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ADMINISTRACJA NOWOCZESNA 
I PRZYJAZNA DLA KLIENTÓW

Staramy się, aby nasza administracja 

była nowoczesna, a jednocześnie jak najbar-

dziej nastawiona na potrzeby mieszkańców. 

Dla naszych klientów chcemy zapewnić jak 

najlepsze warunki obsługi, nie zapomina-

jąc także o warunkach pracy pracowników. 

Temu celowi służyło m.in. uruchomienie no-

wych pomieszczeń dla Wydziału Komunika-

cji, Dróg i Transportu, Wydziału Architektury i Budownictwa 

oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Staro-

stwie Powiatowym, które obsługują  niewątpliwie największą 

liczbę klientów naszego urzędu. Kolejne jednostki powiatowe 

wdrażają elektroniczne systemy obiegu dokumentów, a wypeł-

nianie zadań ustawowych nałożonych na nasz samorząd i całą 

administrację powiatu staramy się łączyć z realizacją projek-

tów fi nansowanych z różnych źródeł. Starostwo Powiatowe 

w Strzyżowie od kilku lat objęte jest systemem zarządzania 

jakością ISO 9001, wypełniając surowe wymagania i wysokie 

standardy sprawdzane przez zewnętrzną jednostkę audytową. 

Wkrótce nasze służby geodezyjne przystąpią do realizacji du-

żych projektów informatycznych, dzięki którym powiatowe bazy 

geodezyjne zostaną zmodernizowane oraz we właściwy sposób 

przygotowane i udostępnione dla inwestorów. Mimo wielu no-

woczesnych, nieraz unikalnych rozwiązań, którymi dysponuje-

my, ciągle jednak najbardziej cieszy nas dobra opinia miesz-

kańców powiatu i klientów naszych urzędów.

Jacek Boho

Sekretarz Powiatu Strzyżowskiego

POWIAT STRZYŻOWSKI WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH 
INWESTORÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSCE

NASZE INTERWENCJE
Wobec pojawiających się projektów związanych z ogra-

niczeniem działalności podmiotów publicznych na poziomie 

lokalnym oraz innych, niekorzystnych dla naszej społeczno-

ści pomysłów, a także problemów istotnych dla mieszkańców 

Rada i Zarząd Powiatu w Strzyżowie, a także Starosta Strzy-

żowski samodzielnie oraz poprzez działania podejmowane 

na forum Związku Powiatów Polskich i innych gremiów re-

gionalnych, ogólnopolskich i europejskich starali się o przy-

jęcie pozytywnych dla mieszkańców naszego powiatu i całej 

społeczności rozwiązań. Przykłady takich działań to m.in.: 

• Stanowisko Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie sprze-

ciwu wobec zamiaru likwidacji Prokuratury Rejonowej 

w Strzyżowie, 

• Stanowisko Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie wyra-

żenia sprzeciwu wobec projektu zniesienia Sądu Rejono-

wego w Strzyżowie,

• Stanowisko Zarządu Powiatu w Strzyżowie, wyrażające 

sprzeciw wobec planu likwidacji Powiatowej Stacji – Sa-

nitarno-Epidemiologicznej w Strzyżowie,

• Stanowisko Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie przy-

dzielenia miejsca dla Telewizji Trwam na multipleksie cy-

frowym,

• Stanowisko Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie ko-

nieczności wyrównania dopłat rolniczych dla Polski 

do poziomu średnich dopłat w UE,

• Pisma i interwencje Starosty Strzyżowskiego w sprawach 

m.in.: uciążliwości na drogach wojewódzkich, konieczno-

ści budowy i przebiegu drogi ekspresowej S-19 przez ob-

szar powiatu strzyżowskiego, poprawy bezpieczeństwa na 

przejazdach kolejowych, zwiększenia środków dla domów 

pomocy społecznej, przeciwdziałania niekorzystnym roz-

wiązaniom dla Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wycho-

wawczych, przeciw ograniczaniu środków dla samorzą-

dów terytorialnych i in.                                         [Inf. wł.]

Skuteczność administracji samorządu powiatowego 

w przygotowaniu projektów rozwojowych oraz wydatkach 

na infrastrukturę potwierdzają zewnętrzni eksperci. W kolej-

nych latach samorząd powiatowy w Strzyżowie  sytuuje się 

w czołówce benefi cjentów środków unijnych i inwestycji w in-

frastrukturę techniczną, zarówno na Podkarpaciu jak i w całym 

kraju. W różnych kategoriach Powiat był kilkakrotnym laure-

atem prestiżowego regionalnego konkursu „Podkarpacka Na-

groda Samorządowa”. Wielokrotnie też lokował się w czołówce 

krajowej w rankingu inwestorów samorządowych przygotowy-

wanym przez czasopismo samorządu terytorialnego „Wspólno-

ta”. W ostatnim badaniu samorząd powiatowy w Strzyżowie 

uplasował się na 4 miejscu w Polsce w zakresie inwestycji w in-

frastrukturę techniczną w kategorii powiatów. Na zdjęciu obok 

Starosta Strzyżowski Pan 

Robert Godek w towarzy-

stwie Przewodniczącego 

Komisji ds. Rozwoju 

i Budżetu Rady Powiatu 

Pana Wacława Szary po 

odbiorze wyróżnienia 

w Warszawie.
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