ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO
32-800 B R Z E S K O
ul. Głowackiego 51
UCHWAŁA NR ./&?.&.../2018
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z d n i a ^ u ^ . ^ 2018 r.
w s p r a w i e z a t w i e r d z e n i a " R a p o r t u o stanie realizacji Strategii R o z w o j u P o w i a t u
Brzeskiego na lata 2 0 1 4 - 2 0 2 0 "
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie p o w i a t o w y m (Dz. U. z
2017 r. poz. 1868 z m . Dz. U. z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zgodnie z procedurą

monitorowania, ewaluacji

i aktualizacji

Strategii

Rozwoju

Powiatu

Brzeskiego na lata 2014 - 2020, stanowiącej załącznik do uchwały nr 1276/2014 Zarządu Powiatu
Brzeskiego z

dnia 29 sierpnia 2014 r. opiniuje się pozytywnie oraz zatwierdza "Raport o stanie

realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2014 - 2020" w brzmieniu załącznika do
}

niniejszej uchwały.
§ 2. W y k o n a n i e uchwały powierza się Staroście i Wicestaroście

Brzeskiemu oraz

Dyrektorowi

Wydziału Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z d n i e m podjęcia.
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ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO
32-800 B R Z E S K O
ul. Głowackiego 51
Załącznik do Uchwały Nr

../2018

Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia..
Zgodnie

z

Procedurą

monitorowania,

ewaluacji

2018 r.
i

aktualizacji

Strategii

Rozwoju

Powiatu

Brzeskiego na lata 2014 -2020 przyjętą w 2014 roku, w ciągu obowiązywania Strategii Rozwoju
Powiatu Brzeskiego raporty o stanie realizacji strategii powstają m i n i m u m d w a razy w okresie jej
obowiązywania:
1) j e d e n raz w połowie okresu jej obowiązywania tj. rok 2017
2) oraz na koniec realizacji d o k u m e n t u tj. w e d ł u g stanu na koniec 2020 roku
W związku z powyższym członkowie zespołu zadaniowego zgodnie podjęli decyzję, że pierwsze
sprawozdanie - raport z realizacji strategii zostanie opracowany w e d ł u g stanu na koniec 2017 roku
b o w i e m w połowie roku trudno uzyskać d a n e niezbędne do zestawienia wskaźników, które zgodnie z
procedurą

są

podawane

w

pełnych

latach

budżetowych.

Ponadto

składanie

wniosków

a

w

konsekwencji realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w t y m głównie unijnych
zgodnie z opublikowanymi h a r m o n o g r a m a m i naborów zostały przesunięte w czasie. W związku z
p o w y ż s z y m w dniu 26 stycznia 2018 roku zostało wysłane pismo do wszystkich wydziałów (komórek
organizacyjnych) tutejszego urzędu oraz do jednostek organizacyjnych Powiatu Brzeskiego z prośbą o
przekazanie informacji o postępie rzeczowym i f i n a n s o w y m realizowanych celów i zadań wskazanych
w Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2014 -2020. Na podstawie zebranych informacji został
o p r a c o w a n y zbiorczy raport z realizacji Strategii.

RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
I Przestrzeń, Infrastruktura i Środowisko
Pole operacyjne:
1.1 Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja i dystrybucja energii odnawialnej
Kierunki działań:
1.1.1 Realizacja zadań, które wynikają z założeń Programu ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego
1.1.5 Podejmowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie
ochrony środowiska i ekologii
Powiązania z innymi programami:
nie dotyczy
Efekty realizacji:
Coroczne sprawozdania do Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie
realizacji programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
Mierniki realizacji:
Sprawozdania coroczne
Adresaci działań:
Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Brzesku
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
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Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brzesku
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
coroczne sprawozdania składane przez Wydział Ochrony Środowiska tut. Urzędu
Wnioski:
Działania podejmowane przez Powiat Brzeski w przedmiotowych kierunkach działań
są w pełni wystarczające i wpisują się w Program ochrony powietrza dla
Województwa Małopolskiego. Zadania te związane są z ograniczeniem
zanieczyszczeń powietrza.
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
I Przestrzeń, Infrastruktura i Środowisko
Pole operacyjne:
1.1 Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja i dystrybucja energii odnawialnej
Kierunki działań:
1.1.2 Wdrożenie niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii w obiektach
użyteczności publicznej
1.1.3 Produkcja i dystrybucja energii odnawialnej dla obiektów użyteczności
publicznej
Powiązania z innymi programami:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym
i mieszkaniowym; Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej - SPR
Efekty realizacji:
Złożenie dwóch wniosków o dofinansowanie do RPO WM 2014 - 2020 w zakresie
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i uzyskanie dofinansowania.
Głębokiej modernizacji energetycznej budynków zostaną poddane 4 budynki
użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego (budynek administracyjny Starostwa
Powiatowego w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2B, budynek Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Łysej Górze oraz budynek główny i administracyjny Powiatowego
Publicznego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Brzesku, ul. Kościuszki 33. Podczas
termomodernizacji przewidziano następujące prace:
docieplenie dachów i stropów nad ostatnią kondygnacją, docieplenie ścian
zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji
elektrycznej poprzez wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED,
zakup, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, modernizację instalacji
centralnego ogrzewanie i ciepłej wody użytkowej poprzez zakup, montaż i
uruchomienie pompy ciepła do wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej a
także montaż klimatyzacji. Poprzez zastosowane rozwiązania w wyniku
przeprowadzenia termomodernizacji osiągnięty zostanie efekt ekologiczny w postaci
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza jak również efekt finansowy w
postaci zmniejszenia opłat związanych z użytkowaniem obiektu szczególnie opłat za
energię elektryczną. Zakończenie przedmiotowych robót budowlanych przewidziane
jest na koniec 2018 roku.
Mierniki realizacji:
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wskaźniki produktu i rezultatu wskazane we wniosku o dofinansowanie
Adresaci działań:
pracownicy oraz użytkownicy obiektów użyteczności publicznej poddanych
termomodernizacji
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
Wydział Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzesku
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
Sprawozdania z trwałości projektu przekazywane przez tutejszy urząd do Instytucji
Zarządzającej RPO WM czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Wnioski:
Działania podejmowane przez Powiat Brzeski w przedmiotowych kierunkach działań
są w pełni wystarczające i wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Powiatu
Brzeskiego.
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
I Przestrzeń, Infrastruktura i Środowisko
Pole operacyjne:
1.2 Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna
Kierunki działań:
1.2.1 Wzmocnienie spójności i dostępności układu komunikacyjnego powiatu
brzeskiego zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego
Powiązania z innymi programami:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; Program Rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 tzw. Schetynówki
Efekty realizacji:
Cykliczne składanie wniosków przez Zarząd Dróg Powiatowych o dofinansowanie
budowy, przebudowy czy remontu dróg powiatowych oraz budowa chodników w
porozumieniu z gminami powiatu brzeskiego.
Efektami realizacji jest liczba i kilometraż wybudowanych czy zmodernizowanych
dróg powiatowych.
Mierniki realizacji:
liczba i kilometraż wybudowanych czy zmodernizowanych dróg powiatowych oraz
chodników przy tych drogach.
Adresaci działań:
mieszkańcy powiatu brzeskiego, użytkownicy dróg i ciągów pieszych
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
Zarząd Dróg Powiatowych
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
w latach 2014 - 2017 Zarząd Dróg Powiatowych pozyskał w sumie 14.509.740,00 zł
na remont dróg i chodników. Z tych środków finansowych zmodernizowane 5 dróg o
łącznej długości 54,06 km oraz 69 chodników o długości 21,402 km.
Wnioski:
Działania podejmowane przez Powiat Brzeski a w szczególności przez Zarząd Dróg
Powiatowych w przedmiotowym kierunku działań wystarczające i wpisują się w

realizację Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego. Ze względu na ograniczenia
finansowe niema tez możliwości zrealizowania wszystkich działań w zakresie poprawy
infrastruktury drogowej, o które wnioskują mieszkańcy powiatu.
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
I Przestrzeń, Infrastruktura i Środowisko
Pole operacyjne:
1.3 Nowoczesna i konkurencyjna baza edukacji
Kierunki działań:
1.3.1 Poprawa dostępności i jakości szkolnictwa zawodowego
Powiązania z innymi programami:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020
Efekty realizacji:
Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim
Mierniki realizacji:
ilość projektów, które otrzymały dofinansowanie
Adresaci działań:
uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - szkolnictwo zawodowe
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
liczba projektów wraz z kwotą dofinansowania:
1) Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w
szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego - 2015 r. kwota 483.532,00 zł
2) Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim
poprzez wsparcie szkół - utworzenie centrum kompetencji zawodowych - 2017 r. 4.048.752,15 zł
3) Modernizacja kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - Małopolska Chmura
Edukacyjna - 101.615,80 zł
Wnioski:
Wzrost zainteresowania wśród uczniów szkół gimnazjalnych kontynuowaniem nauki
w szkołach o profilu zawodowym.
Działania podejmowane przez Powiat Brzeski a w szczególności Wydział Edukacji w
przedmiotowym kierunku działań wystarczające i wpisują się w realizację Strategii
Rozwoju Powiatu Brzeskiego.
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
I Przestrzeń, Infrastruktura i Środowisko
Pole operacyjne:
1.3 Nowoczesna i konkurencyjna baza edukacji
Kierunki działań:
1.3.3 Doposażenie placówek edukacyjnych w niezbędny sprzęt oraz pomoce
dydaktyczne
Powiązania z innymi programami:
Dotacje celowe oraz udział w projektach współfinansowanych przez środki unijne

Efekty realizacji:
Wzrost wyposażenia placówek edukacyjnych, poprawa bazy edukacyjnej
Mierniki realizacji:
ilość projektów, które otrzymały dofinansowanie, liczba doposażonych szkół oraz
placówek oświatowych
Adresaci działań:
Osoby zatrudnione i korzystające z placówek edukacyjnych. Nauczyciele i uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
liczba projektów wraz z kwotą dofinansowania:
1) Dotacja celowa na wyposażenie szkół ponadgimnazjalnych, materiały edukacyjne,
wyposażenie baz dydaktycznych - 2015 r. kwota 490.139,83 zł
2) Wyposażenie w sprzęt i dotacje celowe na wyposażenie szkół podstawowych,
gimnazjów i w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2016
r. - 902.907,24 zł
3) Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2017 r. - 7.130,05 zł
4) Doposażenie: 4 szkoły i 1 placówka w 2014 r.
5) Doposażenie: 4 szkoły i 4 placówki w 2016 r.
6) Doposażenie: 4 szkoły i 1 placówka w 2017 r.
liczba doposażonych placówek edukacyjnych ze strony Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzesku):
1) 2016 r. - 7 (14.936,74 zł)
2) 2017 r. - 4 (3.073,97 zł)
Wnioski:
Lepiej wyposażone placówki edukacyjne w niezbędny sprzęt oraz pomoce
dydaktyczne.
Działania podejmowane przez Powiat Brzeski a w szczególności Wydział Edukacji w
przedmiotowym kierunku działań wystarczające i wpisują się w realizację Strategii
Rozwoju Powiatu Brzeskiego.
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
I Przestrzeń, Infrastruktura i Środowisko
Pole operacyjne:
1.3 Nowoczesna i konkurencyjna baza edukacji
Kierunki działań:
1.3.4 Budowa, modernizacja i remont obiektów placówek edukacyjnych
Powiązania z innymi programami:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020
Efekty realizacji:
Wzrost liczby placówek edukacyjnych oraz ich remont i modernizacja
Mierniki realizacji:
ilość projektów, które otrzymały dofinansowanie, liczba zmodernizowanych,
wyremontowanych oraz wybudowanych nowych obiektów placówek edukacyjnych

Adresaci działań:
Osoby zatrudnione i korzystające z placówek edukacyjnych
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
liczba projektów :
1) Utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku - 2015 r.
2) Modernizacja lub remont 4 szkół i 3 placówek w 2016 r.
3) Modernizacja lub remont 4 szkół i 2 placówek w 2017 r.
4) Rozbiórka, wyrównanie i utwardzenie terenu, budowa ogrodzenia w Powiatowym
Centrum Edukacji - 2015 r.
5) Ścieżki edukacyjne, ogrodzenie z bramą wjazdową, rozbudowa systemu p.poż w
Powiatowym Centrum Edukacji w 2016 r.
Wnioski:
Modernizacja placówek edukacyjnych poprawia estetykę obiektów edukacyjnych a
także obniża koszty ich funkcjonowania.
Działania podejmowane przez Powiat Brzeski a w szczególności Wydział Edukacji w
przedmiotowym kierunku działań wystarczające i wpisują się w realizację Strategii
Rozwoju Powiatu Brzeskiego.
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
I Przestrzeń, Infrastruktura i Środowisko
Pole operacyjne:
1.3 Nowoczesna i konkurencyjna baza edukacji
Kierunki działań:
1.3.5 Wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych
Powiązania z innymi programami: Nie dotyczy
Efekty realizacji:
Przyznanie stypendiów - dotacja finansowa
Mierniki realizacji:
Liczba stypendystów w ramach powiatowych mechanizmów stypendialnych
Adresaci działań:
Młodzież uczęszczająca do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu brzeskiego
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii w Łysej Górze
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
liczba stypendystów w ramach powiatowych mechanizmów stypendialnych - Wydział
Edukacji:
1) 2015 r. - 9 stypendystów
2) 2016 r. - 6 stypendystów
3) 2017 r. - 6 stypendystów
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze:
1) 2014 r. - 9 stypendystów
2) 2015 r. — 11 stypendystów

3) 2016 r. - 10 stypendystów
4) 2017 r. — 11 stypendystów
Wnioski:
Nagrody finansowe przyznawane dla uczniów szczególnie uzdolnionych są zachęta do
podnoszenia swych wyników w nauce jak i nagrodą.
Działania podejmowane przez Powiat Brzeski a w szczególności Wydział Edukacji i
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze w przedmiotowym kierunku działań
wystarczające i wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego.
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
I Przestrzeń, Infrastruktura i Środowisko
Pole operacyjne:
1.4 Ogólnodostępne zasoby ochrony zdrowia i opieki społecznej
Kierunki działań:
1.4.1 Budowa, modernizacja i doposażenie jednostek ochrony zdrowia
Powiązania z innymi programami:
Środki unijne w dyspozycji Województwa Małopolskiego oraz środki od Wojewody
Małopolskiego
Efekty realizacji:
Wzrost wyposażenia jednostek ochrony zdrowia oraz modernizacja jednostek
ochrony zdrowia
Mierniki realizacji:
ilość zmodernizowanych jednostek ochrony zdrowia, liczba doposażonych jednostek
ochrony zdrowia
Adresaci działań:
Osoby zatrudnione i korzystające z jednostek ochrony zdrowia na terenie Powiatu
Brzeskiego
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
SP ZOZ, PPZOL, Wydział Polityki Społecznej i Zarządzania Kryzysowego
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
liczba zmodernizowanych, wyremontowanych placówek ochrony zdrowia:
1) 2014 r. - 1 placówka
2) 2015 r. - 1 placówka
3) 2016 r. - 1 placówka
4) 2017 r. - 1 placówka
liczba doposażonych placówek ochrony zdrowia:
1) 2014 r. - 1 placówka
2) 2015 r. - 1 placówka
3) 2016 r. - 1 placówka
4) 2017 r. - 1 placówka
wartość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych przez samorząd
powiatowy:
1) 2014 r. - 1.082.794,00 zł
2) 2015 r. - 1065.657,00 zł
3) 2016 r. - 383.463,00 zł
4) 2017 r. - 3.412.785,00 zł
liczba projektów zrealizowanych ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych

przez samorząd powiatowy:
1) 2014 r. - 1
2) 2015 r. - 1
Wnioski:
Zmodernizowane i lepiej wyposażone jednostki ochrony zdrowia poprawiają komfort
pracy lekarzy, pielęgniarek i osób zatrudnionych w służbie zdrowia a przede
wszystkim pacjentów. Lepiej doposażone i zmodernizowane poradnie i oddziały
również wpływają na poprawę diagnostyki co ułatwia szybsze wyleczenie i
przedkłada się na poprawę stanu zdrowia mieszkańców naszego powiatu.
Działania podejmowane przez Powiat Brzeski a w szczególności przez SP ZOZ w
Brzesku jaki i PPZOL oraz Wydział Polityki Społecznej i Zarządzania Kryzysowego w
przedmiotowym kierunku działań wystarczające i wpisują się w realizację Strategii
Rozwoju Powiatu Brzeskiego.
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
I Przestrzeń, Infrastruktura i Środowisko
Pole operacyjne:
1.4 Ogólnodostępne zasoby ochrony zdrowia i opieki społecznej
Kierunki działań:
1.4.2 Budowa, modernizacja i doposażenie jednostek opieki społecznej
Powiązania z innymi programami:
środki będące w dyspozycji Wojewody Małopolskiego
Efekty realizacji:
Poprzez modernizację jednostek opieki społecznej a głównie ich doposażenie
poprawia się standard opieki społecznej. Doposażenie jednostek opieki społecznej
przedkłada się na poprawę jakości zapewnionej opieki społecznej.
Mierniki realizacji:
ilość zmodernizowanych jednostek opieki społecznej, liczba doposażonych jednostek
opieki społecznej
Adresaci działań:
Osoby zatrudnione i korzystające z jednostek opieki społecznej
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
Wydział Polityki Społecznej i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Powiatu,
Inwestycji i Promocji, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zakład Aktywności
Zawodowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
liczba zmodernizowanych, wyremontowanych placówek pomocy społecznej przez
P C P R - DPS Brzesko, Porąbka Uszewska:
1) 2014 r. - 2 placówki
2) 2015 r. - 2 placówki
3) 2016 r. - 2 placówki
4) 2017 r. - 2 placówki
liczba doposażonych placówek pomocy społecznej przez PCPR - DPS Brzesko,
Porąbka Uszewska::
1) 2014 r. - 2 placówki
2) 2015 r. - 2 placówki
3) 2016 r. - 2 placówki

4)2017 r. - 2 placówki
wartość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych przez samorząd
powiatowy - na realizację projektu systemowego współfinansowanego z EFS:
1) 2014 r. - 353.682 zł '
2) 2016 r. - 46.377 zł
3) 2017 r. - 306.888 zł
W 2016 i 2017 roku podjęto działania zmierzające do zmodernizowania budynku po
byłej szkole w Łysej Górze i przeznaczenie go na obiekt pomocy społecznej
Środowiskowy Dom Samopomocy. W 2016 roku zbudowano windę przy budynku koszt tej inwestycji wynosił 271.616,30 zł. natomiast w 2017 roku dokonano
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłego Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących na potrzeby ŚDS. Koszt przedmiotowej inwestycji
wyniósł 1.263.032,97 zł. W związku z przeniesieniem ŚDS z Brzeska do Łysej Góry
zwiększyła się liczba uczestników ŚDS o 15 osób. Ponadto w 2017 r. dokonano
remontu instalacji elektrycznej w przedmiotowym budynku - kwota tej inwestycji
wynosiła 94.821,56 zł.
W 2017 roku wykonano także adaptacje pomieszczeń parteru budynku po byłej
szkole na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej, który został utworzony w 2017
roku. Koszt prac adaptacyjnych wyniósł 431.103,75 zł
Wnioski:
Prace adaptacyjno - remontowe w jednostkach opieki społecznej pozwoliły na
stworzenie lepszych warunków dla osób w nich przebywających, zlikwidowano
bariery architektoniczne i dostosowano obiekty do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Prace te wpłynęły na lepszy standard jednostek opieki społecznej, które rozszerzyły
swoją ofertę skierowaną dla osób niepełnosprawnych jak i rozszerzenie działalności
placówek opieki społecznej.
Działania podejmowane przez Powiat Brzeski w przedmiotowym kierunku działań
wystarczające i wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego.
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
I Przestrzeń, Infrastruktura i Środowisko
Pole operacyjne:
1.4 Ogólnodostępne zasoby ochrony zdrowia i opieki społecznej
Kierunki działań:
1.4.3 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki paliatynowo - hospicyjnej i geriatrycznej
Powiązania z innymi programami:
nie dotyczy
Efekty realizacji:
Wzrost wyposażenia oraz remont PPZOL
Mierniki realizacji:
ilość projektów które otrzymały dofinansowanie
Adresaci działań: Pacjenci oraz osoby zatrudnione w SP ZOZ jak i PPZOL
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
Wydział Polityki Społecznej i Zarządzania Kryzysowego, Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo- Leczniczy
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
W 2015 roku w SPZOZ otwarto pododdział geriatryczny w ramach oddziału
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Wewnętrznego. Ponadto podjęto niżej wymienione działania w ramach PPZOL.
liczba projektów wraz z kwotą dofinansowania w 2016 r.:
l)Doposażenie PPZOL w sprzęt medyczny, wsparcie przez Fundację Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy - 222.694 zł
liczba projektów wraz z kwotą dofinansowania w 2017 r.:
1) Doposażenie PPZOL w sprzęt medyczny, wsparcie przez Fundację Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy - 83.881 zł
2) Roboty ogólnobudowlane na poziomie piwnic oraz parteru I etap - 136.623 zł w
tym dotacja powiatu brzeskiego: 72.000 zł
3) Remont pomieszczeń budynku administracyjnego poziom parteru oraz piętra 268.326,58 zł
Wnioski:
Otwarcie pododdziału geriatrycznego spowodowało polepszenie opieki lekarskiej osób
starszych. Ponadto doposażenie i remonty w PPZOL polepszyły opiekę paliatywną i
hospicyjną pacjentów tam znajdujących się. Działania podejmowane przez Powiat
Brzeski a w szczególności w przedmiotowym kierunku działań wystarczające i
wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego.
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
I Przestrzeń, Infrastruktura i Środowisko
Pole operacyjne:
1.5 Atrakcyjna infrastruktura turystyczno - rekreacyjna
Kierunki działań:
1.5.1 Opracowanie spójnej oferty turystyczno - rekreacyjnej powiatu brzeskiego
Powiązania z innymi programami:
RPO - WM 2014 - 2020
Efekty realizacji:
W 2017 roku został złożony partnerski wniosek o dofinansowanie projektu mającego
na celu stworzenie wspólnej oferty turystyki aktywnej - rowerowej w subregionie
tarnowskim w tym samym w Powiecie Brzeskim. Nazwa projektu to: Zintegrowany
produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe
Pogórza". Jednakże projekt jest w trakcie oceny merytorycznej.
Mierniki realizacji:
mieszkańcy i turyści w powiecie brzeskim
Adresaci działań:
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
Wydział Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
Wnioski:
Działania podejmowane przez Powiat Brzeski w przedmiotowym kierunku działań
wystarczające i wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego.
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
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I Przestrzeń, Infrastruktura i Środowisko
Pole operacyjne:
1.5 Atrakcyjna infrastruktura turystyczno - rekreacyjna
Kierunki działań:
1.5.3 Zwiększenie dostępności i poprawa jakości infrastruktury turystyczno rekreacyjnej
Powiązania z innymi programami:
RPO WM 2014 - 2020
Efekty realizacji:
W 2017 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu mającego na celu
stworzenie wspólnej oferty turystyki aktywnej - rowerowej w subregionie tarnowskim
w tym samym w Powiecie Brzeskim. Nazwa projektu to: Zintegrowany produkt
turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza".
Jednakże projekt jest w trakcie oceny merytorycznej.
Mierniki realizacji:
Adresaci działań:
mieszkańcy i turyści w powiecie brzeskim
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
Wydział Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
Wnioski:
Działania podejmowane przez Powiat Brzeski w przedmiotowym kierunku działań
wystarczające i wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego.
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
I Przestrzeń, Infrastruktura i Środowisko
Pole operacyjne:
1.6 Wysoki poziom infrastruktury bezpieczeństwa publicznego
Kierunki działań:
1.6.2 Wsparcie dla rozwoju infrastruktury służb bezpieczeństwa publicznego na
terenie powiatu brzeskiego
Powiązania z innymi programami:
nie dotyczy
Efekty realizacji:
Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców powiatu brzeskiego
Mierniki realizacji:
ilość podjętych działań
Adresaci działań:
Mieszkańcy Powiatu Brzeskiego
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, Komenda Państwowej Straży Pożarnej w
Brzesku
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
liczba podjętych działań z zakresy poprawy bezpieczeństwa publicznego:

1) 2014 r. - 1
2) 2015 r. - 1
3) 2016 r. - 1
4) 2017 r. - 1
Wnioski:
Działania podejmowane przez służby publiczne powiatu brzeskiego w przedmiotowym
kierunku działań wystarczające i wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Powiatu
Brzeskiego.
_____
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
I Przestrzeń, Infrastruktura i Środowisko
Pole operacyjne:
1.6 Wysoki poziom infrastruktury bezpieczeństwa publicznego
Kierunki działań:
1.6.3 Wsparcie dla podejmowanych i realizowanych działań oraz programów
profilaktycznych dostosowanych do występujących na terenie powiatu brzeskiego
zagrożeń
Powiązania z innymi programami:
nie dotyczy
Efekty realizacji:
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie powiatu brzeskiego poprzez wdrożenie
programów profilaktycznych.
Mierniki realizacji:
ilość podjętych działań
Adresaci działań:
Mieszkańcy Powiatu Brzeskiego
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, Komenda Państwowej Straży Pożarnej w
Brzesku
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
liczba podjętych działań z zakresy poprawy bezpieczeństwa publicznego:
1) 2014 r. - 6
2) 2015 r. - 8
3) 2016 r. - 6
4) 2017 r. - 9
liczba podjętych działań z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz działań
wspierających profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób:
1) 2014 r. - 4 5 0
2) 2015 r. - 402
3) 2016 r. - 295
4) 2017 r. - 423
Wnioski:
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców są
wystarczające. Zagrożenia bezpieczeństwa są monitorowane i skutecznie niwelowane
przez odpowiednie służby publiczne. Zatem można stwierdzić, że działania
podejmowane przez Powiat Brzeski w przedmiotowym kierunku działań
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wystarczające i wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego.
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
II Kapitał Ludzki
Pole operacyjne:
2.1 Poprawa i dostosowanie ochrony zdrowia i opieki społecznej do trendów
demograficzno - epidemiologicznych
Kierunki działań:
2.1.3 Rozwój profilaktyki w zakresie chorób cywilizacyjnych
Powiązania z innymi programami:
Środki od Województwa Małopolskiego
Efekty realizacji:
Akcje i działania profilaktyczne prowadzone przez placówki ochrony zdrowia oraz
jednostki organizacyjne powiatu jak i organizacje pozarządowe zmierzają do
zwiększenia świadomości mieszkańców naszego regionu w zakresie zwiększającej się
liczby chorób cywilizacyjnych. Wczesne wykrycie ich i profilaktyka skutecznie
zapobiegają ich zwiększaniu się w regionie. Podjęte działania zmierzają do
zmniejszenia chorób cywilizacyjnych.
Mierniki realizacji:
ilość podjętych działań
Adresaci działań:
Mieszkańcy powiatu brzeskiego.
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku/ PCPR/ Wydziały
Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz organizacje pozarządowe z terenu powiatu
brzeskiego
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
liczba wspólnych inicjatyw podjętych przez samorząd powiatowy i inne jednostki
samorządu terytorialnego w tym zagraniczne samorządy partnerskie:
1) 2015 r. - 1
2) 2016 r. - 2
3) 2017 r. - 2
liczba wdrożonych programów profilaktycznych (Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brzesku):
1) 2014 r. - 4
2) 2015 r. - 4
3) 2016 r. - 4
4) 2017 r. - 4
wartość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych przez samorząd
powiatowy:
1) 2015 r. - 83.138,65 zł
2) 2016 r. - 140.932,15 zł
3) 2017 r. - 119.480,64 zł
Wnioski:
Działania podejmowane przez Powiat Brzeski w przedmiotowym kierunku działań
wystarczające i wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego.
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RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
II Kapitał Ludzki
Pole operacyjne:
2.1 Poprawa i dostosowanie ochrony zdrowia i opieki społecznej do trendów
demograficzno - epidemiologicznych
.
Kierunki działań:
2.1.4 Rozwój programów i działań promujących zdrowy tryb życia
Powiązania z innymi programami:
„Trzymaj formę" , „Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom
HIV", „Czyste powietrze wokół nas", „Nie pal przy mnie, proszę", „Znajdź właściwe
rozwiązanie", „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od
alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych", „Program Ograniczania
Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce", Wybierz życie - pierwszy krok",
„Program Edukacji Antytytoniowej dla Uczniów IV Klas Szkoły Podstawowej - to tylko
niektóre nazwy projektów realizowanych przez Powiat Brzeski jego jednostki
organizacyjne jak i organizacje pozarządowe
Efekty realizacji:
Poprawa zdrowego trybu życia u mieszkańców Powiatu Brzeskiego
Mierniki realizacji:
ilość podjętych działań
Adresaci działań:
Mieszkańcy powiatu brzeskiego.
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii w Łysej Górze, Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku, Wydział Rozwoju Powiatu, Inwestycji i
Promocji oraz organizacje pozarządowe.
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
liczba wdrożonych programów profilaktycznych:
1) 2014 r. - 0
2) 2015 r. - 1
3) 2016 r. - 2
4) 2017 r. - 2
liczba podjętych działań z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz działań
wspierających profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób (Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku):
1) 2014 r. - 2
2) 2015 r. - 3
3) 2016 r. - 4
4) 2017 r. - 6
liczba wdrożonych programów profilaktycznych:
1) 2
2) 2
3) 4
4) 3
liczba wdrożonych programów profilaktycznych (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w

Łysej Górze):
1) 1
2) 1
3) 1
4) 1
liczba wdrożonych programów profilaktycznych (Komenda Powiatowa Policji w
Brzesku):
1) 12
2) 11
3) 11
4) 7
liczba wdrożonych programów profilaktycznych (Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzesku):
1) 11
2) 11
3) 11
4) 12
wartość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych przez samorząd
powiatowy:
1) 2015 r. -83.138,65 zł
2) 2016 r. - 140.932,15 zł
3) 2017 r. - 119.480,64 zł
Liczba przyznanych dotacji dla lokalnych NGO wraz z kwotą
1) 2017 r. - dofinansowanie otrzymało 65 zadań na łączną kwotę 200.000,00 zł
2) 2016 r. - dofinansowanie otrzymało 68 zadań na łączną kwotę 180.000,00 zł
3) 2015 r. - dofinansowanie otrzymało 53 zadań na łączną kwotę 180.000,00 zł
4) 2014 r. - dofinansowanie otrzymało 49 zadań na łączną kwotę 90.000,00 zł
Wnioski:
Działania podejmowane przez Powiat Brzeski w przedmiotowym kierunku działań
wystarczające i wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego.
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
II Kapitał Ludzki
Pole operacyjne:
2.2 Uelastycznienie zasobów rynku pracy
Kierunki działań:
2.2.1 Aktywizacja zawodowa mieszkańców
Powiązania z innymi programami:
RPOWM 2014 -2020 oraz POWER
Efekty realizacji:
zwiększenie umiejętności zawodowej mieszkańców Powiatu Brzeskiego, zwiększenie
aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu brzeskiego poprze kursy, szkolenie,
staże itp.
Mierniki realizacji:
ilość wdrożonych projektów, liczba osób objętych wsparciem
Adresaci działań:
Mieszkańcy Powiatu Brzeskiego
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:

Powiatowy Urząd Pracy
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
wartość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych przez samorząd
powiatowy:
1) 2014 r. - 4.913.400,00 zł
2) 2015 r. - 5.020.721,50 zł
3) 2016 r. -4.620.025,14 zł
4) 2017 r. - 6.084.817,99 zł
liczba projektów zrealizowanych ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych
przez samorząd powiatowy:
1) 2014 r. - 1
2) 2015 r. - 2
3) 2016 r. - 2
4) 2017 r. - 2
liczba wdrożonych projektów ukierunkowanych na aktywizację rynku pracy:
1) 2014 r. - 4
2) 2015 r. - 8
3) 2016 r. - 4
4) 2017 r. - 4
Wnioski:
Działania podejmowane przez Powiat Brzeski w przedmiotowym kierunku działań
wystarczające i wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego.
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
II Kapitał Ludzki
Pole operacyjne:
2.2 Uelastycznienie zasobów rynku pracy
Kierunki działań:
2.2.3 Upowszechnianie i wdrażanie modelu kształcenia ustawicznego
Powiązania z innymi programami:
RPOWM 2014 - 2020 POWER
Efekty realizacji:
Polepszenie kształcenia ustawicznego, zwieszenie elastyczności na rynku pracy
poprzez kursy, szkolenia, staże, stypendia
Mierniki realizacji:
ilość wdrożonych projektów, ilość osób objętych wsparciem
Adresaci działań:
Mieszkańcy Powiatu Brzeskiego
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku oraz Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w
Brzesku
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
wartość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych przez samorząd
powiatowy:
1)2017 r. - Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II (Spinka -

31.820,88 zł)
Wnioski:
Działania podejmowane przez Powiat Brzeski w przedmiotowym kierunku działań
wystarczające i wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego.
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
II Kapitał Ludzki
Pole operacyjne:
2.2 Uelastycznienie zasobów rynku pracy
Kierunki działań:
2.2.4 Dążenie do zmniejszenia zjawiska migracji zarobkowej absolwentów szkół
poprzez wspieranie tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy
Powiązania z innymi programami:
RPO WM 2014 - 2020, POWER
Efekty realizacji:
Stworzenie atrakcyjnych miejsc pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych
Mierniki realizacji:
ilość wdrożonych projektów oraz ilość osób objętych wsparciem
Adresaci działań:
Mieszkańcy Powiatu Brzeskiego
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
liczba wdrożonych projektów ukierunkowanych na aktywizację rynku pracy:
1) 2014 r. - 4
2) 2015 r. - 8
3) 2016 r. - 4
4) 2017 r. - 4
Wnioski:
Działania podejmowane przez Powiat Brzeski w przedmiotowym kierunku działań
wystarczające i wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego.
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
II Kapitał Ludzki
Pole operacyjne:
2.3 Kreowanie trendów nowoczesnej edukacji
Kierunki działań:
2.3.1 Monitorowanie trendów i komunikacja jednostek edukacyjnych z rynkiem pracy
2.3.2. Dostosowanie oferty edukacyjnej do obecnych i przyszłych potrzeb rynku
pracy
2.3.3. Organizacja praktycznego kształcenia uwzględniającego staże, praktyki
zawodowe u pracodawców krajowych i zagranicznych
2.3.4. Rozwój szkolnictwa zawodowego
2.3.5. Rozwój nowoczesnych kierunków kształcenia
2.3.6. Rozwój kadr nowoczesnej edukacji

Powiązania z innymi programami:
RPOWM 2014 -2020 oraz POWER
Efekty realizacji:
Rozwój placówek edukacji oraz instytucji otoczenia rynku pracy - biura doradcy
zawodowego, ochotnicze hufce pracy
Mierniki realizacji:
ilość osób objętych wsparciem, ilość wdrożonych projektów
Adresaci działań:
Osoby zatrudnione i korzystające z placówek edukacyjnych
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku PUP
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
wartość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych przez samorząd
powiatowy:
1) Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w
szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego - 2015 r. kwota 483.532,00 zł
2) Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa - dofinansowanie w wysokości 36.000,00
zł - 2105 r.
3) Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2015 r. - 6.607,83 zł
4) Pozakonkursowy projekt infrastruktury Poddziałanie 2.1.3. WYPOSAŻENIE W
SPRZĘT - dla powiatu brzeskiego 900.000,00 zł - 2016 r.
5) Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2016r. - 2.907,24 zł
6) Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim
poprzez wsparcie szkół - utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych 4.048.752,15 z ł - 2 0 1 7 r.
7) Małopolskie Talenty - szkoła ponadgimnazjalna - powiat brzeski - 124.263,80 zł 2017 r.
8) Samodzielne życie - odpowiedzialne życie - 458.425,00 zł - 2917 r.
9) Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II ( w tym: Małopolska
Chmura Edukacyjna - 101.615,80 zł dla powiatu brzeskiego, Spinka - 31.820,88 zł) 2017 r.
10) Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i w
podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 7.130,05 zł - 2017 r.
11) Program „Za życiem" - 15.000,00 zł - 2107 r.
liczba utworzonych klas patronackich:
1) 2016 r. - 1
2) 2017 r. - 1
Wnioski:
Działania podejmowane przez Powiat Brzeski w tym kierunku są wystarczające i
wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego.
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
III Przedsiębiorczość i Kooperacja
Pole operacyjne:
3.1 Kreatywna przedsiębiorczość i współpraca międzysektorowa
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Kierunki działań:
3.1.1 Stymulowanie współpracy samorządu z sektorem prywatny oraz instytucjami
otoczenia biznesu
Powiązania z innymi programami:
nie dotyczy
Efekty realizacji:
Podjęcie współpracy z instytucjami biznesu w celu organizacji staży i praktyk dla
absolwentów szkół i studiów
Mierniki realizacji:
ilość podjętych działań
Adresaci działań:
Mieszkańcy Powiatu Brzeskiego
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
liczba wspólnych inicjatyw podjętych przez samorząd powiatowy i inne jednostki
samorządu terytorialnego, w tym zagraniczne samorządy partnerskie:
1) 2014 r . - 4
2) 2015 r. - 4
3) 2016 r. - 4
4) 2017 r. - 4
Wnioski:
Działania podejmowane przez Powiat Brzeski w przedmiotowym kierunku działań
wystarczające i wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego.
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
II Przedsiębiorczość i Kooperacja
Pole operacyjne:
3.1 Kreatywna przedsiębiorczość i współpraca międzysektorowa
Kierunki działań:
3.1.4 Stymulowanie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi jednostkami z potencjałem rozwojowym, w tym przede wszystkim w obszarze
kultury, opieki społecznej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia, aktywizacji osób
starszych i wychowania młodzieży
Powiązania z innymi programami:
nie dotyczy
Efekty realizacji:
Działania podejmowane w ramach tego kierunku działania skupiają się głównie na
współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi
Mierniki realizacji:
ilość podjętych działań - udzielonych dotacji oraz liczba organizacji pozarządowych
działających na terenie powiatu brzeskiego
Adresaci działań:
Organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy Powiatu Brzeskiego
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
Wydział Rozwoju Powiatu Inwestycji i Promocji oraz Powiatowe Centrum Pomocy
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Rodzinie w Brzesku
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Powiatu Brzeskiego:
1) 2014 r. - 263
2) 2015 r. - 268
3) 2016 r. - 279
4) 2017 r. - 297
Liczba przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym wraz z kwotą przeznaczoną
na wsparcie organizacji pozarządowych
5) 2017 r. - dofinansowanie otrzymało 65 zadań na łączną kwotę 200.000,00 zł
6) 2016 r. - dofinansowanie otrzymało 68 zadań na łączną kwotę 180.000,00 zł
7) 2015 r. - dofinansowanie otrzymało 53 zadań na łączną kwotę 180.000,00 zł
8) 2014 r. - dofinansowanie otrzymało 49 zadań na łączną kwotę 90.000,00 zł
Wnioski:
Działania podejmowane przez Powiat Brzeski w tym kierunku działań wystarczające i
wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego.
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
II Przedsiębiorczość i Kooperacja
Pole operacyjne:
3.1 Kreatywna przedsiębiorczość i współpraca międzysektorowa
Kierunki działań:
3.1.5 Stymulowanie współpracy międzynarodowej na płaszczyźnie stosunków
dwustronnych i wielostronnych z samorządami partnerskimi.
Powiązania z innymi programami:
nie dotyczy
Efekty realizacji:
nawiązanie partnerskich stosunków
Mierniki realizacji:
ilość podjętych działań
Adresaci działań:
Mieszkańcy Powiatu Brzeskiego
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
Powiat Brzeski, Powiat Lęborski
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
W 2012 roku podjęto współprace z Powiatem Lęborskim w ramach umowy
partnerskiej, której celem jest nawiązanie partnerskich stosunków, poprzez dążenie
do określenia i osiągnięcia wspólnych celów na płaszczyźnie turystycznej,
gospodarczej, oświatowej i kulturalnej, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, kultury
fizycznej i sportu, opierając się na wymianie doświadczeń i informacji pomiędzy
samorządami obu powiatów. Współpraca ta trwa do dnia dzisiejszego. W jej ramach
podejmowane są wspólne działania kulturalno turystyczne polegające głównie
rewizytach w partnerskich powiatach grup kulturalnych tj. zespołów
folklorystycznych, śpiewaczych oraz rockowych. Te rewizyty mają na celu promocję
lokalnej kultury i zachęcenie do zwiększenia ruchu turystycznego między partnerskimi
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powiatami.
Wnioski:
Działania podejmowane przez Powiat Brzeski są wystarczające i wpisują się w
realizację Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego.
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
II Przedsiębiorczość i Kooperacja
Pole operacyjne:
3.2 Profesjonalne kadry administracji publicznej
Kierunki działań:
3.2.1 Jakość i standaryzacja świadczonych usług publicznych - ciągłe doskonalenie
Powiązania z innymi programami:
RPO WM 2014, POKL 2007 -2013
Efekty realizacji:
Podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji publicznej oraz wprowadzanie
nowych usług publicznych oraz doskonalenie usług publicznych
Mierniki realizacji:
ilość podjętych działań, ilość projektów
Adresaci działań:
pracownicy samorządowi
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
Starostwo Powiatowe w Brzesku, Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, Powiatowy
Urząd Pracy w Brzesku, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzesku
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
W latach 2013 - 2014 w Starostwie Powiatowym w Brzesku realizowany był projekt
pn. „CAF - podstawa doskonalenia małopolskich jst", który był dofinansowany ze
środków unijnych. W ramach tego projektu przeprowadzono kompleksowe szkolenia
wszystkich pracowników tutejszego urzędu oraz kursy komputerowe, który wpłynęły
pozytywnie na podniesienie kwalifikacji wśród kadry urzędniczej tutejszego urzędu.
Ponadto w ramach przedmiotowego projektu kilka pracowników zostało
skierowanych także na studia podyplomowe, które podniosły kwalifikacje zawodowe
tych pracowników. Ponadto w urzędzie na bieżąco zaspokajane są potrzeby
szkoleniowe pracowników którzy corocznie uczestniczą w szkoleniach
organizowanych przez specjalistyczne podmioty szkolące.
Również w jednostkach organizacyjnych Powiatu Brzeskiego podejmowano działania
zmierzające do ciągłego doskonalenia.
liczba kursów, szkoleń etc. Wdrożonych dla rozwoju kadr profesjonalnej administracji
publicznej (Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku):
1) 2014 r. - 4
2) 2015 r. - 4
3) 2016 r. - 6
4) 2017 r. - 7
liczba kursów, szkoleń etc. Wdrożonych dla rozwoju kadr profesjonalnej administracji
publicznej (Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku):
1) 2014 r. - 37
2) 2015 r. - 38
3) 2016 r. - 27
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4)2017 r. - 36
liczba kursów, szkoleń etc. Wdrożonych dla rozwoju kadr profesjonalnej administracji
publicznej (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzesku):
1) 2014 r. - 1 (260 zł)
2) 2015 r. - 1 (290 zł)
3) 2016 r. - 3 (950 zł)
4) 2017 r. - 1 (320 zł)
Wnioski:
Działania podejmowane przez Powiat Brzeski w przedmiotowym kierunku działań
wystarczające i wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego.
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
II Przedsiębiorczość i Kooperacja
Pole operacyjne:
3.2 Profesjonalne kadry administracji publicznej
Kierunki działań:
3.2.2 Nowoczesne e-usługi publiczne i upowszechnienie elektronicznej obsługi
ludności
Powiązania z innymi programami:
PRO WM 2014 - 2020, POKL 2017-2013
Efekty realizacji:
Ilość uruchomionych e-usług publicznych
Mierniki realizacji:
ilość podjętych działań Ilość uruchomionych e-usług publicznych
Adresaci działań:
Mieszkańcy Powiatu Brzeskiego
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
Starostwo Powiatowe w Brzesku, Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
liczba projektów zrealizowanych ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych
przez samorząd powiatowy - Wydział Geodezji i Kartografii:
1) 2017 r. - 1 [projekt 2017 - 2021] Projekt wieloletni. Jego realizację zakłada do
roku 2021
wartość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych przez samorząd
powiatowy:
2) 7.270.948,53 zł [projekt 2016 - 2021] - projekt dotyczy uruchomienia nowych eusług dla ludności z zakresu spraw geodezyjno - kartograficznych.
liczba usług publicznych możliwych do załatwienia on-line( Powiatowy Urząd Pracy w
Brzesku):
1) 2014 r. - 2
2) 2015 r. - 2
3) 2016 r. - 2
4) 2017 r. - 3
liczba usług publicznych możliwych do załatwienia on-line( Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Brzesku):
1)2017 r. - 4
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Wnioski:
Działania podejmowane przez Powiat Brzeski w przedmiotowym kierunku działań są
wystarczające i wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego.
RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII
Pole strategiczne:
II Przedsiębiorczość i Kooperacja
Pole operacyjne:
3.2 Profesjonalne kadry administracji publicznej
Kierunki działań:
3.2.4 Społeczeństwo obywatelskie i partycypujące
Powiązania z innymi programami:
nie dotyczy
Efekty realizacji:
Poddanie projektów uchwał pod konsultacje społeczne przedkłada się na wzrost
zainteresowania społeczeństwa lokalnego działaniami podjętymi przez samorząd
powiatowy. Wpływa to na ukierunkowanie działań urzędu na potrzeby zgłaszane
przez mieszkańców.
Mierniki realizacji:
ilość podjętych działań
Adresaci działań:
Mieszkańcy Powiatu Brzeskiego
Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego:
Wdział Rozwoju Powiatu Inwestycji i Promocji, Wydział Ochrony Środowiska, Biuro
Obsługi Rady i Zarządu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku
Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu
w polu strategicznym / operacyjnym:
liczba wspólnych inicjatyw podjętych przez samorząd powiatowy i inne jednostki
samorządu terytorialnego, w tym zagraniczne samorządy partnerskie:
1) 2014 r. - 1
2) 2017 r. - 1
liczba dokumentów poddanych konsultacjom społecznym (Wydział Ochrony
Środowiska):
1) 2014 r. - 1
2) 2015 r . - 1
liczba dokumentów poddanych konsultacjom społecznym (Biuro Obsługi Rady i
Zarządu):
1) 2014 r. - 2
2) 2015 r. - 1
3) 2016 r. - 1
4) 2017 r. - 2
liczba dokumentów poddanych konsultacjom społecznym (Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Brzesku):
1) 2014 r. - 1
2) 2015 r. - 2
liczba dokumentów poddanych konsultacjom społecznym przez Wydział Rozwoju
Powiatu, Inwestycji i Promocji:
1)2017 r. - 1 („Program współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
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kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018")
2) 2016 r. - 1 („Program współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017")
3) 2015 r. - 1 („Program współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016")
4) 2014 r. - 1 („Program współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015")
liczba podjętych uchwał w sprawie zlecania zadań organizacjom pozarządowym w
ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych poszczególnych
latach:
1) 2017 r. - 1 (zakres zadań: ochrona i promocja zdrowia; kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ekologa
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)
2) 2016 r. - 1 (zakres zadań: ochrona i promocja zdrowia; kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ekologa
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalność na rzecz
organizacji pozarządowych i innych podmiotów)
3) 2015 r. - 1 (zakres zadań: ochrona i promocja zdrowia; organizacja wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej)
4) 2014 r. - 1 (zakres zadań: ochrona i promocja zdrowia; turystyka; kultura; sztuka;
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej)
Wnioski:
Działania podejmowane przez Powiat Brzeski w przedmiotowym kierunku działań są
wystarczające i wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego.
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