw Polski
w tym 75% dofinansowanie z PHARE na cmentarzach
- Obchody 90 rocznicy Bitwy pod Gorlicami
umieszczono tablice informacyjne, wydano materia³y pro- Poetycko Muzyczne Bitwy Pod Gorlicami jako etap do mocyjne w wersji drukowanej i elektronicznej
Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie
- Atrakcje turystyczne Powiatu Gorlickiego wartoœæ proje- Ma³opolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego
ktu 4,1 tys. z³ z czego 1,9 tys. z³ dofinansowa³ Urz¹d Mar- Wrêczenie dorocznej nagrody „Most Starosty”
sza³kowski
- Konferencje: Samorz¹dowe Spotkania z Mediami
- Szlak Architektury Drewnianej projekt dotycz¹cy twoWysowa 2004, Bitwa Pod Gorlicami - Bitwa Narodów,
rzenia produktów turystycznych realizowany przy wspó³"Wysowa-Per³¹ Uzdrowisk Polskich”
pracy z Urzêdem Marsza³kowskim obejmuje 35 obiektów
Promocja zewnêtrzna
drewnianych g³ównie sakralnych i polega na sta³ej wzaje- Udzia³ w Targach Sztuki Ludowej „Cepeliada”
mnej promocji.
w Krakowie
- Udzia³ w targach turystycznych w Krakowie,
Katowicach i Warszawie
- Otwarte studia Radia Kraków Ma³opolska na ¿ywo
z Wysowej, Gorlic i Biecza
- Prezentacja w III programie TVP czterech filmów
dokumentalnych o powiecie zrealizowanych przez
Mariana Kutiaka
- Udzia³ przedstawicieli powiatu w ogólnopolskich
programach informacyjnych TVP - "Informacjach",
"Panoramie i "Teleexpresie", a tak¿e w audycji "Kawa
czy herbata"
- Przebudowa strony internetowej Powiatu Gorlickigo
oraz promocja za poœrednictwem Biuletynu Informacji
Publicznej
Dzia³alnoœæ wydawnicza
- czterojêzyczny przewodnik po cmentarzach z I wojny
œwiatowej
- folder o Powiecie Gorlickim i mapa powiatu
Cepeliada w Krakowie
- p³yta DVD o Bitwie pod Gorlicami.
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Bieg Naftowy 2006

Uniwesytet Z³otego Wieku

2002-2006
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Poetycko-Muzyczna Bitwa
pod Gorlicami 2006

Rajd Dziennikarzy 2003
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Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Beskidzie Niskim

Mosty Starosty 2006
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Szpital - magazyn na biomasê

Droga Sêkowa - Rozdziele

Droga Hañczowa - Stawisza

Kot³ownia internat ZSZ Bobowa

ILO Kromer - korytarz

WYDAWCA:
Starostwo Powiatowe
ul. Biecka 3
38-300 Gorlice
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Przepust Ropa - Brunary

RADA PROGRAMOWA:
Miros³aw Wêdrychowicz
Czes³aw K³apsa
Roman Dziubina
Ewa ¯arnowska

nak³ad: 3000 egz.
sk³ad i druk:
Drukarnia GLINIK
Robert Huk
018 35 39 750
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