POWIAT ŁAŃCUCKI IV KADENCJA

IV kadencja Rady Powiatu Łańcuckiego przypadająca na lata 2010 – 2014
charakteryzowała się nie tylko mnogością ale również różnorodnością realizowanych
przedsięwzięć.
Wykorzystano wszystkie możliwe do uzyskania rodzaje
dofinansowań dla realizowanych zadań. Stworzono w ten sposób optymalne warunki
zarówno dla utrzymania w należytym stanie istniejącej już infrastruktury a także dla
nowych innowacyjnych przedsięwzięć. Dzięki kreatywności, pracowitości oraz
współpracy na wszystkich szczeblach samorządu powiatowego jak również
zrozumienia problemów i pomocy finansowej ze strony samorządów gminnych
i województwa podkarpackiego, tudzież zaradności w pozyskiwaniu środków
z budżetu państwa i Unii Europejskiej,
Powiat łańcucki na koniec IV kadencji
może poszczycić się osiągnięciami,
którym zawsze przyświecał podstawowy
cel - zadowolenie i dobro mieszkańców.
Nie sposób przedstawić szczegółowo i
obszernie każdej realizowanej inwestycji,
jednakże chciałbym przybliżyć i zwrócić
uwagę na te przedsięwzięcia, które
obrazują zarówno kierunki działania
powiatu jak również pozyskane i wydane
na nie środki finansowe. Muszę również
zaznaczyć, że przedstawione poniżej przedsięwzięcia i projekty, nie byłyby możliwe
do zrealizowania gdyby nie gospodarność i mobilizacja do oszczędnego wydawania
środków na wszystkie zadania wykonywane przez powiat.
W latach 2010-2014 (rok 2014 – planowane wykonanie na koniec roku) uzyskano
łącznie 277 418 000 zł dochodów, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej –
27 207 000 zł pomoc finansowa od gmin – 11 551 000 zł. Wydatki wykonano na
łączną kwotę 281 237 000 zł, w tym na inwestycje 62 293 000 zł, na projekty
finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 28 645 000 zł.
W latach objętych kadencją zrealizowano kilkanaście wieloletnich projektów unijnych,
(cześć projektów rozpoczęto przed 2011 r.) których łączna wartość wraz
z wkładem własnym pieniężnym i niepieniężnym powiatu, dofinansowaniem
z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i jednostek samorządowych wyniosła
ponad 30 000 000 zł.
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W latach 2010 - 2014 zrealizowano
następujące projekty ze środków UE.
664 128 zł – dofinansowanie do
realizowanego projektu „Modernizacja
infrastruktury pomocy społecznej w
Powiecie Łańcuckim” w ramach osi
priorytetowej
V
„Infrastruktura
publiczna”, Działania 5.2 „Infrastruktura
ochrony zdrowia i pomocy społecznej”,
Schematu B „Pomoc społeczna”,
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 o wartości ogółem: 948 754,41 zł,
w tym dofinansowanie z EFRR (70,00%);
397 000 zł – realizacja w latach 2010 - 2012 projektu „Nauka to potęgi klucz!”,
w
ramach
Priorytetu
IX
„Rozwój
wykształcenia
i kompetencji
w regionach”, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o wartości ogółem:
458 992,00 zł, w tym wkład własny niepieniężny: 61 963,92 zł. Głównym celem
projektu jest zaoferowanie grupie 558 uczniów/uczennic szkół zawodowych Powiatu
Łańcuckiego tj. Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie, Zespołu
Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie, Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie,
Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych im B. Żardeckiego w Rakszawie możliwości
podniesienia i uzupełnienia wiedzy w zakresie matematyki oraz języka angielskiego,
zapewnienie opieki pedagogiczno-psychologicznej oraz doradztwa zawodowego
w zakresie wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, z wyeliminowaniem
stereotypów zawodów związanych z daną płcią, w okresie od 1.09.2010 r.
do 29.06.2012 r.
199 157 zł – realizacja w latach 2010 - 2012
projektu „Poszerz swoje
kwalifikacje!”, w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach”, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o wartości ogółem:
230 240,00 zł, w tym wkład własny niepieniężny: 31 082,40 zł; Głównym celem
projektu jest umożliwienie grupie 120 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Nr 2 im.
J. Kochanowskiego w Łańcucie, Zespołu Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie,
Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie, Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych
im B. Żardeckiego w Rakszawie podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania
uprawnień oraz zapewnienie doradztwa zawodowego, w tym wyeliminowanie
stereotypów związanych z daną płcią w okresie od 1.09.2010 r. do 29.06.2012 r.;
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2 891 000 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na w trakcie realizacji znajdujący się
projekt „Przebudowa ulic powiatowych
w Łańcucie
szansą
na
współorganizację posiedzeń Ministrów
w ramach prezydencji Polski w UE”
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa

Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś
priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna
Działanie
2.1
Infrastruktura
komunikacyjna
Schemat:
B
Drogi
Powiatowe. Ogółem 4 450 000 zł w tym
dofinansowanie
70
%
wydatków
kwalifikowanych z EFRR oraz budżetu
Miasta Łańcut 1 159 00 zł. Wykonano
przebudowę dróg powiatowych – ulic: Józefa Piłsudskiego w km 0+000 – 0+681,
Cetnarskiego w km 0+000 – 0+247,50, Tadeusza Kościuszki w km 0+000 –
0+815,80,
3-go Maja w km
0+000 – 0+465, wraz
z
przebudową
chodników,
oświetlenia ulicznego
oraz
przebudową
kanalizacji
deszczowej
ulic:
Piłsudskiego
oraz
Cetnarskiego. wraz z
w/w
inwestycją
wybudowano miejsca
postojowe przy ul.
Piłsudskiego;
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3 680 791zł – dofinansowanie (części łańcuckiej) z EFRR na realizację projektu pn.
„Przebudowa ciągu dróg na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego:
Przeworsk – Gać – Markowa (gr. powiatu), Nowosielce – Dębów, Dębów –
Wojciechówka, Albigowa – Husów –Rzeki” Projekt zrealizowany przez Powiat
Przeworski w partnerstwie z Powiatem Łańcuckim zgodnie z porozumieniem
z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie realizacji w/w projektu. Ogółem: 19 440 478 zł
w tym dofinansowanie: - 9 951 109 zł z EFRR (70,00% wydatków kwalifikowanych).
Inwestycje zlokalizowane na terenie Powiatu Łańcuckiego: - Przebudowa drogi
powiatowej Nr P 1 543 R Przeworsk – Gać – Markowa, od m. Gać (granica powiatu)
do drogi powiatowej Nr P 1 544 Albigowa – Husów w m. Markowa, o długości 7,189
km. - Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1 544 R Albigowa – Husów, od drogi
wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary w m. Albigowa do m. Markowa,
długości 3,023 km;
9 468 351 zł – dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego w związku z podpisaną umową dotyczącą
przygotowania
indywidualnego
projektu kluczowego
pn.:
Regionalne
Centrum Transferu
Nowoczesnych
Technologii
Wytwarzania
–
Powiat
Łańcucki
o całkowitej wartości
11 534 149,08
PLN
w tym dofinansowanie
z RPO wyniesie 85 %
wydatków
kwalifikowanych.
Projekt ten przewiduje modernizację budynku warsztatowego Powiatowego Centrum
Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej oraz zakup innowacyjnego
wyposażenia laboratoriów przeznaczonych do praktycznego kształcenia
w innowacyjnych kierunkach do kształcenia w przyszłościowych zawodach.
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2 614 507 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na
realizację
się
projektu
pn.
„Przebudowa drogi powiatowej 1393
R
Strażów
–
Krzemienica
w
miejscowości Krzemienica” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata
2007 – 2013”, osi priorytetowej nr II „Infrastruktura techniczna”, działania 2.1
„Infrastruktura
komunikacyjna”,
schematu B - „Drogi Powiatowe”.
Całkowita wartość projektu wyniosła
3 736 010 zł w tym udział środków z Unii Europejskiej 2 614 507 zł oraz wkład
własny samorządów: Powiatu Łańcuckiego w wysokości 278 137 zł oraz Gminy
Czarna w wysokości: 843 365 zł. Przedmiotem projektu była przebudowa drogi
powiatowej Nr 1 393 R o długości 3,342 km w km od 2+605 do km 5+947, poprzez
poprawę stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz budowę lewostronnego
chodnika dla pieszych o szerokości 1,50 m.
888 146 zł - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
realizację się projektu pn. „E - usługi w placówkach edukacyjnych Powiatu
Łańcuckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013”, osi priorytetowej nr III - „Społeczeństwo
informacyjne”. Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę infrastruktury sieciowej
w siedmiu placówkach oświatowych oraz zakup niezbędnego sprzętu sieciowego
oraz komputerowego dla potrzeb realizacji usług elektronicznego dziennika, naboru
elektronicznego oraz portalu edukacyjnego.
708 472 zł - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na realizację się projektu pn. „System informacji przestrzennej w Powiecie
Łańcuckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013”, osi priorytetowej nr III - „Społeczeństwo
informacyjne”. Projekt zakładał uruchomienie Sytemu Informacji Przestrzennej
w Powiecie Łańcuckim w oparciu o dane pobierane z serwera geodezyjnego
i prezentowane przez serwer www w postaci witryny internetowej. System Informacji
Przestrzennej posiada budowę modułową, w której można wyodrębnić trzy główne
części:
moduł
prezentowania
danych
przestrzennych
w oparciu o cyfrowe mapy powiatu, moduł dla wykonawców robót geodezyjnych
oraz moduł dla rzeczoznawców majątkowych.
2 188 785 zł - projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”, w ramach Priorytetu
IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki,
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o wartości ogółem: 2 535 370,35 zł, w tym wkład własny niepieniężny: 332 673,60
zł; i pieniężny: 13 911,40 zł. Głównym celem projektu jest zaoferowanie grupie min.
526 uczniów szkół zawodowych Powiatu Łańcuckiego możliwości podniesienia
i uzupełnienia wiedzy w zakresie matematyki, języka angielskiego, zapewnienie
opieki pedagogiczno – psychologicznej, doradztwa zawodowego w zakresie wyboru
dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych
w okresie od 1.07.2012 r. do 30.06.2015 r.
169 076 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn.:
„Wyrównanie szans edukacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. H.
Sienkiewicza w Łańcucie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, działanie 9.1
„wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
Edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałania 9.1.2 „wyrównanie
szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie
różnic w jakości usług edukacyjnych”. Projekt skierowany jest do uczniów I Liceum
Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza. Wsparciem objętych zostanie 217 uczniów
uczących się w klasach I – III, oraz 12 nauczycieli. Projekt jest realizowany w okresie
od 01.09.2013 do 31.05.2015 r. Wartość projektu: 198 778,40 zł w tym wkład własny
niepieniężny: 29 702,40 zł.
POKL "Nowe umiejętności- większe możliwości" - Projekt realizowany przez
Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie. Przedsięwzięcie miało na celu wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, tj. 155 bezrobotnych
kobiet i mężczyzn zarejestrowanych w PUP Łańcut w okresie 1.08.2012-31.08.2013
r. Wartość projektu to 1 550 000 zł.
POKL "Profesjonalny urzędnik lokalnego urzędu pracy- edycja II" , którego
celem była poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie zawodowe
w
regionie. Projekt
realizowany
przez
Powiatowy
Urząd
Pracy
w Łańcucie. Beneficjentami projektu było 15 pracowników kluczowych PUP Łańcut.
Wartość projektu to 628 000 zł
POKL „Razem łatwiej”. Projekt realizowany był w okresie 01.09.2013-30.09.2014,
ma on na celu zwiększenie szans na zatrudnienie wśród minimum 90%
uczestników/uczestniczek projektu, t.j. 108 osób bezrobotnych (72 kobiety,
36 mężczyzn). Wartość projektu to 1 181 000 zł.
POKL „W kierunku zatrudnienia”, celem projektu jest zwiększenie szans na
zatrudnienie wśród min. 90% uczestników projektu tj. os. bezrobotnych do 30 r. życia
zarejestrowanych w PUP Łańcut, w okresie 01.05.2014-31.03.2015. Wartość
projektu to 1 071 000 zł
POKL "Własna firma- szansą dla młodych" - Celem projektu jest wsparcie rozwoju
przedsiębiorczości wśród 36 uczestniczek /-ów projektu tj. osób bezrobotnych
do 30 r. życia zarejestrowanych w PUP Łańcut i uzyskanie samo-zatrudnienia
przez 30 osób spośród uczestników projektu w okresie 01.01.2014-28.02.2015.
Wartość projektu to 787 000 zł
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie realizuje „Program aktywizacji
społecznej w powiecie łańcuckim”- celem projektu jest aktywizacja społeczna
i zawodowa kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez
szkolenia zawodowe, udział w turnusie rehabilitacyjnym, doradztwo zawodowe
oraz warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Wartość projektu to 361 000
zł
Główne przedsięwzięcia Powiatu związane z przebudową dróg powiatowych.
Rok 2011: Na zadania inwestycyjne wydatkowano ponad 22 000 000 zł. Realizacja
przedstawia się następująco: wykonanie dokumentacji technicznej i budowa wiat
przy ZDP w Łańcucie" – 268 000 zł, przebudowa ulic powiatowych w Łańcucie –
320 000 zł, remont drogi 1368 R w Rakszawie – 3 161 000 zł, remont drogi 1 519 R
Łańcut – Podzwierzyniec – Białobrzegi – 3 126 000 zł, przebudowa mostu na rzece
Sawa w Dębinie – 1 469 000 zł, budowa chodnika w Kraczkowej – 320 000. zł,
budowy monitoringu dróg powiatowych – 62 000 zł, budowa chodnika w Brzózie
Stadnickiej – 156 000 zł, budowa chodnika w Głuchowie, Kosinie, Cierpiszu –
773 000 zł, budowa chodnika w Gminie Czarna – 34 000 zł, budowa odwodnienia
w Rakszawie – 27 000 zł, budowa chodnika w Smolarzynach – 240 000. zł,
utwardzenie pobocza drogi w Albigowej – 32 000 zł, zakup sprzętu – 7 000 zł.
Na programy finansowane z udziałem środków UE wydatkowano – 4 130 001,63 zł
i dotyczyły projektu pn. „Przebudowa ulic powiatowych w Łańcucie szansą
na współorganizację posiedzeń ministrów w ramach prezydencji Polski w Unii
Europejskiej”.
Przekazano dotacje dla Powiatu Przeworskiego na zadanie: „Przebudowa ciągu dróg
na terenie powiatu łańcuckiego i przeworskiego obejmujące drogi: Przeworsk -Gaćmarkowa, Nowosielce - Dębów, Dębów - Wojciechówka, Albigowa-Husów – Rzeki”
w kwocie 1 976 388,00 zł.
Zrealizowano również następujące zadania inwestycyjne związane z usuwaniem
skutków powodzi:
Zabezpieczenie
osuwiska
w ciągu drogi powiatowej nr
1544R
Albigowa
Husów
w km 7+940-8+300 w m. Husów 1 657 000 zł,
Zabezpieczenie osuwiska
w ciągu drogi powiatowej nr
1546R Husów - Tarnawka w km
6+512-6+562 w m. Tarnawka 955 000 zł,
Zabezpieczenie osuwiska
w
ciągu
drogi
powiatowej
nr 1544R Albigowa - Husów
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w km 9+890-10+250 w m. Husów-2 279 000 zł,
- likwidacja osuwiska w Albigowej – 815 000 zł,
- Odbudowa drogi powiatowej 1518 R Korniaktów Płd. - Budy Łańcuckie Świętoniowa
w km 6+600-8+447 – 118 000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej 1 275R Czarna Laszczyny w km 6+308-6+908
i 16+360-18+360 – 1 058 000 zł.
- Odbudowa drogi powiatowej 1376 R Jasionka - Medynia Łańcucka w km 6+24286+964 – 249 000 zł,
- Odbudowa drogi powiatowej 1513R Medynia Głogowska - Zalesie - Czarna
w km 2+000-3+000 – 123 000 zł,
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1518 R Korniaktów Płd. - Budy Łańcuckie Świętoniowa w km 6+600-8+447 – 472 000 zł (środki z Europejskiego Funduszu
Solidarności),
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1521 R Dąbrówki-Wola Dalsza - Głuchów w km
5+327-6+807 w m. Głuchów – 505 000 zł (środki z Europejskiego Funduszu
Solidarności).
W celu realizacji w/w zadań pozyskano następujące środki:
Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w kwocie 19 000 zł.
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich na projekt „Przebudowa ulic powiatowych w Łańcucie szansą
na współorganizację posiedzeń ministrów w ramach prezydencji Polski
w Unii Europejskiej” – 2 891 000 zł.
Pomoc finansowa od Miasta Łańcut na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa
ulic powiatowych w Łańcucie szansą na współorganizację posiedzeń ministrów
w ramach prezydencji Polski w Unii Europejskiej” -1 159 000 zł.
Refundacja środków z UE za rok 2010 za realizację projektu pn. „Przebudowa ulic
powiatowych w Łańcucie szansą na współorganizację posiedzeń ministrów
w ramach prezydencji Polski w Unii Europejskiej” – 17 000 zł.
Refundacja środków z UE za rok 2010 za realizację projektu pn. ”Przebudowa
dróg powiatowych stanowiących południową drogę awaryjną dla drogi krajowej
E 4” - w kwocie 611 000 zł.
Pomoc finansowa od Miasta Łańcut na dofinansowanie projektu pn. „Remont
drogi z przebudową pobocza wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 519R Łańcut Podzwierzyniec-Białobrzegi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2009-2011” – 153 000 zł.
Pomoc finansowa od Gminy Czarna „Projekt budowlano - techniczny i kosztorysy
chodników w Gminie Czarna ”- 25 000 zł.
Pomoc finansowa od Gminy Czarna „Monitoring dróg”- 17 000 zł.
Pomoc finansowa od Gminy Łańcut na zadanie „Przebudowa ciągu dróg
na terenie powiatu łańcuckiego i przeworskiego obejmujące drogi: Przeworsk -Gaćmarkowa, Nowosielce - Dębów, Dębów - Wojciechówka, Albigowa-Husów – Rzeki” –
412 000 zł.
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Pomoc finansowa od Gminy Łańcut - Budowa chodnika w Głuchowie, Kosinie,
Cierpiszu i w Kraczkowej – 700 000 zł.
Pomoc finansowa od Gminy Markowa na zadanie „Przebudowa ciągu dróg
na terenie powiatu łańcuckiego i przeworskiego obejmujące drogi: Przeworsk -Gaćmarkowa, Nowosielce - Dębów, Dębów - Wojciechówka, Albigowa-Husów – Rzeki” –
1 246 000 zł.
Pomoc finansowa od Gminy Rakszawa „Remont odwodnienia na drogach
powiatowych” – 20 000 zł.
Pomoc finansowa od Gminy Rakszawa „Remont drogi z przebudową pobocza
w ciągu drogi powiatowej nr 1 368R w Rakszawie w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011” – 939 000 zł.
Pomoc finansowa od Gminy Rakszawa „Roboty dodatkowe” – 50 000 zł.
Pomoc finansowa od Gminy Rakszawa „Monitoring dróg” – 8 000 zł.
Pomoc finansowa od Gminy Białobrzegi „Remont drogi z przebudową pobocza
wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 519R Łańcut – Podzwierzyniec - Białobrzegi w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011” – 830 000 zł.
Pomoc finansowa od Gminy Białobrzegi „Monitoring dróg” – 28 000 zł.
Pomoc finansowa od Gminy Białobrzegi na zadanie: Przebudowa mostu
w Gminie Białobrzegi na rzece Sawa – 359 000 zł.
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie: „Remont drogi z przebudową
pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1 368R w Rakszawie w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011” – 1 401 000 zł.
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie: „Remont drogi z przebudową
pobocza wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 519R Łańcut – Podzwierzyniec - Białobrzegi
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011” –
1 555 000 zł.
Dotacja celowa od Gminy Żołynia - Budowa chodnika w Brzózie Stadnickiej –
117 000 zł.
Dotacja celowa od Gminy Żołynia - Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych
Nr PO514 R Potok-Smolarzyny i Nr PO275R Czarna - Białobrzegi – Laszczyny –
180 000 zł.
Dotacja celowa od Gminy Żołynia – monitoring dróg – 8 000 zł.
Rok 2012:
Główne wydatki w zakresie inwestycji i remontów dróg zrealizowano na kwotę
niespełna 9 000 000 zł i są to następujące zadania:
Remont drogi powiatowej Nr 1 547 R Albigowa - Handzlówka w km 1+818-4+693” –
1 626 000 zł.
Remont drogi powiatowej nr 1275R relacji Czarna – Białobrzegi - Laszczyny
w miejsc. Dąbrówki na dz.ewid. 438/1 i 438/2 w km 3+830-5+530” - 580 000 zł.
Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr P 1511 Rakszawa Brzóza Stadnicka - 215 000 zł.
Budowa chodnika w Głuchowie – 301 000 zł.
Budowa chodnika w Kosinie – 291 000 zł.
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Budowa wiat przy ZDP – 356 000 zł.
Projekt przebudowy ulicy Braci Śniadeckich w Łańcucie – 49 000 zł.
Przebudowa drogi 1368 R w Rakszawie – 88 000 zł. (razem)
Przebudowa drogi Albigowa - Husów do Górnicy – 680 000 zł.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 544R Albigowa – Husów - Rzeki na odcinku
Markowa - Husów - Górnica – 680 000 zł.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514R Potok-Smolarzyny w miejscowości
Smolarzyny w km 2+560-2+870, roboty uzupełniające – 71 000 zł.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1540 ul. Żeromskiego w km 0+000-0+660
–
415 000 zł. (razem)
Sygnalizacja świetlna - ul. 3-go maja – 200 000 zł.
Przebudowa drogi powiatowej 1393 R Strażów - Krzemienica w miejscowości
Krzemienica – 3 736 000 zł.
Odbudowa drogi 1513R - Medynia Gł. - Zalesie-Czarna Etap II w km 2+290-2+58187 000 zł.
Opracowanie projektu likwidacji osuwisk na drogach pow. w Handzlówce i Kosinie –
20 000 zł.
Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1 515R Żołynia-Kosina w km
13+750-13+950 w m. Kosina – 50 000 zł.
Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1 547R Albigowa-Handzlówka
w km 4+180-4+300 w m. Handzlówka – 50 000 zł.
Regulacja koryta rzeki Husówka w km 3+647-4+666 na długości 0,419 km na terenie
wsi Husów” sfinansowane przez Gminę Markowa. Kwota wydatków wyniosła 18 000
zł.
Powiat otrzymał następującą pomoc finansową od gmin na dofinansowane
w/w remontów i przebudowy dróg powiatowych:
Gmina Łańcut – 704 000 zł: - Budowa chodnika w Głuchowie – 226 000 zł, - Budowa
chodnika w Kosinie – 218 000 zł, - Sygnalizacja świetlna - ul. 3-go maja – 50 000 zł, Remont drogi powiatowej Nr 1 547R Albigowa - Handzlówka w km 1+818-4+693 –
200 000 zł, Opracowanie projektu likwidacji osuwisk na drogach pow. w Handzlówce
i Kosinie – 10 000 zł.
Gmina Czarna – 907 000 zł: - Przebudowa drogi powiatowej 1393 R Strażów Krzemienica w miejscowości Krzemienica – 844 000 zł, - Remont drogi powiatowej
nr 1275R relacji Czarna – Białobrzegi - Laszczyny w miejsc. Dąbrówki na dz.ewid.
438/1 i 438/2 w km 3+830-5+530 – 63 000 zł.
Miasto Łańcut – 170 000 zł: - Projekt przebudowy ulicy Braci Śniadeckich w Łańcucie
– 25 000 zł, - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1540 ul. Żeromskiego w km 0+0000+660 – 95 000 zł, - Sygnalizacja świetlna - ul. 3-go maja – 50 000 zł.
Gmina Markowa 358 000 zł: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 544R AlbigowaHusów-Rzeki na odcinku Markowa – Husów – Górnica – 340 000 zł, - Regulacja
koryta rzeki Husówka w km 3+647- 4+666 na długości 0,419 km na terenie wsi
Husów – 18 000 zł.
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Gmina Rakszawa - Remont drogi wraz z przebudową pobocza ciągu drogi
powiatowej nr 1368 w Rakszawie – 50 000 zł.
Gmina Żołynia – 173 000 zł: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514R PotokSmolarzyny w miejscowości Smolarzyny w km 2+560-2+870, roboty uzupełniające –
53 000 zł, - Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr P 0511
Rakszawa - Brzóza -Stadnicka – 120 000 zł.
Dotacja celowa inwestycyjna w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich na projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1393 R Strażów
- Krzemienica w miejscowości Krzemienica” wyniosła 2 614 507 zł.
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg
otrzymano w kwocie ogółem 1 679 000 zł, z tego na zadanie pn.:
- ” Remont drogi powiatowej nr 1275R relacji Czarna – Białobrzegi - Laszczyny
w miejsc. Dąbrówki na dz. ewid. 438/1 i 438/2 w km 3+830-5+530” – 453 000 zł,
- „Remont drogi powiatowej Nr 1 547R Albigowa - Handzlówka w km 1+818-4+693” –
1 226 000 zł.
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne związane
z utrzymaniem dróg otrzymano w kwocie ogółem 439 000 zł, z tego na zadanie pn.:
- „Odbudowa drogi 1513R - Medynia Gł. - Zalesie-Czarna Etap II w km 2+290-2+581
– 85 000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1540 ul. Żeromskiego w km 0+000-0+660 274 000 zł,
- Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1 515R Żołynia-Kosina
w km 13+750-13+950 w m. Kosina – 40 000 zł,
- Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1 547R AlbigowaHandzlówka w km 4+180-4+300 w m. Handzlówka – 40 000 zł.
W 2012 r. otrzymano również środki na zadanie pn. „Wykonanie tymczasowej
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi kr. Nr 4 Jędrzychowice -Korczowa
(ul.A.Krajowej) z drogą wojewódzką nr 881 Sokołów – Łańcut - Żurawica (ul. 3-Maja)
oraz drogą powiatową nr 1530R (ul. 3-Maja) w miejscowości Łańcut w km 615+561
w kwocie ogółem 60 000 zł, po 15 000 zł od WORD w Krośnie, Przemyślu,
Rzeszowie i Tarnobrzegu.
Rok 2013:
Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę ponad 4 500 000 zł.
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 r.:
Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1514 R Potok – Smolarzyny – 46 000 zł.
Budowa chodników w Kosinie – 197 000 zł.
Budowa odcinka chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1382R Rzeszów Trzebownisko - Czarna w miejscowości Czarna – 40 000. zł
Husówka - regulacja kształtowania przekroju podłuż. i poprzecz. koryta rzeki
Husówka w km 3+647-4+066 na długości 0,419km na terenie miejscowości Husów –
12 300 zł.
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 1544 Albigowa-Husów-Rzeki na odcinku Markowa
– Husów – Górnica 266 000 zł
Odbudowa drogi powiatowej nr 1536 R ul. Kolejowa w Łańcucie w km 0+000-0+424
– 393 000 zł.
Przebudowa drogi powiatowej nr 11548R Kraczkowa-Cierpisz w Cierpiszu – 278 000
zł.
Przebudowa ulicy Braci Śniadeckich w Łańcucie – 939 000 zł.
Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1 515R Żołynia-Kosina w km
13+750-13+950 w m. Kosina – 1 090 000 zł.
Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1 547R Albigowa-Handzlówka
w km 4+180-4+300 w m. Handzlówka – 1 285 000 zł.
Powiat otrzymał następującą pomoc finansową od gmin na remonty i modernizacje
dróg powiatowych:
- Remont drogi powiatowej nr 1518R Korniaktów Płd.-Budy Łańcuckie
z przystosowaniem pobocza do ruchu pieszego- Gmina Białobrzegi - 15 000 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 1541R Wysoka-Sonina z przystosowaniem pobocza
dla ruchu pieszego - Gmina Łańcut – 10 000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 11548R Kraczkowa-Cierpisz w Cierpiszu - Gmina
Łańcut - 139 000 zł,
- Budowa chodników w Kosinie - G. Łańcut - 147 000 zł,
- Budowa odcinka chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1382R Rzeszów
- Trzebownisko - Czarna w miejscowości Czarna - Gmina Czarna 20 000 zł,
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1536 R ul. Kolejowa w Łańcucie
w km 0+000-0+424 - Miasto Łańcut – 65 000 zł,
- Przebudowa ulicy Braci Śniadeckich w Łańcucie - Miasto Łańcut - 252 000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 544R Albigowa-Husów-Rzeki na odcinku
Markowa-Husów-Górnica - Gmina Markowa - 133 000 zł,
- Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1 515R Żołynia-Kosina w km
13+750-13+950 w m. Kosina - Gmina Łańcut - 109 000 zł,
- Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1 547R AlbigowaHandzlówka w km 4+180-4+300 w m. Handzlówka - Gmina Łańcut - 128 000 zł.
- Refundacja poniesionych w 2012 r. wydatków na realizację zadania - Budowa
chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr P 0511 Rakszawa - Brzóza Stadnicka - G. Żołynia - 32 000 zł.
Refundacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich na projekt zrealizowany w 2012 r. pn. „Przebudowa drogi powiatowej
1393 R Strażów - Krzemienica w miejscowości Krzemienica” to 1 009 000 zł.
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pod nazwą
Przebudowa ulicy Braci Śniadeckich w Łańcucie wyniosła 462 000 zł.
Otrzymano również dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:
- Remont drogi powiatowej nr 1515 R Żołynia - Kosina w miejscowości Białobrzegi
w km 4+326-6+776 i 7+876-8+276 - 1 140 000 zł,
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- Odbudowa drogi powiatowej nr 1536 R ul. Kolejowa w Łańcucie
w km 0+000-0+424 - 260 000 zł,
- Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1 515R Żołynia-Kosina w km
13+750-13+950 w m. Kosina - 872 000 zł,
- Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1 547R AlbigowaHandzlówka w km 4+180-4+300 w m. Handzlówka - 1 028 000 zł.
Rok 2014: Przedsięwzięcia dotyczące dróg realizowane w bieżącym roku to:
Remont drogi powiatowej nr 1515 R Żołynia - Kosina km 14+557-14+960 – 60 000 zł.
Remont drogi powiatowej nr 1518R Korniaktów Płd.- Budy Łańcuckie w miejscowości
Białobrzegi, Korniaktów Płd. i Budy Łańcuckie – 3 166 000 zł.
Remont dróg powiatowych: nr 1519R - ul. Kochanowskiego w Łańcucie
oraz nr 1521R Czarna - Wola Dalsza w m. Wola Mała – 4 162 000 zł.
Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 1533R - ul. Zielona w Łańcucie – 1 185 130
zł. realizowana przez UM Łańcut (tylko ul. Zielona wg umowy z wykonania, z czego
powiat – 235 130 zł, dotacja Budżetu Państwa 592 565 zł )
Remont drogi powiatowej Nr 1522 R Krzemienica przez wieś w Krzemienicy
w km 1+000-2+100 – 536 000 zł.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1546R w Tarnawce w km 8+751-9+750 – 320 000
zł.
Modernizacja dróg powiatowych w Gminie Białobrzegi – 233 000 zł.
Modernizacja dróg powiatowych w Gminie Czarna – 133 000 zł.
Modernizacja dróg powiatowych w Gminie Żołynia - 40 000 zł.
Remonty mostów, nawierzchni i chodników, odwodnień, osuwisk i przełomów –
767 000 zł.
W 2014 r. planuje się pozyskać środki z budżetu państwa na następujące zadania:
Remont drogi powiatowej nr 1518R Korniaktów Płd.- Budy Łańcuckie w miejscowości
Białobrzegi, Korniaktów Płd. i Budy Łańcuckie – 1 274 000 zł.
Remont drogi powiatowej Nr 1522 R Krzemienica przez wieś w Krzemienicy
w km 1+000-2+100 – 428 000 zł.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1546R w Tarnawce w km 8+751-9+750 –
240 000 zł.
Planuje się pozyskać pomoc finansową od gmin na poniższe zadania:
Remont drogi powiatowej nr 1518R Korniaktów Płd.- Budy Łańcuckie w miejscowości
Białobrzegi, Korniaktów Płd. i Budy Łańcuckie - Gmina Białobrzegi – 1 204 000 zł.
Remont drogi powiatowej Nr 1522 R Krzemienica przez wieś w Krzemienicy w km
1+000-2+100 - Gmina Czarna – 54 000 zł.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1546R w Tarnawce w km 8+751-9+750 - Gmina
Markowa – 40 000 zł
Remont drogi powiatowej nr 1515 R Żołynia - Kosina km 14+557-14+960 - Gmina
Łańcut – 30 000 zł.
Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Markowa - Gmina Markowa – 5 000 zł.
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Otrzymano dwie transze z tytułu gwarancji stanowiącej zabezpieczenie należytego
wykonania robót w kwocie 4 162 000 zł od DEUTSCHE BANK POLSKA
z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych: numer 1275 R relacji Czarna Białobrzegi - Laszczyny na odcinku od skrzyżowania z drogą Żołynia - Kosina do
skrzyżowania z drogą Korniaktów Płn. - Budy Łańcuckie, w km 12+144 - 16+366,
numer 1515 R relacji Żołynia - Kosina na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 877 do
skrzyżowania z drogą Czarna - Laszczyny w km 0+000 - 5+708, numer 1516 R
relacji Korniaktów Północny - Budy Łańcuckie od skrzyżowania z drogą powiatową
nr 1275 R relacji Czarna - Białobrzegi - Laszczyny do pasa budowanej autostrady
A-4 w km 0+000 do 0+230 numer 1519 R ulicy Kochanowskiego w Łańcucie na
odcinku od drogi wojewódzkiej nr 877 do rzeki Mikośki w km 0+000 - 1+142, numer
1521 R relacji Czarna - Wola Dalsza od projektowanego wiaduktu drogowego
w miejscowości Wola Mała do drogi wojewódzkiej nr 877 w km 2+709 - 3+763.
W latach 2011 - 2014 dokonano odnowienia elewacji i pokrycia dachowego oraz
gruntownego remontu zabytkowego budynku przy ul. Mickiewicza 8 jak również
modernizacji i remontów pozostałych budynków Starostwa na kwotę ogółem
686 000 zł.
Zakupiono działki na kwotę 54 000 zł, kocioł CO – 41 000 zł, namioty
wystawiennicze – 16 000 zł oraz doposażono budynki w sprzęt na kwotę 72 000 zł.
Wykonano instalację łącza internetowego na kwotę 76 000 zł.
W związku z realizacją zadań za zakresu geodezji i gospodarki gruntami oraz
z potrzebą informatyzacji zasobu geodezyjnego opracowano i wykonano geoportal
powiatowy pod nazwą „System Informacji Przestrzennej”. Dofinansowanie projektu
wyniosło 843 000 zł. W ramach projektu wykonane zostały następujące zadania:
- założenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz numerycznej
mapy zasadniczej dla obrębów Białobrzegi, Budy Łańcuckie, Dębina, Korniaktów
Północny i Wola Dalsza w kwocie 355 000 zł
- skanowanie zasobu geodezyjnego w ilości 800 000 stron i dokonanie konwersji
do systemu Ośrodek w kwocie 232 000 zł
- zakup 12 komputerów, ksera i serwera w kwocie 105 000 zł
- założenie geoportalu i opracowanie warstw tematycznych w kwocie 150 000 zł.
Udało się również pozyskać dotacje celowe na prowadzenie zadań związanych ze
Skarbem Państwa i wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków
w wysokości 600 000 zł. Modernizacje wykonano w obrębach Rakszawa, Wydrze,
Węgliska, Markowa, Husów, Tarnawka, Białobrzegi, Budy Łańcuckie, Dębina,
Korniaktów Północny, Korniaktów Południowy i Wola Dalsza.
Wydział Geodezji w latach 2010 - 2014 z tytułu prowadzenia i udostępniania
państwowego zasobu geodezyjnego oraz gospodarowania nieruchomościami Skarbu
Państwa wypracował przychód dla budżetu Powiatu w wysokości 3 849 000 zł.
Komenda Powiatowa PSP w Łańcucie dokonała zakupu i wymiany sprzętu i systemu
teleinformatycznego na kwotę ogółem 154 000 zł, w tym zakup samochodu
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specjalnego oraz sprzętu transportowego i pływającego. Zakupiono samochód
rozpoznawczo – gaśniczy za kwotę 85 000 zł, z tego 22 000 zł pozyskano
z WFOŚIGW w Rzeszowie.
Wykonano modernizację infrastruktury telekomunikacyjnej Komendy Powiatowej
PSP w Łańcucie – 5 000 zł, oraz zakupiono zestaw klimatyzacyjny do serwerowni –
5 000 zł.
W jednostkach oświatowych wykonano m.inn.:
Modernizację elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łańcucie i sieci
elektrycznej na kwotę 144 000 zł oraz likwidację barier architektonicznych – 139 000
zł (przy dofinansowaniu ze środków PFRON) i remont budynku szkoły – 70 000 zł,
przebudowę dachów budynków ZST w Łańcucie – 192 000 zł oraz modernizację sali
gimnastycznej – 66 000 zł, w PCKPIEZ – modernizację dróg i placów – 489 000 zł,
modernizację Stacji kontroli pojazdów - 211 000 zł, przyłącz wodociągowy
i kanalizacyjny - 61 000 zł, termomdernizację ściany budynku PCKPIEZ przy
ul. Podzwierzyniec – 28 000 zł, modernizację budynku magazynowego i budowę
ogrodzenia – 18 000 zł, klimatyzację i przebudowę budynku głównego – 38 000 zł,
modernizacje placu przy PCKPIEZ – 50 000 zł, modernizację obiektów PCKPIEZ
w Łańcucie – 129 000 zł, ogrodzenie parkingu i ogrodzenie wzdłuż ul. Potockich przy
PCKPIEZ – 17 000 zł, utwardzoną nawierzchnię działki przeznaczonej na parking
przy PCKPIEZ – 52 000 zł, zmianę przebiegu trasy kabla energetycznego trafo przy
PCKPIEZ - 4 000 zł, zakupu samochodu do nauki jazdy przy PCKPIEZ – 25 000 zł,
zakupu wyposażenia dla Ośrodka Egzaminacyjnego przy PCKPIEZ – 28 000 zł.
Wykonano również modernizację pomieszczeń i instalacji w schronisku
młodzieżowym w Rakszawie – 280 000 zł, przebudowę placu przy I LO w Łańcucie –
140 000 zł, remont budynku Bursy Szkolnej – 70 000 zł, modernizację pomieszczeń
w Bursie Szkolnej w Łańcucie – 36 000 zł, kanalizację deszczową w Bursie Szkolnej
– 15 000 zł, płytkę odbojową wokół budynku Bursy Szkolnej – 10 000 zł oraz
modernizację instalacji elektrycznej w ZS Nr 2 – 19 000 zł.
W 2012 r. opracowano dokumentację techniczną do projektu „Rozbudowa
infrastruktury turystycznej i kulturalnej w Powiecie łańcuckim” za kwotę 57 000 zł,
Dla Centrum Medycznego sp. z o.o. zakupiono w 2011 r. samochód do ratownictwa
medycznego oraz wyposażenie dla 2 zespołów ratownictwa medycznego na kwotę
łączną 244 000 zł. W 2012 zwiększono udziały dla Centrum Medycznego sp. z o.o.
o kwotę 1 000 000 zł, W 2013 zwiększono udziały dla Centrum Medycznego
sp. z o.o. o kwotę 200 000 zł.
Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie – zakupiono samochód do przewozu osób
niepełnosprawnych w kwocie 152 000 zł przy dofinansowaniu ze środków PFRON.
W DPS wykonano również modernizacje posadzek w pomieszczeniach rehabilitacji
DPS – 14 000 zł, modernizację oświetlenia awaryjnego w budynku 1 i 2 DPS –
19 000 zł, modernizację budynku DPS – 18 000 zł, modernizację instalacji
przyzywowej – 4 000 zł i modernizację zbiorczej instalacji antenowej – 4 000 zł,
Zakupiono aparaty do elektroterapii i laseroterapii oraz zestawu krawieckiego –
29 000 zł oraz sprzęt i wyposażenie dla DPS w Łańcucie – 21 000 zł.
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Wykonano docieplenie budynku ŚDS w Rakszawie na kwotę 30 000 zł.
Zakupiono samochód służbowy dla PUP w Łańcucie w kwocie 50 000 zł.
Wartość inwestycji prowadzonych w „Centrum Medycznym w Łańcucie sp. z
o.o. w latach 2011-2014 wyniosła: 17.200 tys. zł, dofinansowanie ze źródeł
zewnętrznych wyniosło 6,9 mln zł (w tym 6.396 tys. ze środków UE). Pozostałą
kwotę 10,2 mln zł stanowiły środki własne.

INFRASTRUKTURA
1. INWESTYCJE:
- inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej
Projekt „Zakup ambulansu reanimacyjnego z wyposażeniem na potrzeby
zespołu ratownictwa medycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łańcucie”
Całkowity koszt projektu: 445 tys. zł, w tym dofinansowanie 340 tys. zł.

Projekt „Termomodernizacja w obiekcie „Centrum Medycznego w Łańcucie”
sp. z o.o. – budynek Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Handzlówce”
Całkowity koszt projektu: 703 tys. zł, w tym dofinansowanie 538 tys. zł.

Projekt
"Rozbudowa,
nadbudowa
oraz
doposażenie
Oddziałów:
Neurologicznego (Udarowego), Chorób zakaźnych (leczenie neuroinfekcji)
oraz Rehabilitacji "Centrum Medycznego w Łańcucie" sp. z o.o.
Całkowity koszt projektu: 5,9 mln zł, w tym dofinansowanie 3, 5 mln zł.

Projekt „Termomodernizacja w obiektach „Centrum Medycznego w Łańcucie”
sp. z o.o. – budynki nr: 2, 2a, 5, 12 i 13” przy ul. Paderewskiego 5
w Łańcucie.
Całkowity koszt projektu: 1, 4 mln zł, w tym dofinansowanie 1, 1 mln zł.

Projekt „Kompleksowa informatyzacja „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp.
z o.o. jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”
Całkowity koszt projektu: 2,5 mln zł, w tym dofinansowanie 1, 5 mln zł.

ZAKUPY:
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- dofinansowane ze środków PFRON
Zakupiono sprzęt rehabilitacyjnego dla oddziału rehabilitacji, ZOL w
Handzlówce, ZPO w Łańcucie i Pracowni Fizjoterapii na łączną kwotę 260 tys.
zł, w tym kwota 148 tys. zł stanowiła dofinansowanie zakupów.
- ze środków własnych
Zakupy sprzętu, aparatury medycznej i pozostałych środków trwałych
Na ten cel wydano łącznie kwotę 3 mln zł.

POZOSTAŁE INWESTYCJE

Budowa budynku gospodarczego – 764 tys. zł
Budowa instalacji oddymiającej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. W.
Kluza w Handzlówce – 125 tys. zł
Nadbudowa o jedną kondygnację użytkową Zakładu Opiekuńczo-Leczniczym
im. W. Kluza w Handzlówce – 962 tys. zł
Modernizacja Centralnej Sterylizatorni – Całkowity koszt projektu wyniósł 1,3
mln zł, w tym kwota 1 mln zł stanowiła dofinansowanie przekazane ze
Starostwa Powiatowego, z przeznaczeniem na podniesienie kapitału
zakładowego.
INWESTYCJE W TOKU
Przygotowanie projektu architektonicznego na rozbudowę Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Łańcucie w celu utworzenia „Podkarpackiego
Ośrodka Geriatrii i Opieki Długoterminowej w „Centrum Medycznym w
Łańcucie” sp. z o.o.”.
Koszt projektu – 377 tys. zł.
Przygotowanie inwestycji „Przebudowa i rozbudowa Szpitala Św. Michała
Archanioła w Łańcucie". Poniesiono nakłady w wysokości 454 tys. zł
2. REMONTY:
Remonty bieżące:
Na ten cel wydano łącznie kwotę 700 tys. zł.

DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA

17

Styczeń 2010 r.
Uruchomiono w części pomieszczeń Oddziału Neurologicznego nowy Oddział
Udarowy.
Rozpoczął działalność Oddział Dzienny Rehabilitacji
Styczeń 2011 r.
Wyłączono z Oddziału Chirurgicznego Oddział Urazowo-Ortopedyczny
Styczeń 2012 r.
Uruchomiono Oddział Geriatryczny oraz Oddział Dzienny Rehabilitacji dla Dzieci
Lipiec 2012 r.
Uruchomiono zmodernizowane Oddziały: Neurologiczny, Udarowy i Rehabilitacji.
Grudzień 2013 r.
Zwiększenie liczby łóżek o 17 (do 71 łóżek) w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
im. W. Kluza w Handzlówce

CERTYFIKATY
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wydany w dniu 13 lipca
2009r., przez Jednostkę Certyfikującą IMQ S. p. A., na zgodność
z międzynarodową normą ISO 9001:2008. W czerwcu 2014 r. pozytywnym
wynikiem zakończyła się wizyta recertyfikująca.
Certyfikat ważny do
27.07.2015 r.
Certyfikat Akredytacyjny przyznany w 2009 r. przez Ośrodek
Akredytacyjny przy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. We
wrześniu 2014 r. odbyła się wizytacja, która zakończyła się wynikiem
pozytywnym - 91% spełnienia wszystkich standardów akredytacyjnych
(certyfikat ważny do 2017 r.).
Certyfikat "Szpital bez bólu" wydany w dniu 21 października 2009 r.
przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwa Chirurgów Polskich,
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskie Towarzystwo
Ortopedyczne i Traumatologiczne,
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania uzyskany w 15
października 2014 r., przez Jednostkę Certyfikującą IMQ S. p. A., na
zgodność z międzynarodowymi normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
oraz OHSAS 18001:2007
I miejsce w XIII edycji plebiscytu ESKULAP 2013 w kategorii najlepsza
Placówka Medyczna Województwa Podkarpackiego.
Certyfikat Międzynarodowego Programu Kontroli DIAMED marka Bio-Rad
2013 wydany 03.01.2014 r. przez DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o.
Zaświadczenie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce
Laboratoryjnej w Łodzi o uczestnictwie w corocznym programie oceny:
poprawności
oznaczeń,
badań
kontrolnych
i wiarygodności
przeprowadzanych
badań z zakresu chemii klinicznej, hematologii,
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koagulologii, immunochemii, mikrobiologii, hormonów oraz markerów
nowotworowych. Owocem współpracy
z Centralnym Ośrodkiem jest
zapewnienie wymaganej, wysokiej wiarygodności wyników badań
laboratoryjnych.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Wyróżnienie „Order Dwóch Serc 2012” dla Szpitala św. Michała Archanioła
w Łańcucie zostało przyznane
jako wyraz szczególnego uznania dla
zaangażowania personelu medycznego w opiekę, edukację młodych rodziców
i doskonałą realizację Ogólnopolskiego Programu Edukacji Poporodowej
"Szkoła Matek i Ojców Razem Łatwiej",
Laureat nagrody “Gazela Biznesu 2013” za dynamiczny i stały rozwój.
Certyfikat wydany przez dziennik Puls Biznesu potwierdza także wiarygodność
biznesową.
Laureat Rankingu Szpitali 2014 w Rzeczpospolitej - „Złota setka”
obejmująca 100 wielospecjalistycznych szpitali zabiegowych w Polsce.

Wyrażam podziękowanie samorządowi miasta i gmin powiatu łańcuckiego.
Gdyby nie Wasze zaangażowanie finansowe w wygospodarowanie wkładu
własnego, wiele środków zewnętrznych nie udałoby się pozyskać.
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