
Po pierwsze 
bezpieczeństwo

O bezpieczeństwo obywateli mają obowiązek się trosz-
czyć wszystkie struktury państwowe. Także powiaty. 
W 1999 roku w skład powiatowej administracji zespo-

lonej wchodziły niemal wszystkie jednostki odpowiedzialne za 
stan bezpieczeństwa na poziomie lokalnym (Komenda Powia-
towa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożar-
nej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatowa 
Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna). W 2000 roku do tych 
służb dołączył jeszcze reaktywowany Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii. Niestety - decyzje ustawodawcy doprowadziły w 
kolejnych latach do znacznego osłabienia tego systemu. Dziś w 
ramach samorządu powiatowego funkcjonuje tylko Państwowa 
Straż Pożarna i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 
Pozostałe służby są częścią administracji rządowej w powiatach. 
Wszystkie razem uczestniczą w działaniach  naszego Zespołu 
Reagowania Kryzysowego.

Nowa strażnica Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie – 
siedziba Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiaty sprawdziły się szczególnie w koordynacji działań 
na poziomie lokalnym podczas tzw. zdarzeń kryzysowych, jak: 
powodzie, huragany, osuwiska i in. W ciągu ostatniego dziesię-
ciolecia szczególnie dotkliwy dla naszej społeczności był pro-
blem osuwisk i powodzi zagrażających budynkom mieszkalnym 
i infrastrukturze publicznej. Od 2000 r., kiedy na naszym te-
renie zjawiska te wystąpiły najmocniej, udało się doprowadzić 
do tego, by likwidacja skutków zniszczeń osuwiskowych mogła 
być wspierana z budżetu państwa. Do końca 2008 r. na te cele 
(usunięcie szkód powodziowych i osuwiskowych) Rada i Zarząd 
Powiatu przeznaczyły 10,4 mln zł, z czego 8,2 mln. zł pochodzi-
ło ze środków zewnętrznych przekazanych za pośrednictwem 
wojewody podkarpackiego z budżetu państwa. Obecnie przygo-
towywane są następne zadania, w tym wspólny z powiatem kro-
śnieńskim projekt likwidacji osuwiska na granicy miejscowości 
Wysoka Strzyżowska i Węglówka.

Do końca 2008 r. na likwidację zniszczeń powodziowych 
i osuwiskowych Rada i Zarząd Powiatu przeznaczyły ponad 
10,4 mln zł, z czego ponad 8,2 mln zł (79%) pochodziło ze środ-
ków zewnętrznych, przekazanych za pośrednictwem wojewody 
podkarpackiego z budżetu państwa.

Współpraca 
ze środowiskiem 

lokalnym

Co roku samorząd powiatowy w Strzyżowie dofinanso-
wuje w różnych formach kilkadziesiąt imprez kultural-
nych, sportowych i turystycznych we wszystkich swoich 

gminach, wspomagając w ten sposób inicjatywy m. in. gminnych 
ośrodków kultury, organizacji sportowych i stowarzyszeń dzia-
łających w powiecie. Realizujemy też program wsparcia ochro-
ny dziedzictwa kulturowego, przekazując regularnie pieniądze 
podmiotom, które podejmują prace związane z odnawianiem 
obiektów zabytkowych. W 2008 roku 14 takim podmiotom 
przekazano z budżetu powiatu na ten cel 72,2 tys. zł. W su-
mie, od powstania powiatu, na ochronę zabytków wydaliśmy  
530,7 tys. zł. 

Podejmując różnorodne przedsięwzięcia w dziedzinie 
kultury, czujemy się też współodpowiedzialni za rozwój kultury 
fizycznej mieszkańców powiatu.  Dlatego organizujemy zawo-
dy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
średnich, a także wspomagamy różne imprezy sportowe na na-
szym terenie. 

Nowoczesna 
i efektywna 

administracja

Budynek Starostwa Powiatowego w Strzyżowie

W kolejnych jednostkach realizowane są remonty po-
prawiające stan pomieszczeń, kupuje się potrzebny sprzęt. Suk-
cesywnie wprowadzamy też nowoczesne metody zarządzania i 
przesyłu informacji oraz ułatwienia w dostępie do urzędów dla 
osób niepełnosprawnych. Starostwo Powiatowe prowadzi po-
pularny serwis internetowy www.strzyzow.com.pl i niedawno 
uruchomiony www.strzyzowski.pl. Chcemy rozszerzać dostęp 
do naszych urzędów i instytucji drogą elektroniczną. 

Obecnie Starostwo Powiatowe w Strzyżowie w ramach 
projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Pol-
ski Wschodniej stara się o certyfikat zarządzania jakością ISO 
9001, co potwierdzi i ugruntuje nowoczesne metody zarządza-
nia w tej jednostce.

Pracownice Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Warto przy tym dodać, że administracja powiatu strzy-
żowskiego od lat jest jedną z najoszczędniejszych w kraju, co 
potwierdzają kolejne rankingi przeprowadzane przez czaso-
pismo samorządowe „Wspólnota”, w tym m.in. zwycięstwo w 
tym rankingu w kategorii powiatów o podobnej wielkości w 
latach 2001, 2002, 2003, 2007 i 2008.

Zawody jeździeckie w Strzyżowie - jedna z imprez sportowych dofinanso-
wywanych z budżetu powiatu

Zabezpieczenie osuwiska na drodze powiatowej 
Huta Gogołowska-Cieszyna.

6 10 lat samorządu powiatowego w Strzyżowie

Jacek Boho Sekretarz 
Powiatu Strzyżowskiego

Fot. Tadeusz Poźniak

Wszyscy oczekujemy, że samorząd powinien działać sprawnie i skutecznie. A nasze urzędy, służby i jednostki 
mają przyczyniać się do rozwoju powiatu i zaspokajać potrzeby mieszkańców.  I to jest przedmiotem naszej 

codziennej pracy. Staramy się ukierunkować naszą administrację nie tylko na wykonywanie zadań nałożonych 
odpowiednimi przepisami, ale przede wszystkim na osiąganie celów wynikających z oczekiwań mieszkańców, 

w tym na sprawną i przyjazną obsługę interesantów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela rocznie po-
mocy ok. 1500 osobom niepełnosprawnym. Pomoc ta dotyczy 
refundacji kosztów rehabilitacji, przystosowania mieszkań czy 
zakupu specjalistycznego sprzętu. W 2008 roku z różnych form 
pomocy w PCPR skorzystały 1 604 osoby.

W domach pomocy społecznej, specjalnych ośrodkach szkolno-
wychowawczych i domach dziecka na terenie naszego powiatu 
przebywają pensjonariusze i wychowankowie z 16 powiatów, 3 
województw (podkarpackie, dolnośląskie, małopolskie). Poza 
powiatem strzyżowskim najwięcej z powiatów: rzeszowskiego, 
ropczycko--sędziszowskiego i łańcuckiego.

Szpital Powiatowy w Strzyżowie przyjmuje rocznie ok. 7 tys. 
pacjentów. Średnio pacjent w szpitalu przebywa 4,5 dnia. Naj-
więcej osób trafia na oddział chorób wewnętrznych z podod-
działem kardiologii, oddział ginekologiczno-położniczy i od-
dział chirurgii z pododdziałem urazowo-ortopedycznym.

Od 1999 r. wydano ok. 3,9 tys. pozwoleń na budowę na terenie 
naszego powiatu. W ciągu jednego roku najwięcej wydano w 
roku 2009 – 490 do końca listopada. W zdecydowanej większo-
ści dotyczyły one budynków mieszkalnych.
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