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Drodzy Mieszkańcy Powiatu Gorlickiego!

Powiat Gorlicki ma już 20 lat. W tym czasie, w wyniku 
starań i zabiegów Rady i Zarządu Powiatu oraz dobrej 
współpracy z administracją samorządową wszystkich 
szczebli, administracją rządową i wieloma instytucjami, 
samorząd powiatowy pozyskał i przeznaczył na inwe-
stycje i remonty blisko 400 mln zł. Pieniądze te oznacza-
ją gruntowną modernizację infrastruktury technicznej 
powiatu, czyli dróg, budynków oświatowych, szpital-
nych, pomocy społecznej i administracyjnych. Napływ 
tak dużej gotówki to także bardzo pozytywny zastrzyk 
finansowy dla gorlickich firm, które w większości były 
realizatorami tych zadań. Środki te, pozyskiwane ze 
wszystkich dostępnych programów krajowych, unijnych 
i zagranicznych, sprawiły, że powiat gorlicki zyskał na 
wielu płaszczyznach nowe, atrakcyjne i nowoczesne ob-
licze. Do tego należy doliczyć jeszcze szereg projektów 
o charakterze prospołecznym skierowanych do osób 
bezrobotnych czy też wykluczonych społecznie oraz 
programów edukacyjnych podnoszących i rozszerzają-
cych wiedzę i  umiejętności uczniów.
 W 2018 roku dobiega końca V kadencja Rady 
Powiatu. To dobry czas, by spojrzeć wstecz. Uważamy, 
że był to czas dalszego, konsekwentnego budowania 
powiatowej wspólnoty na gruncie współpracy, partner-
stwa i współodpowiedzialności. Do osobistych sukce-

Z wyrazami szacunku

 Październik 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gorlickiego

Marek Bugno

Starosta
Powiatu Gorlickiego

Karol Górski

sów wszystkich Radnych zaliczyć możemy na pewno 
zgodne, partnerskie współdziałanie, zarówno w ramach 
koalicji MRS „Ziemi Gorlickiej” z PSL i PO, jak również z 
Klubem Radnych PiS oraz Radną z SLD, za co serdecznie 
dziękujemy.
 Szczególne podziękowania kierujemy do Zarzą-
du i Sejmiku Województwa Małopolskiego, Wojewody 
Małopolskiego, Burmistrzów, Wójtów i Rad Gmin Powia-
tu Gorlickiego za wsparcie dla naszych projektów inwe-
stycyjnych oraz różnego typu inicjatyw  promocyjnych.
 Wyrażamy wdzięczność dla Państwa - naszych 
Wyborców - za okazywane nam dotychczas zaufanie. 
Podbudowani dorobkiem minionych 20. lat, pragniemy 
tworzyć nowy rozdział w historii Powiatu Gorlickiego i 
nadal tak skutecznie pracować dla dobra Mieszkańców 
Ziemi Gorlickiej.
21 października 2018 roku odbędą się kolejne wolne 
wybory samorządowe rad miast, gmin i powiatów oraz 
wójtów i burmistrzów. Zwracamy się do Państwa z ape-
lem o świadome wykorzystanie konstytucyjnego prawa 
każdego Polaka do wybierania swoich przedstawicieli do 
organów samorządu terytorialnego. Prosimy o uczest-
nictwo w tych jakże ważnych wyborach. To możliwość 
współdecydowania o swoim otoczeniu i wyraz odpowie-
dzialności za siebie, za  sąsiadów i swoją Małą Ojczyznę. 
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SAMORZĄD POWIATOWY NA PIĄTKĘ!

Samorząd Powiatowy inwestuje w Szpital Specjalistyczny w Gorlicach

  Lata 2014 – 2018 to dobry czas dla powiatu gorlickiego, boga-
ty w liczne inwestycje i różnorodne projekty i programy ze wszystkich ob-
szarów działania samorządu powiatowego. Całkowita wartość projektów 
inwestycyjnych i programów społecznych realizowanych w V kadencji wy-
nosi aż 238,5 mln zł – informuje starosta Karol Górski. 
W tym okresie na modernizację infrastruktury drogowej przeznaczono po-
nad 91 mln zł. Na ochronę zdrowia blisko 24 mln zł, a na edukację 17,5 mln 
zł. Duży nacisk samorząd powiatowy kładł także na ochronę środowiska 
przeznaczając na ten cel 8,2 mln zł. Natomiast na cele związane z rozwojem 
turystyki - 5 mln zł. Ponadto niebagatelną kwotę, bo aż 92,5 mln zł skierowa-

no na programy z obszaru polityki i pomocy społecznej oraz geodezji.
 Warto podkreślić, że od początku istnienia powiatu gorlickiego, czyli biorąc pod uwagę ostatnie 20 lat, to samorząd powiatowy 
na same tylko inwestycje i remonty powiatowych obiektów (szpital, szkoły, budynki administracyjne) oraz modernizację dróg i mostów 
skierował 390 mln zł. W pierwszej kadencji było to 15 mln zł, w II kadencji – 42,5 mln zł, w III – 120 mln, IV – 89 mln zł, a w V będzie to około 
122,5 mln zł. Te pieniądze nie tylko zmieniły oblicze wielu miejsc w naszym powiecie, ale, co równie istotne, trafiły do wielu gorlickich firm – 
realizatorów inwestycji i zasiliły lokalny rynek – podkreśla starosta Karol Górski.
 Nasze działania zostały docenione m.in. w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, gdzie na 314 powiatów zostaliśmy 
sklasyfikowani na 10. miejscu w Polsce, pod względem wydatków na infrastrukturę techniczną. To duży sukces powiatowego samorządu! Jesz-
cze lepiej wypadliśmy w rankingu samorządów najlepiej pozyskujących fundusze unijne w latach 2014-2017 opracowanym w 2018 r. dla „Wspól-
noty” przez prof. Pawła Swianiewicza. Powiat gorlicki zajął 5. miejsce w kategorii powiatów i jako samorząd jesteśmy z tego bardzo dumni.

 W latach 2002 - 2017 w obiekty i wyposażenie Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza  w Gorlicach zainwesto-
wano około 80 mln zł – mówi dyrektor szpitala Marian Świerz. Przez wiele lat szpitalne obiekty były, można tak powiedzieć, placem 
budowy, ale taka była konieczność. Zaczynaliśmy od termomodernizacji budynku głównego, która wraz z wymianą okien, instalacji 
grzewczych i nową kotłownią, pochłonęła ponad 12 mln zł. Potem ekipy budowlane wchodziły na kolejne oddziały, zaczynając od 
modernizacji i wyposażenia w nowy sprzęt oddziałów: chirurgicznego, ginekologiczno-położniczego, okulistyki, ortopedii i chirurgii 
urazowej, wewnętrznego, geriatrii, dziecięcego, a kosztowało to 11,5 mln zł. 
 Następnym potężnym wyzwaniem była budowa nowego bloku operacyjnego i kolejne 16,4 mln zł, ale mamy 4 nowoczesne 
sale operacyjne, salę wybudzeniową oraz sterylizatornię i centralną dezynfektornię. Kolejne zmodernizowane oddziały to: onkolo-
gia, neurologia z pododdziałem udarowym, trakt porodowy, rehabilitacja dla dorosłych i dzieci oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.  
Podjęliśmy się także modernizacji i rozbudowy „Starego Szpitala”. Zainwestowaliśmy ponad 7,5 mln zł i teraz o tym obiekcie 
trudno mówić „stary”, bo on jest po prostu piękny i nowoczesny. Dobudowana mansarda sprawiła, że szpital zyskał około 1500 m² 
dodatkowej powierzchni, którą w tym roku będziemy zagospodarowywać – mówi dyrektor szpitala. Wspomnieć jeszcze należy o 
nowych poradniach i pracowniach, wybudowanym lądowisku dla helikopterów, zakupionych karetkach oraz nowoczesnym sprzęcie 
medycznym i wyposażeniu. 
 Rok 2018 przyniósł kolejne nowe wartościowe i wielomilionowe projekty dotyczące m.in: rozbudowy i modernizacji Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego (7 mln zł), a także dostosowania szpitala do aktualnych trendów demograficzno-epidemiologicz-
nych (12,7 mln zł).
 Tak duże inwestycje nie byłoby możliwe bez dobrej współpracy i wszechstronnego wsparcia ze strony Rady i Zarządu 
Powiatu Gorlickiego obecnej i poprzednich kadencji – podkreśla dyrektor Marian Świerz.

- Modernizacja Starego Szpitala - Wykonano termomodernizację, przebudowano i podniesiono dach, dzięki czemu szpital zyskał 1500 
m2 nowej powierzchni. Zmodernizowano pomieszczenia na parterze i wyposażono w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny przenosząc tam 
oddział rehabilitacji leczniczej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz oddziały dzienne rehabilitacji i pracowanie rehabilitacyjne. 
- Rozbudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – Dobudowano łącznik ze szpitalem. Wydzielono działy: segregacji, 
rejestracji i przyjęć, resuscytacyjno-zabiegowy, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacji, konsultacji oraz zaple-
cza administracyjno-gospodarczego, a także pomieszczenie izolacyjne dla zakaźnie chorych. Zakupiono sprzęt najnowszej generacji.
- Podniesienie funkcjonalności Szpitala Specjalistycznego w celu dostosowania do aktualnych trendów demograficzno – epidemiolo-
gicznych – Zupełnie nowy, rozpoczęty w 2018 roku projekt, który ma na celu zwiększenie dostępu i jakości świadczeń opieki zdrowotnej 
szczególnie dla osób starszych, chorych onkologicznie czy psychicznie. W ciągu 2 lat w szpitalu powstaną 3 centra:
Powiatowe Centrum Zdrowia Psychicznego -  Ma powstać w budynku „Starego Szpitala” w obrębie I piętra oraz dobudowanej mansardy;
Centrum Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej i Ambulatoryjnych Świadczeń Zabiegowych - Powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie blo-
ku operacyjnego i SOR. Po adaptacji pomieszczeń po aptece powstaną: zespół pracowni endoskopowych, gabinet diagnostyki onkologii 

V KADENCJA SAMORZĄDU POWIATOWEGO 2014 -2018
INWESTUJEMY W POWIAT GORLICKI

GRUNT TO ZDROWIE

Najważniejsze szpitalne inwestycje 2014-2018
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ginekologicznej i gabinet diagnostyczno-zabiegowy;
Centrum Opieki nad Osobami Starszymi – Powstanie po modernizacji oddziału medycyny paliatywnej w „Szpitalu na Górce”, który wraz 
z oddziałem geriatrycznym i Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym stworzy bazę do kompleksowej opieki na osobami starszymi.

- Rozbudowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego – Powstał po modernizacji parteru dawnego szpitala zakaźnego. Posiada sale 2- lub 
4-osobowe. Część z nich została wyposażona w łazienki. Utworzono także pokój kąpielowy. Na korytarzach zamontowano poręcze, które 
ułatwiają chorym poruszanie się. ZOL został również wyposażony w nowy sprzęt rehabilitacyjny i pielęgnacyjny.
- Zakup 4 ambulansów sanitarnych, w tym dwóch z dotacji Wojewody Małopolskiego.
- Montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku głównego szpitala oraz przychodni specjalistycznej. Ogniwa wytwarzają prąd elek-
tryczny, który zasila m.in.: system klimatyzacji bloku operacyjnego.

Nowe zakresy szpitalnych świadczeń
- Przejęcie badań po zlikwidowanym laboratorium sanepidu,
- Zakontraktowanie 5 zespołu ratownictwa medycznego, 
- Objęcie Gmin: Grybów i Korzenna świadczeniami w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
- Utworzenie Dziennego Oddziału Psychiatrycznego oraz kwalifikacja do pilotażowego programu Ministerstwa Zdrowia związanego z 
tworzeniem powiatowych centrów zdrowia psychicznego, 
- Powiększenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z 24 do 44 łóżek,
- Realizacja dwóch nowoczesnych programów leczenia nowotworów piersi i jelita grubego,   
- Zakontraktowanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Jakość świadczeń potwierdzona
- Certyfikat akredytacyjny - W 2017 roku Szpital po raz drugi otrzymał certyfikat akredytacyjny MZ na kolejne 3 lata. W Polsce akredytację 
posiada około 210 na ponad 900 szpitali.                 
- „Złota Setka” w rankingu CMJ ,, Bezpieczny Szpital - W każdej z edycji szpital trafia na listę tzw. ,, Złotej Setki”, w ostatniej zajął 93 miej-
sce, a wzięły w nim udział 204 szpitale. 
- II poziom podstawowego systemu zabezpieczenia szpitalnego, czyli tzw. sieci szpitali – Szpital znalazł się w sieci dużych szpitali dys-
ponujących większą liczbą oddziałów specjalistycznych i szerszym niż podstawowy zakresem świadczeń.
- Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących - Szpital zawarł porozumienie z CM UJ w Krakowie, w ramach którego studenci mogą odbywać 
praktyki i staże w szpitalach z sieci, a pracownicy szpitali dokształcać się na preferencyjnych warunkach.

Stary Szpital

Zmodernizowany SOR Zmodernizowany Zakład Opiekuńczo Leczniczy

Dyrekcja szpitala, od lewej: Adrian No-
wak - lekarz kierujący oddziałem orto-
pedii i traumatologii narządu ruchu, 
Beata Stępień - kierownik działu organi-
zacji i nadzoru, Marian Świerz- dyrektor 
Szpitala Specjalistycznego im. Henry-
ka Klimontowicza w Gorlicach, Barbara 
Rząca-Kuśnierz - kierownik Przyszpital-
nej Przychodni Specjalistycznej, Doro-
ta Szymańska - zastępca dyrektora ds. 
medycznych, Józef Biernat - zastępca 
dyrektora ds. logistyki 
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Najważniejsze zadania inwestycyjne w obiektach oświatowych to:

• Rewitalizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marcina Kromera w Gorlicach – Wartość: 7,3 mln zł, w tym 
dofinansowanie ok. 4,7 mln zł. Projekt będzie realizowany 
w latach 2018 – 2020. Prace obejmować będą: renowację 
elewacji, izolację pionową i poziomą ścian piwnic, wymianę 
pokrycia dachu oraz przebudowę kominów, wymianę we-
wnętrznej instalacji c.o., oraz dobudowę zewnętrznej windy. 
Przebudowie poddane zostaną piwnice szkolne a następnie 
zagospodarowane na potrzeby kół zainteresowań oraz jako 
szatnia. Modernizacja obejmie także boisko szkolne. We wła-
snym zakresie Starostwo Powiatowe chce wykonać renowa-
cję attyki na szkolnym budynku.

• Sala audiowizualna i zagospodarowanie otoczenia Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach – Sala 
powstała w miejscu starej odlewni dawnych warsztatów 
szkolnych i stanowi ostatni element gruntownej modernizacji 
Centrum. Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt multimedial-
ny oraz wysokiej klasy nagłośnienie i oświetlenie, znajduje się 
w niej kino cyfrowe (3D). Przystosowana jest dla osób niepeł-
nosprawnych, a widownia liczy 136 miejsc. Wisienką na torcie 
modernizacji Centrum było uporządkowanie i zagospodaro-
wanie otoczenia tej placówki.

• Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Gorli-
cach – Wartość 1,4 mln zł. Prace dotyczyły wykonania instala-
cji: ppoż, wentylacji i c.o.

• Boisko sportowe przy Zespole Szkół Zawodowych w Gorli-
cach – Koszt 496,9 tys. zł. Starą zniszczoną nawierzchnię 
zamieniono na bezpieczną, wykonaną z poliuretanu. Boisko 
przystosowano do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszyków-
kę i tenisa. Są nowe bramki i siatka. Obok zlokalizowana jest 
rzutnia do pchnięcia kulą i skocznia do skoku w dal z bieżnią. 
Zagospodarowywano teren wokół obiektu oraz zamontowano 
ławki i kosze.

• Nowoczesna pracownia OZE w Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach 
– Powstała przy współpracy z Polską Grupą Energetyczną 
Energia Odnawialna. Za środki PGE pracownia została wypo-
sażona w najnowocześniejszy sprzęt edukacyjny niezbędny 
do kształcenia praktycznego na kierunku Technik urządzeń i 
systemów energetyki odnawialnej. Zakupiono m.in.: pompę 
ciepła, turbinę wiatrową, przenośny zestaw edukacyjny z pom-
pą solarną, a także kamerę termowizyjną oraz zestaw kompu-
terowy. Będzie z niej korzystało 77 uczniów.

• Pozostałe inwestycje i remonty - Prace objęły m.in.: remont 
instalacji elektrycznej i wodociągowej w ZS Nr 1 w Gorlicach, 
remont holu w LO w Bieczu, zagospodarowanie otoczenia 
i wykonanie drogi dojazdowej do SOSW w Kobylance i ZSO 
w Bobowej, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do 
SOSW w Szymbarku, remont sali gimnastycznej w ZSZ w 
Bobowej, remont instalacji elektrycznej, położenie wykładziny 
termozgrzewczej i malowanie sal w ZST w Gorlicach, remont 
podłogi na sali gimnastycznej oraz malowanie klatki schodo-
wej i korytarza w I LO w Gorlicach.

PODSTAWA TO EDUKACJA I WYCHOWANIE

Zmodernizowany Zakład Opiekuńczo Leczniczy

Zagospodarowane otoczenie CKPiU

Nowa sala audiowizualna w CKPiU

Nowa pracownia OZE w ZS nr1 w Gorliccah

Nowe boisko sportowe w Budowlance
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PODSTAWA TO EDUKACJA I WYCHOWANIE

Najważniejsze projekty edukacyjne
- Centra Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – Wartość 5 mln zł. Centra powstały w Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach 
i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach. W CKPiU projekt o wartości wynosi 1,5 mln zł dotyczy branży mecha-
nicznej i górniczo-hutniczej oraz administracyjno-usługowej. W ZSZ w Gorlicach realizowany jest projekt o wartość wynosi 3,5 mln zł i 
dotyczy branży budowlanej i turystyczno – gastronomicznej. Młodzież uczestnicząc w projektach korzysta z płatnych staży podnosząc 
swoje kwalifikacje zawodowe, uzyskuje nowe kompetencje oraz korzysta z zajęć wyrównawczych i doradztwa edukacyjno–zawodowe-
go. Placówki natomiast wzbogaciły się o nowe wyposażenie dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć zawodowych.
- Szkolne projekty edukacyjne w ramach programu ERASMUS +/PO WER/RPO WM – Wartość 2,1 mln zł. Realizowane były przez: ZSZ w 
Bieczu, ZSE w Gorlicach, LO w Bieczu, I LO w Gorlicach, ZS Nr 1 w Gorlicach, ZSO w Bobowej, ZSZ w Bobowej, ZST w Gorlicach. Były to 
m.in. projekty:
• Niebo w zasięgu – realizowany w I LO w Gorlicach w partnerstwie ze szkołami ze Słowenii, Rumunii i Hiszpanii, mający na celu zdobycie 

umiejętności prowadzenia prostych badań astronomicznych oraz posługiwania się technologią cyfrową i językiem angielskim
• Znalezione losy zaginionych – realizowany w ZSE w Gorlicach w partnerstwie ze szkołami z Czech i Słowacji, obejmował poznawanie 

przez uczniów kluczowych wydarzeń historycznych i politycznych, które miały wpływ na rozwój Europy i świata w XX wieku
• Niemiecka jakość edukacji szansą na lepszą przyszłość polskiej młodzieży – realizowany w ZSZ w Bieczu przy współpracy z partnerami 

Otwarcie nowych pracowni w Budowlance Pracownia fryzjerska w CKPiU

Pracownia w CKPiU

Projekt LOWE

z Niemiec, mający na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 
uczniów kształcących się w zawodach technik: żywienia i usług 
gastronomicznych, pojazdów samochodowych i mechanik, po-
przez miesięczne staże w niemieckich przedsiębiorstwach.

- Małopolska Chmura Edukacyjna – Wartość 789 tys. zł. Projekt 
jako pilotaż realizowany był w Zespole Szkół Ekonomicznych w 
Gorlicach we współpracy z Województwem Małopolskim oraz kra-
kowskimi uczelniami wyższymi: Uniwersytetami – Jagiellońskim, 
Ekonomicznym, Pedagogicznym i Rolniczym oraz Akademią Gór-
niczo-Hutniczą i Politechniką Krakowską. To innowacyjny w skali 
Europy projekt, polegający na prowadzeniu przez kadrę naukową 
uczelni dodatkowych zajęć on-line w szkołach ponadgimnazjal-
nych. Dzięki projektowi w ZSE powstały nowoczesne, multimedial-
ne sale, a uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w akademic-
kich wykładach i zajęciach. W kolejnej odsłonie projektu w sprzęt 
techno-dydaktyczny doposażone zostały: Zespół Szkół Ekono-
micznych w Gorlicach, Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach oraz Liceum 
Ogólnokształcące w Bieczu.
- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji eduka-
cyjnej osób dorosłych uruchomiony w Zespole Szkół Technicznych 
w Gorlicach, działający od września 2017 r., był animatorem wielu 
działań i wydarzeń edukacyjnych oraz spotkań z ciekawymi ludźmi 
m.in. Ewą Wachowicz, autorką programów i książek kulinarnych, 
sędziną Anną Marią Wesołowską, czy Jankiem Melą, prezesem 
Fundacji Poza Horyzonty 
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ARTERIE ŻYCIA I ROZWOJU
Samorząd powiatowy w latach 2015-2018 zmodernizował 43 km dróg powiatowych oraz wybudował 6 mostów i 4 przepusty. War-
tość tych zadań wyniosła 91 mln zł. Samorząd powiatowy przeznaczył na te zadania z własnego budżetu 32 mln zł, a pozyskał 53,4 
mln zł środków unijnych i krajowych oraz 5,7 mln zł pomocy finansowej z gmin powiatu gorlickiego.                                      

Największe powiatowe inwestycje drogowo-mostowe ostatnich 
4 lat to:
• Północne obejście Gorlic wraz z dostępem do gorlickiej 

Strefy Aktywności Gospodarczej (partnerstwo z Miastem 
Gorlice) – Wartość 39,8 mln zł. Przebudowano 4,5 km dróg 
(powiatowe: Sikorskiego i Wyszyńskiego oraz miejska W. 
Pola). Wybudowano: 3 nowe ronda, 3,5 km chodników, 4 
zatoki autobusowe, 1 zatokę parkingową na 27 miejsc po-
stojowych, 5 km kanalizacji, w tym: 3,8 km deszczowej i 1,2 
km sanitarnej. Wykonano: stabilizację, wzmocnienie i dre-
naż gruntu przy ul. Sikorskiego i przebudowano instalacje w 
branży: gazowej, elektrycznej, wodnej, sanitarnej i teletech-
nicznej, zamontowano 100 latarni.

• Nowy most w Jankowej na drodze powiatowej Jankowa-Lip-
niczka na rzece Biała wraz z rondem i dojazdami – Wartość 
8,5 mln zł. Zużyto m.in. 239 ton stali zbrojeniowej, 2014 m³ 
betonu, 224 mb pali drewnianych o ∅ 1000 mm, a na desko-
wanie 3.153 m² drewna. Nośność mostu 50 t. Most ma 75 
m długości i 14,5 m szerokości, a światło pod mostem dla 
swobodnego przepływu wody wynosi 70 m. 

• Modernizacja dróg pomiędzy powiatami: gorlickim, jasiel-
skim i bardejowskim – Wartość 8,53 mln zł. W powiecie 
gorlickim zmodernizowano 23 km dróg powiatowych (Gła-
dyszów-Uście Gorlickie, Ropa-Wysowa Zdrój-Granica Pań-
stwa). Wybudowano także 2 mosty (Kwiatoń i Uście Gor-
lickie). 

• Przebudowa drogi powiatowej - ul. Michalusa w Gorlicach wraz 
z przebudową infrastruktury technicznej – wartość 4,1 mln zł

• Nowy most w Libuszy – wartość 1,8 mln zł. Most wybudo-
wano w ciągu drogi powiatowej Rozdziele-Lipinki-Libusza 
Ogniwo-Kobylanka. Przebudowano także 635 mb dróg do-
jazdowych.

• Odbudowa mostu na potoku Sękówka w Bodakach w ciągu 
drogi powiatowej Ropica Górna-Bartne wraz z dojazdami – 
Wartość 2,8 mln zł

• Przebudowa 1,74 km odcinka drogi powiatowej tzw. staro-
droża w Bieczu od obwodnicy Biecza, przez most i wiadukt 
do drogi Strzeszyn-Sitnica. - Wartość 4,4 mln zł. Powstanie 
promenada wjazdowa ze ścieżką pieszo-rowerową, ławecz-
kami i oświetleniem.

• Kanał ulgi i przebudowany przepust ramowy na potoku Zbo-
rowianka w Łużnej na drodze Łużna-Staszkówka – Wartość 
409 tys. zł

Północne obejście Gorlic ul. Sikorskiego 

Otwarcie mostu w Jankowej

Nowy chodnik w Klimkówce

Nowy most w Libuszy

Zmodernizowana droga Ropa-Wysowa Zdrój i nowe bariery ochronne
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Zmodernizowano m.in. następujące drogi powiatowe:
- ul. Krakowska (0,6 km) i Michalusa (0,6 km) w Gorlicach – nowa 
nawierzchnia, chodniki i przebudowana kanalizacja,
- Rożnowice – Sitnica (1,5 km) i przebudowa skrzyżowania z drogą 
Turza - Sitnica – Strzeszyn; Grudna Kępska – Kunowa – Pusta Wola 
- (1,5 km); Korczyna – Wójtowa (2 km); Libusza-Kryg (0,4 km) oraz 
nowy most w Libuszy na drodze powiatowej Rozdziele - Lipinki - Li-
busza Ogniwo – Kobylanka, 
- Ropa – Łosie – Bielanka w Łosiu (0,7 km); Ropa – Wawrzka – Flo-
rynka (2,1 km); ponad 1 km nowego chodnika w Ropie i 1,5 km w 
Klimkówce, 
- Ropa - Wysowa Zdrój - Blechnarka (1 km); Hańczowa – Stawisza 
(1,1 km), nowe mosty i przepust w Uściu Gorlickim, Kwiatoniu i Śniet-
nicy, zamontowano bariery ochronne na długości 6,5 km przy dro-
gach: Gładyszów – Uście Gorlickie i Ropa – Wysowa Zdrój,
- Gorlice-Bystra-Łużna (0,6 km), Mszanka – Wola Łużańska (1,2 km), 
Szymbark - Bystra - Szalowa w Bieśniku i Szalowej (1,1 km),
-  Małastów – Krzywa – Jasionka (3 km), Ropica Górna – Bartne 
(0,73 km), Siary - Owczary (0,1 km), budowa chodnika przy drodze 
Sękowa-Rozdziele,
- Jankowa - Stróżna - Szalowa w Stróżnej (0.8 km), zabezpieczenie 
murem żelbetowym osuwiska przy drodze Bobowa-Brzana, budowa 
chodnika w Siedliskach, 
- Lipinki – Pagorzyna - Radość (0,2 km), nowy przepust w Wójtowej
- Jankowa-Stróżna-Szalowa, Biesna_Staszkówka i Gorlice-Bystra-
-Łużna – 0,7 km
- Szymbark-Bielanka-Uście Gorlickie – 1,65 km
- Rozdziele-Lipinki-Libusza Ogniwo-Kobylanka – 1,62 km i Pagorzy-
na-Bednarskie – 1 km – płatne przez ORLENUpstream
- Ropica Górna-Bartne - 0,85 km
- Uście Gorlickie-Czarna-Śnietnica – 1 km
- Florynka-Izby – 1,13 km
- Szymbark-Bystra-Szalowa – w Bystrej i Bieśniku oraz remont 2 
przepustów – 1,1 km
- Libusza-Kryg – 1 km
- Ropica Górna-Bartne – 1,6 km
- Florynka-Izby w Brunarach i Śnietnicy – 2,8 km
- Uście Gorlickie-Nowica w Uściu Gorlickim – 2,2 km

Zmodernizowana droga Ropica Górna-Bartne

Zmodernizowana droga Sitnica-Rożnowice

Modernizacja drogi w Brunarach

Zmodernizowana droga Krzywa-Małastów

Zmodernizowana droga w Rozdzielu

Wyremontowana droga w Bielance
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Projekty innowacyjne
- Scalania gruntów w Męcinie Wielkiej – Projekt nagrodzony przez Mi-
nistra Rolnictwa. Wartość projektu - 7 mln zł. Scalenia objęły 938 hek-
tarów, 190 gospodarstw. Wykonano lub przebudowano 17,2 km dróg 
rolniczych i zmodernizowano 3,6 km rowów melioracyjnych. Dzięki 
projektowi poprawiła się struktura obszarowa i rozłogu gospodarstw, 
poprzez zmniejszenie rozczłonkowania działek stworzono lepsze  wa-
runki gospodarowania w rolnictwie, uporządkowano granice działek i 
nastąpiła modernizacja geodezyjnych rejestrów publicznych.  
- Scalanie gruntów wsi Sękowa i Racławice – Wartość 20,9 mln zł. 
Projekt w trakcie realizacji. W Sękowej obejmie 1158 ha gruntów i 250 
gospodarstw, a w Racławicach 634,4 ha gruntów i 170 gospodarstw. 
Łącznie wybudowanych zostanie 115,2 km. 

- E-usługi w informacji przestrzennej powiatu gorlickiego – Wartość 8,3 mln zł. Projekt w realizacji do 2020 roku. Dotyczy: zakupu sprzętu i 
dygitalizacji danych analogowych, weryfikacji danych geodezyjnych, utworzenia inicjalnej bazy danych z zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego oraz udostępnienia w sieci za pomocą e-usług.
- Utworzenie inicjalnej bazy danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego – Dostosowano bazy danych ewidencji gruntów i budynków 
do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, czyli wykonana została baza danych: obiektów topograficznych 
oraz  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla gmin: Łużna, Lipinki i Biecz. 
- Przystanek Szymbark - To jeden z elementów projektu pn. Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego małopolski odcinek Szla-
ku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej etap I. U podnóża kasztelu w Szymbarku powstał rekreacyjno-edukacyjny teren, z alejkami, 
ławeczkami, amfiteatrem, imitujący symbolicznie wzgórza Beskidu Niskiego i linię frontu podczas Bitwy pod Gorlicami w 1915 roku. Jego 
dopełnieniem jest ekspozycja figuralna „Sztab Mackensena” znaj-
dująca się nieopodal w Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku 
i przedstawiająca punkt dowodzenia 11 armii niemieckiej generała 
Augusta von Mackensena w czasie Bitwy Gorlickiej. 
- Budowa wielofunkcyjnych ścieżek rekreacyjnych nad zbiornikiem 
Klimkówka – Wartość 4 mln zł. Projekt w trakcie realizacji. Nad za-
lewem powstanie szlak pieszo-rowerowy o długości 4,5 km z małą 
infrastrukturą turystyczną. W projekcie oprócz Powiatu Gorlickiego, 
jako partnera wiodącego, uczestniczą także gminy: Ropa, Sękowa i 
Uście Gorlickie, dlatego dokumentacja projektowa wykonana zosta-
ła wcześniej dla wszystkich 4 partnerów i kosztowała 1 mln zł.

Powiatowe programy stypendialne
- Stypendia dla studentów medycyny - Zarząd Powiatu już trzeci rok 
realizuje program stypendialny dla studentów ostatnich lat medy-
cyny, kierunek lekarski. Przez 2 lata ze stypendiów skorzystało 12 osób, ale trzech stypendystów zrezygnowało z przyczyn osobistych i oni 
stypendia zwrócili. Jedna osoba pobierała stypendium przez 2 lata. Dzięki stypendiom dziewiątka młodych lekarzy już zasila kadry Szpitala 
Specjalistycznego w Gorlicach, bo taki jest główny cel programu stypendialnego. W roku akademickim 2018/2019 stypendia pobierać bę-
dzie 4 studentów.
- Powiatowe stypendia dla sportowców – Stypendia przyznawane są od 2017 roku. Skorzystali z nich: Kinga Janik, Szymon Kulka, Krystian 
Szymczyk, Wiktor Apola, Barbara Cembrzyńska i Krystian Szymczyk. Aktualnie trwa nabór wniosków na 2019 rok. Stypendia są przyznawa-
ne za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym dla młodych zawodników z terenu powiatu 
gorlickiego i wynoszą od 250 – 500 zł miesięcznie.
- Powiatowe stypendia dla najzdolniejszych uczniów - Rada Powiatu Gorlickiego uznając potrzebę otoczenia szczególną opieką uzdolnionych 
uczniów zdecydowała o przyjęciu „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w terenu Powiatu Gorlickiego”. 
Elementem programu są stypendia (od 500 zł do 3000 zł) dla uczniów, którzy osiągnęli indywidualnie wysokie wyniki na olimpiadach i turniejach 
o zasięgu ogólnopolskim, międzynarodowym, zdobywcom indeksu na uczelnie wyższe oraz uczniom za osiągnięcia sportowe w Licealiadzie 
Młodzieży Szkolnej. Uczestnicy olimpiad na poziomie międzynarodowym otrzymają stypendium w wysokości od 3000 zł do 5000 zł.

Droga w Męcinie Wielkiej po scaleniu Sztab Mackensena
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Inwestycje w 3 Domach Pomocy Społecznej
W DPS Klimkówka zamontowano 2 zbiorniki po 150 m³ dla celów 
ppoż. i wybudowano ogrodzenie. Został doposażony w medyczny 
sprzęt pielęgniarski w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecz-
nym dachem” -  m.in: aparat EKG, ssak medyczny, waga kolumnowa 
elektroniczna ze wzrostomierzem, wózek toaletowo-prysznicowy, 
aparat do sztucznego oddychania oraz resuscytacji pacjentów.  
W DPS przy ul. Sienkiewicza w Gorlicach przebudowano system ppoż. 
z wydzieleniem stref pożarowych.
Do wszystkich trzech DPS zakupiono samochody do przewozu osób 
niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic mię-
dzy regionami III” współfinansowanego ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Łączny koszt zaku-
pu - 379 tys. zł, w tym dofinansowanie z PFRON - 240 tys. zł

Windy w budynkach użyteczności publicznej
- Starostwo Powiatowe w Gorlicach – Prawie 220 tys. zł kosztowały 
podjazd i platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych w budyn-
ku Starostwa Powiatowego w Gorlicach przy ul. Bieckiej 3. Wykonano 
także dostępne dla osób niepełnosprawnych toalety. 
- Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach – Za ponad 232 tys. zł zain-
stalowano windę w powiatowym budynku administracyjnym przy ul. 
Michalusa. Korzystają z niej przede wszystkim uczestnicy zajęć w 
Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 
oraz klienci PUP i PINB.
- Internat Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach – W internacie za 294 tys. zł 
wybudowano zewnętrzny szyb windowy, z którego korzystają przede 
wszystkim uczestnicy usytuowanego w tym obiekcie Środowiskowe-
go Domu Samopomocy.
- Budynek Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu – 
Za 486,5 tys. zł budynek został wyposażony w windę, z której będą ko-
rzystać nie tylko mieszkańcy bursy ale przede wszystkim podopieczni 
Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wsparcie z PFRON: starosta Karol Górski odbiera umowy 
od dyrektor Marty Mordarskiej

Samochody dla DPS-ów

Wiaty wypoczynkowe w DPS ul. Michalusa
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Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach
W latach 2015-2018 PUP w Gorlicach na realizację programów na 
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywi-
zacji zawodowej dysponował środkami w łącznej wysokości 47,6 mln 
zł, w tym 20,5 mln zł na realizację projektów współfinansowanych w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego 2014-2020.
Pozyskane środki pozwoliły zaktywizować 4,9 tys. osób bezrobot-
nych, w tym min:
- 1987 osób podjęło staż/bon stażowy
- 1202 osoby podjęły pracę subsydiowaną
- 704 osoby podjęły szkolenia, w tym w ramach bonu szkoleniowego
- 465 osób podjęło zatrudnienie na nowoutworzonych stanowiskach 
pracy
- 408 osób otrzymało dotację na podjęcie działalności gospodarczej
- 172 osoby podjęły zatrudnienie po przyznaniu bonu na zasiedlenie.

PUP w Gorlicach wspierał kształcenie ustawiczne osób pracują-
cych (pracowników i pracodawców) w ramach środków Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego. W latach 2015-2018 Urząd dysponował 
środkami KFS w wysokości 1,5 mln zł, z tego 253,2 tys. zł przezna-
czonych było na wsparcie kształcenia ustawicznego osób w wieku 
45 lat i więcej. Realizując wsparcie w ramach KFS, Urząd zawarł 
umowy z 192 pracodawcami, w ramach których w kształceniu 
ustawicznym uczestniczyło 1241 pracowników oraz 36 pracodaw-
ców.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach
Programy realizowane przez PCPR
- Rozwój sieci wsparcia oferowanego osobom niepełnosprawnym w 
formie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej - zwiększenie o 
3 osoby liczby uczestników WTZ w Lipinkach oraz o 5 osób w WTZ w 
Gładyszowie.
- Program wyrównywania różnic między regionami III finansowany ze 
środków PFRON - Pozyskano dofinansowanie w wysokości 1,2 mln zł 
do 14 projektów realizowanych przez beneficjentów: Powiat Gorlicki, 
samorządy Gmin: Miasto Gorlice, Gmina Biecz, organizacje pozarzą-
dowe.
- Pilotażowy programu „Aktywny samorząd” finansowany środkami 
PFRON - Program realizowany przez Powiat od września 2012r. W 
latach 2015 do sierpnia 2018 złożono 360 wniosków. Pozytywnie roz-
patrzono 328 i z tego tytułu wypłacono dofinansowanie w kwocie 935 
tys. zł.  
- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastęp-
czej – Powiat pozyskał dotację na dofinansowanie wynagrodzeń dla 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Opracowano Powiatowy 
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gorlickim, który jest 
na bieżąco realizowany.
- Projekt Wsparcie w kryzysie - Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzy-
sowej (GOIK) - Wartość 5,3 mln zł. GOIK powstaje w Gorlicach przy ul. 
Słonecznej 7. Będzie miał powierzchnię 360 m² i 9 miejsc czasowego 
i doraźnego schronienia oraz natychmiastową, zindywidualizowaną, 
interdyscyplinarną pomoc osobom/rodzinom, które doświadczają 
kryzysu bądź znalazły się w sytuacji problemowej. GOIK swoją dzia-
łalność rozpocznie 1 stycznia 2019 roku. 

Nowy sprzęt dla DPS 
Klimkówka

Platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych w Starostwie

Zabezpieczenie ppoż. 
w DPS na ul. Sienkiewicza

Remont pomieszczeń dla potrzeb GOIK

Szyb windowy przy internacie 
i ŚDS w Gorlicach Nowa winda w PUP
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UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA PROMOCYJNE

- 4 edycje nagrody „Mosty Starosty”
Statuetki Mosty Starosty otrzymali: Jan Poprawa, prof. Jerzy Vetu-
lani, Filip Berkowicz i zespół folkowy Serencza.
Wyróżnienia otrzymali: Regionalny Zespół „Pogórzanie”, Piotr 
Gryglaszewski, Paweł Nowicki, Aleksander Maślej, Arkadiusz Za-
wiliński, Mirosława Chomiak, Zygmunt Augustowski, Bartłomiej 
Belniak, Krzysztof Gomoła, Anna Cisoń, Jan Krynicki, Andrzej Welc, 
Antoni Mrozek, Andrzej Dziubaczka, Maria Cetnarowska, Jan Wy-
pasek, Damian Nowak i Piotr Nowak. 
- 4 edycje nagrody „Przęsło”
Nagrodę otrzymali: Małgorzata Nalepa, Szalowski Zespół Wokalny, 
czyli SzeW, Łukasz Dyczko i  Krystian Dziewanowski.
- Obchody 100. rocznicy Bitwy pod Gorlicami -  Międzynarodowa 
konferencja historyczna o lotnictwie, odsłonięcie pomnika wybit-
nego lotnika i naukowca profesora Franciszka Janika, promocja 
Przewodnika po cmentarzach z I wojny światowej leżących na te-
renie powiatu gorlickiego, wykład prof. Andrzeja Chwalby z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego oraz Zjazd Gorliczan.

• 4 edycje Międzynarodowych konferencji historycznych o 
lotnictwie na frontach wschodnich I wojny światowej z po-
kazami lotów replik samolotów historycznych Nieuport11 i 
Nieuport17

• 4 edycje Wyścigu Górskiego „Magura Małastowska”
• 3 edycje Maratonu Beskidu Niskiego na trasie: Gorlice - 
         Wysowa Zdrój
• 4 edycje Powiatowego Pikniku Integracyjnego
• 4 edycje turnieju piosenki poetyckiej „Poetycko- Muzyczna 

Bitwa pod Gorlicami”
• 4 edycje Festiwalu „Muzyka Cerkiewna w Beskidzie Niskim”
• 4 edycje Samochodowych Mistrzostw  Powiatu Gorlickiego 

„SuperOeS” 
• Wydarzenia o charakterze patriotycznym z okazji:
         3 Maja, 11 Listopada, 17 Września 
• Okolicznościowe spotkania z członkami: OSP, KGW, LZS, ZHP, 

stowarzyszeń oraz przedsiębiorcami, sołtysami.

Mosty Starosty 2016 Mosty Starosty 2018

Konferencja o lotnictwie 2017
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V KADENCJA SAMORZĄDU POWIATOWEGO 2014-2018
INWESTUJEMY W POWIAT GORLICKI

UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA PROMOCYJNE
Starostwo Powiatowe było także współorganizatorem lub sponso-
rem wielu  przedsięwzięć organizowanych przez organizacje poza-
rządowe czy gminy, takich jak: Rekonstrukcja Bitwy pod Gorlicami 
w Sękowej, Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej w Bobo-
wej, Weekend Naftowy w Gorlicach, Łemkowska Watra w Zdyni, 
Festiwal Teatralny „Innowica” w Nowicy, Dni Huculskie i Majówka 
w Regietowie, Święto Rydza w Wysowej Zdroju, Międzynarodowy 
Turniej Barbórkowy w Piłce Nożnej o Puchar Komisji Międzyzakła-
dowej NSZZ „Solidarność” „Glinik” w Gorlicach, Międzynarodowa 
Spartakiada Honorowych Dawców Krwi. Powiat gorlicki promowa-
ny był poprzez foldery, przewodniki, filmy.

Starostwo Powiatowe w Gorlicach, a zawłaszcza Zespół ds. Pro-
mocji i Spraw Społecznych, kierowany przez koordynatora Krzysz-
tofa Mikrutę, serdecznie dziękują wszystkim samorządom miast 
i gmin powiatu gorlickiego, instytucjom, organizacjom, firmom i 
osobom prywatnym za wsparcie organizacyjne i finansowe dzia-
łań promocyjnych powiatu gorlickiego. Równocześnie z czytelni-
kami Biuletynu żegna się redaktor Ewa Żarnowska, która od 16 lat 
tworzyła nasze wydawnictwo, wydając w tym czasie 70 numerów 
Biuletynu.

Powiatowy poczet sztandarowy Festiwal Teatralny Innowica 2016

Muzyka Cerkiewna 2016
Piknik Integracyjny 2016

Odsłonięcie pomnika prof. Franciszka Janika

Wyścig Górski Magura Małastowska 2017

Światowe Dni Młodzieży w Gorlicach
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V KADENCJA SAMORZĄDU POWIATOWEGO 2014-2018
RADA POWIATU GORLICKIEGO

Szanowni Państwo!

 Mija piąta kadencja samorządu powiatu gorlickiego, która z całą pewnością była kadencją bardzo 
owocną i udaną. Rada odważnie podejmowała ambitne i  strategiczne wyzwania oraz trudne ale odpo-
wiedzialne decyzje, służące rozwojowi powiatu gorlickiego. Co niezwykle cenne, Radzie udawało się, po-
nad wewnętrznymi różnicami i podziałami, w ważnych sprawach, budować zgodę dla dobra powiatu i jego 
Mieszkańców. 

 Serdecznie dziękujemy Radnym i Zarządowi Powiatu za pełną zaangażowania i odpowiedzialności 
pracę na rzecz powiatu gorlickiego w latach 2014-2018. 

 Wysoko należy ocenić współpracę z samorządami miast i gmin naszego powiatu, dzięki której 
zrealizowano wiele inwestycji, szczególnie na drogach powiatowych. 

 Przekazujemy słowa uznania: Służbom, Strażom, Inspekcjom, Dyrekcjom i Pracownikom Jedno-
stek Organizacyjnych Powiatu, Pracownikom Starostwa Powiatowego w Gorlicach i Wszystkim, którzy 
wspierali Radę w dobrym wypełnianiu powierzonych nam obowiązków.

Prezydium Rady Powiatu
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V KADENCJA SAMORZĄDU POWIATOWEGO 2014-2018
RADA POWIATU GORLICKIEGO 

Rada Powiatu Gorlickiego V kadencji została wybrana przez 
mieszkańców powiatu gorlickiego w wyborach samorządowych 
16 listopada 2014 roku i liczyła 23 radnych. 

Rada pracowała w składzie:
- Prezydium Rady: przewodniczący Marek Bugno oraz wiceprze-
wodniczący: Roman Dziubina i Jan Przybylski, 
- Zarząd Powiatu: starosta Karol Górski, wicestarosta Jerzy Nalep-
ka oraz członkowie: Stanisław Kaszyk, Karol Tenerowicz i Adam 
Urbanek,
- oraz radni: Janusz Augustowski, Małgorzata Dąbrowska, Zyg-
munt Fryczek, Zofia Kamińska, Rafał Knybel, Krzysztof Kosiba, Jan 
Kosiński, Marek Ludwin, Andrzej Matusik, Tomasz Płatek, Grzegorz 
Tomasik, Iwona Tumidajewicz, Eugeniusz Wędrychowicz i Jadwi-
ga Wójtowicz.   
W ramach Rady Powiatu Gorlickiego V kadencji funkcjonowały 4 
Kluby Radnych:  Prawo i Sprawiedliwość – 7 radnych, Małopolski 
Ruch Samorządowy Ziemi Gorlickiej – 6 radnych, Polskie Stron-
nictwo Ludowe – 6 radnych, Platforma Obywatelska –  3 radnych,  
ponadto jedna osoba reprezentowała SLD.
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Podjęte stanowiska Rady Powiatu 2015-2018 
w sprawach:
• włączenia Ziemi Gorlickiej w europejski system dróg szybkie-

go ruchu i likwidacji wykluczenia komunikacyjnego;
• wsparcia działań dotyczących rewitalizacji linii kolejowej nr 

108 Stróże – Krościenko i przywrócenia ruchu kolejowego po-
między Województwami Małopolskim i Podkarpackim;

• projektu budowy łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie pomię-
dzy liniami 106 i 108, uznając taką inwestycję za niecelową;

• podjęcia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej działań mają-
cych na celu skuteczną poprawę jakości powietrza na terenie 
kraju oraz zmniejszenia obciążeń podatkowych dla ekologicz-
nych nośników energii;

• nowelizacji zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy;

• propozycji zmiany zapisów ustawy o promocji zatrudnienia w 
zakresie wykorzystania środków Krajowego Funduszu Szko-
leniowego;

• wsparcia działań dotyczących rewitalizacji linii kolejowej nr 
108 Stróże - Krościenko i nr 107 Zagórz – Łupków oraz przy-
wrócenia ruchu kolejowego pomiędzy Województwami Mało-
polskim i Podkarpackim oraz Słowacją;

• wynagradzania pracowników samorządowych. 

Inicjatywy Rady Powiatu
Rada Powiatu Gorlickiego inicjowała i włączała się w organiza-
cję wielu wydarzeń o charakterze patriotycznym, edukacyjnym, 

kulturalnym, charytatywnym i promocyjnym tj.:
- Nagroda „Pro Publico Bono” - Ustanowiona została w 2008 roku 
przez przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego Marka Bugno. 
Przyznawana jest za działalność na polu społecznym i charytatyw-
nym. W tym czasie statuetki otrzymali: Lokalne Centrum Wolon-
tariatu w Gorlicach Kwiatonowickiego Stowarzyszenia HOMINI, 
Danuta Szpyrka, Anna Wiejaczka i Iwona Budziak. Wyróżnienia 
otrzymali: Janina Kokoszka-Paszkot, Fundacja na rzecz wspiera-
nia osób niepełnosprawnych ”Wyjdź z domu”, Zofia Szurek, Mie-
czysław Podobiński, Leopold Jamro i Redakcja Gazety Gorlickiej, 
Bożena Soczek-Knybel i Kazimierz Kowalski.
- Pierwsza edycja nagrody „PRIMUS INTER PARES”, czyli „Pierwszy 
wśród równych sobie”. Inicjatorką nagrody była przewodnicząca 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Zofia Kamińska. Pierwszą laure-
atką została Renata Stepień, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych 
im. W. Pola w Gorlicach. Tytuł Primus Inter Pares przyznawany jest 
w obszarach: edukacja i wychowanie, pomoc społeczna, polityka 
społeczna, ochrona i promocja zdrowia i urzędnik samorządowy.
– Konwent Przewodniczących Rad Powiatów Małopolski – Na 
zaproszenie przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego Marka 
Bugno i starosty Karola Górskiego do Wysowej Zdroju przyjechali 
przewodniczący Rad Powiatów Małopolski, na czele z przewodni-
czącym Konwentu Tadeuszem Nabagło. Obradowali nad rolą prze-
mysłu czasu wolnego w rozwoju gospodarczym Małopolski oraz 
odkrywali walory turystyczne powiatu gorlickiego. Druga wizyta 
Konwetnu będzie miała miejsce w październiku 2018 r.

Z pracy Rady Powiatu 2014-2018
Rada Powiatu Gorlickiego w V kadencji odbyła 40 sesji i podjęła 
237 uchwał (stan na koniec sierpnia 2018 r.). 
Tematyka sesji obejmowała następujące działy: 
Budżet – Corocznie Rada uchwalała budżet Powiatu, analizowa-
ła i przyjmowała sprawozdania z jego wykonania oraz udzielała 
absolutorium Zarządowi Powiatu. Dokonywała także bieżących 
zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu. 
Podejmowała nowe i oceniała zrealizowane zadania inwestycyjne 
i remontowe w infrastrukturze drogowo-mostowej oraz obiektach 
powiatowych;
Bezpieczeństwo w Powiecie – Rada zapoznawała się z informacją 
na temat realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Prze-
stępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Powiatu Gorlickiego na lata 2016 - 2020. Analizowała i przyjmowa-
ła sprawozdania z działalności: KP Policji, KP PSP, Prokuratora Re-
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jonowego,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego w Gorlicach, prezesa Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku OSP RP oraz koordynatora Zespołu ds. Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym 
w Gorlicach. Ponadto raz w roku starosta przedkładał Radzie spra-
wozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
Oświata i kultura – Rokrocznie Rada rozpatrywała informacje o 
stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników 
egzaminu maturalnego oraz wyników z egzaminu potwierdzające-
go kwalifikacje w zawodzie w szkołach prowadzonych przez Po-
wiat. Rada zajmowała się dostosowaniem i ustaleniem sieci szkół 
do nowego ustroju szkolnego. Zapoznawała się również z reali-
zacją zadań statutowych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 
Starostwa Powiatowego w Gorlicach. Rada otrzymywała ponadto 
informacje na temat funkcjonowania Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych w powiecie oraz realizacji planów finansowych Mu-
zeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
Pomoc i polityka społeczna - Corocznie Rada rozpatrywała spra-
wozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gorlicach, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach. Anali-
zowała również informacje na temat pracy jednostek działających 
w obszarze pomocy społecznej tj. DPS-y w Gorlicach i Klimkówce 
oraz Centrum Opieki Nad Dzieckiem „Razem” w Gorlicach. Doko-
nywała również regularnej oceny: zasobów pomocy społecznej, 
realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, a tak-
że realizacji Programu Współpracy Powiatu Gorlickiego z Organi-
zacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. 
Ochrona zdrowia – Raz w roku Rada zapoznawała się z informacją 
na temat funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej na te-
renie powiatu gorlickiego oraz rozpatrywała informacje dotyczące 
funkcjonowania i sytuacji finansowej Szpitala Specjalistycznego 
im. H. Klimontowicza w Gorlicach oraz Centrum Terapii Uzależ-

nień. Analizowano ponadto jakość świadczonych usług zdrowot-
nych i efektów leczenia w szpitalu, a także poziom komunikacji 
interpersonalnej w tej jednostce. Tematem obrad były również: po-
ziom zabezpieczenia świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz stomatologii na tere-
nie powiatu, jak również aktualne i prognozowane uwarunkowania 
formalno – prawne w zakresie funkcjonowania opieki zdrowotnej. 
Ochrona środowiska – Rada corocznie rozpatrywała informację Wo-
jewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w 
powiecie gorlickim oraz informację dotyczącą realizacji zadań statuto-
wych przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w 
Gorlicach.
Realizacja zadań statutowych Starostwa Powiatowego – Rada rozpa-
trywała sprawozdania z zakresu: geodezji i kartografii, gospodarki nie-
ruchomościami, architektury i ładu przestrzennego, komunikacji, spraw 
obywatelskich, promocji i informacji oraz spraw konsumenckich. 
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Komisja Budżetowo-Finansowa i Mienia Powiatu

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Budżetowo-Finansowa i 
Mienia Powiatu  pracowała w  na-
stępującym składzie: Rafał Knybel 
– przewodniczący, Adam Urbanek – 
wiceprzewodniczący, Małgorzata Dą-
browska – sekretarz oraz członkowie 
Karol Górski, Marek Bugno, Jadwiga 
Wójtowicz, Janusz Augustowski. 
 W okresie od grudnia 2014 do 
czerwca 2018 r. komisja odbyła 39 
posiedzeń, zgodnie z założonymi i 
przyjętymi planami pracy, wypracowu-
jąc 2 wnioski oraz wydając 100 opinii 
prezentowanych Radzie Powiatu na 
comiesięcznych sesjach. Frekwencję 
poszczególnych członków komisji w 
posiedzeniach  można określić jako 
bardzo dobrą.
Każdorazowo w posiedzeniach ko-
misji uczestniczyła Krystyna Lewek 

– Skarbnik Powiatu, zaś w związku z omawianiem i analizą konkretnych zagadnień udział brali stosowni 
dyrektorzy jednostek budżetowych Powiatu oraz kierownicy i naczelnicy wydziałów starostwa.
 Szczegółowy zakres pracy i omawiane tematy zawarte zostały w protokołach z poszczególnych posie-
dzeń komisji, a dotyczą one przede wszystkim tematyki związanej z przyjmowaniem i zmianami uchwały Bu-
dżetowej Powiatu Gorlickiego oraz Wieloletniej Prognozy Budżetowej Powiatu Gorlickiego. Ponadto komisja 
zajmowała się:
• analizą i opiniowaniem projektów uchwał wprowadzających zmiany do uchwały budżetowej przedsta-
wianych w ciągu poszczególnych okresów obrachunkowych przez Zarząd Powiatu;
• analizą i oceną sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu za poszczególne lata;
• opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania kolejnych budżetów;
• analizą i opiniowaniem wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć wieloletnich;
• analizą wniosków i opinii dotyczących projektów uchwał budżetowych na poszczególne lata,  przedsta-
wionych przez pozostałe Komisje Rady Powiatu;

• opiniowaniem projektów uchwał związanych z gospodarowaniem mieniem Powiatu;
• informacjami o stanie mienia Powiatu;
• opiniowaniem projektów uchwał dotyczących zbywania, nabywania i dzierżawy nieruchomości.
Zapoznawała się z informacjami przedstawianymi przez poszczególnych kierowników i naczelników wydziałów starostwa lub dyrektorów jed-
nostek organizacyjnych Powiatu, dotyczącymi zadań statutowych i inwestycyjnych wykonywanych przez poszczególne wydziały i jednostki 
organizacyjne, w oparciu zarówno o środki finansowe Powiatu, jaki i  środki pozyskiwane przez Powiat ze źródeł zewnętrznych.
 Reasumując, zasadnym wydaje się postawienie tezy, iż prace komisji przebiegały sprawnie, a przedstawiane przez Panią Skarbnik 
oraz zaproszonych gości informacje i ich analiza, jak również dyskusje i wymiana poglądów przez członków komisji  na temat poszczególnych 
zagadnień można określić jako merytoryczne. 

Nazwa komisji implikuje zakres problematyki stanowiącej przedmiot pracy w latach 2014 - 2018. Edu-
kacja, kultura i sport wzajemnie nierzadko się przenikają, stad też nie stanowiły odrębnych grup tema-
tycznych. Edukacja to bardzo ważna dziedzina działalności powiatu gorlickiego, bo to przede wszystkim 
inwestycja w młode pokolenie. Stanowi także wysoką pozycję po stronie wydatków w budżecie powiatu. 
Struktura wydatków jest racjonalna i w pełni uzasadniona zakresem potrzeb wynikających z realizacji 
wielu zadań inwestycyjnych, remontowych, a także bieżących związanych z funkcjonowaniem szkół po-
nadpodstawowych i placówek oświatowych w powiecie gorlickim.

 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pracowała pod przewodnictwem Zofii Kamińskiej. W jej skład 
wchodzili: Zygmunt Fryczek – wiceprzewodniczący, Marek Ludwin – sekretarz oraz członkowie: Krzysztof 
Flądro, Andrzej Matusik, Jerzy Nalepka i Adam Urbanek. Frekwencja udziału radnych w pracach komisji 
była zadowalająca. 

 Powiat prowadzi 9 szkół ponadpodstawowych, w tym: 5 w Gorlicach, 2 w Bieczu i 2 w Bobowej. To także 2 Specjalne Ośrodki Szkol-
no-Wychowawcze (SOS-W) w Kobylance i Szymbarku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorlicach z filią w Bieczu oraz Powiatowy 
Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach. Placówką niezwykle ważną i 
przyjazną dla dzieci i młodzieży, opartą na rozwoju wielu zainteresowań w zakresie kultury, jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach. 

Przewodniczący Komisji 
Rafał Knybel



 W szkołach i placówkach naszego powiatu uczy się obecnie 3523 uczniów (stan na 10 września 2018 r.), w tym 39 wychowan-
ków w SOS-W w Kobylance i  98 w Ośrodku w Szymbarku.

Porównując z rokiem szkolnym 2014/2015 to jest to o 619 uczniów mniej, co spowodowane jest głównie niżem demograficznym, który 
dotyka wszystkie szkoły w Polsce. Aktualnie stan etatów nauczycielskich wynosi 406,11, a na początku kadencji było to 464,92 etatów, 
czyli jest o 58,81 etatów mniej. Na podkreślenie zasługuje prowadzenie odpowiedzialnej polityki oświatowej przez władze powiatu, zo-
rientowanej na zachowanie istniejącej struktury szkół i placówek oświatowych, rozważne podejście do niestabilnej struktury demogra-
ficznej młodzieży w powiecie gorlickim, a także szukanie sposobów udoskonalenia oferty edukacyjnej, aby uczniowie nie odchodzili do 
szkół poza terenem naszego powiatu.

 Kluczowym wskaźnikiem dla oceny efektywności systemu nauczania w szkołach ponadpodstawowych jest wskaźnik dotyczą-
cy zdawalności matur. Wyniki egzaminu maturalnego wg danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, obejmujące wszystkie szkoły na 
terenie powiatu gorlickiego, za 2018 rok przedstawiają się następująco:

• w LO maturę zdawało 402 uczniów, zdawalność wyniosła 94% i jest wyższa od średniej krajowej o 8,7% oraz wyższa o 5,9% od śred-
niej w Małopolsce;

• w technikach do matury przystąpiło 350 uczniów, zdawalność wyniosła 74% i jest wyższa o 4,4% od średniej krajowej, ale niższa od 
średniej w Małopolsce o 1,6%.

Kolejnym ważnym wyznacznikiem dobrej jakości kształcenia w latach 2014-2018 są liczne sukcesy uczniów w olimpiadach, konkursach 
i zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym. Ogółem wyróżnionych zostało 168 
uczniów, w tym 86 sportowców. To dla tych najwybitniejszych, zgodnie z wnioskiem komisji, przyznawane bedą stypendia.

 W okresie od grudnia 2014 roku do czerwca 2018 r. komisja odbyła 38 posiedzeń, które koncentrowały się na zagadnieniach 
z obszaru edukacji, dziedzictwa kulturowego i sportu. W posiedzeniach komisji uczestniczyli dyrektorzy szkół ponadpodstawowych 
publicznych i niepublicznych oraz placówek związanych z kulturą. Wśród zaproszonych gości byli również pedagodzy szkół, dyrektorzy 
bibliotek, a także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach, Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Gorlicach i stowarzyszeń związanych z działalnością wolontariatu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w 
Gorlicach. 

W minionym okresie komisja wypracowała 54 wnioski, 42 opinie i 3 stanowiska. Wnioski komisji dotyczyły m.in.;

• poprawy jakości kształcenia w zakresie przedmiotów maturalnych,

• planowanych zmian w strukturze szkolnictwa ponadpodstawowego,

• dalszej modernizacji bazy technicznej szkół i placówek oświatowych,

• włączenie do planów inwestycji budowy pełnowymiarowej hali sportowej przy ZSE w Gorlicach,

• dalszy rozwój małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym przy SOSW w Szymbarku i Kobylance,

• utworzenie funduszu stypendialnego dla uczniów wyróżniających się w sporcie,

• podjęcia działań na rzecz poprawy infrastruktury związanej z ofertą usług kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,

• reaktywowania powiatowego funduszu odnowy zabytków, aby umożliwić systematyczną renowację zabytkowych obiektów na 
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Komisja Rewizyjna została powołana do działania w miesiącu grudniu 2014 roku uchwałą Rady Powiatu 
na podst. Statutu Powiatu, w składzie sześciorga radnych: przewodniczący Eugeniusz Wędrychowicz, 
z-ca przewodniczącego - Tomasz Płatek, sekretarz - Iwona Tumidajewicz, członkowie: Krzysztof Kosiba, 
Jan Kosiński i Rafał  Knybel.  Od października  2016 roku stan komisji powiększył się o  do 7 osób. Na 
osobistą  prośbę i na mocy uchwały RP do komisji dołączyła radna Jadwiga Wójtowicz.  

 W okresie czterech lat V kadencji, zgodnie z planem pracy, komisja  odbyła  41 posiedzeń z frekwencją i 
quorum uprawniającym do podejmowania decyzji. Na swoje posiedzenia przewodniczący zawsze zapraszał 
starostę, skarbnika i naczelników wydziałów. Posiedzenia odbywały się w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Gorlicach przy ul. Bieckiej 3. Kontrolując działalność Zarządu Powiatu komisja zwracała szczególną uwagę na: 
przebieg realizacji budżetu powiatu, zapoznawanie się z informacjami o stanie mienia komunalnego, kształto-
wanie się  wieloletniej prognozy finansowej i opiniowanie wykonania zadań podstawowych oraz występowanie 
z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi w każdym roku za rok ubiegły. 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji 
Zofia Kamińska

terenie powiatu gorlickiego,

• doposażenia istniejących pracowni komputerowych w szkołach i placówkach oświatowych.

 Komisja opiniowała wykonanie budżetu w działach: oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura fizyczna 
i sport, a także projekty uchwał, które m.in. dotyczyły zmian związanych z reformą systemu edukacji. 

 Przedmiotem kontrowersji pomiędzy stanowiskami komisji a Zarządu Powiatu była propozycja restrukturyzacji niektórych 
szkół ponadpodstawowych. W tej trudnej sprawie z udziałem społeczności szkół a także rodziców i Zarządu Powiatu osiągnięto porozu-
mienie po myśli komisji, co pozwoliło na zachowanie sieci szkół w dotychczasowej strukturze.

 Niezwykle ważną inicjatywą przewodniczącej Zofii Kamińskiej, która spotkała się z bardzo pozytywnym i szerokim odbiorem, 
były wykłady Andrzeja Ćmiecha, który w Gorlicach, Bieczu i Bobowej przybliżył uczniom i nauczycielom historię legionistów wywodzą-
cych się z Ziemi Gorlickiej. W roku jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę te prelekcje były wkładem komisji 
w upamiętnienie bohaterów tamtego czasu, by skłonić młodzież i nas wszystkich do studiowania tej pięknej, bohaterskiej karty historii 
Polskiej i do refleksji nad dziejami naszego kraju.

 Z inicjatywy komisji przeprowadzone zostały zbiórki charytatywne wśród radnych na sesjach Rady Powiatu na rzecz: TPD w 
Gorlicach, pogorzelców z Sitnicy i dwójki dzieci niepełnosprawnych z Biecza. 

 Kończąc kadencję chciałabym zarekomendować na następne lata dbałość o zachowanie dotychczasowej sieci i struktury szkół 
i placówek oświatowych przy stałej trosce o modernizację oferty edukacyjnej na miarę potrzeb lokalnego i krajowego rynku pracy. Pragnę 
zwrócić uwagę, że zmniejszenie liczby uczniów w oddziałach szkół ponadpodstawowych jest wielką szansą na poprawę jakości naucza-
nia. 

 Dziękuję staroście Karolowi Górskiemu i Zarządowi Powiatu za dobrą współpracą i skuteczne reagowanie na bieżące potrzeby 
oświaty, Dziękuję Radnym Rady Powiatu za konstruktywne wnioski i zaangażowanie w rozwój powiatowej edukacji. Słowa uznania i 
podziękowania kieruję do dyrektorów oraz pracowników szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych, którzy z  pełnym poświę-
ceniem i oddaniem pracują na rzecz kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Przekazuję również podziękowania dla naczelnika 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach Tadeusza Mikruta oraz pracowników starostwa, z którymi komi-
sja miała przyjemność współpracować w minionej kadencji.
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Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji pracowała w składzie: Iwona Tumidajewicz –przewodni-
cząca, Roman Dziubina – z-ca przewodniczącej, Jan Przybylski – sekretarz oraz Marek Bugno, Janusz 
Augustowski, Karol Tenerowicz i Stanisław Kaszyk. 

 Komisja odbywała  posiedzenia  zgodne z rocznymi planami pracy, przy prawie pełnej frekwencji i 
licznym udziale zaproszonych gości. 

 Komisja zajmowała się m.in. promocją Ziemi Gorlickiej, przygotowaniem do sezonu turystyczne-
go oraz ofertą turystyczną na terenie powiatu gorlickiego. Odbyła spotkanie z lokalnymi mediami, 
by wspólnie dążyć do promowania naszych zabytków. Podjęła próbę współpracy z zaprzyjaźnionym 
powiatem chojnickim. Przyjęła Program Opieki nad Zabytkami, dokonała analizy projektu zabudowy 
otoczenia zalewu Klimkówka. Ponadto odbyła szereg spotkań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego i przeciwpowodziowego w zabytkach architektury drewnianej, jak również zapoznała się z 
problemem bezrobocia w powiecie gorlickim oraz możliwościami zatrudnienia i aktywizacji zawodo-
wej przez PUP w Gorlicach. Komisja analizowała temat realizacji zadań ujętych w strategii Rozwoju 

Powiatu Gorlickiego. Odbyła także konsultacje z przedstawicielami gospodarstw agroturystycznych w naszym powiecie. Działania komi-
sji nakierowane były przede wszystkim na promocję powiatu gorlickiego i inicjatywy służące jego rozwojowi. Komisja wypracowała 26 
opinii i 15 wniosków. 

 Reasumując należy stwierdzić, iż plan pracy komisji został w całości zrealizowany. Serdecznie dziękuję wszystkim członkom 
komisji za bardzo aktywną pracę oraz Panu Staroście Karolowi Górskiemu i Zarządowi Powiatu za współpracę. Szczególne podziękowa-
nia składam Panu Danielowi Markowiczowi – głównemu specjaliście a obecnie już naczelnikowi Wydziału Rozwoju, byłemu naczelniko-
wi Wydziału Rozwoju Panu Marianowi Januszowi oraz koordynatorowi Zespołu ds. Promocji i Spraw Społecznych Panu Krzysztofowi 
Mikrucie. Przewodnicząca Komisji

Iwona Tumidajewicz

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Wędrychowicz

 Kontrole w terenie przebiegały jako komisje wyjazdowe i skierowane były do 25 powiatowych jednostek organizacyjnych. Przy-
najmniej na 7 dni przed posiedzeniem komisji, przewodniczący pisemnie zawiadamiał kierownika kontrolowanej jednostki i członków 
o terminie i zakresie kontroli. Głównymi kryteriami kontroli było: wydatkowanie środków  finansowych, zgodność z prawem, celowość 
ich wydatkowania, rzetelność wyliczeń, gospodarność i terminowość dokumentacyjna. Wszystkie kontrole odbywały się na podstawie 
pisemnych upoważnień przewodniczącego komisji, z przedstawionym zakresem planowanej kontroli, które okazywane były jednostce 
kontrolowanej przed rozpoczęciem prac. W licznych przypadkach kontrole prowadzone były w zespołach trzyosobowych. Z przeprowa-
dzonych kontroli komisja sporządzała protokół pokontrolny zgodnie z §53 i §54 ust. 3 Statutu Powiatu. 

 Obok czynności kontrolnych komisja rozpatrywała i wypracowywała stanowiska w sprawie  skarg wnoszonych na działalność 
Zarządu lub jednostek organizacyjnych powiatu. Stanowiska każdorazowo przedstawiane były Radzie Powiatu, która zawsze akcepto-
wała merytorykę, znajomość przedmiotu i sprawdzone wyniki skarg. Komisja w tych tematach korzystała z pomocy przede wszystkim 
Sekretarza Powiatu i Zespołu ds. Obsługi Prawnej, za co składam podziękowania. Podziękowania kieruję także do pracownic Zespołu ds. 
Obsługi Rady Powiatu za bieżącą współpracę oraz do członków komisji za sumienność, obowiązkowość i bezstronność w wykonywaniu 
obowiązków radnego i członka Komisji Rewizyjnej. 
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Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pracowała w składzie: Jan Kosiński - przewodniczący, Grzegorz To-
masik – zastępca przewodniczącego, Andrzej Matusik – sekretarz  oraz członkowie: Karol Górski, Zygmunt 
Fryczek, Stanisław Kaszyk, Tomasz Płatek i  Eugeniusz Wędrychowicz. Komisja ma rozległy obszar działania, 
obejmuje zadania ochrony i promocji  zdrowia oraz zadania z dziedziny pomocy społecznej: wspieranie rodzi-
ny, osób niepełnosprawnych, osób starszych.
W trakcie kadencji komisja odbyła 38 posiedzeń, wypracowała 66 opinii i 13 wniosków, które dotyczyły pro-
jektów budżetów Powiatu Gorlickiego oraz podejmowanych programów działania w  obszarze ochrony zdro-
wia, pomocy rodzinie i polityki społecznej. Komisja monitorowała i analizowała sprawozdania z wykonania 
budżetu w merytorycznych działach. Przedmiotem oceny była realizacja zdań rzeczowych nakreślonych w 
budżetach poszczególnych jednostek organizacyjnych. Równocześnie analizowano sytuację  finansową 
tychże jednostek dokonując ich oceny. 
Komisja inicjowała i wspierała zadania inwestycyjne realizowane na terenie Szpitala Specjalistycznego 

w Gorlicach. Najważniejsze z nich to: 
• modernizacja parteru budynku dawnego szpitala zakaźnego i adaptacja tych pomieszczeń dla organizacji Zakładu Opiekuńczo-Leczni-

czego (oddano do użytkowania 8 listopada 2015 r. )
• realizacja programu modernizacji pomieszczeń SOR. Cały program zamknął się kwotą ok. 4 milionów złotych, w tym dofinansowanie ze 

środków unijnych na poziomie ok. 80 %. W ramach zrealizowanego programu dokonano wymiany instalacji technicznych oraz osiągnięto 
poprawę funkcjonalności pomieszczeń, zwłaszcza dla pacjentów. Modernizacja tej części szpitala okazała się bardzo potrzebna, ponieważ 
od 1.10.2017 r. szpital przejął całodobową opiekę medyczną dla mieszkańców gminy i miasta Grybów (dodatkowo prawie 20 tys. osób). 

W roku obecnym rozpoczęto realizację prac remontowo-modernizacyjnych pomieszczeń z przeznaczeniem dla Centrum Zdrowia Psychiczne-
go, Centrum Opieki nad Osobami Starszymi, Centrum Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Ambulatoryjnych Świadczeń Zabiegowych. Koszty 
podjętych zadań przekraczają 12 mln zł.   
W związku z trudną sytuacją kadrową szpitala, komisja podjęła w 2016 r. wniosek w  sprawie ufundowania stypendiów dla studentów medycy-
ny, którzy chcieliby podjąć pracę w Specjalistycznym Szpitalu w Gorlicach. Komisja z satysfakcją stwierdza, że decyzją Rady i Zarządu Powiatu 
Gorlickiego takie stypendia otrzymało już 9 osób, a w bieżącym roku akademickim podpisano podpisano kolejne 4 nowe umowy ze studentami. 
Stypendyści zadeklarowali odbycie stażu, a następnie podjęcie pracy w gorlickim szpitalu. 
Kolejny wniosek Komisja Zdrowia podjęła w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2018 rok na wykonanie termomoder-
nizacji budynku użytkowanego przez Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach, która to inwestycja już została wykonana. 
 W I półroczu 2015 r. komisja pozytywnie zaopiniowała zmianę organizacji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawno-
ści, polegającą na włączeniu z dniem 1 lipca 2015 r. tej jednostki w strukturę Starostwa Powiatowego w Gorlicach.
W maju 2015 r. na posiedzeniu wyjazdowym komisja odwiedziła Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Szymbarku i Kobylance, dokonu-
jąc przeglądu bazy lokalowej ośrodków. Zapoznała się z ich aktualną sytuacją finansową oraz sukcesami i problemami w bieżącej działalności.
W maju 2017 r. wyjazdowe posiedzenie odbyło się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bieczu, a następnie dokonano wizytacji Filii ŚDS 
w Gorlicach, w budynku przy ul. Wyszyńskiego. Komisja zapoznała się z aktualną sytuacją finansową ŚDS–u, osiągnięciami i problemami w 
bieżącej działalności. Komisja bardzo wysoko oceniła organizację zajęć oraz opiekę nad podopiecznymi placówki dla 30 młodych, niepełno-
sprawnych osób. Również prace adaptacyjne pomieszczeń zostały wykonane starannie, zapewniając funkcjonalność i estetykę użytkowanych 
sal. 
 W trakcie kadencji Komisja Zdrowia wizytowała Domy Pomocy Społecznej, gdzie zapoznała się ze stanem technicznym użytkowa-
nych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem spełniania przez nie wymogów bezpieczeństwa p.poż.
W obradach, oprócz członków komisji, uczestniczyli także zaproszeni goście: dyrektorzy Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza 
w Gorlicach Marian Świerz i lek. Dorota Szymańska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach Romana Gajdek, dyrektor 
Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach Grażyna Rychlicka-Schirmer, przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności w Gorlicach Maciej Foryś oraz przedstawiciele pozostałych jednostek. Wszystkim serdecznie dziękuję za dobrą i efektywną współpracę.

Przewodniczący Komisji
Jan Kosiński
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Komisja Inwestycji i Ochrony Środowiska

W powiatowym obiektywie 

Komisja Inwestycji i Ochrony Środowiska pracowała w składzie: Krzysztof Kosiba – przewodniczący, Ma-
rek Ludwin – wiceprzewodniczący, Małgorzata Dąbrowska - sekretarz oraz Krzysztof Flądro, Jerzy Nalep-
ka, Zofia Kamińska, Jan Przybylski i Jadwiga Wójtowicz.
 Głównymi tematami prac komisji były inwestycje i remonty na terenie powiatu gorlickiego prowadzo-
ne przez Zarząd Powiatu oraz ochrona środowiska naturalnego i wód. Wśród zadań, na które szczególną 
uwagę zwracała komisja były kwestie dotyczące budowy i remontów dróg i mostów, w tym północnego 
obejścia Gorlic, mostu w Jankowej na rzece Biała i mostu w Libuszy na rzece Krygowianka oraz inne zada-
nia, które ze względu na charakter prac i znaczenie dla rozwoju powiatu gorlickiego wymagały szczególne-
go zaangażowania, oceny i staranności ze strony członków komisji.
 Ocena stanu powietrza i wód na terenie powiatu gorlickiego oraz urządzenie lasów i zarządzanie nimi 
to kolejne z serii tematów, którymi zajmowała się komisja w latach 2014-2018.
 Wydano 26 opinii dotyczących projektów uchwał Rady Powiatu Gorlickiego oraz złożono 38 wnio-
sków, które dotyczyły remontów infrastruktury drogowo-mostowej, remontów budynków oświatowych, 

szpitala i innych. Większość wniosków wypracowanych podczas prac komisji została zrealizowana przez Zarząd Powiatu Gorlickiego.
 Komisja obradowała na posiedzeniach plenarnych i wyjazdowych, podczas których przeprowadzono wizję obiektów znajdujących 
się we władaniu powiatu.
 W pracach komisji brali udział zaproszeni goście – dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu gorlickiego i naczelnicy wy-
działów starostwa, kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, a także przedstawiciele Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska, którym serdecznie dziękuję za współpracę. Dziękuję również wszystkim członkom komisji za aktywną 
pracę w czasie posiedzeń. Przewodniczący Komisji

Krzysztof Kosiba



wie i wójtowie z ternu powiatu gorlickie-
go, gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz 
Nadleśnictwa Gorlice i Łosie. Obecny 
był także kapelan myśliwych ks. Stani-
sław Łukasik i Tadeusz Kubacki, prezes 

Uroczystość poprowadził prezes Koła 
Łowieckiego Magura, a rozpoczęli ją sy-
gnaliści sygnałem „Zbiórka” a następnie 
„Powitanie”. W spotkaniu uczestniczyli 
m.in. starosta Karol Górski, burmistrzo-

Okręgowej Rady Łowieckiej w Nowym 
Sączu.
W polowaniu udział wzięły następujące 
koła łowieckie: Szarak Gorlice, Ryś Gor-
lice, Grabina Biecz, Ryś Tarnów, Bażant 
Bobowa, Dzik Gorlice, Rosomak Śnietni-
ca oraz Magura w Gorlicach. Jak mówią 
myśliwi celem polowania była redukcja 
drapieżników w obwodach łowieckich 
na terenie okręgu nowosądeckiego, 
w tym w powiecie gorlickim, ochrona 
i zwiększenie populacji zwierzyny drob-
nej, ochrona głuszca, ochrona zwierząt 
gospodarskich oraz zmniejszenie roz-
powszechniania się chorób zakaźnych 
u dzikiej zwierzyny.

130 myśliwych, w tym 2 panie, uczestniczyło w polowaniu na drapieżnika w powiecie gorlickim. Zwycię-
skie puchary z rąk starosty Karola Górskiego odbierali na koniec polowania w Kwiatoniu: król polowania - 
Leszek Stanula z Koła Łowieckiego Grabina Biecz oraz Andrzej Nowak z KŁ Bażant Bobowa i Jan Dziamba 
z KŁ Dzik Gorlice.

Polowali i walczyli o puchary

Bieckie nagrody i wyróżnienia dla Powiatu
Radna Rady Powiatu Gorlickiego Zofi a 
Kamińska otrzymała nagrodę Burmi-
strza Biecza Cromerus za działalność 
społeczną. W okolicznościowej laudacji 
napisano: „Ciężko jest ująć w kilku zda-
niach działalność pani Zofi i Kamińskiej na 
rzecz lokalnej społeczności nie tylko ro-
dzinnego Bugaja, ale i całej gminy Biecz 
i powiatu gorlickiego. Życzliwa i otwarta 
oraz chętna do pomocy innym osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życio-
wej. Aktywnie pracuje na rzecz lokalnej 
społeczności w zakresie rozwoju kultury, 
oświaty i sportu. To właśnie z oświatą 
była związana zawodowo przez wiele 
lat, ucząc dzieci w Gorlicach oraz Sitni-
cy i kierując jednocześnie tamtejszymi 
szkołami. Współpracuje z wieloma insty-
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Uczniowie z Zespołu Szkół 
Nr 1 w Bobowej uświetnili 
kolędami XXIV sesję Rady 
Powiatu Gorlickiego.  
Złożyli także radnym życze-
nia noworoczne. 

Wojewoda Józef Pilch z Zespołem Pogórzanie 
podczas powiatowo-miejskiego spotkania nowo-
rocznego.

Radna Zofi a Kamińska odbiera Cromerusa

Od lewej: Zofi a Kamińska, Iwona Tumida-
jewicz, Janusz Augustowski i Rafał Knybel

tucjami na terenie powiatu gorlickiego”.
W trakcie uroczystej gali w Bieczu wrę-
czone zostały ponadto Cromerusy: w ka-
tegorii działalność kulturalna dla Beaty 
Bochnia oraz w kategorii przedsiębior-
czości dla Zbigniewa Wala i Krzysztofa 
Trochima.
Na początku gali burmistrz Biecza Miro-
sław Wędrychowicz wraz z przewodni-
czącym Rady Miasta Biecz Grzegorzem 
Nosalem przekazali staroście Karolowi 
Górskiemu oraz radnym Rady Powiatu 
Gorlickiego z terenu gminy Biecz: Zofi i 
Kamińskiej, Iwonie Tumidajewicz, Janu-
szowi Augustowskiemu i Rafałowi Kny-
blowi podziękowania za dobrą współpra-
cę i troskę o sprawy mieszkańców gminy 
Biecz.
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