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Szanowni Państwo!
Za nami połowa kadencji. Panująca pandemia sprawiła, iż był to czas wielu wyzwań. Mimo tego dzięki dużej 
zapobiegliwości, ale też aktywnej pracy urzędu, udało nam się wykonać znaczną część planowanych zadań. 
Bardzo się cieszę, że nasze cele są sukcesywnie realizowane. Kieruję wielkie podziękowania dla całego Zespołu 
za zaangażowanie oraz współpracę z jednostkami. Dziękuję samorządom gminnym za partycypację w kosztach 
wykonywanych inwestycji. 

Każda inicjatywa, każdy remont cieszy i przynosi satysfakcję.
Sięgamy po środki z Unii Europejskiej i środki krajowe m.in. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa 

Sportu i Turystyki,  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Na podstawie doświadczeń, sukcesów i  porażek należy stwierdzić, że każdy rok przynosi nowe wyzwania 

i  możliwości. Najważniejsi są jednak ludzie – to tworzy kręgosłup moralny i  etyczny. Nie pozwala zapomnieć 
z czyjego mandatu pełnimy swoje funkcje i komu, jako samorządowcy jesteśmy zobowiązani służyć. Zjednywanie 
społeczności – w naszym przypadku społeczności pięciu gmin – dla każdej sprawy jest najlepszym kluczem do 
oczekiwanego przez mieszkańców sukcesu. 

Liczę, że z Państwa pomocą i we współdziałaniu z Radą Powiatu sukcesywnie będziemy zmieniać Naszą Małą 
Ojczyznę. 

Poniżej przedstawiam główne zadania zrealizowane w pierwszej połowie kadencji 2018-2023.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z niniejszym opracowaniem.
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Inwestujemy i doposażamy 
z myślą o mieszkańcach

Zrównoważony rozwój jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata, a celem nad-
rzędnym każdego samorządu terytorialnego jest poprawa jakości życia lokalnej społeczności. 
Powiat Ropczycko-Sędziszowski podejmuje szerokie i  systematyczne działania, aby zaspokoić po-
trzeby mieszkańców i podnieść ich zadowolenie ze świadczenia usług publicznych.

OTWARCIE ZMODERNIZOWANEJ I ROZBUDOWANEJ CZĘŚCI SZPITALA 
POWIATOWEGO W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

W 2018 roku zrealizowano I etap rozbudowy Szpitala 
Powiatowego – w ramach projektu pn. „Dostosowanie 
pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sę-
dziszowie Małopolskim do aktualnych wymagań tech-
nicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia 
potrzeb zdrowotnych społeczeństwa”.
Zakres przedsięwzięcia obejmował przebudowę 
istniejących budynków szpitala, nadbudowę łącz-
nika i  wykonanie wiaty na podjeździe dla karetek, 
przebudowę parteru i  II  piętra w  celu utworzenia 
Oddziału Anestezjologii i  Intensywnej Terapii, Izby 
Przyjęć, zakup wyposażenia dla Bloku Operacyjnego 
w  celu utworzenia Ośrodka Chorób Przewodu Po-
karmowego.
Głównym zamierzeniem tej inicjatywy była m.in. po-
prawa działania systemu ochrony zdrowia poprzez 
zwiększenie dostępności i  jakości usług oraz bezpie-
czeństwa zdrowotnego w zakresie działań diagnostyki 
i opieki specjalistycznej, a także podniesienie poziomu 
medycyny ratunkowej, mającej na celu wzrost  poczu-
cia bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, jak również 
usprawnienie pracy personelu medycznego.

Na modernizację obiektu, jego rozbudowę, zakup 
wyposażenia pozwoliły środki pozyskane z  RPO WP 
w wysokości blisko 9 mln zł.

Koszt inwestycji: 19 278 455,88 zł

2018
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STALE UNOWOCZEŚNIAMY PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE 
I ZAPLECZE TECHNICZNE

W ramach poprawy jakości usług zdrowotnych Powiat 
Ropczycko-Sędziszowski wsparł następujące działania:

1. Zakup Detektora Cyfrowego do Pracowni RTG 
w Szpitalu oraz Monitora Płodu KTG w Przychodni 
Rejonowej w Sędziszowie Małopolskim.

2. Adaptacja pomieszczeń na zorganizowanie Central-
nej Sterylizacji w  budynku Szpitala Powiatowego 
w Sędziszowie Małopolskim

3. Rozbudowa i modernizacja przyszpitalnej instalacji 
tlenowej wraz z niezbędnymi zakupami i robotami 
towarzyszącymi w  Szpitalu Powiatowym w  Sędzi-
szowie Małopolskim.

4. W kwietniu 2021 roku oddano do użytku nowy to-
mograf japońskiej firmy Fujifilm. Jest to nowocze-
sny 128-rzędowy sprzęt, który zastąpi stare 8-rzę-
dowe urządzenie. Jego średnica wynosi 75 cm. Wy-
soka jakość i  szybkie badanie, to niewątpliwe za-
lety tomografu. Najnowszy algorytm rekonstrukcji 
Core zapewnia wysoką jakość obrazu przy krótkim 
czasie badania: badanie obszaru klatki piersiowej 
dorosłego pacjenta w  ciągu 4,5  s, natomiast ba-
danie całego tułowia dorosłego pacjenta w  ciągu 
7,5 s. Urządzenie wyposażone jest w oprogramo-
wanie HIMAR, które służy do redukcji artefaktów 

od implantów metalowych, dzięki czemu pacjenci 
z  metalowymi implantami np. implantem stawu 
biodrowego również mogą uzyskać dobrą jakość 
badania. Nowy tomograf wykonuje badania dużo 
sprawniej i dokładniej, dzięki czemu można prze-
prowadzić ich znacznie więcej.

5. Obecnie w Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Ma-
łopolskim trwają prace przy przebudowie kotłowni 
wraz z wymianą kotłów c.o. i instalacją kotła rezer-
wowego oraz budową instalacji fotowoltaicznej.

ZADANIE PN.: „BUDOWA I PRZEBUDOWA BOISK SZKOLNEJ INFRASTRUKTU-
RY SPORTOWEJ POWIATU ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKIEGO” – DOFINANSO-
WANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ MINISTER-
STWA SPORTU I TURYSTYKI W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU SZKOLNEJ 
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 2017

Zakres rzeczowy zadania został wykonany w roku 2018, zakres finansowy zadania zrealizowano w latach 2018 
i 2019. 

W  maju 2019 roku otwarto kompleks boisk spor-
towych przy Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza  
w Ropczycach. W ramach tego zadania wykonane zosta-
ły: boisko do piłki nożnej, koszykówki, tenisa, siatkówki, 
piłki ręcznej, bieżnia o nawierzchni poliuretanowej, miej-

sce rzutu kulą, skocznia w dal, ogrodzenie terenu boiska 
wraz z  bramami wjazdowymi i  furtkami wejściowymi. 
Wykonano ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne wykoń-
czone kostką brukową oraz nową powierzchnię utwar-
dzoną przed bramami wjazdowymi na teren boiska. Za-

Koszt inwestycji: 154 008 zł
Kwota wsparcia: 147 000 zł

Koszt inwestycji: 89 283,63 zł
Kwota wsparcia: 15 000 zł

Koszt inwestycji: 200 999,97 zł
Dotacja celowa budżetu państwa: 200 000 zł

Koszt inwestycji: 1 000 000 zł 
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych: 100%

2018

2018-2021
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montowano piłkochwyty, oświetlenie boiska, instalację 
monitoringu oraz utworzono zaplecze techniczne.
Celem zadania był rozwój szkolnej infrastruktury 
sportowej przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć 
wychowania fizycznego.  Powstały obiekt ma charak-
ter ogólnodostępny i bezpłatny. Służy nie tylko spo-
łeczności szkolnej, ale w okresie pozalekcyjnym rów-
nież ogółowi mieszkańców.

ZADANIE PN.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU FILII PRZYCHODNI 
REJONOWEJ W ROPCZYCACH – NIEDŹWIADA 10” DOFINANSOWANE 
Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE 3.2 MODERNIZACJA 
ENERGETYCZNA BUDYNKÓW – BUDYNKI OCHRONY ZDROWIA

Zakres zadania obejmował wykonanie prac termo-
modernizacyjnych oraz prac remontowych przy-
ziemia budynku tj.: ocieplenie ścian zewnętrznych, 
wymianę okien PVC i drzwi zewnętrznych, wymianę 
oświetlenia wbudowanego na energooszczędne. 
Równocześnie z wymianą oświetlenia zostały wyko-
nane następujące prace służące ograniczeniu strat 
energii oraz dostosowaniu do aktualnych przepi-
sów eksploatacji: demontaż istniejących instalacji, 
montaż rozdzielnic, wyłączników, montaż opraw 
oświetleniowych, montaż osprzętu, montaż nowych 
przewodów i  kabli, wykonanie pomiarów instalacji 
elektrycznych. 
Ponadto wykonano prace remontowe przyziemia 
budynku w  tym przebudowę schodów zewnętrz-
nych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, kana-

lizację deszczową budynku, przebudowę i  remont 
piwnic.
Prace objęte ww. projektem były kontynuacją rozpo-
czętych jeszcze w roku 2017 robót przy tym budynku, 
które polegały na przebudowie dachu z płaskiego na 
wielospadowy o  konstrukcji krokwiowo-płatwiowej 
i pokrycia go blachodachówką. W ramach niniejszego 
zadania wykonano wówczas również: nowe kominy, 
nowy system rynnowy, instalację odgromową, okna 
dachowe oddymiające oraz właz na dach.

Zrealizowane prace modernizacyjne spowodowały 
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz energii 
cieplnej, co ma  pozytywny wpływ na środowisko na-
turalne, komfort użytkowania budynku oraz redukcje 
kosztów jego utrzymania.

Koszt inwestycji: 3 142 328,56 zł
Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki:  
1 405 828 zł

Koszt inwestycji: 910 878,70 zł
Środki Unii Europejskiej: 455 767,10 zł

2019
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ZADANIE PN.: „PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
SALI GIMNASTYCZNEJ NA SALĘ AUDYTORYJNĄ W ZESPOLE SZKÓŁ 
IM. KS. DRA JANA ZWIERZA W ROPCZYCACH”

W  Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w  Ropczy-
cach prowadzone były roboty w zakresie przebudowy 
i zmiany sposobu użytkowania sali gimnastycznej na 
salę audytoryjną.
Roboty polegały na wybudowaniu podestu pod sce-
nę-katedrę oraz podstawy pod widownię. Ułożono 
wykładzinę podłogową, wykonano niezbędne instala-
cje oraz dostawiono i zamontowano siedziska.

Sala audytoryjna przeznaczona jest do prowadzenia 
zajęć dydaktycznych, wykładów, jak również spotkań 
okazjonalnych. 
Na sali audytoryjnej znajduje się176 miejsc siedzących.

REMONTY W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

W budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Ropczycach prowadzone były prace re-
montowe w zakresie: wymiany i cyklinowania parkie-
tów, wykonania tynków mozaikowych i  malowania 
ścian w 8 salach lekcyjnych. Wartość umowna robót 
to prawie 160 000 zł. 
W budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Rop-
czycach utworzonych zostało 5 nowych sal lekcyjnych. 
Rozburzono część ścian pomieszczeń celem powięk-
szenia ich o nowe sale lekcyjne. Koszt remontu wy-
niósł ponad 40 000  zł.
Głównym celem wykonywanych prac remontowo-wy-
kończeniowych była poprawa funkcjonalności placó-
wek oraz estetyki obiektów.

OTWARCIE PRZEDSZKOLA „OGRÓD DOBRYCH SERC”

W 2018 roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowaw-
czy w Ropczycach  na mocy upoważnienia Zarządu Po-
wiatu Ropczycko-Sędziszowskiego rozpoczął realizację 
projektu pt. „Ogród dobrych serc. Przedszkole Promyk 

szansą na doświadczanie świata” dofinansowane-
go w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.”
Celem projektu było stworzenie placówki wychowa-

2019

Koszt inwestycji: 330 745,81 zł

Koszt inwestycji: 200 000 zł

2019

2019
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nia przedszkolnego przyjaznej dzieciom posiadają-
cym orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego 
ze względu na m. in. autyzm, w tym zespół Aspergera, 
niepełnosprawność intelektualną i niepełnosprawno-
ści sprzężone. W  projekcie uwzględnione zostały ta-
kie potrzeby jak wydłużenie czasu pracy przedszkola, 
zapewnienie dowozu, a także specjalnej diety, dopo-
sażenie sal w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktycz-
ne, a także objęcie dzieci specjalistycznymi zajęciami. 
m.in. trening umiejętności społecznych, terapia ręki, 
zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne, sty-
mulacja polisensoryczna, logorytmika, arteterapia, 
muzykoterapia, hipoterapia, a  także zajęcia na ba-
senie. Dzięki realizacji projektu „Ogród dobrych serc 
Przedszkole Promyk szansą na doświadczanie świata” 
SOSW zapewnił kompleksowe wsparcie dzieciom oraz 
ich rodzicom. Przedszkole to obiekt nowoczesny i in-
nowacyjny.  

ZADANIA INWESTYCYJNE W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz 
dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Lubzinie

W celu poprawy warunków życia mieszkańców Do-
mów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Ropczycko 
– Sędziszowskiego zrealizowano następujące przed-
sięwzięcia:

1. W październiku 2019 roku oddano do użytkowania 
nową platformę przyschodową do transportu osób 
niepełnosprawnych. Platforma przyschodowa 
wewnętrzna o udźwigu 300 kg i całkowitej długości 
toru jezdnego 20 m. 

2.  W  listopadzie 2019 roku zakończono roboty 
budowlane dotyczące remontu i  rekonstrukcji 
tarasu I piętra zabytkowego pałacu. 

Koszt inwestycji: 3 211 758,52 zł
Środki z Unii Europejskiej: 2 871 258,52 zł

2019-2020

Koszt inwestycji: 113 160 zł
Dotacja z budżetu państwa: 82 245 zł

Koszt inwestycji: 176 900,47 zł
Dofinansowanie ze środków Podkarpackie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 
40 000 zł
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3. Przeprowadzono wymianę starych zużytych kotłów 
c.o., które funkcjonowały w  tym obiekcie prawie 
25 lat. Zainstalowano dwa nowoczesne kotły gazo-
we kondensacyjne Bosch Condens 7000F-250 wraz 
z całą armaturą oraz sterownikami o znamionowej 
mocy cieplnej 233 kW każdy. Ponadto zamontowa-
no nowy wkład kominowy z  osprzętem oraz dwa 
zasobniki c.w.u. o  pojemności 500 litrów każdy 
wraz ze stacją uzdatniania wody.
Zainstalowano również automatykę kotłowni z peł-
nym monitoringiem kotłowni kompatybilnej z  ist-
niejącym systemem kontroli „SMOK” wraz z czujni-
kami zewnętrznymi sterowania pogodowego.
Nowoczesne urządzenia, w dużym stopniu przyczy-
niły się do usprawnienia instalacji grzewczej, a więc 
także do zmniejszenia kosztów ogrzewania tego 
obiektu.

4. W październiku 2020 roku zakończono kolejny etap 
remontu przy zabytkowym pałacu. W jego ramach 
rozebrano i  zrekonstruowano istniejącą werandę, 
dokonano renowacji elewacji w  obrysie werandy, 

wymieniono drzwi zewnętrzne wyjściowe na we-
randę, przebudowano schody zewnętrzne werandy 
od strony południowej, oraz wykonano instalację 
elektryczną. 

Koszt inwestycji: 210 000 zł
Dotacja z budżetu państwa: 149 776 zł

Koszt inwestycji: 258 578,62 zł
Dofinansowanie ze środków Podkarpackie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 
40 000 zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Podkarpackiego: 40 000 zł
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Dom Pomocy Społecznej 
im. Św. Jana Pawła II w Rudzie
1. Wykonano prace przy montażu drzwi ognioszczel-

nych oraz klap dymowych.  Łącznie zamontowano 
5 sztuk drzwi aluminiowych przeciwpożarowych, 
dymoszczelnych. Drzwi posiadają samozamykacze 
wyposażone w zintegrowany mechanizm regulacji 
kolejności zamykania oraz obustronną elektrome-
chaniczną blokadę położenia drzwi. Drzwi zostały 
podłączone do istniejącej centrali sygnalizacji po-
żaru i działają w sposób zautomatyzowany w przy-
padku zasygnalizowania pożaru/zagrożenia.

2. Końcem roku 2019 zrealizowano zadanie pn.: „Roz-
budowa o  szyb windowy budynku Domu Pomocy 
Społecznej w Rudzie”.
W jego ramach wykonano budowę szybu windowe-
go wraz z częścią komunikacyjną. Szyb oraz ściany 
zostały wzniesione w konstrukcji murowej z blocz-
ków silikatowych, konstrukcję nośną stanowią słu-
py i belki żelbetowe. Zamontowano także stolarkę 
okienną i  drzwiową w  obrębie szybu, wykonano 
roboty wykończeniowe w części dobudowanej oraz 
przebudowę instalacji elektrycznych i  sanitarnych 

wewnętrznych, zamontowano dźwig osobowy hy-
drauliczny.
Nowa winda pozwoli na szybsze przemieszczanie 
się osób niepełnosprawnych, którym łatwiej będzie 
pokonać bariery architektoniczne, ułatwi też pracę 
personelowi oraz służbom medycznym, ale przede 
wszystkim umożliwi przewóz osób na noszach czy 
łóżkach szpitalnych.

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU POMOCY 
SPOŁECZNEJ W RUDZIE

3. Obecnie rozpoczęto realizację inwestycji „Przebu-
dowa i termomodernizacja budynku Domu Pomo-
cy Społecznej w Rudzie”.

 I etap inwestycji zakłada wymianę stolarki okiennej 
i witryn oraz  parapetów wewnętrznych i drzwi ze-
wnętrznych. Zostanie wykonana elewacja budynku 
i  zasilanie rezerwowe. Wyremontowane zostaną 
balkony, kominy i  schody zewnętrzne. W  ramach 
zadania wymienione będą zwody pionowych insta-

lacji odgromowych i oprawy oświetleniowe, a w ca-
łym budynku zastosowane zostaną żarówki ener-
gooszczędne. Planowany termin zakończenia prac 
tego etapu to koniec listopada 2021 r.

Koszt inwestycji: 131 750,34 zł
Dotacja z budżetu państwa: 105 400 zł

Koszt inwestycji: 418 705,25 zł
Dotacja z budżetu państwa: 334 964 zł

Wartość inwestycji: 2 500 000 zł
Dofinansowanie ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2 500 000 zł

2021
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MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU POWODZIOWEGO W POWIECIE

Powiat zmodernizował system monitoringu powo-
dziowego, w ramach którego wymieniono 7 istnieją-
cych stacji pomiarowych poziomu lustra wody na sta-
cje pomiarowe nowej generacji.
Wymianie podlegały stacje pomiarowe zlokalizo-
wane w  takich miejscowościach jak: Łączki Kuchar-
skie (rzeka Wielopolka), Glinik (rzeka Wielopolka), 
Okonin (rzeka Wielopolka), Kozodrza (rzeka Wielo-
polka), Iwierzyce (rzeka Bystrzyca), Olimpów (rzeka 
Bystrzyca), Zagorzyce (rzeka Budzisz) pracujące od 
2007 roku.
Koszty modernizacji systemu w  wysokości 83  640 zł 
zostały sfinansowane przez Powiat Ropczycko-Sędzi-
szowski z  udziałem środków z  poszczególnych gmin: 
Ropczyc, Sędziszowa Małopolskiego, Iwierzyc, Ostrowa 

i Wielopola Skrzyńskiego. Z budżetu Powiatu pochodzi 
kwota 13 940 zł.
W  nowych stacjach pomiarowych został zmieniony 
sposób pomiaru wysokości lustra wody.
Stosowany dotychczas miernik ultradźwiękowy został 
zastąpiony miernikiem radarowym, który cechuje się 
dużo większą stabilnością pomiarów w  zmiennych 
warunkach atmosferycznych.
Ponadto w skład każdej z nowych stacji pomiarowych 
wchodzi: rejestrator telemetryczny, akumulator żelo-
wy, panel słoneczny, regulator ładowania panelu sło-
necznego, antena GSM/GPS, obudowa. Zastosowanie 
podzespołów nowej generacji spowodowało, że doko-
nywane pomiary są dokładne, a  cały system stał się 
niezawodny i niewrażliwy na warunki atmosferyczne.

WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ 
ZAPLECZA TECHNICZNEGO BAZY 
WYDZIAŁU DRÓG POWIATOWYCH

W ramach planowanej inwestycji zakłada się wykona-
nie nw. zakresu robót:
–  rozbiórka istniejącego budynku biurowego;
–  budowa budynku administracyjno – socjalnego;
–  budowa budynku magazynowego (magazynowanie 

soli technicznej do utrzymania dróg);
–  budowa miejsca składowania materiałów sypkich;
–  częściowa rozbiórka i przebudowa istniejącego bu-

dynku magazynowo – warsztatowego;
–  budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, doziemnych 

odcinków instalacji wodociągowej i elektrycznej;
–  budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku ad-

ministracyjno-socjalnym;
–  rozbiórka istniejącego oświetlenia terenu;
–  budowa nowego oświetlenia terenu;
–  budowa nawierzchni utwardzonych: nawierzchni 

asfaltowej i nawierzchni z kostki brukowej;
–  budowa ogrodzenia terenu od strony południowej 

działki. Realizacja zadania rozpocznie się w 2022 roku.

2020

Plan zagospodarowania terenu

Koszt opracowania dokumentacji projektowej: 63 960 zł

2019

Koszt inwestycji: 83 640 zł
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REMONT I MODERNIZACJA STOŁÓWKI SZKOLNEJ SPECJALNEGO OŚRODKA 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ROPCZYCACH

W  sierpniu 2020 roku przeprowadzono moderniza-
cje i doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podsta-
wowej Nr 4 Specjalnej w Ropczycach, funkcjonującej 
w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego w Ropczycach.
Na realizację zadania Powiat Ropczycko-Sędziszowski 
pozyskał dofinansowanie od Podkarpackiego Kurato-
ra Oświaty w ramach rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” w wysokości prawie 80 000 zł.

Zakres rzeczowy całego przedsięwzięcia obejmował:
1. Remont i  modernizacja pomieszczeń (układanie 

płytek posadzkowych, szpachlowanie i  malowanie 

ścian, wymiana stolarki wewnętrznej drzwiowej, 
wymiana parapetów).

2. Zakup wyposażenia (baterie umywalkowe, napeł-
niacz, zmiękczacz do wody, szafa mroźnicza, szafa 
chłodniczo – mroźnicza, kuchnia gazowa, zmywar-
ko wyparzarka, podgrzewacz elektryczny, stół z ba-
senem jednokomorowym, stół cateringowy, wózek 
kelnerski, podstawa pod garnki, stoły, szafki, regały, 
łyżki, widelce, noże, talerze płytkie i głębokie, urzą-
dzenie do dezynfekcji, generator ozonu).
Wykonany zakres robót poprawił znacząco stan-
dard obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej.

ZADANIE PN.: „REMONT – ADAPTACJA POMIESZCZENIA W BUDYNKU 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ROPCZYCACH DLA POTRZEB OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Adaptacja dotyczyła pomieszczenia, w którym zlokali-
zowany jest monitoring wizyjny obiektu.
Zakres planowanej adaptacji był dostosowany dla po-
trzeb osób niepełnosprawnych poprzez zabudowanie 
dodatkową ścianą szaf z serwerem (wyciszenie pracy 
serwera, zmniejszenie oddziaływania fal magnetycz-
nych w pomieszczeniu), stworzenie osobnego i dosto-

sowanego miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej, 
która będzie zajmowała się obsługą sprzętu audiowi-
zualnego.

 

WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ZADANIE 
PN.: „BUDOWA I PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH PRZY LICEUM OGÓL-
NOKSZTAŁCĄCYM W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM”

Dokumentacja projektowa obejmowała następujący 
zakres inwestycyjny:
–  przebudowa istniejącego boiska asfaltowego i bu-

dowa boiska do siatkówki w miejscu istniejącego 
boiska asfaltowego 

–  budowa boiska do koszykówki 
–  budowa boiska do tenisa ziemnego 

–  budowa bieżni prostej 4-torowej 
–  budowa piłkochwytów systemowych o wysokości 

6,0 m, pomiędzy boiskiem do siatkówki, a boiskiem 
do koszykówki oraz wokół boiska do tenisa,

–  rozbiórka istniejącego i budowa nowego ogrodze-
nia wokół boisk z  siatki ocynkowanej, powlekanej 
PCV wraz z furtką i bramą,

2020

Koszt inwestycji: 98 768,78 zł. Dotacja z budżetu państwa: 79 015 zł

2020

Koszt inwestycji: 16 327,78 zł 
Dofinansowanie z PFRON: 100%

2020
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–  budowa ciągów komunikacyjnych pie-
szych wykończonych kostką brukową 

–  budowa placu manewrowego z kostki be-
tonowej,

–  budowa pochylni dla niepełnosprawnych,
–  budowa oświetlenia terenu i monitoringu,
–  wyposażenie boisk w  postaci bramek, ko-

szy, ławek, słupków do siatkówki, słupków 
do tenisa, itp.

Realizacja zadania rozpocznie się w  czerwcu 
2021 roku.

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOW-
SKIEGO NA LATA 2021 – 2030

W okresie sierpień – grudzień 2020 roku opracowywa-
na była Strategia Rozwoju Powiatu Ropczycko – Sędzi-
szowskiego na lata 2021 – 2030. W grudniu 2020 roku 
Rada Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego podjęła 
uchwałę w sprawie przyjęcia tego dokumentu.
Przyjęcie Strategii poprzedziły szerokie konsultacje 
społeczne z  udziałem wszystkich zainteresowanych 
grup i środowisk.
W  pierwszym etapie przedmiotem konsultacji były: 
diagnoza społeczno-gospodarcza, wizja, misja oraz 
cele strategiczne i szczegółowe. Drugi etap konsultacji 
dotyczył projektów kluczowych stanowiących przed-
sięwzięcia inwestycyjne o szczególnym znaczeniu dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Ropczyc-
ko-Sędziszowskiego.
Konsultacje zostały przeprowadzone w formie ankiety 
i miały na celu uzyskanie opinii na temat stanu zado-

wolenia z poszczególnych aspektów wpływających na 
jakość życia, a  także określenie priorytetowych kie-
runków rozwoju.
Dokumentem będącym przedmiotem konsultacji był 
„Wykaz projektów kluczowych Powiatu Ropczycko-Sę-
dziszowskiego na lata 2021-2030”.
Strategia ustaliła cele rozwojowe Powiatu Ropczyc-
ko – Sędziszowskiego, których celem głównym jest 
efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów oraz 
poprawa jakości życia mieszkańców dla zrównowa-
żonego rozwoju powiatu.
Tekst Strategii Rozwoju Powiatu Ropczycko – Sędzi-
szowskiego na lata 2021 – 2030 oraz Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego został zamieszczony na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rop-
czycach. 
 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ZADANIE PN.: „BUDOWA 
OGRODZENIA WOKÓŁ BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI 
KULTURALNEJ W ROPCZYCACH”

Przedmiotem dokumentacji jest rozbiórka istniejące-
go ogrodzenia i  budowa nowego ogrodzenia przy 
budynku Powiatowego Centrum Edukacji Kultu-
ralnej w Ropczycach.
Istniejące ogrodzenie zlokalizowane jest przy ul. Wy-

spiańskiego, Mickiewicza i Konopnickiej.
Ogrodzenie wykonane będzie z siatki stalowej w ram-
kach z  prętów stalowych mocowanych do słupków 
stalowych na podmurówce z piaskowca oraz częścio-
wo na betonowej.

Koszt opracowania dokumentacji 
projektowej: 24 600 zł

2020

Koszt opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2021-
2030: 13 899 zł

2020

Koszt opracowania dokumentacji: 6 765 zł

Plan zagospodarowania terenu
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W Gminie Iwierzyce, Powiat Ropczycko-Sędziszowski zrealizował następujące inwestycje: 

1. Budowa chodnika w miejscowości Wiercany w ciągu 
drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski 
– Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie. Zakres prac 
obejmował ułożenie chodnika z  kostki brukowej 
o szerokości 2 m na odcinku o długości 272 m wraz 

z  poszerzeniem nawierzchni.  Inwestycja została 
zrealizowana przy wsparciu Gminy Iwierzyce 
w kwocie 25 000 zł.  

Modernizujemy 
infrastrukturę drogową
Powiat Ropczycko-Sędziszowski dokłada wszelkich starań, aby infrastruktura drogowa rozwijała się. 
Działania skoncentrowane są na budowie chodników, ciągów pieszych, mostów i modernizacji istnie-
jących dróg. Podstawowym celem podejmowanych inwestycji  i robót konserwacyjnych jest zwięk-
szenie bezpieczeństwa i wygody ruchu.  Transport drogowy pozostaje dominującym sposobem prze-
mieszczania się,  w związku z czym równie ważne jest dalsze powiększanie przepustowości dróg. 

GMINA IWIERZYCE 

 Koszt zadania: 247 715,37 zł

2018

Przebudowa mostu w ciągu drogi Nr 1337R w m. BystrzycaPrzebudowa drogi powiatowej Nr 1339R Nockowa p. wieś Zabezpieczenie osuwiska w m. Wiśniowa
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2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów 
Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie 
w  miejscowości Iwierzyce. Inwestycja polegała na 

budowie chodnika na długości 195 m. Została zre-
alizowana przy wsparciu Gminy Iwierzyce w wyso-
kości 80 000 zł. 

3. Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Wiśnio-
wa przy drodze powiatowej Nr 1340 relacji By-
strzyca-Nowa Wieś wraz z odbudową drogi w km 
0+300-0+530. Prace polegały na odtworzeniu   

konstrukcji  nawierzchni drogi, wykonaniu regula-
cji   rowów,   odtworzeniu zarurowanych rowów 
drogowych oraz  wykonaniu kotwionej konstrukcji 
oporowej.

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R 
Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole 
Skrzyńskie polegająca na budowie 125 m chodnika 
w  miejscowości Wiercany. Wykonano odcinek od 
istniejącego chodnika do skrzyżowania z  drogą 
gminną. Inwestycja zrealizowana została we 
współpracy z Gminą Iwierzyce, która przekazała na 
ten cel dofinansowanie w wysokości 80 000  zł.  

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339R Nockowa  
przez wieś polegająca na przebudowie nawierzchni 
drogi i  budowie chodnika. Zakres rzeczowy inwe-
stycji obejmował wykonanie nowej nawierzchni na 
długości 890 m wraz z poszerzeniem jezdni, budowę 
chodnika dla pieszych na długości 520 m, przebu-
dowę przepustów pod koroną drogi oraz regulację 
systemu odwodnienia. Dla poprawy bezpieczeństwa 
ruchu zarówno pieszego i komunikacyjnego w odle-
głości  50 m od skrzyżowania z drogą Nr 1338R Iwie-

rzyce – Zgłobień – Rzeszów wykonano przejście dla 
pieszych wraz z jego odpowiednim oznakowaniem.  

6. Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu 
drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski 
– Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie w miejscowości 
Bystrzyca.  Formą nośną nowego mostu jest 
stalowa konstrukcja współpracująca z  gruntem, 
posadowiona na palach. W  ramach   zadania 
wykonano bariero-poręcze oraz chodnik na moście. 
Stary obiekt posiadał konstrukcję żelbetową. Po 
przebudowie nowy most posiada nośność 40 ton. 

Koszt zadania: 165 950,87 zł

Koszt zadania: 134 677,13 zł

Koszt zadania: 1 080 939,94 zł
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samo-
rządowych: 1 080 939,94 zł

Koszt zadania: 1 042 086,04 zł
Środki z rezerwy subwencji ogólnej z bu-
dżetu państwa: 50%

Koszt zadania: 2 001 207,18 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa:  600 965 zł

2019

2020

7. Obecnie trwają pracę przy budowie chodnika wraz 
z poszerzeniem jezdni w miejscowości Wiercany na 
długości 204 m na odcinku od skrzyżowania z dro-
gą gminną Wiercany – Brzeźnik do mostu. Chodnik 
umiejscowiony jest po prawej stronie, przy krawę-

dzi jezdni, nawierzchnia z kostki betonowej o szero-
kości 2 m. Wartość umowy to kwota 341  158,54 zł. 
Przewidywany termin zakończenia prac określany 
jest na połowę czerwca br.

2021

Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1337R w m. Iwierzyce
Budowa chodnika w m. Wiercany w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1337R

Budowa chodnika wraz z poszerzeniem jezdni 
w m. Wiercany 
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W Gminie Ostrów, Powiat Ropczycko Sędziszowski zrealizował następujące inwestycje drogowe:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329R Żdżary-
-Witkowice w  miejscowości Kozodrza na długości 
846 m.  Inwestycja została dofinansowana z rezer-
wy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 
1 900 334,15 zł. Głównym założeniem przedsięwzię-
cia była zamiana nawierzchni żwirowej na bitumicz-
ną wraz z jej poszerzeniem do 6 m, celem jej dosto-
sowania do warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać drogi powiatowe. Prace obejmowa-
ły wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

wraz z systemem odwodnienia drogi, przebudowę 
sieci wodociągowej, sanitarnej i teletechnicznej oraz 
wykonanie zjazdów indywidualnych i  publicznych. 
Realizacja tej inwestycji była ważna nie tylko dla 
mieszkańców Kozodrzy, ale również dla działają-
cych w tym rejonie firm, także tych, które mają do-
piero powstać w ramach istniejącej tam strefy eko-
nomicznej. 

2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 
1225R Kosowy – Kamionka – Sędziszów Małopolski 
w miejscowości Kamionka na długości 720 m.  In-
westycja odbyła się przy wsparciu Gminy Ostrów, 
która przekazała na ten cel 250 000 zł. 

3. Budowa chodnika  w miejscowości Ocieka w ciągu 
drogi powiatowej Nr 1328R Ocieka-Kamionka na 
długości 132 m. Inwestycja odbyła się przy wspar-
ciu Gminy Ostrów, która przekazała na ten cel 
100 000 zł. 

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anasta-
zów – Skrzyszów w miejscowości Skrzyszów. Prace 
polegały na budowie 303 m chodnika dla pieszych. 
W ramach zadania poszerzono również jezdnię 

oraz przebudowano zjazdy. Inwestycja częściowo 
współfinansowana była przez Gminę Ostrów, która 
przekazała na ten cel 169 509,55 zł. 

5. Budowa jednostronnego chodnika z  kostki bru-
kowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1328R Ocieka 
– Kamionka w  miejscowości Ocieka na odcinku 
361m, od kościoła parafialnego w  kierunku bu-
dynku OSP. Ze względu na lokalizację chodnika 
konieczne było jego wykonanie na rowie krytym 

oraz zastosowanie studni chłonnych z filtrem żwi-
rowym dla zapewnienia prawidłowego odwodnie-
nia. Wzdłuż chodnika wykonany został także ściek 
przykrawężnikowy z  kostki brukowej. Inwestycja 
częściowo współfinansowana była przez Gminę 
Ostrów, która przekazała na ten cel 130 490,45 zł. 

GMINA OSTRÓW 

Koszt zadania: 2 580 260,79 zł

Koszt zadania: 486 715,18 zł Koszt zadania: 157 341,91 zł

Koszt zadania: 349 776,83 zł

2018

2019

2020

Koszt zadania: 260 980,90 zł

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329R 
Żdżary-Witkowice w m. Kozodrza

Budowa chodnika w m. Kamionka w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1225R

Budowa chodnika w m. Skrzyszów w ciągu 
drogi powiatowej Nr 1286R
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6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328R Ocieka 
– Kamionka w  miejscowości Ocieka, polegająca 
na przebudowie nawierzchni drogi na odcinku 
580 m. 

Koszt zadania: 453 389,84 zł
Dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji 
ogólnej budżetu państwa: 100%

W Gminie Ropczyce, Powiat Ropczycko Sędziszowski zrealizował następujące inwestycje:

1. Budowa chodnika w  ciągu ulicy powiatowej 
Nr  1329R Sucharskiego w  Ropczycach na długo-
ści 100 m. 

2. Przebudowa drogi polegająca na budowie chodni-
ka dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1358R 
ul.  Wyszyńskiego w  Ropczycach, obejmowała ona 
budowę chodnika na długości 250 m wraz z prze-
budową przepustu. 

3. Przebudowa ulic powiatowych Nr 1362R Robot-
niczej i Nr 1361R Dworcowej w Ropczycach. W ra-
mach tego zadania przeprowadzono modernizację 
ulicy powiatowej Robotniczej na długości 589 m po-
legającą na przebudowie nawierzchni, przebudowie 
chodnika usytuowanego częściowo poza rowem na 
długości 127 m i częściowo przy krawędzi jezdni na 
długości 37 m, wykonano wyniesione przejście dla 
pieszych. W ramach modernizacji ulicy powiatowej 
Dworcowej przebudowano nawierzchnię na długo-
ści 933 m oraz istniejący chodnik na długości 494 m, 
a także wybudowano 641 m odcinka nowego chod-
nika.  

4. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1343R 
Gnojnica-Broniszów w  miejscowości Gnojnica 
o długości 300 m. 

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346R Niedź-
wiada przez wieś polegająca na przebudowie na-
wierzchni drogi i  budowie chodnika. Zakres rze-
czowy zadania obejmował wykonanie nowej na-
wierzchni wraz z  poszerzeniem jezdni do 6 m na 
długości 376 m, przebudowie zjazdów, budowie 
i przebudowie systemu odwodnienia oraz budowie 
chodnika dla pieszych o szerokości 2 m. 

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1359R ulicy Wito-
sa w Ropczycach polegająca na budowie chodnika 
na długości 352 m. 

GMINA ROPCZYCE

Koszt zadania: 72 395,32 zł

Koszt zadania: 271 923,14 zł

Koszt zadania: 330 806,41 zł

Koszt zadania: 540 853,30 zł
Dofinansowanie w  ramach rezerwy sub-
wencji ogólnej budżetu państwa: 50%

Dofinansowanie ze środków rezerwy subwen-
cji ogólnej budżetu państwa: 378 988,57 zł

2018

2019

Koszt zadania: 2 391 611,85 zł
Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych: 1 876 488 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1344R 
Lubzina-Brzezówka w m. Lubzina

Przebudowa ulicy Robotniczej i Dworcowej 
w Ropczycach

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346R 
Niedźwiada p. wieś
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7. Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika 
dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1358R ul. Wy-

szyńskiego w Ropczycach na długości 79 m. Brakujący 
odcinek od ulicy Rolniczej do stacji kolejowej. 

8. Zabezpieczenie osuwiska przy ulicy powiato-
wej Nr 1358R Wyszyńskiego w  Ropczycach wraz 
z przebudową chodnika dla pieszych na długości 
90  m. W  ramach zadania przeprowadzono pra-
ce związane z  zabezpieczeniem skarpy nasypu,  

przebudową chodnika, odwodnieniem i  odtwo-
rzeniem istniejącego ogrodzenia.

Koszt zadania: 97 988,92 zł

2020

Koszt zadania: 1 628 600,65 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 60%

Koszt zadania: 249 981,76 zł

GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

W Gminie Sędziszów Małopolski, Powiat Ropczycko-Sędziszowski zrealizował następujące inwestycje:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów 
Małopolski–Zagorzyce–Wielopole Skrzyńskie w miej-
scowości Szkodna. Prace polegały na budowie chod-

nika na długości 350 m wraz z  poszerzeniem na-
wierzchni do 6 m.  

2018

Koszt zadania: 375 067,77 zł

9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1344 R Lubzina – 
Brzezówka w miejscowości Lubzina. W ramach pro-
jektu wykonane zostały  m.in. następujące prace: 
przebudowa jezdni drogi na odcinku 1 070 m wraz 
z   jej poszerzeniem do 6 m, budowa chodnika na 
łącznej długości 446 m. Nawierzchnia jezdni zosta-

ła wykonana z betonu asfaltowego, a nawierzchnia 
chodnika z kostki brukowej. Ponadto celem popra-
wy bezpieczeństwa zarówno pieszego, jak i komu-
nikacyjnego zostało wykonane przejście dla pie-
szych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową 
Nr 1287R Paszczyna - Lubzina.

10. Budowa chodnika w ciągu ulicy Nr 1359R Witosa 
w Ropczycach polegająca na budowie chodnika na 
długości 245 m.

11. W ostatnich tygodniach Powiat wykonał przejście 
dla pieszych przy drodze Nr 1287R w miejscowo-
ści Lubzina w obrębie kościoła parafialnego. Jako 
przyjęte rozwiązanie zostało wykonane wyniesione 
przejście z kostki brukowej i oznakowane jako próg 
zwalniający z ograniczeniem prędkości do 30 km/h.

12. Obecnie realizowana jest przebudowa drogi powia-
towej Nr 1346R Niedźwiada przez wieś na długości 
550 m.  Wartość umowy wynosi: 733 960,36 zł brut-
to. Przewidywany termin zakończenia prac określa-
ny jest na koniec czerwca br. 

2021

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335R 
Będziemyśl-Klęczany-Bratkowice w m. Klęczany

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 
Nr 1342R w m. Szkodna

Parking w m. Zagorzyce

Koszt zadania: 332 947,69 zł
Dofinansowanie ze środków rezerwy sub-
wencji ogólnej budżetu państwa: 100% 
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2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335R Będzie-
myśl - Klęczany - Bratkowice w   miejscowości Klę-
czany na długości 693 m. Zakres rzeczowy inwesty-
cji obejmował wykonanie nowej nawierzchni wraz  
z  poszerzeniem jezdni do 6 m, budowę chodnika 
dla pieszych, przebudowę przepustów pod koroną 
drogi. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu zarówno 
pieszego i komunikacyjnego w miejscu istniejącego 
przystanku autobusowego wykonana została  zato-
ka autobusowa, a  w  obrębie Szkoły Podstawowej 
zaprojektowano przejście dla pieszych wraz z jego 
oznakowaniem. 

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330R Ruda-Sę-
dziszów Małopolski w miejscowości Boreczek na 
długości 257 m.

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów 
Małopolski – Zagorzyce – Wielopole Skrzyńskie. Pra-
ce obejmowały budowę chodnika w  miejscowości 
Zagorzyce na długości 184 m. Inwestycja została 
dofinansowana przez Gminę Sędziszów Małopolski 
w kwocie 100 000 zł. 

5. Budowa chodnika w ciągu ulicy Nr 1330R Wolickiej 
(Wolica Piaskowa) na długości 464 m.  Inwestycja zo-
stała dofinansowana przez Gminę Sędziszów Mało-
polski w kwocie 100 000 zł.

6. Budowa parkingu o powierzchni 295 m2, przy drodze 
powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski – Zago-
rzyce – Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Zago-
rzyce Górne. 

7. Budowa chodnika w miejscowości Krzywa na długo-
ści 246 m, wzdłuż drogi powiatowej Nr 1332R Cier-
pisz – Krzywa – Olchowa.  Zadanie realizowane było 
przy wsparciu finansowym Gminy Sędziszów Mało-
polski w wysokości 130 000 zł. 

8. Remont części chodnika przy ul. 3-go Maja w Sędzi-
szowie Małopolskim. Prace obejmowały fragment 
od skrzyżowania z ulicą Partyzantów do Domu Kul-
tury w Sędziszowie Małopolskim. 

Koszt zadania: 1 371 800,33 zł 
Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych: 683 857 zł

Koszt zadania: 199 263,59 zł

Koszt zadania: 152 720,37 zł

Koszt zadania: 337 393,07 zł

Koszt zadania: 82 019,08 zł

2020

Koszt zadania: 220 985,88 zł Koszt zadania: 35 000,00 zł

2019

2021
9. W  ostatnich tygodniach Powiat wykonał przejście 

dla pieszych przy drodze  Nr 1342R w miejscowo-
ści  Zagorzyce w obrębie szkoły w Zagorzycach Dol-
nych. Jako przyjęte rozwiązanie zostało wykonane 
przejście z malowaniem grubowarstwowym biało-

-czerwonym, dodatkowo na dojazdach znajdują się 
linie wibracyjno-akustyczne oraz znaki pionowe D-6 
aktywne z  lampami pulsacyjnymi. Całość zasilana 
jest panelami fotowoltaicznymi. 

Przejście dla pieszych w m. Zagorzyce
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W Gminie Wielopole Skrzyńskie, Powiat Ropczycko-Sędziszowski zrealizował następujące inwestycje:

1. Przebudowa mostu w  ciągu drogi powiatowej 
Nr 1348R Brzeziny – Brzeziny (Pogwizdów) w miej-
scowości Brzeziny. Inwestycja zrealizowana została 
jako kontynuacja programu przebudowy obiektów 
mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie 
Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Formą nośną 

nowego mostu jest stalowa konstrukcja współpra-
cująca z gruntem, posadowiona na palach. Zostały 
również wykonane barieroporęcze oraz dojazdy. 
Po przebudowie całkowita szerokość obiektu wy-
nosi 8,95 m, a jego długość 7,28 m. Nowy most ma 
nośność 40 ton. 

2. Przebudowa drogi powiatowej Dębica-Wielopole 
Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w miej-
scowości Wielopole Skrzyńskie na długości 204 m. 

 

3. Przebudowa mostu w  ciągu drogi powiatowej Nr 
1296R Dębica – Wielopole Skrzyńskie w  miejsco-
wości Brzeziny. Formą nośną nowego mostu jest 
stalowa konstrukcja współpracująca z  gruntem, 
posadowiona na palach. Zostały również wykonane 

barieroporęcze. Stary obiekt posiadał konstrukcję 
żelbetową. Po przebudowie całkowita szerokość 
obiektu wynosi 9,5 m, a  jego długość 8 m. Nowy 
most ma nośność 40 ton.  

4. Budowa chodnika w  ciągu drogi Nr 1337R w  miej-
scowości Nawsie na długości 267 m. Inwestycja zo-

stała zrealizowana przy wparciu Gminy Wielopole 
Skrzyńskie, która przekazała na ten cel 115 000 zł. 

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sę-
dziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole 
Skrzyńskie polegająca na budowie  390 m  chod-
nika w miejscowości Nawsie. W ramach inwestycji 
poszerzono nawierzchnię jezdni wzdłuż chodnika 

do 6 m, wybudowano przepust pod drogą i zato-
kę autobusową. Inwestycja ta zrealizowana zosta-
ła we współpracy z Gminą Wielopole Skrzyńskie, 
która przekazała na ten cel dofinansowanie w wy-
sokości 60 000 zł. 

GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

2018

Koszt zadania: 1 091 731,70 zł
Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa: 50%

2019

Koszt zadania: 908 846,39 zł
Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa: 50% 

Koszt zadania: 291 568,29 zł

2020

Koszt zadania: 412 658,84 zł

Koszt zadania: 187 779,86 zł

Budowa chodnika w ciągu drogi 
Nr 1296R Dębica-Wielopole Skrz. w m. Wielopole Skrz.

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1348R 
Brzeziny-Brzeziny (Pogwizdów) w m. Brzeziny

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 
Nr 1296R Dębica-Wielopole Skrzyńskie w m. Brzeziny
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WYRÓŻNIONO KOBIETY W 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

W  2019 roku w Powiatowym Centrum Edukacji Kul-
turalnej w  Ropczycach miała miejsce piąta edycja 
Forum Kobiet Podkarpacia. Wydarzenie odbyło się 
pod hasłem „Kobiety w 100-lecie Niepodległości”. 
Spotkanie było doskonałą sposobnością do dyskusji 
o roli Pań we współczesnym życiu oraz promowania 
kreatywnych i  pełnych zaangażowania postaw na 
wielu płaszczyznach, które służą lokalnemu społe-
czeństwu.
Uwieńczeniem wydarzenia było posadzenie Dębu 
„Kobietom w 100-lecie Niepodległości”. Podczas spo-
tkania można było również podziwiać   wystawy po-
święcone Kobietom Podkarpacia w walce o Niepod-
ległość.

„BO PRZESZŁOŚĆ TKWI W MIEJSCACH…” - DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Od 2019 roku Powiat Ropczycko-Sędziszowski włączył 
się w  akcje Dni Otwartych Funduszy Europejskich, 
podczas których beneficjenci środków unijnych otwie-
rają drzwi swoich projektów, oferują darmowe wejścia 

i prezentują ciekawe pomysły urzeczywistnione dzięki 
Funduszom Europejskim. 
Pierwsze Dni Funduszy Europejskich realizowane 
przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski odbyły się 

Podejmujemy działania 
kulturalno-społeczne
Konieczność podejmowania intensywnych działań kulturalnych i społecznych jest odpowie-
dzią na potrzeby dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu samorządu. Aktywność kul-
turalna stwarza okazję do budowania relacji i więzi społecznych, do bycia razem w bezpiecz-
nych warunkach, do podejmowania wspólnych działań.
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w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Rop-
czycach. Wybór tego miejsca nie był przypadkowy – 
dzięki środkom z  Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego, w latach 2017 – 
2018 wykonana została gruntowna rewitalizacja tego 
obiektu. W budynku przeprowadzony został kapitalny 
remont, a w jego wnętrzu stworzono atrakcyjne i przy-
jazne warunki dla rozwoju kreatywności w  obszarze 
kultury.
W  programie wydarzenia znalazły się m. in. niespo-
dzianki dla dzieci, występy artystyczne, warsztaty, 

pokazy, prezentacje, konkursy. Zarówno młodsi jak 
i  starsi mogli nauczyć się czegoś nowego poprzez 
udział w  grach i  zabawach o  charakterze edukacyj-
nym. W przerwach od kolejnych atrakcji uczestnicy za-
baw mogli zwiedzać obiekt i przygotowane wystawy.
W  2020 roku Dni Otwarte Funduszy Europejskich 
odbyły się w  formie online ze względu na  panującą 
sytuację epidemiczną. Instytucją promowaną było 
Przedszkole „Ogród Dobrych Serc” funkcjonujące przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rop-
czycach.

STAROSTWO POWIATOWE 
W ROPCZYCACH PRZYJAZNE 
MIESZKAŃCOM

W  2019 roku Powiat Ropczycko-Sędziszowski jako 
jeden z 15 jednostek w całym kraju i  jedyny na Pod-
karpaciu, otrzymał  tytuł „Przyjazny Urząd”. Kapituła 
Konkursu przyznawała te wyróżnienia urzędom admi-
nistracji publicznej, które pozytywnie przeszły proce-
durę certyfikacyjną badającą standardy zarządzania 
jakością i relacjami z klientem i które w sposób szcze-
gólny wyróżniają się jakością usług, kreatywnością, in-
nowacyjnością oraz dostosowywaniem się do potrzeb 
i oczekiwań klientów poprzez generowanie wysokiego 
poziomu jego satysfakcji. 

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY

Powiat Ropczycko-Sędziszowski był  organizato-
rem  Konkursu  Historycznego  „Od Krewa do Lubli-

na – dzieje unii polsko-litewskich”. Uczestnicy mogli 
zaprezentować swoje pasje i  talenty artystyczne lub 
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wykazać się wiedzą historyczną nt. dziejów Królestwa 
Polskiego w Epoce Jagiellońskiej. Konkurs propagował 
wiedzę o stosunkach polsko-litewskich i  wartościach 

patriotycznych, przez co wpisał się w  realizację kie-
runków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 
2019/2020.

KONFERENCJA KLIMATYCZNA ,,PRZYCZYNY I SKUTKI POWODZI W DORZECZU WIE-
LOPOLKI’’

W październiku 2019 roku, w sali audytoryjnej Zespo-
łu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza odbyła się konferen-
cja dotycząca sytuacji hydrogeolocznej w dorzeczu 
Wielopolki. Podczas spotkania przybliżone zostały 
skutki powodzi, które nawiedziły nasz powiat w  la-
tach 2009-2010 oraz koszty i  sposoby ich likwidacji. 
Ponadto wygłoszono prelekcję pt. ,,Rola zdarzeń eks-
tremalnych w przekształcaniu środowiska przyrodni-
czego, gospodarki wodnej i przestrzennej na terenie 
Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego’’. Przedstawio-

no również skutki geomorfologiczne ulew i  powodzi 
w dorzeczu Wielopolki w ostatnich 20 latach oraz stan 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego w  Powiecie 
Ropczycko-Sędziszowskim. Gościem specjalnym był 
prof. dr hab. Leszek Starkel – polski geograf i geolog, 
profesor nauk przyrodniczych, członek rzeczywisty 
Polskiej Akademii Nauk i członek czynny Polskiej Aka-
demii Umiejętności. Konferencję objął Patronatem 
Honorowym Wojewoda Podkarpacki oraz Marszałek 
Województwa Podkarpackiego. 
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PROMOWANIE POWIATU W MEDIACH

W 2020 roku Powiat Ropczycko-Sędziszowski zapre-
zentował się w cyklu programów emitowanych przez 
TVP3 Rzeszów pn. „Wprowadzamy zmiany”. Felieton 
ukazał walory krajobrazowe, turystyczne i przyrodni-
cze Powiatu, jak również realizowane przedsięwzięcia 
i  innowacje. Przedstawiony został potencjał gospo-
darczy Powiatu, nowoczesne rolnictwo, a także odby-
wające się tu wydarzenia kulturalne.

DOCENIAMY SPORTOWCÓW POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

Od 2015 roku do imprez cyklicznych naszego powia-
tu zaliczyć można plebiscyt sportowy zwieńczony Po-
wiatową Galą Sportu. Wydarzenie ma na celu promo-
wanie działalności i  aktywności klubów sportowych 
popularyzujących aktywny tryb życia, a  także wyróż-
nienie wybitnych trenerów, działaczy i  sportowców, 

którzy zaangażowani w  zdobywanie jak najwyższych 
wyników reprezentują nasz region na ogólnopolskich 
i światowych arenach sportowych. 
Mieszkańcy za pośrednictwem Internetu mogą głoso-
wać i  wybierać swoich faworytów w  poszczególnych 
kategoriach. 

POWIATOWE OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Od 2015 roku Samorząd Powiatu oddaje cześć Boha-
terom Niezłomnym, organizując Powiatowe Obchody 

Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To 
święto Tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by 

Pod koniec 2020 roku odbyło się rozstrzygnięcie VI Plebiscytu Sportowego na Najlepszych Sportowców Powiatu Ropczycko-Sędzi-
szowskiego 2019 roku. Ze względu na sytuację epidemiczną prezentacja oraz transmisja odczytania wyników odbyła się formie 
online.
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Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Mo-
skwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło 
najwyższą cenę – cenę życia.
Oprawę artystyczną obchodów zapewniają ucznio-
wie szkół ponadpodstawowych z  terenu Powiatu. 
Zgromadzeni mają także okazję obejrzeć coroczne 

wystawy dotyczące Żołnierzy Wyklętych. Patronat ho-
norowy nad wydarzeniem obejmuje Instytut Pamięci 
Narodowej Oddział w Rzeszowie.
Wspólnie dbajmy o naszą historię i pamięć Żołnierzy 
Niezłomnych!

SAMORZĄD POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO WSPIERA POLICYJNE 
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA 
DRODZE

Powiat Ropczycko-Sędziszowski w ramach współpra-
cy przekazał dla Komendy Powiatowej Policji w Rop-
czycach tysiące sztuk elementów odblaskowych, na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych na naszych 
drogach. Odblaskujące elementy noszone przy pleca-
kach i odzieży zewnętrznej mają poprawić widoczność 
pieszych i rowerzystów. 

Policjanci z  ropczyckiej jednostki otrzymali również 
zestawy przenośnych znaków drogowych i sygnaliza-
torów świetlnych, przy pomocy których można prze-
prowadzić zajęcia z  wychowania komunikacyjnego. 
Przekazane przedmioty wykorzystywane będą przez 
mundurowych podczas spotkań z dziećmi, młodzieżą 
oraz osobami starszymi.
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PODEJMUJEMY 
DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE
Ochrona środowiska i działalność mająca na celu zniwelowanie negatywnego wpływu człowieka na 
przyrodę stają się coraz bardziej powszechne. Wiąże się to ze wzrastającą świadomością ekologicz-
ną społeczeństwa, a także ogólnodostępną wiedzą na temat pogarszania się warunków klimatycz-
nych, w jakich żyjemy. Aktywność Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na rzecz ochrony środowiska 
może w znacznym stopniu przyczyniać się do budowania fundamentu poczucia bezpieczeństwa w 
aspekcie społecznym.

MAKULATURA NA MISJE

W latach 2017-2019 Powiat Ropczycko-Sędziszow-
ski włączył się w  akcję zbiórki makulatury. Pozy-
skane z  jej sprzedaży środki finansowe w  całości 
przekazywane były polskim misjonarzom na budo-
wę kolejnych studni dla Afrykańczyków, którzy na 

co dzień przemierzają duże odległości, by zdobyć 
wodę zdatną do picia.  Poprzez zaangażowanie 
Mieszkańców Powiatu w ciągu tego okresu oddano 
31 kontenerów makulatury, co daje około 43 tony 
tego surowca.
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SADZENIE DRZEW MIODODAJNYCH

W  ramach kampanii edukacyjnej Starostwo Powia-
towe w Ropczycach pozyskało w 2020 roku 50 sztuk 
drzew i  krzewów miododajnych następujących ga-
tunków: lipa, klon pospolity, klon jawor, surmia, aka-
cja, tamaryszek, świdośliwa, pęcherznica kalinolistna 

i  oliwnik wąskolistny. Jesienią 2020 roku pracownicy 
Starostwa posadzili wyżej wymienione drzewa i krze-
wy na powiatowej działce zlokalizowanej w  sąsiedz-
twie obwodnicy.

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2020” na terenie 
Powiatu była organizowana przez Starostwo Powia-
towe w Ropczycach. Z budżetu Starostwa zakupiono 
7 500 szt. worków i 12 000 szt. rękawic ochronnych 

za kwotę około 6 tys. zł. Zostały one przekazane do 
gmin, szkół oraz innych organizacji zaangażowanych 
w akcję.  Od 1999 roku pracownicy Starostwa czynnie 
uczestniczą w wyżej wymienionym przedsięwzięciu.

BUDKI DLA JERZYKÓW

W 2021 roku na budynku starostwa zamontowanych 
zostało 30 budek dla jerzyków.  Ptaki te potrafią zna-
cząco ograniczyć populację uciążliwych dla człowieka 
owadów. Osoby mieszkające w pobliżu gniazd jerzy-

ków na ogół nie narzekają na komary. Jerzyki potrafią 
zjeść 20 tysięcy owadów dziennie. Jeśli ptaki zamiesz-
kają na budynku starostwa, na jesień zostanie zamon-
towana kolejna partia budek lęgowych.

OKAŻ SERCE  – WRZUĆ NAKRĘTKĘ!

Przed Starostwem Powiatowym w Ropczycach pojawi-
ło się wielkie, metalowe serce na nakrętki. Ideą tego 
pomysłu jest długofalowa pomoc osobom chorym 

z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, ale nie 
tylko. Dzięki zbiórce wspieramy potrzebujących, se-
gregujemy odpady i wykorzystujemy surowce wtórne.



24

ul. Radzikowskiego 100J/51, 31-315 Kraków
tel.+48 12 353 01 68 / 505 503 315
e-mail: wydawnictwo@idgreklama.pl
www.idgreklama.pl

 
 

Wydawnictwo:

Wydano na zlecenie:

Powiat Ropczycko-Sędziszowski
Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce

Redakcja: 
Referat Promocji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego 
w Ropczycach

Zdjęcia: 
Archiwum Starostwa Powiatowego w Ropczycach

Nakład: 300 egzemplarzy 

ISBN: 978-83-66527-35-5

Ropczyce 2021



Powiat Ropczycko-Sędziszowski
Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce

tel. (17) 22 18 306

Ropczyce 2021

ISBN: 978-83-66527-35-5

w w w . s p r o p c z y c e . p l


