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CEL I ZAKRES RAPORTU 

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

(Dz.U. z 2022 poz. 528) zarząd powiatu co roku, do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu 

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

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

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

 

Opracowanie zostało oparte na dokumentach sporządzanych w starostwie powiatowym  

i poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu. Szczegółowe informacje i opracowania 

przedłożone przez jednostki stanowią załączniki do raportu. 
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INFORMACJE O POWIECIE 

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

W skład powiatu wchodzą miasto i gmina Ryki (siedziba powiatu), miasto Dęblin oraz gminy: 

Kłoczew, Nowodwór, Stężyca i Ułęż. Ryki pełnią funkcję ośrodka ponadlokalnego, Dęblin ze 

względu na uwarunkowania gospodarcze i komunikacyjne oraz silne związki z infrastrukturą 

obronną państwa ma rangę ośrodka wyspecjalizowanego.  

Obecny teren Powiatu Ryckiego w czasach staropolskich leżał na terenie ziemi stężyckiej, która 

wywiodła się z wczesnośredniowiecznej kasztelanii sieciechowskiej. Wchodziła ona w skład 

staropolskiego województwa sandomierskiego. Ryki w okresie od 1793  do 1796 były stolicą 

ziemi stężyckiej. W czasach II Rzeczypospolitej Ryki leżały w granicach województwa 

lubelskiego, co zmieniło się dopiero w 1939 r., kiedy to przeszły do województwa warszawskiego. 

W 1975 r. wraz z likwidacją powiatów, Ryki włączono do województwa lubelskiego.  

 

 

Powiat Rycki usytuowany jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, sąsiaduje  

z powiatem łukowskim, lubartowskim i puławskim. Od zachodu graniczy  

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

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

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

ważne linie kolejowe w kierunku Warszawy, Lublina, Radomia i Łukowa. W mieście znajdują się 

również dwa mosty kolejowe wykorzystywane w połączeniach relacji Radom-Kielce i Warszawa – 

Lublin. Od wschodniej granicy państwa dzieli powiat odległość ok. 200-250 km.  

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlpPT6gKreAhVPjqQKHaklDKsQjRx6BAgBEAU&url=http://mapa-powiat.infogov.pl/&psig=AOvVaw2MUx_muj07KHAhEAdVnk-L&ust=15408459959282
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Przez powiat przebiega droga ekspresowa nr S17/E372 (Warszawa) Zakręt – Lublin – Zamość – 

Hrebenne (Lwów) łącząca centrum Polski ze wschodnimi przejściami granicznymi, jest to 

najkrótsza trasa z Warszawy do Lwowa, położona w sieci TEN-T: Gdańsk – Warszawa – Lublin 

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

i regionalnym relacji Tomaszów Mazowiecki – Dęblin – Moszczanka – Kock, spinająca drogi 

krajowe nr 8,7,79, 17 i 19. Duże znaczenie ma także droga nr 801 (do 2000 roku funkcjonowała 

jako droga krajowa, obecnie jako droga wojewódzka) o znaczeniu ponadregionalnym relacji 

Warszawa – Maciejowice – Stężyca – Dęblin – Puławy. 

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

państwa położona w sieci TEN - T, natomiast znaczenie międzyregionalne – linia kolejowa nr 26 

Radom-Łuków." 
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DANE STATYSTYCZNE 

Obszar powiatu obejmuje 615 km2. Liczba ludności wynosiła wg danych GUS, zgodnie  

ze stanem na 30 czerwca 2021 r.  54 852 mieszkańców, z czego nieco ponad 50%stanowiły 

kobiety.  

 

POWIAT RYCKI  - ROK 2020 

Informacje podstawowe ( Bank danych lokalnych, GUS) 

Województwo  LUBELSKIE 

Powierzchnia w km2 615 

Liczba miast ogółem 2 

Liczba gmin ogółem 6 

Liczba gmin miejskich  1 

Liczba gmin wiejskich 4 

Liczba gmin miejsko- wiejskich 1 

Liczba miejscowości (stan w końcu roku) 110 

Liczba sołectw  110 

Dochody ogółem budżetu powiatu na 1 mieszkańca  1837,99 zł 

 

Wybrane dane statystyczne 

Wskaźniki powiat województwo 
Ludność [osoba] 55 530 2 095 258 
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób  
w wieku produkcyjnym [osoba] 

70,3 67,6 

Przyrost naturalny na 1000 ludności [osoba] -3,37 -4,38 
Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 
1000 ludności[osoba] 

-4,0 -2,1 

Dochody ogółem budżetu powiatu na 1 mieszkańca [zł] 1 837,99 1 484,71 
Drogi publiczne o twardej nawierzchni (powiatowe i gminne) 
na 100 km2 [km] 

103,4 81,6 

Stopa bezrobocia rejestrowanego [%] 7,6 8,2 
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 
tys. ludności w wieku produkcyjnym  

1 304,3 1 542,1 

 

Szerszy zakres dostępnych na czas sporządzenia raportu danych statystycznych znajduje 
się w załączonym do raportu opracowaniu GUS Statystyczne Vademecum 
Samorządowca 2020. 
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ZADANIA POWIATU 

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym  

w zakresie: 

1) edukacji publicznej; 

2) promocji i ochrony zdrowia; 

3) pomocy społecznej; 

3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

4) polityki prorodzinnej; 

5) wspierania osób niepełnosprawnych; 

6) transportu zbiorowego i dróg publicznych; 

7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

8) kultury fizycznej i turystyki; 

9) geodezji, kartografii i katastru; 

10) gospodarki nieruchomościami; 

11) administracji architektoniczno-budowlanej; 

12) gospodarki wodnej; 

13) ochrony środowiska i przyrody; 

14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 

15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

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

przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; 

17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

18) ochrony praw konsumenta; 

19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

20) obronności; 

21) promocji powiatu; 

22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

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

publicznego; i o wolontariacie; 

23) działalności w zakresie telekomunikacji. 

  

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

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

wykonawczy).  

Radni VI kadencji objęli mandaty 20 listopada 2018 r. po złożeniu ślubowania na I sesji Rady 

Powiatu nowej kadencji. Zgodnie z nowymi przepisami ta kadencja trwa 5 lat. Na sesji Rady 

Powiatu 20 listopada 2018 r. wybrano w tym dniu Starostę Ryckiego Pana Dariusza 

Szczygielskiego i Zarząd Powiatu VI kadencji. 

W dniu 24 czerwca 2021 r. Uchwałą nr XLVIII/267/21 na stanowisko Wiceprzewodniczącej 

Rady Powiatu wybrana została radna Sylwia Sieraj. W dniu 30 września 2021 r. Uchwałą Nr 

LII/293/21 dokonano zmian w składzie Komisji Rewizyjnej - w związku ze złożoną rezygnacją 

odwołana została z jej składu radna Sylwia Sieraj. W skład Komisji Rewizyjnej został  powołany 

radny Wiesław Kieliszek. 

  

 

Imię i nazwisko radnego 
 

 
Funkcja w Radzie Powiatu i Zarządzie Powiatu 

 
 

SZCZYGIELSKI Dariusz  

 Starosta Rycki 

 Członek Zarządu Powiatu Ryckiego 

 Członek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego 

KOŚMIŃSKA Monika  

 Wicestarosta Rycki 

 Członek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego 

 Członek Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i 
Problematyki Socjalnej 

ŁYSOŃ Piotr  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach  

 Członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego 

 Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska 
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CENKIEL Dariusz  
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i 

Problematyki Socjalnej 

 Członek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego 

CZERSKA Hanna  

 

 Członek Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia  
i Problematyki Socjalnej 

 

JAKUBIK Waldemar 
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

JEŻEWSKA Grażyna  
 Członek Zarządu Powiatu Ryckiego 

 Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i 
Problematyki Socjalnej 

KIELISZEK  Wiesław  

 Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji 

 Członek Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki 
Socjalnej 

 Członek Komisji Rewizyjnej 

KUCHNIO Elżbieta 
 Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Rykach 

 Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska 

OLSZAK  Krzysztof  
 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 Wiceprzewodniczący Komisji Samorządu i Porządku 
Publicznego 

POŚPIECH  Tomasz 
 Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska 

 Członek Komisji Rewizyjnej 

PRZĄDKA Tomasz 
 Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

 Członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego 

RAYSKA Teresa  

 Członek Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia  
i Problematyki Socjalnej 

 Członek Komisji Rewizyjnej 

 Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

SIERAJ Sylwia Jolanta 

 Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Rykach 

 Przewodnicząca Komisji Samorządu i Porządku Publicznego 

 Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska 

WĄSIK Andrzej Jacek 

 Członek Zarządu Powiatu Ryckiego 

 Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego 

 Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska 

WIĘSEK Marcin 
 Wiceprzewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju 

Gospodarczego 

 Sekretarz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

ZAGOŻDŻON Karol 

 Członek Zarządu Powiatu Ryckiego 

 Członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego 

 Członek Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki 
Socjalnej 
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STAROSTWO POWIATOWE 

Starostwo Powiatowe w Rykach jest urzędem wspomagającym Zarząd Powiatu      

w realizacji zadań publicznych. Poszczególne zadania wykonują wydziały i komórki organizacyjne 

starostwa: 

Wydział Organizacyjny  
Wydział Finansowy 
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 
Wydział Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu 
Wydział Komunikacji 
Wydział Architektury i Budownictwa 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 
Samodzielne stanowisko ds.kultury i sportu 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w starostwie zatrudnionych było 89 pracowników.  

9 pracowników zatrudniono na umowę o pracę na czas określony, w tym 3 pracowników w celu 

zastępstwa pracownic przebywających na urlopach i zwolnieniach związanych  

z rodzicielstwem. 5 pracowników zatrudniono na podstawie umowy o prace interwencyjne. 

 obsługa Rady Powiatu i Zarządu Powiatu 

Zorganizowano 58 posiedzeń Zarządu Powiatu – Zarząd podjął 196 uchwał. 

Zorganizowano 20 sesji Rady Powiatu, w tym 16 posiedzeń zdalnych. Rada Powiatu podjęła 101 

uchwał. W przypadku 5 uchwał nadzór wojewody prowadził postępowania nadzorcze 

zakończone uchyleniem kwestionowanych zapisów. 

 obsługa kancelaryjna i koordynowanie czynności kancelaryjnych 

Przetworzono w kancelarii ogólnej 31 917 pism, podań, wniosków oraz 1771 faktur. W archiwum 

przetwarzane jest 477,50 mb dokumentacji w tym 355,30 mb to dokumentacja Starostwa 

Powiatowego w Rykach. 117,6 mb to dokumentacja po zlikwidowanym SPZOZ  

w Rykach, z której nadal korzystają byli pracownicy SPZOZ oraz różne instytucje.  

 obsługa punktów nieodpłatnych porad prawnych na terenie powiatu 

Koordynowano działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez radców 

prawnych i adwokatów wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Radę 

Adwokacką  oraz prowadzonych przez wybraną w otwartym konkursie organizację pozarządową.  

W roku 2021 udzielono 641 porad prawnych (521 w roku 2020). 
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POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

Zadania należące do powiatu realizowały jednostki organizacyjne powiatu: 

 

Edukacja publiczna 

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rykach 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach 

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

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie 

Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rykach 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie 

 

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

wspieranie osób niepełnosprawnych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach 

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

Ośrodek Wsparcia w Leopoldowie 

 

Transport zbiorowy i drogi publiczne 

Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach 

 

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach z filią w Dęblinie 

 

Kultura fizyczna i turystyka 

Pływalnia Powiatowa w Rykach 
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STRATEGIA ROZWOJU 

 

Realizacja zadań publicznych wypełnia założenia określone w Strategii Rozwoju Lokalnego 

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

powiatu. 

WIZJA ROZWOJU POWIATU RYCKIEGO: 

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

warunki do rozwoju przedsiębiorczości i rozwijające ofertę rekreacyjno-turystyczną. 

MISJA ROZWOJU POWIATU RYCKIEGO: 

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Powiatu Ryckiego poprzez efektywne 

wykorzystanie potencjału regionu do budowania marki oraz pozycji ekonomicznej  

w województwie lubelskim. 

Cel Strategiczny 1 Zdrowie i Pomoc społeczna 

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

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

- zwiększenie jakości oraz dostępności do infrastruktury publicznej oraz usług zdrowotnych      

 i społecznych na terenie Powiatu Ryckiego, 

- poprawa efektywności funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz szeroka aktywizacja 

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

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

publiczne 

Wzmocnienie bazy infrastrukturalnej w celu świadczenia wysokiej jakości usług publicznych oraz 

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

- poprawa stanu infrastruktury drogowej    oraz stworzenie zintegrowanego transportu 

publicznego,  

- współpraca samorządowa na rzecz modernizacji dróg gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich  i krajowych, 

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

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

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

mieszczą się m.in. : 

- poprawa stanu technicznego oraz doposażenie obiektów szkołach należących do Powiatu 

Ryckiego,  

- rozwój szkolnictwa zawodowego (wsparcie infrastruktury i doposażenie). 

 

Cel strategiczny 4 Rynek pracy, bezrobocie, demografia 

Zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i budowanie kompetencji 

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

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

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

makroekonomicznych poprzez sprecyzowanie kierunków gospodarczych opartych na 

regionalnym potencjale,  

- zmniejszenie poziomu bezrobocia poprzez działania związanie z aktywizacją, podniesieniem 

kompetencji i umiejętności. 

 

Cele strategiczny 5 Turystyka, rekreacja, kultura i dziedzictwo kulturowe 

Wielofunkcyjny rozwój obszaru powiatu z pełnym wykorzystaniem potencjału do rozwoju 

społeczno- gospodarczego. W tym mieści się m.in. : 

zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Ryckiego jako stymulatora rozwoju 

 

Strategia rozwoju na lata 2023-2030 

Powiat Rycki przygotowuje się do wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027. 

W tym celu opracowuje w porozumieniu z gminami powiatu i Ministerstwem Finansów i Polityki 

Regionalnej pilotażową Strategię Rozwoju Ponadlokalnego Powiatu Ryckiego na okres do 2030 

roku. Strategia będzie podstawowym dokumentem strategicznym naszych samorządów. 

Podstawą współpracy samorządów jest zawarte 3 listopada 2021 r. Porozumienie w sprawie 

opracowania założeń Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Powiatu Ryckiego. 

 



 

 

12 

 

FINANSE PUBLICZNE 

 

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

wpływu na prawidłowe i terminowe wykonanie zadań powiatu pomimo panującej pandemii 

COVID-19. Dochody ogółem wykonano w 95,71%, a wydatki w 81,23% planu rocznego po 

zmianach. Odchylenia w realizacji dochodów i wydatkach nastąpiły głównie w realizacji 

projektów „miękkich” w oświacie z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz na zadaniach 

inwestycyjnych. 

W 2021 r. otrzymano dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 

zadanie „Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach” oraz środki z 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto w grudniu 2021 r. otrzymano środki na 

uzupełnienie subwencji ogólnej na pokrycie ubytków w dochodach spowodowanych 

wprowadzeniem „Polskiego Ładu”. 

Wydatki majątkowe stanowiły 14,94% wydatków budżetowych ogółem. Zrealizowano  

przy współudziale finansowym miast i gmin z terenu powiatu oraz samorządu województwa, ze 

środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych ważne modernizacje infrastruktury drogowej oraz wykonano szereg dokumentacji 

projektowych. 

Ponadto ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dokonano zakupu 

samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Rykach, wymieniono piec c.o. w budynku 

ZSZ Nr 1 w Rykach, dostosowano budynek DPS w Leopoldowie do wymogów p.poż. oraz 

dokonano przebudowy internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie. Rozpoczęto inwestycje wieloletnie 

w Szpitalu Powiatowym Sp.  z o.o. w Rykach polegające na przebudowie i poprawie wydajności 

energetycznej budynku szpitala oraz przebudowie bloku operacyjnego. 

W 2021 r. kontynuowano realizację projektu e-geodezja. Ponadto udzielono dotacji 

na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Rykach, dla OSP 

w Grabowie Szlacheckim, OSP w Leopoldowie oraz dofinansowanie zakupu samochodu 

służbowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Rykach. 

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

przekracza dopuszczalnego średniego wskaźnika z trzech poprzednich lat. Wchodząc w nowy 

okres programowania, z dofinansowaniem ze środków unijnych budżet jest przygotowany do 

zaciągania kredytów na wkład własny do projektów unijnych. 
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Wykonanie budżetu powiatu w 2021 roku 

 

Wyszczególnienie 

Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 
Wyszczególnienie 

Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

 I. DOCHODY ogółem, z tego: 70.117.915 87.444.250,10   II. WYDATKI ogółem, z tego: 77.097.421 100.569.400,10 

 1. DOCHODY BIEŻĄCE 64.371.167 71.411.097,73 3. WYDATKI BIEŻĄCE 61.752.658 74.493.031,73 

 2. DOCHODY MAJĄTKOWE 5.746.748 16.033.152,37 

NADWYŻKA OPERACYJNA                                                                                      

(1-3) 
2.618.509 -3.081.934,00 

 4. WYDATKI MAJĄTKOWE 15.344.763 26.076.368,37 

 WYNIK MAJĄTKOWY (2-4) -9.598.015 -10.043.216,00 

 Wynik ogółem (I-II) Deficyt -6.979.506 -13.125.150,00 

 

 III. PRZYCHODY, z tego: 

 

8.868.006 

 

15.013.650 

  

IV. ROZCHODY, z tego: 

 

1.888.500 

 

1.888.500,00 

 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i 

kredytów na rynku krajowym 
3.000.000 4.500.000,00 

 1. Spłata otrzymanych krajowych 

pożyczek i kredytów, z tego: 

a) Bank Spółdzielczy w Rykach 

b) Bank PKO BP Lublinie 

 

1.888.500 

 

1.488.500 

400.000 

 

1.888.500,00 

 

1.488.500,00 

400.000,00 

 2. Niewykorzystane środki pieniężne na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikające 

z rozliczenia dochodów i wydatków 

nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach 

5.071.792 5.087.024,00 

3.Przychody jest z wynikających z 

rozliczenia środków określonych w art. 

5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na 

realizacje programu, projektu lub 

zadania finansowanego z udziałem tych 

środków 

767.520 3.343.213,00 

4. Wolne środki 28.694 2.083.413,00  2. Przelewy na rachunki lokat 0 0,00 

 Ogółem (I+III) 78.985.921 102.457.900,10  Ogółem (II+IV) 78.985.921 102.457.900,10 
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Wykonanie budżetu powiatu od 2011 roku 
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ZADANIA INWESTYCYJNE 

Zadania inwestycyjne realizowano w układzie wykonawczym w Starostwie Powiatowym 

oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu.  

Nakłady poniesione na inwestycje stanowią 14,94% ogólnych wydatków budżetowych. 

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych był kredyt komercyjny, środki unijne i z Budżetu 

Państwa, pomoc miast i gmin oraz samorządu województwa na współfinansowanie zadań 

drogowych, dotacja celowa z budżetu państwa, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,  

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z PFRON.  

Na realizację projektów na inwestycje współfinansowanych z UE zaplanowano kwotę  

1.741.500 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego plan wyniósł 2.057.576 zł. 

Na zmiany w kwocie 316.076 zł złożyło się: 

1) Zwiększenie planu na projekt „E-Geodezja w ramach RPO na lata 2014-2021”  o kwotę 

314.154 zł, z tego: wkład  krajowy o kwotę  47.123 zł, środki z UE o kwotę 267.031 zł. 

2) Zwiększenie  planu na dotacje dla Powiatu Lubelskiego E-Geodezja o kwotę 1.922 zł, z tego  

wkład  krajowy o kwotę  289 zł, środki z UE o kwotę 1.633 zł. 

 

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE 

Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe z programu operacyjnego „Rybactwo  

i Morze” 

Plan – 441.500,00 zł Wykonanie – 358.943,09 zł  

 W ramach zadania przeprowadzono prace rozbiórkowe i naprawcze, wykonano schody 

zewnętrzne, wykonano instalacje elektryczne zasilające budynek wraz z instalacjami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi dla zadania pn. „Nadbudowa budynku chlewni z przeznaczeniem 

na magazyn płodów rolnych” w ZS Sobieszyn ze środków budżetu państwa i środków 

europejskich. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349L od km 0+616,5 do km 1+615,6 – ul. Młynarskiej 

w Rykach 

Plan - 1.830.094,00 zł, w tym: 

a) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 405.281,00 zł, 

b) Fundusz Dróg Samorządowych: 1.019.532,00 zł, 
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c) Gmina Ryki: 405.281,00 zł.  

Wykonanie - 1.731.692,95 zł.  

 

 

Przebudowa dróg powiatowych Ownia - Wylezin - Kłoczew oraz Nowa Dąbia I etap  

Plan – 167.185,00 zł  Wykonanie – 167.184,99 zł 

W 2021 wydatkowano 167.184,99 zł na: (inwestycja zrealizowana  początek w 2020 r. z 

podziałem na 3 zadania. W 2021 roku kończymy realizację zadania nr 2 i 3).   

Przebudowa drogi powiatowej 1400L w miejscowości Paprotnia (dokumentacja)  

Plan – 80.000,00 zł  Wykonanie – 78.474,00 zł 

Inwestycja zrealizowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, polegała 

na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej  

Nr 1400L w km od 4+000 do 7+794 w miejscowości Paprotnia. W postępowaniu przetargowym  

wyłoniono wykonawcę  i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji,  wydatkowano kwotę 

78.474,00 zł. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1405L ul. Rokicka w Stężycy  

Plan – 30.800,00 zł  Wykonanie – 30.750,00 zł 
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Inwestycja zrealizowana, polegała na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

na przebudowę drogi powiatowej Nr 1405L w km od 13+000 do 14+289 ul. Rokicka w Stężycy. 

W postępowaniu przetargowym  wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie 

dokumentacji, wydatkowano kwotę 30.750 zł.  

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1425L ul. Spacerowa w Leopoldowie  

Plan – 183.853,73 zł  Wykonanie – 183.853,46 zł 

Inwestycja zrealizowana,  zakres prac obejmował remont jezdni warstwami bitumicznymi  

– wykonanie warstwy wyrównawczej 3 cm i ścieralnej 3 cm, umocnienie poboczy kruszywem.  

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, 

wydatkowano kwotę 183.853,46 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1434L na odcinku dr. krajowej nr 48 – Ułęż 

Plan – 913.690,00 zł  Wykonanie – 913.688,40 zł 

Inwestycja zrealizowana. Zakres robót obejmował w szczególności: poszerzenia jezdni do 6 m, 

wykonanie koryta gł. 45 cm, podbudowa z piasku stabilizowanego cementem,  podbudowa z 

kruszyw naturalnych, gr. 20 cm po zagęszczeniu, podbudowa z mieszanek mineralno-

bitumicznych, gr. 4 cm po zagęszczeniu, nawierzchnia jezdni, frezowanie nawierzchni 

bitumicznej do 4 cm, oczyszczenie i skropienie nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy 

mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości śr. 75 kg/m2, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie 

warstwy ścieralnej , pobocza jezdni, wykonanie poboczy z kruszyw łamanych, plantowanie 

poboczy z uzupełnieniem materiałem miejscowym, oznakowanie poziome, wykonanie 
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oznakowania poziomego chemoutwardzalnego grubowarstwowego. W postępowaniu 

przetargowym wyłoniono wykonawcę - oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, wydatkowano 

kwotę 913.688,40 zł.  

 

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1416L - ul. Klonowa w Kłoczewie-Janopol 

(dokumentacja) 

Plan – 40.000,00 zł  Wykonanie – 24.354,00 zł 

Inwestycja zrealizowana, polegała na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

na przebudowę drogi powiatowej Nr 1416L - ul. Klonowa w Kłoczewie. W postępowaniu 

przetargowym wyłoniono wykonawcę , wydatkowano kwotę 24.354,00 zł. 

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1411L i 1412L - I etap 

Plan – 118.326,00 zł  Wykonanie – 118.326,00 zł 

Inwestycja zrealizowana, podpisano umowę z  wykonawcą na opracowanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę dróg powiatowych Nr 1411L i 1412L, wydatkowano kwotę 

118.326,00 zł. 

Budowa chodnika przy ul. Królewskiej w Rykach 

Plan – 100.000,00 zł  Wykonanie – 99.999,24 zł 

Inwestycja zrealizowana polegała na budowie chodnika przy ulicy Królewskiej w Rykach, w km 

od 1+789 do 2+234 po stronie prawej o szerokości 2,00 m. Zakres prac obejmował: 

wykorytowanie istniejącego pobocza z wywiezieniem urobku, wykonanie warstwy odsączającej, 

wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, ułożenie obrzeży, krawężników –
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wykonanie zjazdu, humusowanie skarpy chodnika. Inwestycja wykonana siłami własnymi ZDP, 

całkowity koszt inwestycji to 99.999,24 zł. 

Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oraz wykonanie poziomego oznakowania 

na drogach powiatowych Nr 1425L oraz 1426L 

Plan – 160.000,00 zł  Wykonanie – 159.609,68 zł 

Inwestycja zrealizowana, całkowita wartość inwestycji 159.609,68 zł. Wyłoniono wykonawcę 

na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i podpisano umowę na kwotę 19.700,00 zł. Po 

wykonaniu projektu stałej organizacji ogłoszono postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy 

do wykonania poziomego oznakowania - wybrano i podpisano umowę na kwotę 139.909,68 zł . 

Zakres robót obejmował: wykonania oznakowania poziomego na drogach powiatowych: Nr 

1425L i Nr 1426L w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej.  

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1416L - ul. Klonowa w Kłoczewie 

Plan – 768.426,00 zł  Wykonanie – 768.425,47 zł 

 Inwestycja zrealizowana. Zakres robót obejmował  wzmocnienie krawędzi jezdni: remont jezdni 

warstwami bitumicznymi, remont chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, umocnienie 

poboczy kruszywem, odtworzenie oznakowania poziomego. W postępowaniu przetargowym 

wyłoniono wykonawcę oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, wydatkowano kwotę 768.425 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Żytniej 22 w Rykach. 

Plan - 30.000,00 zł  Wykonanie: 0,00 zł 
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Zadanie niezrealizowane, w czerwcu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji 

projektowej na kwotę brutto 29.802,90 zł. Termin wykonania dokumentacji upłynął 30 listopada 

2021 r., zadanie nie zostało wykonane. 

Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach. 

Plan  -  650.000,00 zł, w tym: 

a) Powiat Rycki: 150.000,00 zł, 

b) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 500.000,00 zł. 

Wykonanie - 966,05 zł 

W czerwcu 2021 podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w wyniku 

postępowania przetargowego, za kwotę brutto 609.324,28 zł. 

W 2021 r. wydatkowano środki na wykonanie tablicy informacyjnej (166,05 zł) oraz aktualizację 

kosztorysu inwestorskiego (800 zł). 

E-Geodezja 

Okres realizacji  2016-2021  Całkowita wartość projektu – 6.720.017,00 zł  

 Plan (2021 r.) – 1.580.699,00 (bez dotacji)   Wykonanie – 1.580.558,85 zł 

Finansowanie: 

      a. Powiat Rycki – 6,76%  b. Budżet Państwa – 8,24%  c. Unia Europejska - 85% 

      W 2021 roku środki wydatkowano na wynagrodzenie koordynatora projektu w powiecie, 

utworzenie i modernizacja baz danych EGiB, dostosowanie i harmonizacja istniejących baz 

danych, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500. Ogółem poniesione wydatki od początku 

realizacji projektu wynoszą 6.684.817,76 zł. 

Zakup sprzętu komputerowego 

Plan - 13.000,00 zł  Wykonanie – 0,00 zł 

Kwota 13.000 zł została ujęta w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2021 w budżecie państwa i zostanie zrealizowana na potrzeby Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 2022 roku. 
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Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rykach 

Plan – 159.000,00 zł,  Wykonanie – 158.905,50 zł 

W ramach zadania zakupiono samochód marki FORD ze środków Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 

Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach 

Plan – 689.924,00 zł  Wykonanie – 689.916,62 zł   

Zadanie realizowane z dotacji celowej budżetu państwa oraz środków powiatu w kwocie 19.811 

zł. W ramach zadania zakupiono pierwsze wyposażenie komendy. 

Przebudowa rozdzielnicy elektrycznej w budynku ZSZ Nr 2 w Dęblinie 

Plan – 140.000 zł  Wykonanie – 140.000 zł 

W ramach zadania wymieniono instalację gniazdową podtynkową, zasilanie instalacji  

oświetleniowej w budynku głównym oraz dokonano wymiany rozdzielni elektrycznych. 

Wymiana pieca c.o. w budynku ZSZ Nr 1 w Rykach 

Plan – 115.000,00 zł  Wykonanie – 114.980,40 zł 

W ramach zadania zakupiono piec gazowy do c.o. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. 

Zakup rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatowego w Rykach  

Plan - 4.500.000,00 zł, w tym: 

a) Powiat Rycki: 900.000,00 zł, 

b) Budżet Państwa: 3.600.000,00 zł 

Wykonanie -  0,00 zł. 

 Zarząd Powiatu Ryckiego aplikował w 2021 r. o środku z rezerwy celowej budżetu państwa na 

zakup rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatowego w Rykach. Wojewoda Lubelski, 

decyzją dokonał zmian w planie dotacji zwiększając środki o kwotę 3.600.000 zł na realizację ww. 

zadania. W związku z brakiem technicznych możliwości dokonania zakupu rezonansu w 2021 r., 

zawnioskowano o ujęcie w budżecie państwa kwoty 3.600.000 zł w wykazie wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Zadanie realizowane w 2022 roku. 
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Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie do wymogów ppoż.  

Plan -  117.556,00 zł  Wykonanie 117.555,60 zł.  

Zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dokonano 

płatności w kwotach: 

 105.408,00 zł za wykonanie robót  

 12.000,00 zł z tytułu nadzoru inwestorskiego,  

 147,60 zł  z tytułu wykonania tablicy informacyjnej.  

Zakup samochodu dla Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie 

Plan – 151.905,00 zł  Wykonanie – 151.905,00 zł 

Samochód zakupiono na potrzeby Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie z dofinansowaniem w 

kwocie 90.000 zł ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III – obszar D – likwidacja barier transportowych " . 

Przebudowa budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie 

Plan - 884.719,00 zł  Wykonanie - 867.685,19 zł 

Zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dokonano 

płatności w kwotach: 

 849.081,44 zł za wykonanie robót budowlanych,  

 153,75 zł, z tytułu wykonania tablicy informacyjnej.    

 

 

Zakup odkurzacza basenowego 

Plan – 16.000,00 zł  Wykonanie – 15.344,83 zł   
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W ramach zadania zakupiono odkurzacz do czyszczenia i odkurzania dna  i ścian niecki basenu. 

W ciągu roku utworzono rezerwy inwestycyjne: 

1) na inwestycje w kwocie 1.585.463 zł, 

2) na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w kwocie 865.692 zł (ze środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych) – utworzona z przychodów (środków niewykorzystanych 

w 2020 r. – 82.716 zł, w związku z wycofaniem zadania pn.: „Budowa ZOL w Rykach” – 

150.000 zł, oszczędności poprzetargowe na zadaniu „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk 

– II etap – 632.976 zł), 

3) na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.009.404 zł (środki 

przeniesione do wydatkowania w 2022 r. na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 

1423L w m. Zielony Kąt – 691.095 zł i „Przebudowa przejść dla pieszych w powiecie ryckim – 

318.309 zł). 

W toku wykonywania budżetu w miarę potrzeb Rada Powiatu dokonywała podziału środków 

z rezerwy jak, poniżej: 

Ad. 1) zadania inwestycyjne – 1.248.159 zł, w tym: 

a) budownictwo drogowe – 921.363 zł, 

b) pozostałe zadania inwestycyjne: 326.796 zł, w tym: 

- wkład własny do projektu „e-geodezja” – 20.796 zł, 

- „Przebudowa rozdzielnicy elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w 

Dęblinie” – 140.000 zł, 

- zwiększenie nakładów na zadanie pn.: „Termomodernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej w 

Rykach” – 150.000 zł, 

- zakup odkurzacza basenowego – 16.000 zł. 

Ad. 2) na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 – 358.213 zł, w tym: budownictwo drogowe – 

84.213 zł, zakup samochodu- 159.000 zł, wymianę pieca c.o. w ZSZ Nr 1 w Rykach – 115.000 zł. 
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INWESTYCJE WIELOLETNIE 

Szybciej, bezpieczniej z Dęblina do Ryk – II Etap 

Łączne nakłady (2020-2023)  12.370.543,00 zł 

Plan 2021 r. – 3.037.626,00 zł  Wykonanie – 1.530.188,82 zł  

Zadanie wieloletnie  w trakcie realizacji podpisano umowę na realizację robót budowlanych 

wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego oraz inspektorem nadzoru. W grudniu 2021 

roku dokonano odbioru częściowego robót za kwotę 1.500.958,19 zł, poniesiono również koszty 

za uzgodnienie i aktualizację dokumentacji projektowej, inwentaryzację drzew oraz wykonanie 

tablic informacyjnych. 

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422 L w m. Czernic  

Łączne zakładane nakłady (2020-2022) 6.777.236,64  zł, 

Plan – 3.176.232,64 zł  Wykonanie - 123.078,11 zł  

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji, W październiku 2021 r., podpisano umowę z wykonawcą 

robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru, środki  wydatkowano na wykonanie tablicy 

informacyjnej (2.275,50 zł) oraz wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod drogę wraz  

z kosztami sądowo – administracyjnymi, w łącznej kwocie: 120.802,61 zł. 

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1420L, 1424L - ul. Leśna w Kłoczewie-Jagodne-Gózd-

Sokola oraz 1346L (dokumentacja) 

Łączne nakłady (2021-2022) – 225.952,00 zł 
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Plan 2021 – 67.786,00 zł  Wykonanie – 67.785,30 zł 

Inwestycja w trakcie realizacji wyłoniono wykonawcę  i podpisano umowę na opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Nr 1420L Kłoczew ul. Leśna-

Jagodne-Gózd; drogi Nr 1424L Sokola-Gózd oraz drogi Nr 1346 L Sokola (granica z gminą 

Krzywda). Inwestycja wieloletnia umowa opiewa na kwotę 225.951 zł. W 2021 zostało zapłacone 

30% - 67.785,30 zł pozostała kwota zostanie zapłacona w 2022 r. po wykonaniu kompletnej 

dokumentacji.  

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1405L (ul. Swatowska w Rykach) Nr 1406L (Swaty-

Edwardów-Niwa Babicka) dokumentacja  

Łączne nakłady (2021-2022) – 359.040,00 zł 

Plan 2021 – 107.712,00 zł  Wykonanie – 107.711,10 zł 

Inwestycja w trakcie realizacji wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Nr 1405L ul. Swatowska  

w Rykach; drogi Nr 1406L Niwa Babicka-Edwardów-Swaty. Inwestycja wieloletnia umowa 

opiewa na kwotę 359.037,00 zł, z czego w 2021 zostało zapłacone 30% - 107.711,10 zł pozostała 

kwota zostanie zapłacona w 2022 r. po wykonaniu kompletnej dokumentacji.  

Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej w 

miejscowości Stężyca - ul. Królewska 

Łączne nakłady (2021-2022) – 33.826,00 zł 

Plan 2021 – 10.148,00 zł   Wykonanie – 10.147,50 zł 

Inwestycja w trakcie realizacji, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej, odwodnienie drogi powiatowej w miejscowości Stężyca 

- ul. Królewska.  Inwestycja wieloletnia umowa opiewa na kwotę 33.825,00 zł, z czego w 2021 

zostało zapłacone 10.147,50 zł  pozostała kwota zostanie zapłacona w 2022 r. po wykonaniu 

kompletnej dokumentacji.  

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1349L -                        

ul. Łukowskiej i Młynarskiej w Rykach oraz ul. Poniatowskiego w Rykach 

Łączne nakłady (2021-2022) – 68.880,00 zł 

Plan 2021 – 34.440,00 zł  Wykonanie – 34.440,00 zł 
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 Inwestycja w trakcie realizacji, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Nr 1349L - ul. Łukowskiej  

i Młynarskiej w Rykach oraz ul. Poniatowskiego w Rykach. Inwestycja wieloletnia umowa opiewa 

na kwotę 68.880,00 zł, z czego w 2021 zostało zapłacone 34.440,00 zł  pozostała kwota zostanie 

zapłacona w 2022 r. po wykonaniu kompletnej dokumentacji.  

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423L w m. Zielony Kąt 

Łączne nakłady (2021-2022) – 2.584.018,00 zł 

Plan  2021 rok -1.292.009,00 zł  Wykonanie -  2.706,00 zł  

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji, w m-cu wrześniu 2021 r., podpisano umowę na 

wykonanie robót budowlanych  i  wydatkowano kwotę 2.706,00 zł za wykonanie tablic 

informacyjnych. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448L, gm.Stężyca 

Łączne  nakłady (2021 -2022) – 1.600.000,00 zł 

Plan 2021 - 500.000,00 zł  Wykonanie -  500.000,00 zł 

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji, w październiku 2021 r., podpisano umowę na realizację 

zadania a w grudniu 2021 r., dokonano odbioru częściowego robót budowlanych oraz dokonano 

z tego tytułu płatności w kwocie 500.000,00 zł. 

 

Przebudowa przejść dla pieszych w powiecie ryckim 

Łączne nakłady (2021-2022) – 518.309,00 zł 

Plan 2021 – 0,00 zł  Wykonanie – 0,00 zł 
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 Inwestycja wieloletnia w trakcie realizacji,  w 2021 roku nie poniesiono kosztów, inwestycja 

składa się z trzech zadań: 

Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Nowodwór przy drodze powiatowej  

Nr 1428L  

Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Sobieszyn przy drodze powiatowej                        

Nr 1435L   

Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Swaty przy drodze powiatowej Nr 1405L  

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej                  

Nr 1446L – ul. Żytniej i ul. Janiszewskiej w Rykach wraz z przebudową mostu  

w ul. Janiszewskiej 

Łączne nakłady (2021-2023) – 280.000,00 zł 

Plan 2021 – 0,00 zł  Wykonanie – 0,00 zł 

W 2021 nie poniesiono kosztów. 

Przebudowa oraz informatyzacja budynku Szpitala Powiatowego w Rykach 

Łączne nakłady (2021-2022) – 4.000.000,00 zł 

Plan 2021 – 200.000,00 zł  Wykonanie -  68.566,20 zł 

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji ze środków Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych, 

dokonano płatności w kwotach: 

 37.515,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej  

 30.750,00 zł za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego bloku operacyjnego 

Szpitala Powiatowego w Rykach oraz jego uzgodnienie z sanepidem (301,20 zł). 

Przebudowa i poprawa wydajności energetycznej budynku Szpitala Powiatowego  

w Rykach 

Łączne nakłady (2021-2022) – 4.000.000,00 

Plan 2021 -  44.916,00 zł  Wykonanie -  44.000,00 zł 
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Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji ze środków Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych,  

w 2021 dokonano płatności w kwocie 44.000,00 zł na rzecz wykonawcy dokumentacji. Roboty 

budowlane wykonywane w oparciu o ww. dokumentacje zaplanowano w 2022 roku. 

 

DOTACJE NA INWESTYCJE 

Dotacja dla Powiatu Lubelskiego na realizację projektu E - Geodezja 

Plan – 35.377,00 zł  Wykonanie – 5.597,87 zł 

Powiat Rycki przekazał dotację dla Powiatu Lubelskiego jako Lidera tytułem udziału w kosztach 

wspólnych. 

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji  

w Rykach z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej 

Plan – 20.000 zł  Wykonanie – 20.000 zł 

Środki w wysokości 20.000 zł zostały przekazane na zakup samochodu osobowego na potrzeby 

Komendy Powiatowej Policji w Rykach. 

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu  

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w  Rykach 

Plan - 45.000 zł  Wykonanie – 45.000 zł 

Środki w wysokości 45.000 zł zostały przekazane na dofinansowanie zakupu samochodu 

ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KPPSP w Rykach. 

Dotacja dla gminy Nowodwór na  zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

dla OSP w Grabowie Szlacheckim 

Plan – 5.000,00 zł  Wykonanie – 5.000,00 zł 

W ramach zadania przekazano dotację na dofinansowanie zakupu  samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP w Grabowie Szlacheckim. 

Dotacja dla gminy Ryki na  zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 

w Leopoldowie  

Plan – 5.000,00 zł  Wykonanie – 5.000,00 zł  
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W ramach zadania przekazano dotację na dofinansowanie zakupu  samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP w Leopoldowie. 

Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Rykach spółka z o. o. na zakup sprzętu 

Plan – 68.257,00 zł  Wykonanie – 68.257,00 zł  

 Środki w kwocie 68.257,00 zł  pochodzące z Gminy Ryki przekazano do Szpitala Powiatowego 

w Rykach na zakup sprzętu gospodarczego. 

Dotacja dla Gminy Nowodwór na realizację projektu pn.”Likwidacja barier 

transportowych dla mieszkańców Gminy Nowodwór” 

Plan – 91.000,00 zł  Wykonanie – 91.000,00 zł  Środki PFRON. 

 

Na koniec 2021 roku pozostały w planie rezerwy inwestycyjne: 

1) na inwestycje w kwocie 337.304 zł, 

2) na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w kwocie 507.479 zł (ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), 

3) na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.009.404 zł. 
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INFORMACJA O STANIE MIENIA 

 

ZASÓB NIERUCHOMOŚCI POWIATU RYCKIEGO 

 Powierzchnia nieruchomości Wartość księgowa 

2020 r. 945,5711 ha 31 343 297,10 zł 

2021r. 942,4769 ha 31 399 580,32 zł 

  Wartość księgowa wzrosła o 56 283,22 zł. 

 
Dochody Starostwa Powiatowego w Rykach i jednostek organizacyjnych 

jednostka 2020 r 2021 r 
różnica pomiędzy  

2021 a 2020 r 

Starostwo Powiatowe 
w Rykach 

2.322.574,87 zł 1.038.572,29 zł - 1 284.002,58 zł 

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Rykach 

465.626,03 zł 490.994,03 zł + 34.368,00 zł 

Zespół Szkół Zawodowych 
nr 1 w Rykach 

134.749,00 zł 115.292,11 zł -25.368,00 zł 

Zespół Szkół Zawodowych 
nr 2 w Rykach 

53.563,41 zł 58.025,43zł + 4.462,02 zł 

 Liceum Ogólnokształcące 
w Rykach 

12.325,68 zł 9.683,05 zł - 2.642,63 zł 

Zespół Szkół im. Kajetana 
Hr. Kickiego  
w Sobieszynie 

616.612,16 zł 914.683,33 zł + 298.071,17 zł 

Zespół Szkół Zawodowych 
nr 1 w Dęblinie 

117.139,35 zł 158.757,41 zł +41.618,06 zł 

Zespół Szkół Zawodowych 
nr 2 w Dęblinie 

6.164,66 zł 4.581,89 zł - 1.582,77 zł 

 Pływalnia Powiatowa  
w Rykach 

357.977,88 zł. 825.220,73 zł + 467.242,85 zł 

 
 

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI w 2021 r. 
 
1. W dniu 1 kwietnia 2021 r. Aktem notarialnym REP A nr 844/2021 dokonano sprzedaży 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 1375/8 o pow. 0,2520 ha, położonej w Sobieszynie gm. Ułęż za 

kwotę 34.784,40 zł. 

2. W dniu 1 kwietnia 2021 r. Aktem notarialnym REP A nr 844/2021 dokonano sprzedaży 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 1375/9 o pow. 0,2520 ha, położonej w Sobieszynie gm. Ułęż za 

kwotę 34.784,40 zł. 

3. W dniu 22 marca 2021 r. Aktem notarialnym REP A nr 686/2021 dokonano sprzedaży nieruchomości 

stanowiącej działkę nr 1375/10 o pow. 0,2520 ha, położonej w Sobieszynie gm. Ułęż za kwotę 

34.809,00 zł. 

4. W dniu 18 marca 2021 r. Aktem notarialnym REP A nr 617/2021 dokonano sprzedaży nieruchomości 

stanowiącej działkę nr 1375/11 o pow. 0,2520 ha, położonej w Sobieszynie gm. Ułęż za kwotę 

34.809,00 zł. 
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5. W dniu 18 marca 2021 r. Aktem notarialnym REP A nr 617/2021 dokonano sprzedaży nieruchomości 

stanowiącej działkę nr 1375/12 o pow. 0,2817 ha, położonej w Sobieszynie gm. Ułęż za kwotę 

31.057,50 zł. 

6. W dniu 18 marca 2021 r. Aktem notarialnym REP A nr 617/2021 dokonano sprzedaży nieruchomości 

stanowiącej działkę nr 1375/13 o pow. 0,3899 ha, położonej w Sobieszynie gm. Ułęż za kwotę 

43.480,50 zł. 

7. W dniu 18 maja 2021 r. Aktem notarialnym REP A nr 1275/2021 dokonano sprzedaży nieruchomości 

stanowiącej działkę nr 1375/17 o pow. 0,4692 ha, położonej w Sobieszynie gm. Ułęż za kwotę 

58.388,10 zł. 

8. W dniu 18 maja 2021 r. Aktem notarialnym REP A nr 1275/2021 dokonano sprzedaży nieruchomości 

stanowiącej działkę nr 1375/18 o pow. 0,2380 ha, położonej w Sobieszynie gm. Ułęż za kwotę 

32.349,00 zł. 

9. W dniu 18 maja 2021 r. Aktem notarialnym REP A nr 1275/2021 dokonano sprzedaży nieruchomości 

stanowiącej działkę nr 1375/19 o pow. 0,2787 ha, położonej w Sobieszynie gm. Ułęż za kwotę 

34.809,00 zł. 

10. W dniu 18 maja 2021 r. Aktem notarialnym REP A nr 1275/2021 dokonano sprzedaży nieruchomości 

stanowiącej działkę nr 1375/20 o pow. 0,2380 ha, położonej w Sobieszynie gm. Ułęż za kwotę 

35.670,00 zł. 

11. W dniu 18 maja 2021 r. Aktem notarialnym REP A nr 1275/2021 dokonano sprzedaży nieruchomości 

stanowiącej działkę nr 1375/21 o pow. 0,3452 ha, położonej w Sobieszynie gm. Ułęż za kwotę 

43.480,50 zł. 

 

Razem  dochód ze sprzedaży wyniósł 418.421,40 zł. 
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EDUKACJA PUBLICZNA 

 

W zakresie realizacji zadań oświatowych raport opiera się na informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych tej jednostki za rok szkolny 2020/2021 sporządzonej zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; z późn. zm.) do dnia 31 

października 2021 r.. Dane zostały w części zaktualizowane ze względu na specyfikę nowego roku 

szkolnego 2021/2022.  

 

SIEĆ SZKÓŁ 

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez powiat rycki funkcjonujące w roku szkolnym 

2021/2022 

I Liceum Ogólnokształcące  im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rykach 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1  im. Władysława Korżyka w Rykach 

 Technikum Nr 1 kształcące w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik 

mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik informatyk 

 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 kształcąca w zawodach: mechanik operator pojazdów 

 i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach 

 II Liceum Ogólnokształcące  

 Technikum Nr 2 kształcące w zawodzie technik  budownictwa, technik urządzeń  

i systemów energetyki odnawialnej, technik ekonomista, technik handlowiec, technik 

rachunkowości 

 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2  kształcąca w zawodach: monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i urządzeń sanitarnych, sprzedawca 

 II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

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

Technikum Nr 1 kształcące w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik dróg 

kolejowych i obiektów inżynieryjnych, technik budownictwa kolejowego, technik elektryk, technik 

informatyk 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie 

 Technikum Nr 2 kształcące w zawodzie technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik 

reklamy, technik rachunkowości, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa 

 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 – wielozawodowa: kucharz, mechanik pojazdów 

samochodowych, fryzjer, piekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych 
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Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie 

 Liceum Ogólnokształcące z innowacjami pedagogicznymi: „Podstawy wiedzy  

o wojskowości”, „Główne zagadnienia  o policji” oraz oddział przygotowania wojskowego 

 Technikum Rolnicze prowadzące kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie technik rolnik 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rykach 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie 

 

      Szkoły i placówki niepubliczne dotowane przez Powiat Rycki w r. szk. 2021/2022: 

Policealne Studium Zawodowe w Rykach 

      

LICZBA UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2021 R. 

W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów była mniejsza w stosunku do roku 2020/2021 o 126 

osób. Liczba oddziałów zmniejszyła się o 6 oddziałów i wyniosła 96. Nabór do klas pierwszych  

w szkołach prowadzonych przez powiat był mniejszy niż w roku poprzednim. W porównaniu do 

roku szkolnego 2020/2021 przyjęto o 72 uczniów mniej. Jednocześnie zmniejszyła się liczba 

oddziałów klas pierwszych o 3 oddziały.  

Szkoła 
Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Uczniowie na 

oddział 

I Liceum Ogólnokształcące w Rykach 322 12 26,83 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach  601 24 25,04 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach 460 19 24,21 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie 423 17 24,88 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie 411 16 25,69 

Zespół Szkół w Sobieszynie 152 6 25,33 

Ogółem 2369 94 25,20 
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Nabór do poszczególnych typów szkół w r. szk. 2021/2022: 

 

 

         

 

 

 

Struktura kształcenia w powiecie na dzień 30 września 2021 r. 

 

 Liczba uczniów w szkołach 

publicznych niepublicznych 

Liceum ogólnokształcące 532 0 

Technika 1488 0 

Szkoła branżowa I stopnia 260 0 

Licea dla dorosłych  31 0 

Policealna szkoła dla 

dorosłych 
0 366 

Kwalifikacyjny kurs 

zawodowy (KKZ) 
33 0 

Razem  2344 366 

 

 

 

Typ szkoły/profil Liczba uczniów 

Liceum ogólnokształcące 1107 

Technikum  298 

Branżowa szkoła I stopnia 91 
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KADRA  

Nauczyciele 

Liczba etatów nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i poradniach 

psychologiczno – pedagogicznych wg stanu na dzień 30 września 

Szkoła  2021 

I Liceum Ogólnokształcące w Rykach 25,07 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach  56,41 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach 43,73 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie 53,26 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie 31,95 

Zespół Szkół w Sobieszynie 22,99 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rykach 9,0 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie 9,24 

Ogółem 251,65 

 

LO  20% 

KKZ 1% 

Technikum 55% 

Branżowa 
Szkoła I St. 

10% 

Policealne 
Studium 

Zawodowe dla 
Dorosłych 13% 

LO dla dorosłych 
1% 

Struktura kształcenia w szkołach publicznych i niepublicznych               
w r. szk. 2021/2022 
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Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego na dzień 30 września 2021 r. 

 

 

 

Powiat Rycki zatrudnia dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Stale rosnąca liczba nauczycieli 

dyplomowanych świadczy o ciągłym podnoszeniu poziomu wiedzy i uzyskiwaniu wyższego stopnia 

awansu zawodowego.  

Kształcenie w zawodach takich jak technik mechanik lotniczy oraz technik dróg i mostów kolejowych 

wymaga zatrudniania osób niebędących nauczycielami, do nauczania specjalistycznych przedmiotów 

zawodowych (art. 15 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe: w uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej 

może być, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie zawodowe uznane 

przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć  z zakresu kształcenia 

zawodowego, z tym że zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego). 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 

 

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach 

ponadgimnazjalnych i poradniach psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych przez 

powiat rycki  

66% 

13% 

16% 

3% 2% 

Liczba nauczycieli wg stopnia awansu 

dyplomowani mianowani kontraktowi stażyści bez stopnia
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Szkoła 

2021 

administracja obsługa 

I Liceum Ogólnokształcące w Rykach 3,0 4,5 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach  4,0 13,0 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach 5,0 8,0 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie 5,0 12,5 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie 3,0 10,0 

Zespół Szkół w Sobieszynie 2,0 9,0 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

w Rykach 

1,0 0,5 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

w Dęblinie 

1,0 0,5 

Ogółem 24,0 58,0 

 

Proces kształcenia i wyrównywanie szans edukacyjnych 

Internaty  

 

Internat  

Liczba 

wychowanków 

Liczba 

miejsc 

Obsada kadrowa (etaty) 

pracownicy 

pedagog. 

pracownicy 

niepedagog. 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1  

w Rykach  

81 83 6,0 6,0 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1  

w Dęblinie 

130 142 11,8 6,5 

Zespół Szkół w Sobieszynie 142 156 8,77 6,0 

Ogółem 353 381 26,57 18,5 
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Widoczny wzrost liczby wychowanków mieszkających w internatach szkolnych spowodowany jest przede 

wszystkich rekrutacją młodzieży ukraińskiej do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych 

Nr 1 w Rykach oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie. Internaty te funkcjonują w systemie 

ciągłym. Natomiast internat Zespołu Szkół w Sobieszynie czynny był od godziny 17.00 w niedziele do 

godzin popołudniowych w piątki oraz podczas zgrupowań. 

Wsparcie materialne dla uczniów 

Stypendium za wyniki w nauce 

W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży w powiecie ryckim” w 2021 

roku dokonano wypłaty stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce dla 81 uczniów na ogólną kwotę 

48.600 zł. Stypendium przyznaje Starosta Rycki na wniosek dyrektora szkoły uczniom, którzy uzyskali 

odpowiednio wysoką średnią ocen ustalaną dla danego typu szkoły, ocenę z zachowania co najmniej 

bardzo dobrą oraz uczestniczyli w olimpiadzie przedmiotowej co najmniej na szczeblu wojewódzkim. 

Wszyscy uczniowie otrzymali stypendium w kwocie 600 zł.  

Stypendia wypłacono w następujących szkołach: 

- I LO w Rykach –  9 uczniów,  kwota ogółem 5.400 zł 

- ZSZ Nr 1 w Rykach –  4 uczniów,  kwota ogółem 2.400 zł 

- ZSZ Nr 2 w Rykach –  15 uczniów,  kwota ogółem 9.000 zł 

- ZSZ Nr 1 w Dęblinie –  26 uczniów,  kwota ogółem 15.600 zł 

- ZSZ Nr 2 w Dęblinie –  27 uczniów,  kwota ogółem 16.200 zł 

 

FINANSOWANIE OŚWIATY 

Źródła finansowania wydatków na oświatę w 2021 r. 

Lp Źródło finansowania Kwota 

1 Subwencja oświatowa 27 215 407,00 

2 Środki ze sprzedaży ryb 612 961,98 

3 
Wpływy z tytułu prowadzonych kursów dla 

młodzieży  
150 080,00 

4 
Środki własne powiatu na działalność 

ekologiczną 
26 999,84 

5 Środki z UE i BP na projekty * 3 535 586,83 
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6 
Dochody własne powiatu - środki z 

wydzielonych rachunków 
130 758,25 

7 Środki własne powiatu  3 599 129,02 

8 
Kompleksowy program dla rodzin  "Za 

życiem" 
54 600,00 

9 

" Pilotażowy program wspierania szkół... 

prowadzących Piony Certyfikowanych 

Wojskowych Klas Mundurowych" 

127 707,54 

  RAZEM 35 453 230,46 

 

Głównym źródłem finansowania wydatków na oświatę jest subwencja oświatowa. Ostateczna wysokość 

subwencji wynikająca z ustawy budżetowej stanowiła kwotę  27.215.407,00 zł. Jak pokazuje powyższy 

wykres subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich wydatków ponoszonych w placówkach 

oświatowych. Aby móc zrealizować wszystkie nałożone na organ prowadzący obowiązki, powiat 

zmuszony jest do finansowania ich dochodami własnymi. Na wydatki w oświacie konieczne było 

przeznaczenie dochodów własnych w kwocie 130.758,25 zł pochodzące z wydzielonych rachunków 

dochodów szkół oraz środków własnych  powiatu w kwocie 3.555.992,08 zł. 

 

 

22 346 231,00 

21 107 796,00 

20 719 856,00 

19 910 593,00 

19 690 799,00 

19 354 159,00 

19 935 164,00 

22 536 945,00 

26 727 941,00 

27 215 407,00 

50 743,14 

311 101,34 

747 808,11 

986 714,78 

2 462 619,63 

2 331 359,61 

3 204 750,22 

3 204 709,10 

2 153 441,95 

3599129,02 

0,00 5 000 000,00 10 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00 25 000 000,00 30 000 000,00
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Finansowanie zadań oświatowych od 2012 roku 

Środki własne powiatu Subwencja oświatowa
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SYTUACJA W OŚWIACIE 

Pomimo że od kilku lat subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich wydatków, sytuacja  

w szkołach i poradniach psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych przez powiat jest stabilna. 

Dyrektorzy w miarę możliwości pozyskują dodatkowe środki finansowe z Unii Europejskiej, dotacji  

i innych źródeł. Dzięki temu szkoły są wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne do kształcenia 

zawodowego, uczniowie mają możliwość wyjazdów na zagraniczne staże zawodowe. Baza dydaktyczna, 

wykształcona kadra pedagogiczna są dobrą promocją szkół. Rekrutacja do klas pierwszych w ostatnich 

latach dokonywana jest na podobnym poziomie, co przy wyludnianiu się powiatu jest niezwykle ważne. 

Dodatkowo każdego roku wzrasta liczba wychowanków w internatach. Ważnym aspektem, na który 

należy zwrócić uwagę w następnych latach, to większy nacisk na jakość kształcenia w szkołach 

ponadpodstawowych. Wskazują na to niezadawalające wyniki z egzaminu maturalnego i egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodzie. 
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PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

 

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowane są przez Wydział Edukacji i Spraw 

Społecznych na podstawie at. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym  

(t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 528), zgodnie z którym powiat wykonuje określone ustawami 

zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: pkt. 2 – promocji   

i ochrony zdrowia.  

Wydział w roku 2020 swoje działania realizował w ramach współpracy z: 

- Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rykach;  

- placówkami oświatowymi z terenu Powiatu Ryckiego;  

- podmiotami działalności leczniczej; 

- Lubelskim Oddziałem NFZ; 

- jednostkami samorządu terytorialnego – Gminami wraz z ich jednostkami 

organizacyjnymi; 

- Starostwami Powiatowymi województwa lubelskiego; 

- jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ryckiego, w tym: Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Rykach, Domem Pomocy Społecznej w Leopoldowie, Ośrodkiem Wsparcia  

w Leopoldowie; 

- Warsztatami Terapii Zajęciowej w Rykach; 

- Kuratorium Oświaty w Lublinie; 

- Pływalnią Powiatową w Rykach;   

-  Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa w/m. 

 

ZADANIA ORGANIZOWANE W TRAKCIE ROKU 

1. Aktualizacja rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego.  

2. Opracowanie harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych w godzinach nocnych oraz 

całodobowych w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy dla miasta Dęblin i Ryki.  

3. Aktualizacja  informatora – wykazu podmiotów leczniczych w Powiecie Ryckim.  

4. 12 października 2021 roku współorganizacja Powiatowych Obchodów Światowego Dnia 

Zdrowia Psychicznego. 

5. Uczestnictwo w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka. 

6. Przygotowanie na stronę internetową powiatu informacji nt. profilaktyki i promocji zdrowia. 
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SZPITAL POWIATOWY W RYKACH 

Szpital Powiatowy w Rykach Sp. z o. o. została powołana przez Powiat Rycki z dniem  

7 stycznia 2019r., została zarejestrowana w  Krajowym Rejestrze Sądowym 17 stycznia 2019 roku 

Nr KRS 0000767134. Rozlicza się z budżetem państwa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w 

Rykach. Powiat Rycki jest właścicielem spółki i posiada 100% udziałów. Spółka jest podmiotem 

leczniczym, działającym w oparciu o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego. Przedmiotem działalności Spółki jest 

szeroko rozumiana działalność medyczna i usługowa, jednak Spółka koncentruje się  

w szczególności na działalności leczniczej dla ogółu ludności zamieszkującej na terenie powiatu 

ryckiego. 

W Spółce w 2021 r. funkcję Prezesa Zarządu pełniła Beata Kocięcka-Gagoś do dnia  

16 sierpnia, a następnie Piotr Kienig od 17sierpnia2021r.,powołany uchwałą Zgromadzenia 

Wspólników nr 6/2021 z 13 sierpnia 2021r. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ryckiego z dnia 7 stycznia 2019 r., Spółka gwarantuje 

nieprzerwany dostęp do świadczeń zdrowotnych mieszkańcom powiatu ryckiego i innym 

pacjentom chcącym korzystać z opieki zdrowotnej. Obecnie, w poszczególnych zakresach 

prowadzonej działalności podstawowej, w Spółce funkcjonują następujące komórki 

organizacyjne: 

A. Lecznictwo szpitalne  

 Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem Kardiologii 

 Oddział Medycyny Paliatywnej 

 Izba Przyjęć 

B. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 

 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej(POZ) 

 Poradnia Kardiologiczna 

 Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 

 Poradnia Ginekologiczna 

 Poradnia Chirurgii Ogólnej 

C. Pracownie 

 Tomografia Komputerowa  

 Endoskopia 

 USG 

 RTG 
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Najważniejszym zadaniem Spółki Szpital Powiatowy w Rykach Sp. z o.o. w 2021 roku było 

zarządzanie szpitalem w czasie pandemii COVID-19,przeciwdziałanie występującej w kraju  

i na świecie choroby COVID-19, zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń 

wywołanych wirusem SARS-CoV2 oraz wzmacnianie zdolności wykonywania świadczeń 

zdrowotnych dla możliwie jak największej liczby pacjentów, przy jednoczesnym dążeniu  

do uzyskania zdolności do bilansowania działalności medycznej.  

Tylko w ten sposób możliwe było budowanie opinii o Szpitalu, jako jednostce dobrze  

i skutecznie leczącej, oferującej pełen zakres leczenia oraz o firmie rzetelnie realizującej swoje cele 

i zobowiązania na rynku usług medycznych. Takie działanie pozwoliły na zdobycie zaufania 

pacjentów i płatnika – LOW NFZ oraz Powiatu Ryckiego.  

Niezmiennie priorytetową kwestią dla spółki jest zachowanie płynności finansowej. 

Panująca w całym kraju przez cały rok epidemia Covid-19 powodowała drastyczny, 

niekontrolowany wzrost kosztów leków, materiałów opatrunkowych, środków jednorazowego 

użytku, środków czystości, a atmosfera niepewności powodowała konieczny wzrost zapasów,  

a w konsekwencji zwiększający się popyt na w/w towary. 

W dniu 25 III 2021r.  ogłoszono oficjalnie wyniki postępowania konkursowego dot. 

Oddziału Paliatywnego, z której wynika, że wygraliśmy konkurs. Następstwem tego w dniu  

12 kwietnia 2021 roku Szpital Powiatowy w Rykach sp. z o. o. uruchomił nowy Oddział 

Medycyny Paliatywnej. Oddział sprawuje opiekę nad pacjentami z zaawansowanymi chorobami 

nie poddającymi się leczeniu przyczynowym. To kompleksowe wsparcie lekarskie, pielęgniarskie, 

psychologiczne i duchowe w schyłkowych stadiach choroby onkologicznej, niewydolności serca, 

niewydolności oddechowej, stwardnieniu rozsianym. Działalność swoją prowadził na 10 łóżkach 

szpitalnych przystosowanych dla osób w ciężkim stanie. Przyjęcia odbywają się w trybie 

planowym na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty po 

wcześniejszym ustaleniu miejsca. Z dniem 1 października oddział został rozszerzony o kolejne  

10 łóżek do stanu 20 łóżek.  

Zarząd Spółki podejmował działania w celu przeciwdziałania występującej w kraju i na 

świecie choroby COVID-19, a także zapobieganiem rozprzestrzeniania się tej choroby  

w podmiocie leczniczym. Utworzenie nowych miejsc dla pacjentów z COVID-19 rozwijanie 

działalności leczniczej i dostosowanie funkcjonowania w warunkach pandemii było olbrzymim 

wyzwaniem logistycznym i organizacyjnym.  

Decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 10 grudnia 2020 od dnia 14 grudnia 2020 roku do 

odwołania szpital posiadał 21 łóżek przeznaczonych do leczenia pacjentów podejrzanych  

o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub zakażonych tym wirusem, w tym 4 łóżka obserwacyjne  

i 2 łóżka respiratorowe. 
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Decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 2 kwietnia 2021 od dnia 2 kwietnia 2021 roku do 

odwołania szpital posiadał 29 łóżek przeznaczonych do leczenia pacjentów podejrzanych  

o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub zakażonych tym wirusem, w tym 4 łóżka obserwacyjne  

i 2 łóżka respiratorowe. 

Decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 17 czerwca 2021 od dnia 1 lipca 2021 roku do 

odwołania szpital posiadał 3 łóżka obserwacyjne przeznaczone do leczenia pacjentów 

podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub zakażonych tym wirusem. 

Decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 12 października 2021 od dnia 13 października 2021 

roku do odwołania szpital posiadał 18 łóżek przeznaczonych do leczenia pacjentów 

podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub zakażonych tym wirusem, w tym 3 łóżka 

obserwacyjne i 2 łóżka respiratorowe. 

Decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 19 października 2021 od dnia 21 października 2021 

roku do odwołania szpital posiadał 45 łóżka przeznaczone do leczenia pacjentów podejrzanych  

o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub zakażonych tym wirusem, w tym 3 łóżka obserwacyjne  

i 4 łóżka respiratorowe. 

Decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 10 listopada 2021 od dnia 9 listopada 2021 roku do 

odwołania szpital posiadał 47 łóżka przeznaczone do leczenia pacjentów podejrzanych  

o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub zakażonych tym wirusem, w tym 3 łóżka obserwacyjne  

i 6 łóżek respiratorowych.                                                                                                                                

Decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 9 grudnia 2021 od dnia 21 grudnia 2021 roku do 

odwołania szpital posiadał 20 łóżek przeznaczonych do leczenia pacjentów podejrzanych  

o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub zakażonych tym wirusem, w tym 3 łóżka obserwacyjne  

i 2 łóżka respiratorowe.  

 

Wniesienie wkładów na kapitał zakładowy spółki zoo „Szpital Powiatowy w Rykach”     

Plan – 1.600.000,00 zł  Wykonanie – 1.000.000,00 zł 

Powiat przekazał środki na zwiększenie kapitału zakładowego spółki „Szpital Powiatowy  

w Rykach” na bieżącą działalność placówki. 

Kapitał zakładowy wpisany do KRS na dzień 31.12.2021r wynosił  6 050000.00 zł. 
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Wykaz uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników w 2021 roku 

 

NUMER 
UCHWAŁY 

DATA CZEGO DOTYCZY 

1/2021. 12.01.2021 w sprawie rezygnacji członka Rady Nadzorczej 

2/2021. 22.01.2021 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej 

3/2021. 29.01.2021 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

4/2021. 30.03.2021 
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań 
finansowych oraz rozporządzeń prawami 

5/2021. 28.07.2021 w sprawie dalszego istnienia spółki 

6/2021. 13.08.2021 w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki-Prezesa Zarządu 

7/2021. 13.08.2021 

w przedmiocie zmiany uchwały  nr 4/2019 Zgromadzenia 
Współników z dnia 26 luty 2019r.  
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu 

8/2021. 22.09.2021 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z 
działalności za 2020 r. 

9/2021. 22.09.2021 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 
za 2020 r. 

10/2021. 22.09.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. 

11/2021 22.09.2021 w sprawie pokrycia straty za 2020 r. 

12/2021 22.09.2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za 2020 r 

13/2021 22.09.2021 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z 
działalności za 2020 r 

14/2021. 22.09.2021 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z 
działalności za 2020 r 

15/2021. 22.09.2021 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z 
działalności za 2020 r 

16/2021. 22.09.2021 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z 
działalności za 2020 r 

17/2021. 22.09.2021 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z 
działalności za 2020 r 

18/2021. 22.09.2021 
w sprawie przyznania wynagrodzenia zmiennego dla Prezesa Zarządu 
Szpitala Powiatowego w Rykach Sp.zo.o. 

19/2021 23.09.2021 w spawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

20/2021. 22.12.2021 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki   Szpitala 
Powiatowego w Rykach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Rykach 
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21/2021. 22.12.2021 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki   Szpitala 
Powiatowego w Rykach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Rykach 

22/2021. 22.12.2021 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki   Szpitala 
Powiatowego w Rykach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Rykach 

23/2021. 22.12.2021 
w sprawie powołania Prezesa  Spółki   Szpitala Powiatowego w 
Rykach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Rykach 

24/2021. 22.12.2021 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/122/19  Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zasad 
kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu, zmienionej 
uchwałami Zgromadzenia Wspólników : nr  10/2019 z dnia 9 
września 2019 r., nr 23/2020 z dnia 19 listopada 2020 r., nr 24/2020 
z dnia 16 grudnia 2020 r., uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników nr 7/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. oraz przyjęcia 
tekstu jednolitego uchwały 
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POMOC SPOŁECZNA 

 

Zadania pomocy społecznej w Powiecie Ryckim wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, które powołane jest do realizacji zadań Powiatu w zakresie polityki społecznej, 

w tym polityki prorodzinnej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz 

wspierania osób niepełnosprawnych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach realizuje zadania w oparciu  o Powiatową 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ryckim na lata 2021 – 2030,  

3-letni Powiatowy Program dot. Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ryckim na lata  2021 – 

2023 oraz Powiatowy Program Działania na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2030. 

W celu realizacji zadań Centrum współpracuje z administracją rządową  i samorządową, 

organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami, związkami, fundacjami, 

stowarzyszeniami, Policją, Sądem i Prokuraturą oraz osobami fizycznymi  i prawnymi. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach realizuje zadania Powiatu Ryckiego z zakresu:  

- pieczy zastępczej, 

- pomocy społecznej, 

- administracji rządowej, 

- zadania określone w innych ustawach i porozumieniach, 

- Uchwałą Zarządu Powiatu Ryckiego Nr LXXXII/376/16 z dnia 7 marca 2016 r. Samorząd 

Powiatowy przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.  Zarząd 

Powiatu Ryckiego wskazał Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach do realizacji ww. 

programu. 

I. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach jest jednostką organizacyjną powiatu, 

która realizuje zadania  z zakresu pomocy społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania  

rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin. 

 Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy prowadzenie poradnictwa 

specjalistycznego: rodzinnego, psychologicznego i socjalnego, skierowanego głównie w stosunku 

do osób dorosłych, które  samodzielnie nie są  w stanie  pokonać trudnych sytuacji życiowych  

i utrzymywać  satysfakcjonujących kontaktów interpersonalnych. 

      Działając we współpracy ze specjalistami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 

podejmujemy działania  w stosunku do rodziców dzieci znajdujących się w  sytuacji  kryzysowej 

lub innej trudnej  powodującej potrzebę lub konieczność wsparcia.  Kierujemy też działania  

w formie poradnictwa rodzinnego, psychologicznego i socjalnego w stosunku do rodzin,  

w których występują czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka. 
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 Działania prowadzone z rodziną obejmują między innymi : 

- pomoc we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 

poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych, 

- ukierunkowanie działań zmierzających do przezwyciężenia powstałych trudności oraz 

minimalizowanie problemów życia codziennego, 

- wskazanie instytucji i organizacji właściwych do rozwiązywania sytuacji problemowych rodziny. 

     Rodziny zastępcze, które mają trudności wychowawcze oraz problemy psychologiczne, 

korzystają ze  specjalistycznego poradnictwa psychologicznego. 

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności socjalne, psychologiczne i rodzinne jest  

świadczone  osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. 

Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy  funkcjonowania  rodziny.  

Rok 2018 2019 2020 2021 Ogółem 

Liczba osób objętych poradnictwem 

rodzinnym 
144 132 88 19 383 

Liczba porad 310 229 177 31 747 

 

Rok 2018 2019 2020 2021 Ogółem 
Liczba osób objętych poradnictwem 
rodzinnym, które doświadczają 
problemów w rodzinach naturalnych i 
zastępczych 

33 39 28 4 104 

 Liczba osób objętych poradnictwem 

rodzinnym z powodu problemów 

życiowych oraz związanych z opieką nad 

osobą chorą i niepełnosprawną 

107 86 57 9 259 

 

Poradnictwo psychologiczne  

W ramach poradnictwa psychologicznego realizowane są  następujące formy pomocy: 

diagnozowanie sytuacji rodzinnej, diagnoza indywidualna, wsparcie, rozmowa psychologiczna 

ukierunkowanie na rozwiązanie problemu, opiniowanie i zaświadczenia. 

Rok 2018 2019 2020 2021 Ogółem 
Liczba osób objętych poradnictwem 
psychologicznym 

49 44 24 35 152 

Liczba sesji poradnictwa 175 173 102 162 612 
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Poradnictwo socjalne 

Pomoc  w formie poradnictwa  socjalnego  realizowana jest poprzez  udzielanie informacji 

mających zastosowanie w konkretnej sprawie danego klienta, przedstawiająca możliwości 

rozwiązania zgłaszanego problemu ze sfery socjalnej oraz  przedstawienie klientowi informacji              

o prawach i uprawnieniach związanych z jego trudną  sytuacją życiową, pomoc w przygotowaniu 

pism urzędowych, przedstawienie  konsekwencji działań. Z tej formy pomocy korzystają osoby, 

które potrzebują ukierunkowania i wiedzy o obowiązujących przepisach z zakresu: prawa 

rodzinnego (dotyczące problematyki rodzinnej, rozwodowej, obowiązku alimentacyjnego, 

egzekucji alimentów, eksmisji  i ochrony praw lokatorów, zabezpieczenia społecznego oraz 

procedur związanych ze skierowaniem na leczenie  uzależnień). 

Rok 2018 2019 2020 2021 Ogółem 

Liczba osób objętych poradnictwem 

socjalnym 
34 32 15 2 83 

 

1 osoba, której udzielono pomocy z zakresu poradnictwa socjalnego, jednocześnie została objęta 

poradnictwem rodzinnym. 1 osoba skorzystała wyłącznie z pomocy w formie poradnictwa 

socjalnego. 

II. INTERWENCJA KRYZYSOWA 

W strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Punkt Interwencji 

Kryzysowej. Osoby, które doświadczają różnych problemów życiowych mogą zgłaszać się do  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach od poniedziałku do piątku w godzinach               

od  7:30 do 18:00 (pn., czw., pt.) od 7:30 do 15:30 (wt., śr.) i otrzymać pomoc ze strony 

pełniących dyżury specjalistów. 

Osoby zgłaszające się do tut. Centrum, które doświadczają przemocy w rodzinie 

otrzymują pomoc, której celem jest przywracanie równowagi psychicznej i umiejętności radzenia 

sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności 

psychospołecznej. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej 

pomocy psychologicznej oraz w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego. 

Formy pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej:  

1. Rozmowa mająca na celu : zrozumienie, odreagowanie emocjonalne, uspokojenie( wyciszenie 

emocjonalne, porządkowanie chaosu uczuć i emocji, pomoc w porządkowaniu spraw bieżących), 

omówienie problemu, wsparcie psychiczne, planowanie działań. 

2. Omówienie zakresu świadczonej pomocy ze strony innych instytucji działających w zakresie 

pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz kontakt z tymi instytucjami. 

Rok 2018 2019 2020 2021 Ogółem 

Liczba osób, którym udzielono 

pomocy 
39 31 23 14 84 

Liczba porad 135 98 82 121 436 
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Oddziaływania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Wśród osób 

stosujących przemoc były osoby warunkowo skazane i warunkowo zwolnione oraz oskarżone lub 

obwinione o stosowanie przemocy.  

Rok 2018 2019 2020 2021 Ogółem 

Liczba osób, którym udzielono 

pomocy 
11 8 1 4 24 

 

Wszystkie osoby, które zgłosiły się do tut. Centrum  otrzymały wiedzę na temat 

kulturowo obyczajowych zjawisk mających wpływ na oblicze  przemocy w rodzinie, wiedzę 

promującą wartości, godność osoby, dobro rodziny i równość płci. Udzielono im pomocy w 

formie poradnictwa psychologicznego, rodzinnego i socjalnego. 

III. PIECZA ZASTĘPCZA  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach zgodnie z zarządzeniem Nr 47/2011 

Starosty Ryckiego z dnia 21 listopada 2011r. realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej ( tj. Dz. U. z 2022r., poz. 447 ) oraz 3-letniego Powiatowego Programu dotyczącego 

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023. 

Rodziny zastępcze są ustanawiane przez sąd rodzinny. Zgodnie z cyt. ustawą rodziny 

zastępcze są obejmowane opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Wsparcie udzielane 

jest również pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej. W ramach swoich 

zadań PCPR w Rykach zorganizowało 4 grupy wsparcia dla rodzin zastępczych zgodnie z 3-

letnim powiatowym programem dotyczącym rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023. 

Ponadto zorganizowane zostały 3 szkolenia dla rodzin zastępczych zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 5 

cyt. ustawy. PCPR w Rykach realizowało również inne zadania wynikające z ustawy. 

W dniu 02.06.2021r  w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Rykach 

odbyło się spotkanie rodzin zastępczych z Powiatu Ryckiego. W trakcie spotkania uczczone 

zostało Święto Rodzicielstwa Zastępczego, które przypada na dzień 30 maja. Wszystkie rodziny 

w dowód uznania  w pełnieniu tej jakże ważnej roli otrzymały adresy okolicznościowe. 

Liczba rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w tych rodzinach 

 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 
Liczba rodzin 
zastępczych 

48 43 40 45 

Liczba dzieci w 
rodzinach 
zastępczych 

61 54 50 53 

 

Liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych była malejąca. Niewielki wzrost 

nastąpił w 2021r. W efekcie pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentów rodzin w gminach, do 2020r. 

nieznacznie zmniejszyła się liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych. Powiatowe 
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Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach podejmuje działania mające na celu pozyskanie 

kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym  

Rodzaje świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym: 

- comiesięczne świadczenia wypłacane wszystkim rodzinom zastępczym na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka  

- dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego   

- świadczenie na utrzymanie domu jednorodzinnego  

-   świadczenia jednorazowe w związku z przyjęciem dziecka  do rodziny zastępczej 

- wynagrodzenie za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej  

- dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko do 18 roku życia. 

 Łączna kwota świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym 

 
2018r. 

 
2019r. 2020r. 2021r. 

790 767,61 zł 792 861,89 zł 
 

709 309,02 zł 
 

676 589,27 zł 

 

 

 

IV USAMODZIELNIENIA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW RODZIN 

ZASTĘPCZYCH, PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH ORAZ 

MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH   

Osobom opuszczającym, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinną lub instytucjonalną pieczę 

zastępczą na podstawie ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022r. 

poz. 447 ) oraz osobom pełnoletnim opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 

ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, 

specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową 

opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy zgodnie z ustawa o pomocy społecznej 

przyznawana jest pomoc finansowa na: kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz 

zagospodarowanie.  

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                 

pełnoletni wychowanek może pozostać w dotychczasowej rodzinie zastępczej jeżeli się uczy, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat. W ww. okresie rodzina zastępcza w dalszym ciągu 

otrzymuje świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania wychowanka 

 

 



 

 

53 

 

Świadczenia wypłacone dla usamodzielnianych wychowanków. 

Forma pieczy 
zastępczej 

2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 

Rodziny zastępcze 120 516,57 zł 101 155,79 zł 81 067,26 zł 

 

70 287,20 zł 

Placówki 
opiekuńczo-
wychowawcze 

45 718,68  zł 

 

76 696,79  zł 30 283,00 zł 

 

36 572,28 zł 

 

Dużym zagrożeniem powstawania patologii u pełnoletnich wychowanków 

opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki jest ich powrót do dysfunkcyjnych środowisk 

rodzinnych. Sytuacja taka spowodowana jest brakiem mieszkań socjalnych oraz mieszkań 

chronionych.     

Problem ten w dużej mierze dotyczy osób opuszczających placówki. Pełnoletni 

wychowankowie rodzin zastępczych bardzo często mają możliwość uzyskania wsparcia oraz 

dalszego pobytu u byłej rodziny zastępczej, szczególnie, że są to głównie rodziny spokrewnione        

z wychowankiem.  

Wielu wychowanków korzysta z ww. możliwości, dlatego zmniejszyła się kwota świadczeń 

wypłacana usamodzielnianym wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze.  

Zwiększa się natomiast liczba osób pełnoletnich opuszczających placówki opiekuńczo-

wychowawcze i ubiegających się o świadczenia z tytułu usamodzielnienia. 

 

V. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

1. DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  LEOPOLDOWIE 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu, wieku choroby lub 

niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować  w codziennym życiu, której nie 

można zapewnić  niezbędnej pomocy w formie usług  opiekuńczych, przysługuje prawo                         

do  umieszczenia w  domu pomocy społecznej.  Dom Pomocy Społecznej im. Siostry Heleny 

Drozdowskiej w Leopoldowie jest jednostką organizacyjną powiatu ryckiego -typu 

stacjonarnego,  zapewniającą  całodobową opiekę dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku         

i przewlekle somatycznie chorych.  

Dom dysponuje 55 miejscami statutowymi. Starosta Rycki przy pomocy 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach sprawuje nadzór merytoryczny nad 

Domem Pomocy Społecznej w Leopoldowie. 

Mieszkańcy DPS-u  zostali skierowani przez gminy ich ostatniego zamieszkania                             

i umieszczeni w DPS na podstawie decyzji o umieszczeniu - wydanych  z upoważnienia Starosty 

Ryckiego, przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach. 
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            2.  OŚRODEK  WSPARCIA  W  LEOPOLDOWIE 

Ośrodek Wsparcia w Leopoldowie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Jest 

to placówka pobytu dziennego, która stanowi ogniwo oparcia społecznego dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi i odnosi się do osób: Chorych psychicznie, niepełnosprawnych 

intelektualnie i wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zaliczane są do 

zaburzeń psychicznych. Ośrodek Wsparcia posiada  aktualnie 22 miejsca statutowe. 

Organem  prowadzącym  jest  Zarząd  Powiatu  w  Rykach, natomiast Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach realizuje zadanie administracji rządowej zlecone dla 

powiatu ryckiego. 

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają 

częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane 

usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku 

wsparcia. Wszystkie osoby objęte tą  formą pomocy zostały  skierowane do Ośrodka Wsparcia w 

Leopoldowie na podstawie decyzji o skierowaniu wydanych przez  działającego z upoważnienia 

Starosty Ryckiego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach.     

VI. REALIZACJA  ZADAŃ  Z  ZAKRESU  REHABILITACJI  SPOŁECZNEJ 

I  ZAWODWOWEJ  FINANSOWANYCH  ZE  ŚRODKÓW  PFRON 

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane w 

ramach algorytmu dla Powiatu Ryckiego na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 

sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

( Dz. U. z 2021r., poz. 573 ze zm.). Realizatorem zadań z zakresu rehabilitacji społecznej jest 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach a rehabilitacji zawodowej – Powiatowy Urząd 

Pracy w Rykach.  

Przyznane środki finansowe są wydatkowane w pełniej wysokości, które i tak nie 

zabezpieczają potrzeb w tym zakresie dla uprawnionych osób z niepełnosprawnością 

zamieszkujących na terenie Powiatu Ryckiego. 

Informacja z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zastały przeznaczone 

środki finansowe PFRON, przypadające według algorytmu w  2018, 2019,2019r., 2021r. dla 

Powiatu Ryckiego (w zł) 

  2018r.  2019r.  2020r. 2021r. 

I. Środki finansowe na zadania z 

zakresu rehabilitacji zawodowej, w 

tym na: 

25 000,00 35 657,00 zł 6 700,00  

 

11 522,01  

1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska 

pracy utworzonego przez pracodawcę dla 

osoby niepełnosprawnej (art. 26 e) 

0 21 957,00 0 0 
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zadanie realizowane przez PUP 

2. Przyznanie jednorazowych środków  na 

podjęcie działalności gospodarczej lub 

rolniczej albo wniesienie wkładu do 

spółdzielni socjalnej (art. 12a) 

zadanie realizowane przez PUP 

25 000,00 0 0 0 

3. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi 

rynku pracy dla osób niepełnosprawnych 

poszukujących pracy i niepozostających w 

zatrudnieniu (art. 11) 

zadanie realizowane przez PUP 

0 13 700,00 6 700,00 11 522,01 

II. Środki finansowe na zadania z 

zakresu rehabilitacji społecznej, w 

tym na: 

1 924 617,00 2 107 506,00 

 

2 393 966,00 

 

2 596 650,78 

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych  

(art. 35a, ust.1, pkt 7, lit.a) 

zadanie realizowane przez PCPR 

 

DZIECI 

57 117,00 

 

DOROŚLI 

49 231,00 

 

DZIECI 

56 405,00 

 

DOROŚLI 

103 734,00 

 

DZIECI 

55 328,00 

 

DOROŚLI 

80 070,00 

 

DZIECI 

69 072,00 

 

DOROŚLI 

99 555,00 

2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji 

i turystyki 

(art. 35a, ust 1, pkt 7, lit.b) 

zadanie realizowane przez PCPR 

 

15 646,00 

 

18 600,00 

 

11 800,00 

 

20 600,00 

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w; 

-  sprzęt rehabilitacyjny,  

17 931,00 41 041,83 35 598,00 37 034,45 

-  przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przeznaczone osobom 
niepełnosprawnym na podstawie 
odrębnych przepisów (art. 35a, ust. 1, 
pkt 7, lit.c) 

zadanie realizowane przez PCPR  

 

290 696,00 

 

254 019,52 

 

 299 472,00 

 

 

363 232,40 

4. Dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu 
się i technicznych w związku z 
indywidualnymi potrzebami osób 

 

83 336,00 

 

95 545,65 

 

169 538 

 

162 996,93 
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niepełnosprawnych 

(art. 35a, ust 1, pkt 7, lit.d) 

zadanie realizowane przez PCPR 

 

5. Zobowiązania dotyczące 
dofinansowania kosztów działania 
warsztatów terapii zajęciowej (art. 35 a, 
pkt 8) 

1 410 660,00 1 538 160,00 1 742 160,00 1 844 160,00 

III. Środki finansowe dla powiatu 

ogółem: 

1 949 617,00 2 143 163,00 2 400 666,00 2 608 172,79 

 

WARSZTATY  TERAPII  ZAJĘCIOWEJ 

 

W Powiecie Ryckim działają 2 warsztaty terapii zajęciowej:  

- Warsztat Terapii Zajęciowej w Rykach utworzony 15.12.2003r., którego organem 

prowadzącym jest  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 

w Rykach. WTZ przeznaczony jest dla 60 uczestników.  

Zajęcia odbywają się w 12 pracowniach: 

- Warsztat Terapii Zajęciowej w Dęblinie utworzony 14.12.2004r., którego organem 

prowadzącym jest Urząd Miasta Dęblin. 

WTZ  przeznaczony jest dla 25 uczestników. Zajęcia odbywają się w 5 pracowniach. 

WTZ finansowane są ze środków PFRON oraz środków Powiatu. Kwota wydatkowana 

na działalność WTZ ze środków PFRON stanowi iloczyn liczby uczestników Warsztatów                          

i kwoty śr. PFRON wg algorytmu. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu 

przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 1605 ze zm),  wysokość kwoty 

na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ wyniosła                     

w 2021r.  – 21 696 zł środków PFRON (Kwota wzrosła w stosunku do roku 2020 o 1 200 zł 

rocznie na uczestnika).  

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowią 90% 

kosztów działalności Warsztatów. Samorząd powiatowy zobowiązany jest pokryć co najmniej 

10% tych kosztów 

Roczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ, finansowany ze środków 

Powiatu wynosił w 2021r. – 2 410,70 zł (ww. kwota w stosunku do roku 2020 jest większa                                         

o  133,30 zł w skali roku na uczestnika). 
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KWOTA WYDATKOWANA: 

Rok Środki PFRON Środki Powiatu Razem 
 WTZ RYKI WTZ 

DĘBLIN 
WTZ RYKI WTZ 

DĘBLIN 
 

2018 994 377 414 900 110 486 46 100 1 565 863 
2019 1 085 760 452 400 120 640 50 267 1 709 067 
2020 1 299 760 512 400 136 640 56 935 1 935 735 
2021 1 301 760 542 400 144 642 60 268 2 049 070 

 

Prawidłowość funkcjonowania WTZ sprawdzana była na podstawie sprawozdania rocznego 

Warsztatów, kwartalnych rozliczeń z wydatkowania środków Powiatu i PFRON oraz kontroli 

problemowej i finansowej przeprowadzonych w siedzibie WTZ. W 2021r. przeprowadzono po 

dwie kontrole finansowo-merytoryczne w WTZ w Rykach i WTZ w Dęblinie. Wyniki 

przeprowadzonych kontroli przedstawiane zostały w protokołach pokontrolnych. 

 

                                 PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 

 Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Ryckiego Nr LXXXII/376/16 z dnia 7 marca 

2016r. Samorząd Powiatowy przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd”. Zarząd Powiatu Ryckiego wskazał Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach 

do realizacji ww. programu.  

 Cel główny programu – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 

uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.    

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” obejmuje dwa moduły:  

- Moduł I – Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową 

- Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

Środki przeznaczone na realizację zadania:  

 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 
 Liczba 

umów 
kwota liczba 

umów 
kwota Liczba 

umów 
kwota Liczba 

umów 
kwota 

MODUŁ I 13 46 951 18 72 137 21 121 104 26 162 352 
MODUŁ II 54 146 597 32 78 694 36 104 014 38 132 223 

 

VII. WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

- brak Ośrodka Interwenci Kryzysowej zapewniającego całodobowe schronienie dla rodziny               

w szczególnej sytuacji kryzysowej (przemoc domowa) 
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VIII. ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ  

 

- brak placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz mieszkań chronionych 

- brak kandydatów na rodziny zastępcze pomimo prowadzonych kampanii poprzez ogłoszenia                    

w prasie lokalnej, w parafiach w powiecie oraz na stronie internetowej Centrum oraz współpracy 

z urzędami miast i gmin na terenie Powiatu - rozsyłanie ulotek promujących rodzicielstwo 

zastępcze z prośbą o zamieszczenie ich na tablicach ogłoszeń tych urzędów. 
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PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 
AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY 

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach realizuje swoje zadania zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265  

z późn. zm.). Powiat rycki w swych granicach obejmuje następujące gminy: Kłoczew, 

Nowodwór, Ułęż, Stężyca, miasto Dęblin, w którym znajduje się Filia Powiatowego Urzędu 

Pracy oraz miasto i gminę Ryki. 

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE  

W ewidencji prowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach, wg stanu  

na koniec grudnia 2021 r. zarejestrowanych było 1449 osób bezrobotnych, w tym 750 kobiet, 

(51,75% ogółu zarejestrowanych). Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy to 1266 osób (tj. 87,37% ogółu), w tym 670 kobiet. Liczba bezrobotnych 

zamieszkałych na wsi wyniosła na koniec roku 797 osób, tj. 55% ogółu zarejestrowanych, w 

tym 412 kobiet. Ponadto w ewidencji widniało 48 osób poszukujących pracy, w tym 18 kobiet. 

Na koniec 2021 r., zarejestrowanych było 143 osoby bezrobotnwe z prawem do zasiłku 

(9,86% z ogółu zarejestrowanych), w tym 80 kobiet. 

Stopa bezrobocia w powiecie ryckim w latach 2020 – 2021.  
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W 2021 roku, do końca marca poziom bezrobocia w powiecie ryckim utrzymywał się 

na poziomie wyższym niż w 2020 roku. Od  kwietnia 2021 stopa bezrobocia spadła i do końca 

roku utrzymywała się poniżej poziomu z roku ubiegłego.  Na koniec 2021 roku stopa ta 

wyniosła 6,5% (spadek w stosunku rocznym o 1 punkt procentowy) i była niższa od  średniej 

stopy  w województwie lubelskim (7,2%), ale wyższa niż w skali kraju (tj. 5,4%). 
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REJESTRACJA I EWIDENCJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH 

PRACY. 

W przeciągu całego 2021 roku zarejestrowano łącznie 2003 osoby bezrobotne, zaś wyłączono  

z ewidencji 2255 osób – w ujęciu narastającym.  W 2021 roku urząd wydał 4911 decyzji 

administracyjnych oraz 723 zaświadczeń. 

Liczba i rodzaj wydanych zaświadczeń 

Rodzaj zaświadczenia Ryki Dęblin Razem 

Zaświadczenie o zarejestrowaniu się 360 221 581 

Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu 14 8 22 

Zaświadczenie RP – 7  83 37 120 

Razem 457 266 723 

 

Ponadto udzielono odpowiedzi na 109 wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych 

osobowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy (Ryki – 55, Dęblin – 54). Wnioski były 

składane m.in. przez policję, prokuraturę, komorników sądowych, Państwową Inspekcję Pracy. 

DZIAŁANIA NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH 

USŁUGI RYNKU PRACY 

Pośrednictwo pracy:  

W 2020 r. 1290 ofert pracy i było ich więcej o 112 niż w 2020r. Na oferty pracy wydano 1638 

skierowań do pracy. Ponadto w dyspozycji urzędu było 315 ofert pracy w ramach sieci EURES. 

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach oraz Filii w Dęblinie łącznie wpłynęły 524 

oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz 1122 wniosków o wydanie 

zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, oraz wydano 28 informacji Starosty na temat 

możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy 

cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy 
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Liczba ofert pracy w latach 2020/2021 

 

Poradnictwo zawodowe 

Poradnictwo indywidualne 

W roku 2021 udzielono 350 porad, z których skorzystało 344 osoby (niektóre osoby miały więcej 

niż 1 poradę). W ramach porady przeprowadzonej w formie indywidualnej odnotowano 668 

wizyt.  

Poradnictwo grupowe 

W 2021 r. udzielono porad grupowych 24 osobom w  4 grupach. 

Informacja zawodowa                                                                   

Liczba udzielonych informacji zawodowych: 

- indywidualnych – dla 821 osób, 

- dla zorganizowanych grup – 2, w których uczestniczyło łącznie 7 osób. 

Szkolenia 

W roku 2021, zorganizowano 8 szkoleń indywidualnych, 7 szkoleń w ramach bonu 

szkoleniowego  i 9 szkoleń grupowych dla 106 osób. 

INSTRUMENTY RYNKU PRACY I INNE FORMY POMOCY BEZROBOTNYM  

I PRACODAWCOM 

Dla osób, które nie mogą znaleźć zatrudnienia bez dodatkowego wsparcia, urząd może  

sfinansować pomoc w ramach instrumentów rynku pracy. W 2021r. 609 bezrobotnych 

skorzystało z takiej pomocy. Źródłem finasowania był Fundusz Pracy i środki z Unii 

Europejskiej. 
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Wyszczególnienie 

Fundusz 

Pracy,    w tym 

rezerwy           i 

programy 

regionalne 

PO WER RPO WL Ogółem 

Staż 110 102 86 298 

Szkolenie (w tym bon szkoleniowy) 10 63 47 120 

Doposażenie stanowiska pracy 10 4 15 29 

Dotacja na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 
26 12 14 52 

Prace interwencyjne 38 0 0 38 

Roboty publiczne 38 0 0 38 

Prace społecznie użyteczne 0 0 0 0 

Studia podyplomowe 2 0 0 2 

Bon zatrudnieniowy 0 0 0 0 

Bon na zasiedlenie 19 13 - 32 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 132 - - 132 

Razem 385 194 162 741 
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DZIAŁANIA URZĘDU W RAMACH PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM PANDEMII 

NA RYNKU PRACY (TARCZE ANTYKRYZYSOWE) 

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w ramach tzw. tarczy antykryzysowej do 

31.12.2021 r. 

Podstawa 

prawna z 

ustawy o 

COVID 

Rodzaj wsparcia 
Liczba 

umów 
Kwota w zł 

15zzd pożyczka dla mikroprzedsiębiorców 14 70 000,00 

15zzda pożyczka dla organizacji pozarządowych 1 2 093,47 

15zzc 
dofinansowanie kosztów działalności dla 

samozatrudnionych 
52 259 000,00 

15zzb dofinansowanie wynagrodzeń pracowników MŚP* 11 851 529,22 

15zze 
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników 

organizacji pozarządowych 
0 0,00 

15zze4 
dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw 

określonych branż 
56 280 000,00 

15zze4 - 

rozporządzenie 

dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw 

określonych branż 
546 2 730 000,00 

15zze4a 
dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw 

określonych branż  (sklepiki szkolne) 
15 75 000,00 

  RAZEM 695 4 267 622,69 

 

*W ramach art. 15zzb wsparciem objęto 127 miejsc pracy 
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Podsumowanie 

Rok 2021 w powiecie ryckim był czasem łagodzenia negatywnych skutków pandemii 

koronawirusa i względnej stabilizacji sytuacji na rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy  

w Rykach realizował zadania związane z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych oraz 

kontynuował zadania wynikające z ustawy o COVID-19, czyli tzw. tarczy antykryzysowej. 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmalała z 1701 osób na koniec 2020 r. do 1449 

osób na koniec 2021 r. (stopa bezrobocia w powiecie spadła 7,5% do 6,5%). Wśród 

zarejestrowanych, podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej było osób długotrwale 

bezrobotnych (57%), osób do 30 roku życia (31,4%) oraz osób powyżej 50 roku życia (25,1%). 

Spadkowi bezrobocia towarzyszył wzrost liczby ofert pracy, których zgłoszono 1290 (w 2020 r. – 

1178 ofert), w tym 869 ofert pracy niesubsydiowanej.  

W roku 2021 PUP w Rykach dysponował kwotą 10 871 560,26 zł, z tego:  

 5 841 560,26 zł na działania aktywizacyjne dla bezrobotnych – ze środków Funduszu 

Pracy, środków EFS w związku z realizacją projektów w ramach POWER i RPO WL, oraz 

programów regionalnych „Drogi – Mosty – Rzeki (V)” oraz „Młody przedsiębiorczy II”, 

 4 780 000,00 zł na działania związane z realizacją instrumentów wprowadzonych  

w ramach tarczy antykryzysowej,  

 250 000,00 zł na działania związane z Krajowym Funduszem Szkoleniowym. 

Zaktywizowano łącznie 609 osób bezrobotnych. Osoby otrzymały wsparcie m.in.  

w ramach staży zawodowych, szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, bonu na 

zasiedlenie, dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (utworzono 52 nowe firmy) 

oraz zatrudnienia w ramach refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy. Efektywność 

zatrudnieniowa podstawowych usług i instrumentów rynku pracy wyniosła 79,44%, a 

efektywność kosztowa 14 100,78 zł. Ponadto w ramach KFS sfinansowano szkolenia dla 132 

osób, w tym pracowników i właścicieli firm działających na lokalnym rynku pracy,  

a tym samym wsparciem objęto 38 podmiotów gospodarczych. 

Urząd prowadził też działania pomocowe dla przedsiębiorców w ramach tarczy 

antykryzysowej. Zawarto 695 umów (dofinansowanie zatrudnienia, dofinansowanie kosztów 

bieżącej działalności, dotacje branżowe), na podstawie których przedsiębiorcy i inne uprawnione 

podmioty z terenu powiatu ryckiego otrzymali wsparcie finansowe na kwotę 4 267 622,69 zł. 

Umowy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników podpisane z 11 

podmiotami pozwoliły na utrzymanie 127 miejsc pracy. 
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OCHRONA PRAW KONSUMENTA 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania Powiatu Ryckiego na podstawie ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.) 

oraz innych przepisów szczególnych. Zgodnie z przepisem art. 40 ww. ustawy rzecznika 

wyodrębnia się organizacyjnie w strukturze starostwa powiatowego, a w powiatach powyżej 100 

tys. mieszkańców i w miastach na prawach powiatu rzecznik może wykonywać swoje zadania w 

ramach wyodrębnionego biura.  

 

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU 

 

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 

ochrony interesów konsumentów. 

  

 Porady oraz informacje udzielone telefonicznie i osobiście – 423 w tym: telefonicznie – 290 i 

osobiście – 133; 

 Porady i informacje udzielone za pośrednictwem poczty elektronicznej – 7 

 Wystąpienia do przedsiębiorców – 26; 

 Pozwy przygotowane konsumentom – 0; 

 Sprawy sądowe z udziałem rzecznika – 0; 

 

Łącznie – 456 spraw. 

 

Udzielanie bezpłatnych porad i informacji prawnej odbywa się głównie w formie 

bezpośredniego kontaktu z interesantami zgłaszającymi się do Starostwa Powiatowego w Rykach 

oraz drogą telefoniczną. W roku 2021 w związku z ogólnoświatową pandemią covid 19 i 

związanymi z tym obostrzeniami epidemiologicznymi zdecydowanie zmniejszyła się ilość porad. 

Z zachowaniem reżimu związanego z pandemią Rzecznik spotykał się z konsumentami w ramach 

swojej pracy w miejscach wyznaczonych w pomieszczeniach Starostwa z zachowaniem 

bezpieczeństwa swojego jak i konsumentów.  W 2021r. zmniejszyła  się ilość porad udzielanych 

osobiście natomiast zdecydowanie zwiększyła się ilość porad drogą telefoniczną z powodu 

pandemii covid 19. 
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W roku 2021 r., podobnie jak w latach ubiegłych, konsumenci najczęściej zgłaszali się do 

rzecznika konsumentów w sprawach dotyczących umów sprzedaży (245 porad 

telefonicznych) i (133 porad osobistych). 

Spory powstałe w związku z umowami sprzedaży dotyczyły głównie zakupu obuwia i odzieży (53 

porad), elementów wyposażenia mieszkania (12 porad), sprzętu AGD i RTV (32 porad), 

urządzeń komputerowych i akcesoriów (16 porad,), urządzeń o charakterze motoryzacyjnym (22 

porady,) i innych tj. urządzenia medyczne, kolektory, piece grzewcze, piły, kosiarki, pompy 

wodne itp. (43 porady). Mniej liczną grupę stanowiły umowy sprzedaży artykułów spożywczych 

(35 porad), czy artykułów chemicznych kosmetyków (32 porady).  

Spory powstałe w związku z umowami sprzedaży dotyczyły głównie zakupu obuwia i odzieży (43 

porady), elementów wyposażenia mieszkania (12 porad), sprzętu AGD i RTV (33 porad), 

urządzeń komputerowych i akcesoriów (15 porad,), urządzeń o charakterze motoryzacyjnym (8 

porad,) i innych tj. urządzenia medyczne, kolektory, piece grzewcze, piły, kosiarki, pompy wodne 

itp. (8 porad). Mniej liczną grupę stanowiły umowy sprzedaży artykułów spożywczych (7 porad), 

czy artykułów chemicznych kosmetyków (7 porad).  

Drugą grupę pod względem liczebności zgłoszeń stanowiły sprawy dotyczące świadczonych 

przez przedsiębiorców usług (45 porad telefonicznych) W tej kategorii spraw najliczniej 

zgłaszali się do rzecznika konsumenci będący odbiorcami usług telekomunikacyjnych, w tym 

usług świadczonych przez sieci komórkowe, operatorów telewizji kablowych i platformy cyfrowe 

oraz konsumenci zawierający umowy o świadczenie usług dostawy energii, gazu ciepła, wody, 

wywozu nieczystości w sumie w obu przypadkach (20 porad). Kolejna grupa to sprawy z zakresu 

usług remontowo-budowlanych i wyposażenia wnętrz (7 porad) oraz usług finansowych (4 

porady) i ubezpieczeniowych (11 porad). 

Trzecią grupę spraw stanowią umowy zawierane przez konsumentów poza lokalem 

przedsiębiorstwa oraz na odległość. W 2021 r. odnotowano 3 porady w przedmiotowym 

zakresie. 

Coraz więcej konsumentów dokonuje zakupów na odległość (telefonicznie i za pośrednictwem 

Internetu). W związku z powyższym, wzrasta liczba zapytań dotyczących ewentualnej możliwości 

rezygnacji z zakupionego towaru, sposobu odesłania towaru, jak i sposobu dokonania zwrotu 

wzajemnie udzielonych świadczeń. Na skutek zastosowanych przez sprzedawców technik 

marketingowych (niejednokrotnie mających znamiona nieuczciwych praktyk rynkowych) 

konsumenci podpisują przedstawione im dokumenty, wśród których, jak się później okazuje, 

znajdują się umowy kredytowe z bankiem o wartości kilku lub kilkunastu tysięcy złotych. 
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Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w 

zakresie ochrony interesów konsumentów. 

 

W roku 2021 nie został złożony żaden wniosek w sprawie stanowienia i zmian przepisów prawa 

miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

 

Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. 

 

Wystąpienia rzecznika do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony i praw konsumentów 

dotyczyły przede wszystkim podjętych interwencji i mediacji w toczących się sprawach z 

udziałem konsumentów.  

W 2021 r. Rzecznik występował na piśmie do przedsiębiorców w 26 sprawach. z czego w 90% 

spraw uwzględniono roszczenia konsumentów, 4 interwencje przyniosło negatywny wynik, a 4 

sprawy są w toku. 

 

Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się 

postępowań. 

 

W roku 2021 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Rykach nie sporządzał pozwu 

konsumenckiego 

 

Działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym. 

 

Działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 

Rykach ograniczają się do udzielania konsumentom informacji, wyrażania opinii, udostępniania 

treści aktów prawnych, broszur informacyjnych oraz poradników. W 2021r. Rzecznik na 

zaproszenie wielu podmiotów miał uczestniczyć  w spotkaniach z mieszkańcami powiatu ale w 

związku z pandemią wszystkie zaplanowane spotkania zostały przez organizatorów odwołane ale 

to nie znaczy, że się nie odbędą. Myślę, że 2022r. będzie rokiem o zwiększonej aktywności 

rzecznika jeżeli chodzi o spotkania z mieszkańcami powiatu jak to bywało w poprzednich latach 

ale będzie to w dużej mierze zależało od sytuacji epidemiologicznej naszego państwa. 

Regularnie aktualizowana jest baza informacji prawnych, wzorów pism i publikacji na stronie 

internetowej Powiatu Ryckiego.  
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GEODEZJA, KARTOGRAFIA, KATASTER, 
GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 

SKARBU PAŃSTWA 

Zadania wykonuje Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości. 

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj, Dz.U. z 2018 

r., poz. 2204 ze zm.), Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 

z 2019 r., poz.725) oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  

(tj. Dz. u. z 2017 r., poz. 1161) w roku 2018 zrealizowano następujące zadania: 

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI: 

1. Zarządzanie i prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa  o pow. 707 ha, co 

stanowi 464 działki ewidencyjnych. 

2. Sporządzenie wykazu należności na 2021 r. z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie 

wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

nieruchomości (naliczenia opłat i weryfikacja z KW) – 28 spraw, 

3. Sporządzenie wykazu należności na 2021 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

Skarbu Państwa (naliczenie opłat i weryfikacja z KW) - 112 pozycji, 

4. Sporządzanie wykazu należności z tytułu trwałego zarządu – 18 nieruchomości, 

5. Regulacja stanu prawnego nieruchomości – 11 nieruchomości,  

6. Inne czynności związane z regulacją stanu prawnego – 19 spraw 

7. Zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości– 1 sprawa, 

8. Sprawy sądowe – 1 sprawa 

9. Okresowa aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 6 nieruchomości, 

10. Zarządzanie nieruchomościami udostępnionych z zasobu Skarbu Państwa w trwały zarząd – 

18 nieruchomości, 

11. Dzierżawa nieruchomości i naliczenie opłat – 1 nieruchomość, 

12. Ustalanie stanu prawnego nieruchomości wynikających z ustawy Przepisy wprowadzające 

ustawę o KRS – 11 spraw, 

13. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa polegające na ewidencjonowaniu 

nieruchomości, dokonywanie zmian w ewidencji  - 12 spraw 

14. Ograniczenie prawa własności na cele publiczne   – 6 spraw, 

15. Inne czynności związane z ograniczeniem prawa własności - 53 

16. Monitorowanie przebiegu postepowań windykacyjnych w sprawach należności z tytułu 

zaległych opłat za użytkowanie wieczyste  -  71 spraw 
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17. Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości (naliczenie, rozłożenie na raty, bonifikaty, 

nowe opłaty; przeniesienie opłaty, ustalenie i zmiana stawki procentowej)  –   437 spraw, 

18. Inne czynności związane z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego – 104 sprawy 

19. Opiniowanie podziału nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa - 2 działki, 

20. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań zamówień publicznych (w tym sporządzenie 

rocznych sprawozdań) – 10 spraw, 

21. Sporządzenie umów w sprawach zamówień publicznych – 10 umów, 

22. Weryfikacja operatów szacunkowych – 88 , 

23. Sprawozdawczość z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu państwa – 15 

sprawozdań, 

24. Plan budżetu i inne sprawy związane z budżetem – 7 spraw, 

25. Ustalanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi – 45 postępowań, 

26. Inne czynności związane z ustaleniem odszkodowań w tym odwołania  -   552, 

27. Służebność gruntowa –  1 sprawa,  

28. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości – 1  sprawa, 

29. Deklaracje na podatek od nieruchomości – 6 nieruchomości, 

30. Wygaszenie prawa trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa – 6 spraw (decyzji), 

31. Ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa w wykazie (analiza danych, o których 

mowa w art. 10 ustawy o  KZN)  – 2 wykazy, 

32. Sporządzanie opinii o nieruchomościach (art. 11 ustawy o KZN)  - 2 opinie, 

33. Uwłaszczenie z mocy prawa w tym potwierdzenie lub odmowa przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności z urzędu lub na wniosek  - 4 sprawy, 

34. Realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem nieruchomości  i ochroną majątku oraz 

czynności związane z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa – 1 

nieruchomość, 

35. Zawarcie umów związanych z administrowaniem nieruchomości  Skarbu Państwa  – 6 umów, 

36. Inne sprawy związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 38. 

 

GEODEZJA, KARTOGRAFII I KATASTRU NIERUCHOMOŚCI: 

Wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków: 

1. Ok. 5850 zawiadomień o wprowadzonych zmianach w operacie EGiB.  

Wydawanie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego: 

1. Wydano 654 - wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, 

2. Wydano 13 885  – wypisów z ewidencji gruntów i budynków, 
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3. Wydano 2529 – map do celów opiniodawczych oraz poświadczeń i zaświadczeń (np. o 

posiadaniu gospodarstwa), 

4. Ujawniono 660 – transakcji w rejestrze cen nieruchomości, 

Prace geodezyjne i kartograficzne: 

1. Wpłynęło 1 755 – zgłoszeń robót geodezyjnych,  

2. Przyjęto do zasobu 1 684 – operaty techniczne (zweryfikowano, dopisano do zasobu oraz 

ujawniono w części kartograficznej zasobu). 

Pozostałe: 

1. Wydano 29 decyzje w sprawie zmian  klasyfikacji gleboznawczej gruntów i połączeń 

działek.    

2. Wydano 14 – upoważnień dla klasyfikatorów do przeprowadzenia gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów, 

3. Wydano 130 – opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i ujawniono ich 

przebieg w części kartograficznej, w tym 92 opinie w całości elektronicznie, 

4. Wykonano skanowanie operatów technicznych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i 

Kartograficznego – 38 mb, 

5. Sporządzano roczne sprawozdania i ankiety z zakresu ewidencji gruntów i budynków, 

mapy zasadniczej, sieci uzbrojenia terenu, osnów itp. 

6. Przygotowano i przekazywano dane z ewidencji gruntów i budynków do Agencji 

Restrukturyzacji, Modernizacji  i Rolnictwa (część graficzna i opisowa), 

7. Przygotowano i przekazano dane z ewidencji gruntów i budynków na wnioski o 

udostępnianie informacji z rejestru publicznego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, 

Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa, Wód Polskich, itp. 

8. Przygotowano i przekazano dane  z ewidencji gruntów i budynków (EGiB) i mapy 

zasadniczej z terenu Powiatu Ryckiego Marszałkowi Województwa Lubelskiego, 

9. Przygotowano i przekazano dane z mapy zasadniczej na wnioski o udostępnianie 

informacji z rejestru publicznego gminom w celu sporządzenia planów zagospodarowania 

przestrzennego terenu, 

10. Współpracowano z Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego  

i Kartograficznego, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, Geodetą Województwa 

Lubelskiego, Pracownikami innych Wydziałów Urzędu Wojewódzkiego, Urzędów Miast i 

Gmin z terenu naszego powiatu, Sądu Rejonowego oraz Wydziału Ksiąg Wieczystych, 

11. Planowano i wnioskowano zapotrzebowanie finansowe  do Urzędu Wojewódzkiego: 

Wojewódzkiej Inspekcji  Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Skarbu Państwa, Wydziału Finansowego w/m, celem zapewnienia 
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odpowiednich środków w budżecie na zlecenie: wykonania prac geodezyjnych i 

kartograficznych, wykonania innych zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, 

uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

sporządzeniem operatów szacunkowych nieruchomości oraz na cele związane z 

zabezpieczeniem nieruchomościami Skarbu Państwa itp., 

12. Wnioskowano o zmiany w planie finansowym w danym roku kalendarzowym (Dział 700- 

zadania zlecone oraz dział 710 – zadania zlecone i własne), 

13. Przygotowywano materiały dotyczące wydatków i przychodów w ramach realizacji zadań 

Wydziału, 

14. Sporządzano sprawozdania finansowe półroczne i roczne z wydatków i dochodów w 

ramach środków własnych i dotacji z budżetu Państwa, obecnie również Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (projekt „e-Geodezja”), 

15. Sporządzano sprawozdania w zakresie powiatowych zestawień zbiorczych danych 

objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie zestawień gminnych oraz innych 

sprawozdań dotyczących geodezji i kartografii, 

16. Udzielano odpowiedzi w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej  

dotyczących zadań realizowanych przez Wydział, 

17. Udzielano informacje i wyjaśnienia oraz odpowiedzi w sprawach dotyczących 

doprowadzenia do zgodności stanu prawnego ze stanem ewidencyjnym i stanem 

faktycznym działek ewidencyjnych, 

18. Udzielano informacji, wyjaśnień oraz odpowiedzi w sprawach zgłaszanych przez 

zainteresowanych z zakresu geodezji i kartografii oraz dotyczących innych spraw 

prowadzonych przez Wydział, 

19. Koordynowano prace realizowane w ramach projektu „e-Geodezja”, uzgadniano, 

przygotowywano dokumenty do rozliczeń finansowych oraz współpracowano z Biurem 

Projektu, 

20. Wykonywano uzgodnienia z Wykonawcami prac zlecanych przez Wydział Geodezji 

(obecnie głównie modernizacje w ramach projektu „e-Geodezja”), 

21. Przeprowadzono 2 postępowania przetargowe z zakresu geodezji, 

22. Udzielano informacji i wyjaśnień zainteresowanym, 

23. Udzielano informacji na zapytania komornicze, dla Sądu, Policji, Prokuratury, 

 

W 2021 r. kontynuowano projekt „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa 

lubelskiego” (zakończy 31.12.2021 r.). 
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Koszty projektu realizowanego przez Powiat Rycki w 2021 r. wyniosły ponad 1,6 miliony zł, z 

czego 85 %  to pozyskane środki unijne, 8,24% to dofinansowanie z budżetu Skarbu Państwa 

oraz 6,76% to wkład własny Powiatu ( łącznie w ramach projektu na nasz powiat przypadła 

kwota 6 684 817,75 zł: w tym środki unijne to 5 682 095,09 zł, dofinansowanie z budżetu Skarbu 

Państwa to 550 828,98 zł i wkład własny to 451 0893,70 zł). 

W ramach projektu zostały przeprowadzone modernizacje i utworzone bazy ewidencji gruntów  

i budynków (EGiB), BDOT500 oraz GESUT(uzbrojenie techniczne): 

 dla 16 obrębów z Gminy Nowodwór (obecnie cała Gmina Nowodwór ma już 

przeprowadzoną modernizację EGiB oraz utworzoną numeryczną mapę zasadniczą), 

 dla 7 obrębów z Gminy Stężyca (obecnie cała Gmina Stężyca ma już przeprowadzoną 

modernizację EGiB oraz utworzoną numeryczną mapę zasadniczą), 

 dla 6 obrębów z Gminy Ryki, 

W 2019 roku w ramach projektu został uruchomiony geoportal powiatowy. 

W ramach tych usług jest udostępniony Geoportal - tryb publiczny, udostępnianie materiałów 

zasobu oraz udostępnianie danych w trybie chronionym, tj. geoportal- tryb chroniony, dane 

opisowe ewidencji gruntów i budynków, obsługa wykonawcy prac  geodezyjnych, zapytania 

komornicze, dane rejestru cen nieruchomości, internetowe narady koordynacyjne - ZUD. 

Tryb publiczny – ogólnodostępny oraz tryb chroniony – dostęp dla osób uprawnionych po 

otrzymaniu indywidualnego loginu i hasła np. dla Geodetów Uprawnionych, Rzeczoznawców, 

Komorników, Jednostek Samorządu Terytorialnego itp.). E-usługi, w związku z panującą 

pandemią pozwalają Geodetom na złożenie zgłoszenia roboty geodezyjnej, dokonanie opłaty 

oraz częściowego pobrania danych niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac, poprzez 

internet. Dzięki tej usłudze Geodeci Uprawnieni mogą również złożyć do PODGiK  operaty w 

wersji elektronicznej. 

W ramach e-usług są też udostępniane transakcje Rzeczoznawcom oraz można złożyć wniosek o 

wypis, wyrys lub mapę ewidencyjną i zasadniczą. Uruchomiona jest również usługa płatności 

elektronicznej PayByNet z której skorzystano 1302 razy. 

Dla obrębów po przeprowadzonej modernizacji i utworzeniu numerycznej mapy ewidencyjnej 

oraz zasadniczej dzięki e-usługom można kupić kopię odpowiedniej mapy przez internet. 

E-usługi pozwalają również na internetowe uzgadnianie dokumentacji projektowej po 

wcześniejszym wystąpieniu o nadanie dostępu do tej usługi. 
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E-usługi w 2021 r.: 

1. W trybie niepublicznym pobrano – 696 806 obrazów przez – 5 451 osób, 

2. W trybie publicznym pobrano - 740 024 obrazów przez – 9 484 osoby, 

3. Zgłoszono - 1755 prac geodezyjnych oraz 6 uzupełniających, 

4. Dokonano płatności PayByNet w 1302 przypadkach, 

5. Moduł RCiWN (rejestr cen nieruchomości) – przeglądano 2070 razy oraz zostały złożone 

163 zamówienia przez rzeczoznawców, 

6. Złożono 3 wnioski o dane z rejestru cen nieruchomości, 

7. Złożono 273 operaty  w formie elektronicznej (łącznie z poprawami 316), 

8. Złożono 74 wnioski EGiB o dane z operatu ewidencji gruntów i budynków (głównie 

wypisy i wypisy uproszczone), 

9. Złożono 220 wniosków o sprzedaż mapy ewidencyjnej i zasadniczej w postaci 

elektronicznej, 

10. Złożono 4 wnioski o inne materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, 

11. Złożono 99 wniosków na narady koordynacyjne i 1 uzupełniający. 

 

 Wpływy za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego pobierane na 

podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne wyniosły w 

2021 r. – 607 085,22 zł. 

 Wydatki poniesione w 2021 r.: 

- dział 710 (Geodezja): 503 000,00 zł (dotacja) i 690 298,26 zł (środki własne łącznie z wkładem 

do projektu e-Geodezja), 

- dział 700 (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa): 214 302,22 zł (dotacja), 

 Na bieżąco aktualizowano oprogramowanie wykorzystywane na potrzeby Wydziału – 

14 571 zł.  

 

ODWOŁANIA OD DECYZJI 

W ciągu roku złożono 4 odwołania od wydanych decyzji. 2 odwołania uznano za zasadne  

i zwrócono do ponownego rozpatrzenia. 
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EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW 
TRANSPORT I RUCH DROGOWY. 

 

Zadania realizuje Wydział Komunikacji 

Okres sprawozdawczy: w okresie od 01.01.2021 r., do 31.12.2021 r. 

Część A – Rejestracja pojazdów i prawa jazdy 

1. Ilość rejestracji pojazdów: 

 

a) Ilość wydanych decyzji o rejestracji pojazdów: 7 303 szt. 

b) Ilość wydanych decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów: 1 102 szt. 

c) Ilość zgłoszeń zbycia pojazdów: 3 521 szt.  

d) Ilość wydanych decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej za nieterminowe 

zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu: 498 szt. 

 

2. Ilość wydanych praw jazd: 

 

a)  Prawa jazdy: 1 604 szt. 

b)  Międzynarodowe prawo jazdy: 16 szt. 

c)  Pozwolenie na kierowanie tramwajem: 2 szt. 

d)  Prawa jazdy zagraniczne:  12 szt.  

 

 

3. Ilość wpisów dokonanych w prawie jazy: 

 

a) Kwalifikacja wstępna: 12 szt. 

b) Kwalifikacja wstępna przyspieszona: 41 szt. 

c) Kwalifikacja wstępna uzupełniająca: 0 szt. 

d) Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona: 0 szt. 

e) Szkolenie okresowe: 279 szt.  

  

4. Ilość wydanych decyzji administracyjnych dotyczących uprawnień do kierowania 

pojazdami: 

  

a) Cofnięcie: 79 szt. 

b) Zatrzymanie: 161 szt.  

c) Przywrócenie: 33 szt. 

d) Skierowanie na kurs reedukacyjny: 60 szt. 

e) Skierowanie na badanie lekarskie: 63 szt. 

f) Skierowanie na egzamin kontrolny: 18 szt. 

g) Skierowanie na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu: 69 szt.  

h) Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym: 22 szt.  

i) Przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym: 17 szt.  
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j) Przeprowadzone kontrole ośrodków szkolenia kierowców: 7 szt.  

k) Wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców nauki jazdy: 8 szt. 

l) Wykreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy: 1 szt.  

 

 

Część B – Transport i ruch drogowy 

 

1. Ośrodki Szkolenia Kierowców: 

 

a) Wpis do rejestru Ośrodków Szkolenia Kierowców: 0 szt.  

b) Zawieszenie działalności gospodarczej: 0 szt.  

c) Kontrole prawidłowości prowadzenia Ośrodków Szkolenia Kierowców: 7 szt. 

   

2. Stacje Kontroli Pojazdów:  

 

a) Wpis do rejestru Stacji Kontroli Pojazdów : 2 szt.  

b) Zawieszenie działalności gospodarczej: 0 szt.  

c) Kontrole prawidłowości prowadzenia Stacji Kontroli Pojazdów: 12 szt. 

 

3. Diagności: 

 

a) Ilość wydanych uprawnień dla diagnostów: 4 szt. 

b) Ilość wydanych odmów udzielenia uprawnień dla diagnostów: 0 szt.  

(osoba nie posiadała odpowiedniego wykształcenia wynikającego z art. 84 ust. 2 ustawy 

prawo o ruchu drogowym) 

 

4. Projekty organizacji ruchu: 

 

a) Ilość zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu: 38 szt. 

b) Ilość zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu: 5 szt. 

c) Ilość wydanych opinii w zakresie projektów organizacji ruchu: 3 szt. 

d) Ilość zatwierdzonych projektów zamiany stałej organizacji ruchu: 14 szt. 

e) Ilość zatwierdzonych projektów uproszczonej organizacji ruchu:  1 szt.  

f) Ilość niezatwierdzonych projektów organizacji ruchu: 0 szt. – nieuzupełnienie braków 

formalnych 

g) Ilość zwróconych projektów organizacji ruchu: 0 szt. – projekt dotyczył drogi 

wewnętrznej. 

 

5. Licencje, Zezwolenia i Zaświadczenia: 

 

a)  Ilość udzielonych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego: 

- osób: 0 szt. – wypisy do zezwolenia: 0 szt.  

- rzeczy: 2 szt. – wypisy do zezwolenia: 2 szt.  

      b)   Ilość przekazanych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego od  

            Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie: 

- osób: 0 szt. – wypisy do zezwolenia: 0 szt.  
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- rzeczy: 3 szt. – wypisy do zezwolenia: 8 szt.  

c) Ilość udzielonych zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym  

            transporcie  drogowym:  0 szt.  – wypisy do zezwoleń: 0 szt. 

      d)   Ilość udzielonych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne:  

             - rzeczy : 3 szt. – wypisy: 4 szt. 

      e)   Ilość udzielonych zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego: 23 szt.  

      f)    Ilość udzielonych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób  

            samochodem osobowym przeznaczonym konstrukcyjne do przewozu powyżej  7 osób  

             a nie więcej niż 9 łącznie z kierowcą : 0 szt. – wypisy z licencji: 0 szt. 

      g)   Ilość udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy w zakresie  

             pośrednictwa przy przewozie rzeczy: 2 szt. 

h)   Ilość udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego samochodem  

       osobowym: 0 szt. wypisy z licencji: 0 szt. 

i) Ilość przeprowadzonych kontroli w zakresie udzielonych licencji, zezwoleń i zaświadczeń: 

- Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób: 0 szt.  

- Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy: 8 szt. 

- Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób: 0 szt. 

- Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy: 3 szt. 

- Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa 

przy przewozie rzeczy: 1 szt. 

- Zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne: 6 szt. 

       j)  Ilość wydanych decyzji administracyjnych w sprawie wygaszenia licencji/ zezwoleń: 

             - przewóz osób: 0 szt. 

             - przewóz rzeczy: 5 szt.  

       k)  Ilość wydanych decyzji administracyjnych w sprawie cofnięcia licencji: 

             - przewóz osób: 0 szt. 

             - przewóz rzeczy: 0 szt.  

       l)  Ilość wydanych decyzji administracyjnych w sprawie cofnięcia zezwolenia na  

            wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego: 

            - przewóz osób: 0 szt. 

            - przewóz rzeczy: 0 szt. 

 

6. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny: 

 

        a) Ilość decyzji zezwalających  na wykorzystanie drogi w sposób szczególny:  4 szt. 

        b) Ilość wydanych opinii w zakresie wykorzystania drogi w sposób szczególny: 6 szt. 

        c) Ilość wydanych decyzji odmownych na wykorzystanie drogi w sposób szczególny:  

            0 szt. 

 

7. Usuwanie pojazdów z dróg: 

a) Ilość postępowań w sprawie ustalenia kosztów za usuwanie z dróg i przechowywanie na 

parkingu strzeżonym pojazdów: 

- przepadki pojazdów na rzecz Powiatu: 2 szt. 

- pojazdy odebrane z parkingu bez uiszczenia opłaty: 13 szt. 

 

 



 

 

77 

 

 

      8.  Zamówienia publiczne: 

 

            Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie usuwania pojazdów oraz  

            prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych przeprowadzono w  

            kwietniu 2021 r. Zadanie zostało powierzone przedsiębiorcy: Auto Service ,,Warowny”  

            Sp. J.  Waldemar Warowny, Marek Warowny z siedzibą 08-500 Ryki, Stara Dąbia 32.  

            Z Wykonawcą została zawarta umowa na okres od 23 maja 2021 r. do dnia 23 maja  

            2022 r.  

 

 
      9.  Odwołania od decyzji: 
 
            W ciągu roku złożono 19 odwołań od wydanych decyzji w tym:  2 odwołania 

uznano za zasadne  i zwrócono do ponownego rozpatrzenia, 12 odwołań uznano 
za zasadne i  odstąpiono od nałożenia kary, 5 decyzji utrzymano w mocy. 
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Organizacja przewozów autobusowych dla mieszkańców 

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej  

to instrument wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego będących 

organizatorami publicznego transportu zbiorowego. Dzięki dofinansowaniu z FRPA powstają 

nowe linie komunikacyjne, a mieszkańcy przede wszystkim z mniejszych miejscowości, mają 

możliwość dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia  

i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stwarza także możliwość 

znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub 

niemożliwy.  

Powiat Rycki pełniąc funkcję Organizatora przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej uruchomił 7 linii komunikacyjnych, których trasy zostały wyznaczone przez trzy 

gminy z terenu Powiatu Ryckiego t.j. Gmina Ryki, Miasto Dęblin oraz Gmina Stężyca. Łączna 

wielkość pracy eksploatacyjnej na wszystkich liniach komunikacyjnych w roku 2021 wynosiła: 

190 821 wozokilometrów. Kwota otrzymanej od Wojewody Lubelskiego dopłaty z FRPA dla 

wszystkich linii komunikacyjnych przeznaczona dla Operatora wyniosła: 541 403 zł natomiast 

wkład własny Organizatora wyniósł 213 719,52 zł. W roku 2021 zostało przewiezionych 31 862 

pasażerów.  

W roku 2021 podjętą decyzję w sprawie wsparcia  finansowego Gmin z terenu Powiatu 

Ryckiego w zakresie funkcjonowania na ich terenie przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej.  Wsparcie finansowe Powiatu Ryckiego  polegało na udzieleniu dotacji 

celowej na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego dla Gmin: 

- Gmina Ryki   104 329,40 zł 

- Gmina Kłoczew 30 964,92 zł 

- Gmina Nowodwór  22 462,16 zł 

- Gmina Ułęż   17 980,68 zł 

- Miasto Dęblin  20 380,64 zł 

- Gmina Stężyca  24 409,28 zł 
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ADMINISTRACJA   
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 

 
Zadania starosty jako organu administracji architektoniczno - budowlanej realizowane są na 

podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (tj. w Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z 2018 r. z późn. 

zmianami). Zadania w tym zakresie realizuje Wydział Architektury i Budownictwa. 

-       przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy - w odniesieniu do obiektów zwolnionych 

        z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, 

-       wydawanie decyzji ZRID na inwestycje w zakresie dróg publicznych 

-       przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich 

        części, 

-       wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, w przypadku zamiaru dokonania 

        istotnych odstępstw od warunków pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu 

        budowlanego, 

-       wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, 

-       wydawanie decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowę 

-       wydanie decyzji o konieczności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości lub lokalu 

        dla wykonania robót budowlanych. 

-       wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowych w zakresie dróg 

        powiatowych i gminnych (spec ustawa) 

b)     wydawanie zaświadczeń, wynikających z przepisów: 

-       o samodzielności lokali wyodrębnionych w obrębie jednego budynku, 

-       o dodatkach mieszkaniowych. 

c)     wydawanie dzienników budów. 

-       uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego 

        przedkładanych przez gminy i na terenach zamkniętych 

        Uzgodnienia dokonywane są w formie postanowień. 

3.     Stan zatrudnienia w Wydziale Architektury i Budownictwa. 

        W Wydziale Architektury i Budownictwa zatrudnionych jest w chwili obecnej  5 osób  , 

         wszystkie z wykształceniem kierunkowym. 

II. Działalność decyzyjna. 
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INFORMACJA Z ZADAŃ WYKONANYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY  
I   BUDOWNICTWA                                  

                                                                      

                                                           

Lp.                         Wyszczególnienie spraw Ilość spraw 

1. 
 

Ogólna ilość spraw w wydziale wymagających podjęcia 
rozstrzygnięcia 

1139 

2. 
 

Ilość wydanych pozwoleń na budowę 
w tym: 
- nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
 

427 
 

151 
 

3. 
 

Ilość wydanych  pozwoleń na rozbiórkę 27 

4. Ilość wydanych decyzji zezwalających na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) 

5 

5. 
 

Ilość wydanych decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę 11 

6. 
 

Ilość wydanych zaświadczeń w tym dotyczących wyodrębnianych 
samodzielnych lokali. 

78 

7. 
 

Ilość rozpatrzonych zgłoszeń budowy i wykonania robót 
budowlanych, w tym: budowy z projektem budowlanym 

591 
86 
 
 

8. 
 

Ilość opiniowanych projektów decyzji o warunkach zabudowy i 
inwestycji celu publicznego realizowanych na terenach gdzie brak 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

11 

9. 
 

Ilość zarejestrowanych i wydanych dzienników budowy 386 

10. 
 

Ilość spraw z zakresu współdziałania z innymi jednostkami 
organizacyjnymi 

24 

 

Od wydanych przez wydział decyzji w 2021 roku wpłynęło 7 odwołań do organu II 
instancji,  
z których: 

- utrzymano decyzje w mocy - 5 

- uchylono decyzję  do ponownego rozpatrzenia – 1 

- 1 odwołanie jest w trakcie rozpatrywania przez organ II instancji. 

Analizując ruch budowlany w ostatnich 3-latach zauważyć należy, że rok 2021 r. nie 
przyniósł istotnych zmian  i utrzymuje się na podobnym poziomie 
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GOSPODARKA WODNA 

Z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa Prawo wodne (wprowadzone ustawą    

z dnia  20 lipca 2017  r. Prawo wodne  t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2268),  która  powołuje nową 

instytucję zarządzającą wodami w Polsce - Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie” 

która przejęła wydawanie pozwoleń wodnoprawych.  

Zgodnie z ustawą Prawo wodne sprawowany jest  nadzór nad spółkami wodnymi.  

Na terenie powiatu funkcjonują cztery spółki wodne: Kłoczew, Ułęż, Nowodwór, Ryki. Nadzór 

sprawowany jest poprzez kontrolę uchwał  podjętych przez organy spółki. Wydano 2  decyzje  

o partycypacji na rzecz spółki w kosztach utrzymania urządzeń melioracyjnych. 

 W zakresie zagadnień związanych z korzystaniem z żywych zasobów wód śródlądowych 

określonych ustawą  z dnia  18 kwietnia 1985  r. o rybactwie śródlądowym w okresie 

sprawozdawczym wydano: 

  - 126 kart wędkarskich, 

  - 9 dowodów rejestracyjnych potwierdzających zarejestrowanie jednostki pływającej,  

  - 8 legitymacji strażników Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej. 

Zarządzeniem Nr 23/2021 Starosta Rycki  z dniem 11 maja 2021r.  powołał Pana Jarosława 

Szewczyka na stanowisko Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej w Rykach. 

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY 

W zakresie zadań z zakresu gospodarki odpadami wynikających z ustawy z dnia 14 

grudnia 2012  r. o odpadach wydano: 

  - 1 pozwolenie na wytwarzanie odpadów, 

  - 3 zezwolenia na gospodarowanie odpadami – na prowadzenie przetwarzania odpadów, 

  - 1 decyzję  zmieniającą zezwolenie na zbieranie odpadów 

 

W zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska: 

  - przyjęto 6 zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja 

nie wymaga pozwolenia, 

  - przyjęto 17 aktualizacji zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z 

której emisja nie wymaga pozwolenia,  

   - wydano 2 pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 

https://sip.lex.pl/#/act/18625895/2540577/prawo-wodne?cm=UIFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/16791865/2559673/rybactwo-srodladowe?keyword=ustawa%20o%20rybactwie%20%C5%9Br%C3%B3dl%C4%85dowym&cm=SFIRST
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   - wydano 2 decyzje zmieniające pozwolenie emisyjne oraz jedno pozwolenie wygaszono, 

   - dokonano zmiany pozwolenia zintegrowanego oraz  jedno pozwolenie zintegrowane 

wygaszono, 

   - udostępniania informacji o środowisku - zgodnie z nałożonym obowiązkiem wydział 

prowadzi publicznie dostępny wykaz zawierający dane o środowisku w zakresie i formie 

określonej przez ustawę, który na bieżąco udostępniany jest zainteresowanym. 

 W zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dokonano zatwierdzenia raportu w zakresie 

udoskonaleń w metodyce monitorowania.  

W zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 

wydano:  

  - 33 decyzji zezwalających na usunięcie  drzew lub krzewów, rosnących na nieruchomościach 

będących własnością gmin powiatu ryckiego. 

 

ŚRODKI Z TYTUŁU OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska opłaty za 

korzystanie ze środowiska, obok administracyjnych kar pieniężnych, stanowią środki 

finansowo-prawne ochrony środowiska. W roku 2021 była to kwota 200 tys. zł, za którą została 

wydatkowana na: 

- wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów, 

- edukację ekologiczną przez ZSZ Nr 1 w Rykach, 

- zagospodarowanie terenów zieleni przy: LO Ryki, ZSZ Nr 1 w Rykach, ZSZ Nr 1  

Dęblin, ZSZ Nr 2 w Rykach, ZSZ Nr 2 Dęblin, 

- czyszczenie przepustów przy drogach powiatowych w celu ich udrożnienia, odmulanie 

istniejących rowów przy drogach powiatowych, podcinkę drzew oraz usuwanie 

zakrzaczeń z pasa dróg powiatowych przez Zarząd Dróg Powiatowych, 

- zakup sond pomiarowych do stacji uzdatniania wody przez Pływalnię Powiatową w 

Rykach 

 

REALIZACJA „Programu ochrony środowiska dla powiatu ryckiego na lata 2019 – 2022  

z  perspektywą do roku 2026” 

 

Sukcesywnie realizowane są założenia przyjętego Uchwałą NR X/43/19 Rady Powiatu w 

Rykach z dnia 30 kwietnia 2019r. „Programu ochrony środowiska dla powiatu ryckiego na lata 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627
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2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026.” W ramach realizacji założeń Programu w 2021 roku 

zostały podjęte działania związane: 

  - ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza pochodzącego z transportu kołowego poprzez: 

modernizację drogi powiatowej Nr 1416L – ul. Klonowej w Kłoczewie, remont części drogi 

powiatowej nr 1425L ul. Spacerowej w Leopoldowie,  przebudowa drogi powiatowej Nr 

1434L na odcinku dr. krajowa 48 do Ułęża, przebudowa drogi powiatowej Nr 1349 L od km 

0+616,5 do km 1+615,6  – ul. Młynarskiej w Rykach oraz trwająca przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1448L i 1438L. 

  - ze zmniejszeniem zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej poprzez termomodernizację 

budynków należących do samorządu - wykonano prace w obiektach „Termomodernizacja 

budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach 

  - wzmacnianie kontroli postępowania z odpadami –  wspólne z Wojewódzkim Inspektoratem 

Ochrony Środowiska w  Lublinie  kontrole miejsc gospodarowania odpadami, 

- ochrona zasobów leśnych oraz prowadzenie stałego monitoringu w celu zapobiegania 

zagrożeniom -  w ramach sprawowanego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności 

Skarbu Państwa podjęto działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej zakup tablic 

informacyjnych oraz stały monitoring lasów narażonych na pożary. 
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ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE 

W zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych: 

 - wydano 111 decyzji o  Wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolniczej, 

 - sporządzono 112 informacji o braku konieczności wyłączania gruntu, 

 - wydano 4 decyzje o uznaniu rekultywacji za zakończoną tj. nadanie lub przywrócenie gruntom 

zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych, 

 - wydano 7 decyzji ustalających kierunek rekultywacji. 

  
W zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie 

naliczono czynsz dzierżawny za rok gospodarczy 2020/2021 dla kół łowieckich za 9 obwodów 

łowieckich. Wydano 1 zezwolenie na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców. 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991r. o lasach sprawowany jest nadzór nad lasami 

nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, które na terenie powiatu zajmują 9435 ha. W ramach 

sprawowanego nadzoru wydano: 

  - 861 świadectw legalności pozyskania drewna, 

  - 1 decyzję o przyznaniu środków na wykonanie odnowienia lasu, 

  - 4 protokoły nakazujące przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w lasach, 

  - 2 decyzje zezwalające na pozyskanie drewna ponad wyznaczony etat, 

  - 1 decyzję zezwalającą na zmianę lasu na użytek rolny, 

  - 10 ocen udatność upraw leśnych w celu dokonania przeklasyfikowania, 

  -  704 zaświadczeń o objęciu gruntu uproszczonym planem urządzania lasu lub inwentaryzacją 

stanu lasu.  

Powyższe zaświadczenia wydawane są na potrzeby sprzedaży gruntu przez osobę fizyczną, 

osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Z roku na rok 

zaświadczeń tych wydajemy więcej. Zeszły rok był pod tym względem rekordowy wydaliśmy 

ponad 700 zaświadczeń. 

 

W roku 2021 wykonano plany urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Kłoczew. Dokumentację urządzeniową wykonano 

dla 587 ha lasu. 
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ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA 

W zakresie prawa geologicznego i górniczego -  ustawa  z dnia  9 czerwca 2011  r. Prawo 

geologiczne i górnicze  zrealizowano następujące zadania: 

  - wydano 1 koncesję na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,  

  - zatwierdzono 2 dokumentacje geologiczne, 

  - przyjęto 1 projekt dokumentacji geologicznych do realizacji, 

  - prowadzenie stałego  nadzoru nad udzielonymi koncesjami.  

 

 

https://sip.lex.pl/#/act/17724218/2568324/prawo-geologiczne-i-gornicze?cm=UIFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/17724218/2568324/prawo-geologiczne-i-gornicze?cm=UIFIRST
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PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI 

Zadanie realizowane na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) i ustaw dotyczących działalności poszczególnych służb, 

inspekcji i straży.  

Poszczególne zadania ustawowe realizują:  

 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wydział Organizacyjny, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

 Komenda Powiatowa Policji, 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 

 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii. 

W ramach podejmowanych działań:  

1. Zgodnie z art. 38b, ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 

z późn. zm.), „Nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego starosta 

składa radzie powiatu sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły (…). ”. Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Ryckiego, powołana Zarządzeniem Nr 21/2019  

z dnia 29 maja 2019 r. ze względu na epidemię COVID-19 odbyła w 2021 r. tylko jedno 

posiedzenie. Zostały omówione na nim sprawy: 

− budżetu z zakresu bezpieczeństwa publicznego na 2021 rok.  

− Stanu bezpieczeństwa publicznego oraz działalnością policji na terenie powiatu 

ryckiego. 

− Stanu bezpieczeństwa powiatu ryckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej                 

w 2020 roku. 

Realizowano zapisy Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości i Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019- 2021, który został przyjęty przez 

komisję bezpieczeństwa i porządku starosty, a następnie przedłożony Radzie Powiatu w Rykach  

zatwierdzony – Uchwala Nr XX/81/19 Rady Powiatu w Rykach z dnia 27 listopada 2019 r.                    

w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2021”, 
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W związku z wprowadzeniem na terytorium całego kraju stanu epidemii spowodowanej wirusem 

SARS CoV - 2, na terenie powiatu zostały zorganizowane i funkcjonowały miejsca kwarantanny 

instytucjonalnej. Powiat Rycki posiadał 81 miejsc w 7 budynkach (31w gminnych+50                          

w powiatowym). 

OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI DLA LUDZI I ŚRODOWISKA 

Zadanie realizowane jest w oparciu o:  

1. Ustawę o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z 

późn. zm.), 

2. Ustawę o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 261               

z późn. zm.), 

3. Ustawę o stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U.  2021, poz. 869), 

4. Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 869                

z późn. zm.). 

W ramach realizacji zadania dokonano:  

 Aktualizacji Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią, 

 Aktualizacji Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego, 

 Aktualizacji Planu Ewakuacji (przyjęcia) ludności stopnia II,  

 Aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku starostwa powiatowego.  

Poszczególne zadania wymienionych planów realizują:  

 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

 Wydziały Starostwa Powiatowego w Rykach, 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, 

 Komenda Powiatowa Policji w Rykach, 

 „Wody Polskie” Nadzór Wodny Kozienice, 

 „Wody Polskie” Nadzór Wodny Ryki, 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 

 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, 

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 

 Służba zdrowia.  

W celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego:  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000869
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 Dokonywano codziennego sprawdzenia łączności w sieci radiowej Wojewody 

Lubelskiego, 

 Przekazywano drogą e-mailową do miast i gmin z terenu powiatu ostrzeżenia 

meteorologiczne, jakie wpływały do tut. urzędu z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego oraz publikowano je na stronie internetowej powiatu ryckiego. 

W ramach realizacji zadań: 

 Prowadzono działania w związku z zagrożeniem wystąpienia wirusa ASF u trzody 

chlewnej na terenie powiatu, 

 Prowadzono działania w związku ze zwalczaniem zagrożenia wystąpienia wirusa wysoce 

zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 

 Zgodnie z zaleceniem Wojewody Lubelskiego odbyło się posiedzenie Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem służb, inspekcji i straży powiatowych, 

Wójtów/Burmistrzów oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych poświęcone 

przygotowaniu do okresu zimowego. 

 Dokonano dwukrotnego przeglądu wałów przeciwpowodziowych.  

 Prowadzono koordynację działań i zapewniano przepływ informacji na potrzeby 

zarządzania kryzysowego w związku z wystąpieniem anomalii pogodowych na terenie 

gminy Kłoczew – 15 sierpnia 2022 r.  

OBRONNOŚĆ I OBRONA CYWILNA 

Zadanie realizowane w oparciu o:  

 Ustawę o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528  

z późn. zm.) 

 Ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (tj. Dz. U. 2021 poz 372), 

 Zarządzenie Nr 100 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie 

organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2021 

roku, 

 Zarządzenie Nr 21/2021 Starosty Ryckiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie 

organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2021 

roku,  
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W ramach realizacji zadania opracowano:  

 Plan szkolenia obronnego Powiatu Ryckiego na 2021 r., 

 Plan kontroli problemowych realizacji zadań obronnych w powiecie ryckim w 2021 r.,  

 Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych za 2020 r.  

 Plan Działania Obrony Cywilnej Powiatu Ryckiego na 2021 r., 

 Plan kontroli wykonywania zadań z zakresu Obrony Cywilnej na terenie powiatu w roku 

2021,  

 Ocenę stanu przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie powiatu za rok 

2020  

 Plan Kwalifikacji Wojskowej na 2021 r.  

W ramach realizacji zadań dokonano:  

 Aktualizacji poprzez opracowanie nowego Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu 

Ryckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny, 

 Aktualizacji Planu Obrony Cywilnej Powiatu Ryckiego, 

 Aktualizacji Planu Działania w sprawie zapewnienia wdrożenia ograniczeń w zakresie 

obrotu i zużycia paliw na obszarze województwa lubelskiego.  

Poszczególne zadania wymienionych planów realizują:  

 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

 Wydziały Starostwa Powiatowego w Rykach, 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, 

 Komenda Powiatowa Policji w Rykach, 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 

 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, 

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 

 Zarząd Dróg Powiatowych, 

 Służba zdrowia.  

W celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz 

obronności:  
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 Mając na celu uruchamianie procedur związanych z podwyższeniem gotowości obronnej 

państwa oraz zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji do uruchamiania realizacji 

zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Planie 

operacyjnym funkcjonowania powiatu ryckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i wojny zwanym dalej „Planem operacyjnym powiatu” 

zaktualizowano dokumentację systemu stałych dyżurów na terenie powiatu ryckiego                 

w stanach gotowości obronnej państwa, czym wypełniono postanowienia § 8 ust. 1, ust. 2 

pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie 

gotowości obronnej państwa. 

 Opracowano „Program szkolenia obronnego powiatu ryckiego na lata 2019-2021”, 

którego celem jest przygotowanie osób odpowiedzialnych do opracowania dokumentacji 

planów operacyjnych oraz weryfikacja rozwiązań przyjętych w zaktualizowanych planach 

operacyjnych funkcjonowania organów samorządu terytorialnego poprzez organizację                  

i uczestnictwo w praktycznych formach szkolenia obronnego, w którym uczestniczą 

podmioty wymienione w rozporządzeniu w sprawie szkolenia obronnego, 

 W celu realizacji zadań dotyczących obronności ujętych w ustawie o samorządzie 

powiatowym, opracowano „zasady organizacji wykonywania zadań w ramach 

powszechnego obowiązku obrony w powiecie ryckim w 2021 r. zgodnie z zarządzeniem  

Nr 21/2021 Starosty Ryckiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji  

i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2021 roku,  

 Ze względu na stan epidemii nie realizowano kontroli problemowych wykonywania zadań 

obronnych 

 Opracowano „Plan szkolenia obronnego powiatu ryckiego w 2021 roku”, który został 

uzgodniony z Wojewodą Lubelskim. Zaplanowane zamierzenia powiatu - podjęte                   

w oparciu o § 8 pkt 3 i § 11 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 

2015 r. w sprawie szkolenia obronnego - wdrożyły zasady określone w:  

 „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 

2022” (SRSBN RP), przez podmioty odpowiedzialne za umacnianie 

bezpieczeństwa narodowego w zakresie: 

 celu 2. priorytetu 2.4. kierunku 2.4.3. (doskonalenie zdolności wsparcia państwa-

gospodarza /HNS/), 

 celu 5. priorytetu 5.1. kierunku 5.1.2. (doskonalenia współdziałania struktur 

organizacyjnych właściwych do spraw zarządzania kryzysowego i reagowania 

obronnego, funkcjonującego w okresie pokoju, kryzysu i wojny), 
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 Opracowano Plan kontroli wykonywania zadań z zakresu Obrony Cywilnej na terenie 

powiatu w 2021 r., który służył sprawdzeniu wykonywania zadań z zakresu obrony 

cywilnej przez Wójtów i Burmistrzów z terenu powiatu, co po przeprowadzonej kontroli, 

potwierdziło, iż realizują swoje zadania właściwie, 

Pozwoliły osiągnąć cel:  

 Zgrania systemów stałych dyżurów wojewódzkiego, powiatowego i gminnego w celu 

zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania 

realizacji zadań ujętych w Planie operacyjnym funkcjonowania powiatu w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 

 Usprawnienia zdolności organu powiatu do podejmowania decyzji w sytuacji 

podwyższania gotowości obronnej, 

 Utrwalenia procedur funkcjonowania wybranych elementów systemu kierowania 

bezpieczeństwem narodowym podczas podwyższania gotowości obronnej państwa, 

 Doskonalenia wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu spraw obronnych 

i zarządzania kryzysowego kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego i jednostek, na 

które nałożono obowiązek realizacji zadań obronnych,  

 Doskonalenia wiedzy w zakresie kierowania realizacją zadań obronnych ujętych w planie 

operacyjnym funkcjonowania powiatu ryckiego, 

 Doskonalenia umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w oparciu       

o ocenę sytuacji i przyjęte procedury,  

 Zgrywania wybranych elementów podsystemu kierowania obronnością na 

poszczególnych szczeblach zarządzania.    

Zamierzenia zrealizowano poprzez udział w:  

W związku ze stanem epidemii wirusa SARS - CoV – 2, założenia szkoleniowe nie zostały 

zrealizowane.   

Ponadto:  

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzania kwalifikacji 

wojskowej w 2021 r. (Dz. U. poz. 47) przygotowano i przeprowadzono w dniach                      

31 sierpnia – 5 października 2021 r. Kwalifikację Wojskową na terenie powiatu ryckiego.   
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 W zakresie przygotowań ochrony zdrowia w roku 2021 w przypadku wystąpienia sytuacji 

kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny na terenie powiatu ryckiego dokonano: 

 aktualizacji planu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych 

powiatu ryckiego na potrzeby obronne państwa,  

 aktualizacji planu rozwinięcia łóżek bazy szpitalnej,  

 aktualizacji rozwinięcia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie powiatu, 

 opracowania bilansu personelu medycznego na obszarze powiatu, 

 opracowania wykazu specjalistycznej aparatury medycznej. 

 Sporządzono sprawozdanie w zakresie przygotowań służby zdrowia na wypadek 

wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny, 

 Sporządzono „Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych za 

2020 rok” i przekazano go za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego do Ministra 

Obrony Narodowej, 

 Przeprowadzono dwie kontrole problemowe z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej 

na  terenie  powiatu ryckiego w 2021 r., 

 Opracowano ocenę stanu przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie 

powiatu za 2020 r., która za pośrednictwem Wojewody została przesłana do Szefa 

Obrony Cywilnej Kraju.  

 Uczestniczono w comiesięcznych cyklicznych treningach radiowych w systemie 

ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. 
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SPORT I KULTURA  FIZYCZNA  

W dziedzinie sportu Powiat Rycki w 2021 roku zrealizował następujące zadania: 

 

- Gala Sportu organizowana przez Redakcję tygodnika „Twój Głos” – gazeta powiatu ryckiego w 

dniu 13 lutego 2021 r. Powiat Rycki ufundował nagrodę dla zwycięzcy XVII Plebiscytu na 

Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Roku 2020. Wydarzenie objęte Patronatem Starosty 

Ryckiego. 

- Dofinansowanie wyjazdu drużyny młodzików KS „Amator” na Turniej TATRY CUP                              

w Zakopanem. 

- Sfinansowanie wyjazdów uczniów na rejonowe i wojewódzkie zawody sportowe organizowane 

przez Szkolny Związek Sportowy.  

- Dofinansowanie udziału reprezentacji Powiatu Ryckiego w XVII Mistrzostwach Polski 

Samorządowców w Tenisie Ziemnym w Szczecinku. 

- Sfinansowanie wyjazdu reprezentacji Powiatu Ryckiego na VII Letnie Igrzyska Seniorów                         

w Tomaszowie Lubelskim. 

- Dofinansowanie organizacji imprezy rozgrywek koszykówki pn. Summer Streetball Ryki 2021 

organizowanej przez klub sportowy „BASKET” Ryki. 

- Dofinansowanie organizacji II Sztafety Pokoju w Stężycy w dniu 15 sierpnia 2021 r. Uczestnicy 

zmierzyli się w konkurencjach: pływanie, wyścig rowerowy, bieg 2 x 2km. Organizatorzy 

przygotowali wiele dodatkowych atrakcji: zwiedzanie szklarni JMP Flowers, gry i zabawy dla 

dzieci, debaty dla młodzieży, pokazy ratownictwa medycznego, warsztaty kulinarne i florystyczne. 

Wydarzenie było organizowane z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej. Honorowy patronat 

objął Marszałek Województwa Lubelskiego. 

- Dofinansowanie XX edycji Amatorskiej Ligii Siatkówki w Rykach.  
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PŁYWALNIA POWIATOWA W RYKACH 

 Na podstawie decyzji RM.6844.6.2013 z dnia 20 marca 2013 r Zarządu Powiatu Ryckiego 

ustanowiono trwały zarząd na czas nieoznaczony samorządowemu zakładowi budżetowemu pod 

nazwą Pływalnia Powiatowa w Rykach z siedzibą w Rykach.  Nieruchomości zostały przekazane 

na realizację celów statutowych o charakterze użyteczności publicznej z zakresu kultury fizycznej 

i sportu.  Z dniem 30 września 2019 zasoby zlikwidowanego zakładu budżetowego zostały 

przekazane nowo utworzonej jednostce budżetowej o nazwie Pływalnia Powiatowa w Rykach.  

 

Dochody z majątku powiatu realizowane w roku 2021:  

1) Pływalnia Powiatowa w Rykach w wyniku podpisanych umów na najem otwartej powierzchni 

użytkowej z przeznaczeniem na instalację automatów samoobsługowych do dystrybucji napojów 

oraz innych artykułów spożywczych oraz na miejsce na reklamę w 2021 r. uzyskała przychód 

w wysokości 11 587,00 zł.  

2) W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 osiągnięto przychód ze sprzedaży w wysokości 811 

461,50 zł z tyt. sprzedaży biletów/ karnetów na pływalnię, nauk pływania, aqua fitness, wynajmu 

torów, wejścia uczniów, programów kafeteryjnych, sprzedaży karnetów (zakłady pracy), 

programów nauki pływania (kluby, stowarzyszenia), pozostałej sprzedaży.  

Niższy przychód ze sprzedaży wynikał z ograniczeń w prowadzeniu działalności w związku 

z pandemią COVID- 19. Pływalnia była zamknięta przez prawie 4 miesiące. 

 

Koszty/wydatki jednostki  w roku 2021 wykonano w kwocie 1 928 880,71 zł. 

Ważniejsze koszty jednostki to: 

1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 119 703,43 zł, 

2) pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, wody, gazu i inne opłaty stałe związane 

z utrzymaniem obiektu.) w kwocie 796 177,28 zł, 

3) wydatek w ramach programu środowiskowego (wymiana części oświetlenia hali basenowej) 

w kwocie 13 000,00 zł. 

 

 

 

Głównym przedmiotem działalności Pływalni Powiatowej w Rykach jest odpłatne udostępnianie 

basenu. Na przestrzeni lat 2015-2021  liczba osób korzystających z pływalni przedstawiała się 

następująco: 
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Przedstawiony wykres obrazuje skutki wprowadzenia ograniczeń w działalności obiektów 

użyteczności publicznej oraz szkół spowodowane pandemią COVID-19.  

Pływalnia w konsekwencji była czynna w okresach 13/02/2021 – 19/03/2021 oraz 19/05/2021 

– 31/12/2021. Łącznie Pływalnia była zamknięta przez 111 dni. Przełożyło się to na ogólną 

liczbę obsłużonych klientów w roku w wysokości 61 129 – wzrost  o około  

67 % w stosunku do roku poprzedniego. 

 

Oprócz wejść indywidualnych i rodzinnych na basen, które zwykle cieszą się największym 

powodzeniem,  pływalnia umożliwia korzystanie z dodatkowych usług, których liczba w roku 

2021 przedstawiała się następująco:  lekcje pływania - 2980 osób, grupowa nauka pływania - 73 

godziny dla grup około 15 osób, aquafitness - 1891 osób. Użytkownicy indywidualni stanowią 

największy udział wśród wszystkich osób korzystających z basenu. Niewątpliwym udogodnieniem 

dla użytkowników pływalni jest korzystanie z abonamentów przedpłaconych oraz z karty dużej 

rodziny. W 2021 sprzedano 831 doładowań karnetów.  

O wymiernych korzyściach funkcjonowania basenu zazwyczaj świadczył poziom organizowanych 

zawodów  oraz zainteresowanie nimi. W roku 2021 na Pływalni Powiatowej w Rykach odbyły się 

Powiatowe Zawody Pływackie organizowane przez PSzZS w Rykach. Mniejsze zainteresowanie 

organizacją zawodów to kolejny skutek wprowadzonych ograniczeń w działalności basenów oraz 

innych instytucji związanych z grupowym, zorganizowanym uczestnictwem w publicznych 

wydarzeniach w związku z COVID-19.  
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KULTURA  

W 2020 r. zadania z zakresu kultury były realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia  

i Sprawa Społecznych,  Powiatową Bibliotekę Publiczna w Rykach, która sprawuje nadzór 

merytoryczny nad sześcioma bibliotekami samorządowymi i ich filiami. 

Współorganizacja imprez i wydarzeń kulturalnych 

- Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca 2021 r. – w ramach 

obchodów odbyła się uroczysta Msza Św. w kościele parafialnym w Rykach, okolicznościowy 

program artystyczny w wykonaniu uczniów, a następnie złożono wiązanki w miejscach pamięci 

narodowej na terenie powiatu ryckiego. 

- Koncert dla upamiętnienia uchwalenia Konstytucji 3 Maja w dniu 26 czerwca w parku przed 

Pałacem Jabłonowskich w Dęblinie 26 czerwca 2021 r. Koncert stanowił udział w Programie 

„Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego”. 

Organizatorami wydarzenia były Miejski Dom Kultury w Dęblinie oraz Polski Związek Łowiecki 

Zarząd Okręgowy w Lublinie. Patronat objęli: Powiat Rycki, Miasto Dęblin oraz Lotnicza 

Akademia Wojskowa w Dęblinie. Program zaprezentowany na dęblińskiej scenie łączył w jednym 

projekcie różne światy muzyczne - od brzmień stricte klasycznych, aż po tradycyjne folkowe.  

- X Harcerska Niedziela z Panem Bogiem pn. „Pan jest pasterzem moim” w dniu 27 czerwca 

2021 r  na terenie parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żabiance. Organizatorami imprezy były 

drużyny harcerskie działające na terenie parafii. Fundatorem pucharów dla zwycięzców 

harcerskiego przeglądu było Starostwo Powiatowe w Rykach. 

- II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludowych i Stowarzyszeń Powiatu Ryckiego w 

dniu 11 lipca 2021 r. na stadionie sportowym w Rososzy. Organizatorami imprezy były Starostwo 

Powiatowe w Rykach oraz Redakcja gazety „Twój Głos”. Patronat nad wydarzeniem objęli: 

Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski, Starosta Rycki – Dariusz 

Szczygielski, Przewodniczący Rady Powiatu Ryckiego – Piotr Łysoń i Radny Sejmiku 

Województwa Lubelskiego – Leszek Kowalczyk. Podczas wydarzenia odbyło się podsumowanie 

plebiscytu na najlepsze KGW, oraz rozstrzygnięcie konkursu artystycznego i kulinarnego. W 

Turnieju udział wzięło 27 organizacji. Imprezie towarzyszyły koncerty muzyczne i atrakcje dla 

dzieci. Powiat Rycki ufundował nagrodę główna w Turnieju.  

- Organizacja wyjazdu KGW Rososz i KGW Zalesie do Zamościa  na półfinał wojewódzki 

ogólnopolskiego Festiwalu „Polska od Kuchnia” w dniu 7 sierpnia 2021 r. Reprezentujące Powiat 

Rycki Koła Gospodyń Wiejskich zdobyły dwie nagrody w organizowanych konkursach.  
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- „III Powiatowy Piknik Pszczelarski” na stadionie miejskim w Dęblinie w dniu 8 sierpnia 2021 r. 

Głównym organizatorem imprezy było Koło Pszczelarzy w Dęblinie. Podczas wydarzenia 

prezentowali się wystawcy związani z działalnością pszczelarską, artystyczną i ogrodniczą. 

Imprezie towarzyszył rajd rowerowy i występy artystyczne lokalnych zespołów ludowych                       

i solistów. 

- Udział w X edycji akcji „Narodowe Czytanie” w dniu 10 września 2021 r. Powiat Rycki we 

współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach 

zorganizował akcję propagująca czytelnictwo, która odbyła się w ryckim kinie Renesans. W akcji 

udział wzięła zaproszona aktorka – Anna Seniuk.  

- Spotkanie autorskie z Magdaleną Małecką-Wippich autorką książki pt. „Anna Seniuk – 

nietypowa baba jestem” oraz aktorką Anną Seniuk w dniu 10 września 2021 r. w kinie Renesans 

w Rykach. W spotkaniu udział wzięli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i inni seniorzy, 

oraz młodzież ze szkół średnich.  

- Udział delegacji Powiatu Ryckiego w Dożynkach Wojewódzkich w Lubyczy Królewskiej dnia 

12 września 2021 r. W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy tradycyjny nagrodzono aż 

7 wieńców z terenu powiatu ryckiego. Powiat Rycki zorganizował stoisko promocyjne i zapewnił 

przejazd delegacji wieńcowych na dożynki. 

- Obchody Narodowego Dnia Edukacji w dniu 14 października 2021 r. w Zespole Szkół 

Zawodowych nr 2 w Dęblinie. Na uroczystości zgromadzili się Dyrektorzy szkół 

ponadpodstawowych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, nauczyciele, oraz pracownicy 

oświaty. W uroczystym spotkaniu udział wzięli również Starostowie, Przewodniczący Rady 

Powiatu, radni i Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie. Starosta Rycki wyraził słowa uznania 

i serdeczne życzenia dla wszystkich pedagogów, oraz wręczył Nagrody. Uroczystość zakończył 

koncert poezji śpiewanej.  

- Powiatowo-Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Rykach dnia 11 listopada 

2021 r. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele organizacji kombatanckich, władze 

samorządowe Powiatu Ryckiego, Gminy Ryki, Gminy Ułęż, przedstawiciele służb mundurowych, 

organizacje społeczne i polityczne, społeczności szkolne, a także całe rodziny. Uroczystość 

rozpoczęła się Mszą Św. z oprawą muzyczną Orkiestry Dętej OSP w Rykach, następnie odbył się 

okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu uczniów. Obchody zakończono złożeniem 

kwiatów pod pomnikiem „Bojownikom o Wolność Ojczyzny” w asyście harcerzy i delegacji 

Wojska Polskiego. 
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Inne zadania związane z działalnością kulturalną 

- Udział reprezentacji Samorządu Powiatu Ryckiego w uroczystościach patriotycznych 

organizowanych na terenie powiatu ryckiego: z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, podczas 

uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika upamiętniającego Żołnierzy AK WiN Placówki 

44 Sobieszyn, podczas obchodów rocznicowych związanych z postacią mjr. Mariana Bernaciaka 

pseudonim „Orlik” oraz w innych uroczystościach. 

- Przyznanie w 2021 r. Nagród Starosty Ryckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury dla 2 osób i 2 instytucji kultury z terenu 

powiatu ryckiego.  

- Ufundowanie nagród dla laureatów powiatowych eliminacji: Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego, Małego Konkursu Recytatorskiego, Jesiennego Konkursu Recytatorskiego, 

Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”. 

- Ufundowanie nagród dla laureatów wojewódzkich finałów: Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki 

Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”, XXII Wojewódzkiego Jesiennego Przeglądu 

Twórczości Artystycznej Seniorów 

- Dofinansowanie udziału Zespołu Tańca Ludowego Ryki w warsztatach tanecznych                                 

w Bałdrzychowie.  
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POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach jest samorządową instytucją kultury, organizatorem 

jest Powiat Rycki. Biblioteka posiada osobowość prawną. Funkcjonuje od dnia 1.06.2008 r.  

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach działa na rzecz bibliotek publicznych  

i społeczności lokalnej powiatu ryckiego. Podległym jej bibliotekom publicznym  służy pomocą 

merytoryczną, instrukcyjno – metodyczną i szkoleniową, gromadząc dla nich materiały z zakresu 

bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Sprawuje nad bibliotekami terenu 

powiaty Ryki nadzór merytoryczny w ramach zadań statutowych.  

Zbiory oraz czytelnictwo  

Powiatowa Biblioteka ma zarejestrowanych użytkowników w bibliotece – 342 osoby, 

natomiast 101 czytelników aktywnie wypożyczających, którzy wypożyczyli w ciągu roku 676 

pozycji książkowych. Na miejscu udostępniliśmy 37 pozycji książkowych. Wypożyczenia zbiorów 

specjalnych na miejscu nie mieliśmy wcale, natomiast na zewnątrz wypożyczyliśmy tylko 19 razy, 

szczególnie audiobooki zawierające poradniki i zdrowia. Czytelnicy wypożyczają też jedyną gazetę 

regionalną: Tygodnik Twój Głos. Na miejscu udostępniliśmy czasopismo 51 razy, na zewnątrz 

było wypożyczone 18 razy.  

Powiatowa Biblioteka zamknęła rok 2021 księgozbiorem wielkości 2 876 woluminów. Zakupiono 

281 nowych pozycji za 6 153,32 z, w tym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

zakupiono 80 książek  na kwotę 2 150 zł i 201 książek ze środków własnych na kwotę 4 003,32 zł. 

Zakupiono książki, o które zabiegali czytelnicy, co poprawiło ogólny wizerunek biblioteki. 

Popularno-naukowe i beletrystyka około 50 %. Reszta to tworzenie nowych działów: religia i 

zdrowie – na które jest zapotrzebowanie. Oferta Biblioteki Powiatowej została poszerzona  

o znaczną liczbę woluminów drukowanych, dzięki .NPRC 2.0. Działania te wpływają na poziom 

czytelnictwa w naszej bibliotece także dzięki cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej 

Academica oraz zakupom i zdalnemu dostępowi do nowości wydawniczych. 

PBP prenumeruje i przechowuje w archiwum 1 czasopismo regionalne: Twój Głos, na które 

przeznaczono kwotę: 167 zł.  Zbiory specjalne, które zamykają się liczbie 160 pozycji w tym 

roku, były udostępniane 19 razy w ciągu roku.  

Korzystanie ze zbiorów elektronicznych PBP dostępnych zdalnie lub w sieci lokalnej w ciągu 

roku sprawozdawczego określona zostaje liczbą sesji wynoszącą – 170. Z czego Liczba 

pobranych dokumentów wynosiła 15. 
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Imprezy organizowane w 2021 roku przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Rykach dla 

czytelników/ użytkowników biblioteki: 

1) Narodowe Czytanie, które corocznie odbywa się w różnych miastach całej Polski, w roku 

2021 czytanie - Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej  

 Powiatowa Biblioteka zorganizowała samodzielnie czytanie w Dziennym Domu Opieki 

Medycznej w Dęblinie – tj. w  Hospicjum 

 Powiatowa Biblioteka Publiczna współorganizowała dużą imprezę - Narodowe Czytanie 

wraz ze Starostwem w Rykach z udziałem aktorki: Anny Seniuk. 

2)  „„Znajdziesz mnie w bibliotece” - Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – majowy miesiąc w 

PBP 

Ponadto biblioteka zorganizowała 3 szkolenia on-line (97 osób uczestniczyło):  

 Warsztaty hybrydowe dla seniorów. Warsztaty on-line z nagrodami odbieranymi 

indywidualnie w bibliotece. 

 spotkania z autorami on-line: a) Magdaleną Małecką – Wippich, b) dr. hab. Andrzej 

Wawryniukiem 

 Recenzja książki Juliana Hardy pt: „Jazda na Rydwanie”. 

 

Działania instrukcyjno-metodyczne.  

W roku 2021 zorganizowano jedno spotkanie branżowe w dniu 20.08.2021 - skupiające 

wszystkich pracowników bibliotek. Udział wzięli dyrektorzy i pracownicy z Ułęża, Stężycy, 

Dęblina, Kłoczewa i Ryk - 20 osób łącznie, szkolenie trwało prawie 8 godzin. 

Odbył się także warsztat poświęcony Ustawie z dn. 4 kwietnia 2019 r o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz omówieniu 

podstawowych informacji dotyczących wymogów bibliotek i dostosowania do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w naszej lokalnej społeczności.  
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PROMOCJA  

W dziedzinie promocji Powiat Rycki w 2021 roku zrealizował następujące zadania: 

 

- Prowadzenie strony internetowej i profilu Powiatu Ryckiego w mediach społecznościowych  

- Publikowanie artykułów w mediach lokalnych 

- Dofinansowanie wyjazdu Zespołu „Moszczanianki” na turniej muzyków Prawdziwych                         

w Filharmonii Szczecińskiej 

- Dofinansowanie organizacji Kongresu Eksportu 2021 i promocja powiatu podczas wydarzenia 

- Zakup materiałów promocyjnych powiatu ryckiego, w tym: kalendarzy ściennych                                      

i książkowych, kartek świątecznych, materiałów piśmienniczych, filiżanek z logo powiatu 

- Zakup grawerów i statuetek okolicznościowych 

- Zakup materiałów poligraficznych: plakaty, ulotki, zaproszenia, dyplomy 
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KONTROLE ZEWNĘTRZNE 

 

L.p. Instytucja kontrolująca Przedmiot kontroli 

 

Nr protokołu 

 

1 
Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Lublinie 

Zorganizowanie , utworzenie i prowadzenie EGiB 

przez starostę w sposób zapewniający 

przeprowadzenie pełnej modernizacji i cyfyzacji 

EGiB. 

Zgodność stanu cyfryzacji i modernizacji zasobu 

EGiB na 1 stycznia 2017 r. i na 30 czerwca 2021 r. 

z normami i standardami określonymi  

w obowiązujących przpisach prawa.  

LLU.410.020.01.201 

2 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa  

w Lublinie 

Kompleksowa gospodarka finansowa powiatu 

ryckiego RIO-II-600/35/2021 

5 
Izba Administracji 

Skarbowej w Lublinie 

Gospodarowanie środkami publicznymi 

obejmującymi część oświatową subwencji 

ogólnej, w tym realizację obowiązków 

związanych z gromadzeniem i przekazywaniem 

danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 

rok 2017 

0601-

ICA.52.1.30.2020.139 
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WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU 

Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2021 r. 

Lp. 
Uchwała (numer/data 

podjęcia/przedmiot 
Informacja o wykonaniu  

1.  

Nr XL/215/21 
z dnia 12 stycznia 2021 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

2.  

Nr XL/216/21 
z dnia 12 stycznia 2021 r. 
w sprawie zmian budżetu 
powiatu na 2021 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

3.  

Nr XLI/217/21 
z dnia 29 stycznia 2021 r. 
w sprawie zmian budżetu 
powiatu na 2021 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

4.  

Nr XLI/218/21 
z dnia 29 stycznia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia Strategii 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Powiecie Ryckim 
na lata 2021-2030 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

5.  

Nr XLI/219/21 
z dnia 29 stycznia 2021 r. 
w sprawie zamiaru likwidacji 
Technikum Mechanicznego, 
wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 1 im. 
Władysława Korżyka w Rykach 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

6.  

Nr XLI/220/21 
z dnia 29 stycznia 2021 r. 
w sprawie zamiaru likwidacji 
Technikum Informatycznego, 
wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 1 im. 
Władysława Korżyka w Rykach 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

7.  

Nr XLI/221/21 
z dnia 29 stycznia 2021 r. 
w sprawie zamiaru likwidacji 
Technikum Ekonomicznego, 
wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 2 im. 
Leona Wyczółkowskiego w 
Rykach 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

8.  

Nr XLI/222/21 
z dnia 29 stycznia 2021 r. 
w sprawie zamiaru likwidacji 
Technikum Budowlanego, 
wchodzącego w skład Zespołu 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 
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Szkół Zawodowych Nr 2 im. 
Leona Wyczółkowskiego w 
Rykach 

9.  

Nr XLI/223/21 
z dnia 29 stycznia 2021 r. 
w sprawie zamiaru likwidacji 
Technikum Mechanicznego, 
wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. 
Franciszka Kleeberga w Dęblinie 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

10.  

Nr XLI/224/21 
z dnia 29 stycznia 2021 r. 
w sprawie zamiaru likwidacji 
Technikum Informatycznego, 
wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. 
Franciszka Kleeberga w Dęblinie 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

11.  

Nr XLI/225/21 
z dnia 29 stycznia 2021 r. 
w sprawie zamiaru likwidacji 
Technikum Elektrycznego, 
wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. 
Franciszka Kleeberga w Dęblinie 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

12.  

Nr XLI/226/21 
z dnia 29 stycznia 2021 r. 
w sprawie zamiaru likwidacji 
Technikum Architektury 
Krajobrazu, wchodzącego  
w skład Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 1 im. gen. 
Franciszka Kleeberga w Dęblinie 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

13.  

Nr XLI/227/21 
z dnia 29 stycznia 2021 r. 
w sprawie zamiaru likwidacji 
Technikum Ekonomicznego, 
wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 2 im. 
Marii Dąbrowskiej w Dęblinie 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

14.  

Nr XLI/228/21 
z dnia 29 stycznia 2021 r. 
w sprawie zamiaru likwidacji 
Technikum Gastronomicznego, 
wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 2 im. 
Marii Dąbrowskiej w Dęblinie 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

15.  

Nr XLI/229/21 
z dnia 29 stycznia 2021 r. 
w sprawie zamiaru likwidacji 
Technikum Handlowego, 
wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 2 im. 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 
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Marii Dąbrowskiej w Dęblinie 

16.  

Nr XLI/230/21 
z dnia 29 stycznia 2021 r. 
w sprawie zamiaru likwidacji 
Technikum  Hotelarstwa, 
wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 2 im. 
Marii Dąbrowskiej w Dęblinie 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

17.  

Nr XLI/231/21 
z dnia 29 stycznia 2021 r. 
w sprawie zamiaru likwidacji 
Technikum Agrobiznesu, 
wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół im. Kajetana hr. Kickiego 
w Sobieszynie 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

18.  

Nr XLI/232/21 
z dnia 29 stycznia 2021 r. 
w sprawie zamiaru likwidacji 
Technikum Architektury 
Krajobrazu, wchodzącego  
w skład Zespołu Szkół im. 
Kajetana hr. Kickiego w 
Sobieszynie 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

19.  

Nr XLI/233/21 
z dnia 29 stycznia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia ramowego 
planu pracy Rady Powiatu w 
Rykach na 2021 rok 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Przewodniczącemu Rady 

Powiatu. 

20.  

Nr XLI/234/21 
z dnia 29 stycznia 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy komisji stałych Rady 
Powiatu w Rykach na 2021 rok 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Przewodniczącym 

komisji stałych Rady Powiatu. 

21.  

Nr XLI/235/21 
z dnia 29 stycznia 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu w Rykach na 2021 rok 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Przewodniczącemu 

Komisji Rewizyjnej. 

22.  

Nr XLII/236/21 
z dnia 16 lutego 2021 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

23.  

Nr XLII/237/21 
z dnia 16 lutego 2021 r. 
w sprawie zmian budżetu 
powiatu na 2021 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

24.  

Nr XLII/238/21 
z dnia 16 lutego 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od opłaty 
rocznej z tytułu trwałego zarządu 
nieruchomością pozostającą we 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 
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władaniu Domu Pomocy 
Społecznej w Leopoldowie 

25.  

Nr XLIII/239/21 
z dnia 30 marca 2021 r. 
w sprawie przekazania środków 
finansowych na Fundusz 
Wsparcia Policji 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

26.  

Nr XLIII/240/21 
z dnia 30 marca 2021 r. 
w sprawie zmian budżetu 
powiatu na 2021 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

27.  

Nr XLIII/241/21 
z dnia 30 marca 2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr 
X/52/11 Rady Powiatu w 
Rykach z dnia 26 września 2011 
roku w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie 
powiatu ryckiego 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

28.  

Nr XLIII/242/21 
z dnia 30 marca 2021 r. 
w sprawie określenia rodzaju 
zadań, na które przeznaczono 
środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przypadające 
według algorytmu w 2021 roku 
na Powiat Rycki 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

29.  

Nr XLIII/243/21 
z dnia 30 marca 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Powiatowego 
Programu Działań na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych na lata 
2021-2030 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

30.  

Nr XLIII/244/21 
z dnia 30 marca 2021 r. 
w sprawie przyjęcia 3-letniego 
Powiatowego Programu 
dotyczącego Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Powiecie Ryckim na 
lata 2021-2023 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

31.  

Nr XLIII/245/21 
z dnia 30 marca 2021 r. 
w sprawie ustalenia przebiegu 
istniejącej drogi powiatowej Nr 
801 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

32.  

Nr XLIV/246/21 
z dnia 16 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zmian budżetu 
powiatu na 2021 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

33.  Nr XLV/247/21 Wykonanie z dniem podjęcia.  
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z dnia 10 maja 2021 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej. 

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

34.  

Nr XLV/248/21 
z dnia 10 maja 2021 r. 
w sprawie zmian budżetu 
powiatu na 2021 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

35.  

Nr XLVI/249/21 
z dnia 31 maja 2021 r. 
w sprawie wsparcia finansowego 
zakupu samochodu ratowniczo – 
gaśniczego dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Rykach 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

36.  

Nr XLVI/250/21 
z dnia 31 maja 2021 r. 
w sprawie zmian budżetu 
powiatu na 2021 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

37.  

Nr XLVI/251/21 
z dnia 31 maja 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie w dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym części 
nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Ryckiego, 
będącej w trwałym zarządzie 
Zarządu Dróg Powiatowych w 
Rykach, ozn. Nr 1/1 o pow. 
3,0884 ha, położonej w Rykach 
przy ul. Swatowskiej, obręb 0001 
Ryki 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

38.  

Nr XLVI/252/21 
z dnia 31 maja 2021 r. 
w sprawie likwidacji Technikum 
Mechanicznego wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 1 im. 
Władysława Korżyka w Rykach 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

39.  

Nr XLVI/253/21 
z dnia 31 maja 2021 r. 
w sprawie likwidacji Technikum 
Informatycznego wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 1 im. 
Władysława Korżyka w Rykach 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

40.  

Nr XLVI/254/21 
z dnia 31 maja 2021 r. 
w sprawie likwidacji Technikum 
Ekonomicznego wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 2 im.  Leona 
Wyczółkowskiego w Rykach 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 
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41.  

Nr XLVI/255/21 
z dnia 31 maja 2021 r. 
w sprawie likwidacji Technikum 
Budowlanego wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 2 im.  Leona 
Wyczółkowskiego w Rykach 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

42.  

Nr XLVI/256/21 
z dnia 31 maja 2021 r. 
w sprawie likwidacji Technikum 
Mechanicznego wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 1 im.  gen. 
Franciszka Kleeberga w Dęblinie 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

43.  

Nr XLVI/257/21 
z dnia 31 maja 2021 r. 
w sprawie likwidacji Technikum 
Informatycznego wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 1 im.  gen. 
Franciszka Kleeberga w Dęblinie 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

44.  

Nr XLVI/258/21 
z dnia 31 maja 2021 r. 
w sprawie likwidacji Technikum 
Elektrycznego wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 1 im.  gen. 
Franciszka Kleeberga w Dęblinie 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

45.  

Nr XLVI/259/21 
z dnia 31 maja 2021 r. 
w sprawie likwidacji Technikum 
Architektury Krajobrazu 
wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 1 im.  
gen. Franciszka Kleeberga w 
Dęblinie 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

46.  

Nr XLVI/260/21 
z dnia 31 maja 2021 r. 
w sprawie likwidacji Technikum 
Ekonomicznego wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 2 im.  gen. 
Marii Dąbrowskiej w Dęblinie 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

47.  

Nr XLVI/261/21 
z dnia 31 maja 2021 r. 
w sprawie likwidacji Technikum 
Gastronomicznego wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 2 im.  gen. 
Marii Dąbrowskiej w Dęblinie 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

48.  
Nr XLVI/262/21 
z dnia 31 maja 2021 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 
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w sprawie likwidacji Technikum 
Handlowego wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 2 im.  gen. 
Marii Dąbrowskiej w Dęblinie 

49.  

Nr XLVI/263/21 
z dnia 31 maja 2021 r. 
w sprawie likwidacji Technikum 
Hotelarskiego wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 2 im.  gen. 
Marii Dąbrowskiej w Dęblinie 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

50.  

Nr XLVI/264/21 
z dnia 31 maja 2021 r. 
w sprawie likwidacji Technikum 
Agrobiznesu wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół im. Kajetana 
hr. Kickiego w Sobieszynie 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

51.  

Nr XLVI/265/21 
z dnia 31 maja 2021 r. 
w sprawie likwidacji Technikum 
Architektury Krajobrazu 
wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół im. Kajetana hr. Kickiego 
w Sobieszynie 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

52.  

Nr XLVII/266/21 
z dnia 7 czerwca 2021 r. 
w sprawie zmian budżetu 
powiatu na 2021 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

53.  

Nr XLVIII/267/21 
z dnia 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu w Rykach 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

54.  

Nr XLVIII/268/21 
z dnia 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu wotum zaufania 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

55.  

Nr XLVIII/269/21 
z dnia 24 czerwca 2021 r. w 
sprawie rozpatrzenia  
i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze 
sprawozdaniem Zarządu Powiatu  
z wykonania budżetu powiatu za 
2020 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

56.  

Nr XLVIII/270/21 
z dnia 24 czerwca 2021 r. w 
sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu w Rykach z 
tytułu wykonania budżetu 
powiatu za 2020 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 
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57.  

Nr XLVIII/271/21 
z dnia 24 czerwca 2021 r. w 
sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

58.  

Nr XLVIII/272/21 
z dnia 24 czerwca 2021 r. w 
sprawie zmian w budżecie 
powiatu na 2021 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

59.  

Nr XLVIII/273/21 
z dnia 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, sposobu i 
trybu udzielania ulg w spłacie 
należności pieniężnych o 
charakterze cywilnoprawnym 
przypadających Powiatowi 
Ryckiemu lub jednostkom 
podległym, warunków 
dopuszczalności pomocy 
publicznej w przypadkach, w 
których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną oraz wskazania 
organów lub osób uprawnionych 
do udzielania tych ulg 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 28 lipca 2021 r. 

stwierdzające nieważność zapisów w części § 4 

ust. 1 pkt 2 w brzmieniu „w przypadkach 

uzasadnionych względami społecznymi lub 

gospodarczymi, w szczególności możliwościami 

płatniczymi dłużnika”. 

60.  

Nr XLVIII/274/21 
z dnia 24 czerwca 2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr 
XXI/86/08 Rady Powiatu w 
Rykach z dnia 29 lutego 2008 
roku w sprawie: Regulaminu 
Funduszu Zdrowotnego – 
określającego rodzaj świadczeń 
przyznawanych nauczycielom w 
ramach pomocy zdrowotnej oraz 
warunków i sposobu ich 
przyznawania 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 28 lipca 2021 r. 

stwierdzające nieważność w części obejmującej jej 

Załącznik Nr 1 w brzmieniu: „Oświadczenie: 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 

§ 1 Kodeksu Karnego, potwierdzam zgodność ze 

stanem faktycznym danych zawartych w 

niniejszym wniosku” oraz Załącznik Nr 2 w 

brzmieniu: „Świadomy/a  odpowiedzialności 

karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu 

Karnego, oświadczam, że powyższe dane są 

zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam 

własnoręcznym podpisem” . 

61.  

Nr XLVIII/275/21 
z dnia 24 czerwca 2021 r. w 
sprawie przyjęcia Powiatowego 
Programu Zdrowia Psychicznego 
na lata 2021-2022 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

62.  

Nr XLIX/276/21 
z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Ryki z przeznaczeniem 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Przewodniczącemu 

Zarządowi Powiatu. 
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na dofinansowanie zakupu 
średniego samochodu ratowniczo 
gaśniczego dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej  w Leopoldowie 

63.  

Nr XLIX/277/21 
z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Nowodwór z 
przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu średniego 
samochodu ratowniczo 
gaśniczego dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Grabowie 
Szlacheckim 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Przewodniczącemu 

Zarządowi Powiatu. 

64.  

Nr XLIX/278/21 
z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

65.  

Nr XLIX/279/21 
z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie 
zmian w budżecie powiatu na 
2021 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

66.  

Nr L/280/21 
z dnia 9 września 2021 r. w 
sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

67.  

Nr L/281/21 
z dnia 9 września 2021 r. w 
sprawie zmian w budżecie 
powiatu 2021 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

68.  

Nr L/282/21 
z dnia 9 września 2021 r. 
zmieniająca uchwałę  Nr 
XXXII/183/20 Rady Powiatu w 
Rykach z dnia 30 lipca 2020 r. w 
sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół 
ponadpodstawowych  
i specjalnych, z uwzględnieniem 
szkół ponadpodstawowych i 
specjalnych mających siedzibę na 
terenie powiatu ryckiego 
prowadzonych przez inne organy 
prowadzące 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

69.  

Nr LI/283/21 
z dnia 20 września 2021 r. w 
sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

70.  

Nr LI/284/21 
z dnia 20 września 2021 r. w 
sprawie zmian w budżecie 
powiatu 2021 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 
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71.  

Nr LII/285/21 
z dnia 30 września 2021 r. w 
sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Bialskiemu 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

72.  

Nr LII/286/21 
z dnia 30 września 2021 r. w 
sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Ryki na zakup 
umundurowania dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rykach 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Przewodniczącemu 

Zarządowi Powiatu. 

73.  

Nr LII/287/21 
z dnia 30 września 2021 r. w 
sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

74.  

Nr LII/288/21 
z dnia 30 września 2021 r. w 
sprawie zmian w budżecie 
powiatu 2021 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

75.  

Nr LII/289/21 
z dnia 30 września 2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr 
LX/239/10 Rady Powiatu w 
Rykach z dnia 28 maja 2010 roku 
w sprawie szczegółowych zasad i 
trybu przyznawania Nagrody 
Starosty Ryckiego za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i 
ochrony dóbr kultury 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 2 listopada 

2021 r. stwierdzające nieważność uchwały 

obejmującej jej § 1 pkt 1, pkt 3 i pkt 5. 

76.  

 Nr LII/290/21 
z dnia 30 września 2021 r. w 
sprawie zaliczenia 
dotychczasowej drogi gminnej nr 
119024L, położonej w Grabowie 
Ryckim, gmina Nowodwór, do 
kategorii dróg powiatowych 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

77.  

 Nr LII/291/21 
z dnia 30 września 2021 r. w 
sprawie pozbawienia kategorii 
drogi powiatowej odcinka drogi 
powiatowej i zaliczenia go do 
kategorii dróg gminnych 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

78.  

 Nr LII/292/21 
z dnia 30 września 2021 r. w 
sprawie przyjęcia Regulaminu 
określającego wysokość i 
szczegółowe warunki wypłacania 
dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe 
warunki obliczania  i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 2 listopada 

2021 r. stwierdzające nieważność uchwały w częci 

obejmującej jej § 2 ust. 6 w brzmieniu: „oraz 

warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w 
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doraźnych zastępstw oraz 
niektórych innych składników 
wynagrodzenia nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i 
poradniach psychologiczno – 
pedagogicznych prowadzonych 
przez Powiat Rycki 

jakich jednostka funkcjonuje”,ust. 7 i ust. 8,  § 3 

pkt 1 w brzmieniu: „ a w tym, pkt 2 w brzmieniu: 

„a w tym” i pkt 2 lit. d w brzmieniu: 

„wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym systemie 

doskonalenia zawodowego”, § 4 ust. 6 oraz § 5 

ust. 4 Regulaminu, stanowiącego załącznik do 

uchwały.  

79.  

Nr LII/293/21 
z dnia 30 września 2021 r. w 
sprawie zmiany składu Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu w 
Rykach 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Przewodniczącemu Rady 

Powiatu. 

80.  

Nr LIII/294/21 
z dnia 14 października 2021 r. w 
sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

81.  

Nr LIII/295/21 
z dnia 14 października 2021 r. w 
sprawie zmian budżetu powiatu 
na 2021 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

82.  

Nr LIV/296/21 
z dnia 28 października 2021 r. w 
sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Kłoczew na 
dofinansowanie zadań z zakresu 
transportu zbiorowego na terenie 
Gminy Kłoczew 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

83.  

Nr LIV/297/21 
z dnia 28 października 2021 r. w 
sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Nowodwór 
na dofinansowanie zadań  
z zakresu transportu zbiorowego 
na terenie Gminy Nowodwór 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

84.  

Nr LIV/298/21 
z dnia 28 października 2021 r. w 
sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Ułęż na 
dofinansowanie zadań z zakresu 
transportu zbiorowego na terenie 
Gminy Ułęż 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

85.  

Nr LIV/299/21 
z dnia 28 października 2021 r. w 
sprawie zmian budżetu powiatu 
na 2021 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

86.  

Nr LV/300/21 
z dnia 14 października 2021 r. w 
sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

87.  Nr LV/301/21 
z dnia 18 listopada 2021 r. w 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 
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sprawie zmian budżetu powiatu 
na 2021 r. 

88.  

 Nr LVI/302/21 
z dnia 30 listopada 2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr 
X/52/11 Rady Powiatu w 
Rykach z dnia 26 września 2011 
roku w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie 
powiatu ryckiego 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

89.  

Nr LVI/303/21 
z dnia 30 listopada 2021 r. w 
sprawie diet radnych i zwrotu 
kosztów podróży służbowych 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

 

90.  

Nr LVI/304/21 
z dnia 30 listopada 2021 r. w 
sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Starosty Ryckiego 

Wykonanie z dniem podjęcia, z mocą 

obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 r.  

Wykonanie powierzono Przewodniczącemu Rady 

Powiatu. 

91.  

Nr LVI/305/21 
z dnia 30 listopada 2021 r. w 
sprawie zmian budżetu powiatu 
na 2021 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

92.  

Nr LVI/306/21 
z dnia 30 listopada 2021 r. w 
sprawie wysokości opłat za 
usunięcie i przechowywanie 
pojazdu usuniętego z drogi oraz 
wysokości kosztów powstałych w 
razie odstąpienia od usunięcia 
pojazdu obowiązujących  
w 2022 roku 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 22 grudnia 

2021 r. stwierdzające nieważność uchwały w 

części obejmującej jej § 2 ust. 2 w brzmieniu 

„rozpoczętą”. 

93.  

Nr LVI/307/21 
z dnia 30 listopada 2021 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości 
gruntowych oznaczonych w 
ewidencji gruntów jako działki nr 
1067 o pow. 0,0566 ha i nr 1068 
o pow. 0,0501 ha, położonych w 
obrębie nr 0002 – Brzeźce, gmina 
Stężyca, zajętych pod drogę 
powiatową nr 1402L 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

94.  

Nr LVII/308/21 
z dnia 3 grudnia 2021 r. w 
sprawie zmian budżetu powiatu 
na 2021 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

95.  
Nr LVIII/309/21 
z dnia 21 grudnia 2021 r. w 
sprawie udzielenia pomocy 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 
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finansowej Gminie Ryki na 
dofinansowanie zadań z zakresu 
transportu zbiorowego na terenie 
Gminy Ryki 

96.  

Nr LVIII/310/21 
z dnia 21 grudnia 2021 r. w 
sprawie zmian budżetu powiatu 
na 2021 r. 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

97.  

Nr LVIII/311/21 
z dnia 21 grudnia 2021 r. w 
sprawie ustalenia harmonogramu 
pracy aptek pełniących dyżury 
nocne oraz całodobowe  
w niedziele, święta i inne dni 
wolne od pracy na terenie 
powiatu ryckiego w okresie od  
3 stycznia 2022 roku do 1 
stycznia 2023 roku 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

98.  

Nr LVIII/312/21 
z dnia 21 grudnia 2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr 
X/52/11 Rady Powiatu w 
Rykach z dnia 26 września 2011 
roku w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie 
powiatu ryckiego. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

99.  

Nr LVIII/313/21 
z dnia 21 grudnia 2021 r. w 
sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 

Wykonanie z dniem 1 stycznia 2022 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

100.  

Nr LVIII/314/21 
z dnia 21 grudnia 2021 r. w 
sprawie uchwały budżetowej na 
rok 2022 

Wykonanie z dniem 1 stycznia 2022 r.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 

101.  

Nr LIX/315/21  
z dnia 30 grudnia 2021 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Powiat Rycki 
umowy na świadczenie usług w 
zakresie publicznego transportu 
zbiorowego na liniach 
komunikacyjnych o charakterze 
użyteczności publicznej z PKS w 
Rykach Sp. z o.o. 
 

Wykonanie z dniem podjęcia.  

Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. 
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