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I. Wprowadzenie
Oddajemy w Państwa ręce Raport o Stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2019

rok.  Dokument  został  przygotowany  przez  Starostwo  Powiatowe

w Dzierżoniowie. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw

w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i

kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130 ze

zm.), wprowadziła obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy, powiatu,

województwa. Obecnie, zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), Zarząd

Powiatu, co roku, do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie

powiatu. 

Jego  sporządzenie  jest  więc  obowiązkiem  nałożonym  na  samorząd  przez

ustawodawcę.  W  myśl  tych  przepisów  przedłożony  został  Radzie  Powiatu

Dzierżoniowskiego  raport,  obejmujący  podsumowanie  działalności  Zarządu

Powiatu za 2019 rok. 

Dokument  zawiera  w  szczególności  sprawozdanie  z  realizacji  polityk,

programów i  strategii  oraz  uchwał  Rady Powiatu  Dzierżoniowskiego.  Raport

mający charakter publiczny, został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne

wskazane w ustawie. 

Treść  dokumentu  jest  dostępna  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  na

stronie internetowej powiatu dzierżoniowskiego.

Ogólna charakterystyka powiatu dzierżoniowskiego

Powiat dzierżoniowski położony jest na Dolnym Śląsku i graniczy z powiatami:

wrocławskim,  świdnickim,  wałbrzyskim,  kłodzkim,  ząbkowickim  oraz

strzelińskim. Tworzą go gminy: Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce, Piława Górna,

gmina wiejska Dzierżoniów, Łagiewniki i Niemcza. 

Powiat  w znacznej  swojej  części  leży  na  Przedgórzu  Sudeckim,  w związku

z tym  cechuje  się  zróżnicowaną  rzeźbą  terenu,  przechodzącą  z równinnej

(Kotlina  Dzierżoniowska)  poprzez  wyżynną  (Wzgórza  Krzyżowe,  Gilowskie,

Bielawskie  i Łagiewnickie)  oraz  w górską  (północno-wschodnie  stoki  Gór
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Sowich  i część  Masywu  Ślęży  z górą  Radunią).  Najwyższym  szczytem

w regionie  jest  Wielka  Sowa znajdująca  się  1.015  m n.p.m.  Główną  rzeką

przepływającą przez powiat jest Piława.

Powiat dzierżoniowski na dzień 31.12.2019 roku liczył  97.124 osoby. Liczba

osób zameldowanych w poszczególnych gminach powiatu dzierżoniowskiego na

dzień 31.12.2019 roku:

• Dzierżoniów – 31.014,

• Bielawa – 29.067,

• Gmina Dzierżoniów – 8.997,

• Gmina Pieszyce – 9.132 (w samym mieście 7.020),

• Łagiewniki – 7.327,

• Piława Górna – 6.174,

• Niemcza – 5.413 (miasto).

Poniżej  zaprezentowano  skróconą  charakterystykę  poszczególnych  gmin

powiatu dzierżoniowskiego.

Bielawa

Bielawa położona jest wzdłuż potoku Bielawica u podnóża Gór Sowich. Obszar

miasta obejmuje powierzchnię 36,2 km2 i położony jest na wysokości od 280

do 345 m.n.p.m.

Historia Bielawy jest związana z przemysłem tkackim. Początki tego przemysłu

w mieście sięgają XVIII w., a budynki przemysłowe wybudowane na początku

XIX  w.  istnieją  do  dzisiaj  i określają  charakter  miasta.  Rozbudowa  fabryk

i budownictwa towarzyszącego spowodowała o nadaniu Bielawie praw miejskich

w 1924 r.

Organem wykonawczym gminy Bielawa jest burmistrz. Obecnie funkcję tę pełni

Andrzej Hordyj.

Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Miejska, w której skład

wchodzi 21 radnych.
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Dzierżoniów

Dzierżoniów liczy ponad 31 tys.  mieszkańców. Dogodne położenie w pobliżu

granic  z Czechami  i Niemcami  oraz  bliskość  Wrocławia  (60  km do  lotniska)

sprawiają, że miasto chętnie odwiedzają turyści krajowi i zagraniczni. Miasto

posiada bogatą historię, a pamiątki z przeszłości znajdujące się na jego terenie

sięgają czasów Piastów i Habsburgów.

W  mieście  zachowało  się  wiele  zabytków,  które  przyciągają  uwagę  swym

majestatem.  Można  je  zwiedzić  m.in.  przechodząc  TRAKT  SMOKA  –  trasę

turystyczno-spacerową po najciekawszych miejscach Dzierżoniowa (kościołach,

średniowiecznych murach obronnych,  XIX-wiecznej synagodze,  historycznych

kamienicach,  Muzeum Miejskim,  ratuszu  i wieży  z tarasem widokowym oraz

rekonstrukcją  warsztatu  menniczego).  O  przeszłości  miasta  związanej

z elektrotechniką  i Diorą  opowiada  zaś  TRAKT  RADIOODBIORNIKÓW DIORA

z odlewami  ważniejszych  modeli  produkowanego  w Dzierżoniowie  sprzętu.

Startuje  spod  ratusza,  gdzie  stanął  odlew  „Pioniera”,  pierwszego  polskiego

radioodbiornika produkowanego w powojennej Polsce.

Dzierżoniów  stale  rozwija  ofertę  dla  mieszkańców  pod  względem  komfortu

życia,  komunikacji,  polityki  prorodzinnej  i wysokiego  poziomu edukacji  oraz

obywatelskiego  podejścia  do  zarządzania  miastem.  Wyremontowane  drogi,

nowoczesne  Sowiogórskie  Centrum  Komunikacyjne,  dobre  połączenia

autobusowe  i PKP,  bliskość  i aktywna  działalność  ośrodka  kultury,  ośrodka

sportu,  szkół  i przedszkoli,  kwitnąca  przedsiębiorczość,  strefa  ekonomiczna,

aktywna działalność organizacji pozarządowych, nowoczesne miejsca rekreacji

- place zabaw dla dzieci i siłownie plenerowe dla starszych – to atuty, których

nie sposób nie doceniać.

Organem wykonawczym gminy Dzierżoniów jest burmistrz. Obecnie funkcję tę

pełni Dariusz Kucharski.

Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miasta, w której skład wchodzi

21 radnych.
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Pieszyce

Pieszyce,  to  niewielkie  miasto  rozciągnięte  wzdłuż  Potoku  Pieszyckiego

u podnóża  Gór  Sowich.  W skład  gminy  Pieszyce  wchodzą  cztery  sołectwa:

Piskorzów, Bratoszów, Rościszów i Kamionki.

Centralne położenie gminy Pieszyce u podnóża Gór Sowich stanowi dobrą bazę

turystyczno-wypadową.  W samych  Pieszycach,  poza  prywatnym  pałacem,

można zwiedzić  dwa kościoły,  gotycki  św.  Jakuba Apostoła  i neogotycki  św.

Antoniego z Padwy. 

Perłą gminy Pieszyce jest Wieża Widokowa na Wielkiej Sowie, która powstała

dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników Gór Sowich w 1906 roku. Roztacza

się  z niej  najrozleglejsza  panorama  górska,  obejmująca  praktycznie  całe

Sudety, dużą część Przedgórza, a nawet część Niziny Śląskiej. Rokrocznie Góry

Sowie odwiedza coraz to większa liczba turystów, ponieważ są tu piękne tereny

z bogatą fauną i florą, szlakami turystycznymi, ścieżkami rowerowymi i trasami

do  narciarstwa  biegowego.  Liczne  szlaki  piesze  prowadzące  w góry  są

w większości łagodne i dostosowane do turystki rodzinnej, natomiast czerwony

szlak  rowerowy  przez  Rościszów  przeznaczony  jest  zdecydowanie  dla

zaawansowanych  rowerzystów  z dobrą  kondycją.  Szlaki  turystyczne

wykorzystywane są często przez miłośników wycieczek w stylu Nordic Walking.

Organizowane są  liczne imprezy  dla  amatorów spacerów z kijami.  Miłośnicy

jazdy  konnej  mogą  skorzystać  z usług  stajni  w Podolinie  lub  z rancza

w Piskorzowie,  niedaleko  Pieszyc.  Popularne  są  też  wyciągi  narciarskie  na

Przełęczy Jugowskiej, w Sokolcu i Rzeczce.

Organem wykonawczym gminy  Pieszyce  jest  burmistrz.  Obecnie  funkcję  tę

pełni Dorota Konieczna-Enozel.

Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miejska, w której skład wchodzi

15 radnych.

Gmina Dzierżoniów

Gmina  Dzierżoniów  charakteryzuje  się  największą  powierzchnią  pośród

pozostałych gmin powiatu dzierżoniowskiego i stanowi  29,67 % powierzchni
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całkowitej  powiatu.  Gmina położona jest  na terenie Przedgórza Sudeckiego,

w kotlinie znajdującej się między Górami Sowimi, Masywem Ślęży i Wzgórzami

Niemczańskimi.  Obszar  ten  jest  niezwykle  urozmaicony  pod  względem

ukształtowania powierzchni. Już w czasach prehistorycznych na terenie gminy

pojawili  się  pierwsi  osadnicy,  a  w VIII  -  IX  wieku  naszej  ery  swoje  osady

założyli tu Ślężanie. Wzgórza Kiełczyńskie z rozwiniętą siecią tras rowerowych

i biegowych przyciągają licznych turystów. Turysta nastawiony na poznawanie

dziedzictwa historycznego może zwiedzić i obejrzeć znajdujące się na terenie

gminy  pałace,  zamki,  budowle  sakralne  oraz  krzyże  pokutne.  Wśród

dominujących  branż  pozarolniczych  przeważają  takie  usługi  jak:

kamieniarstwo, agroturystyka, produkcja oraz przetwórstwo rolnicze.

Organem  wykonawczym  gminy  wiejskiej  Dzierżoniów  jest  wójt.  Obecnie

funkcję tę pełni Marek Chmielewski.

Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest  Rada Gminy, w której  skład

wchodzi 15 radnych.

Gmina Łagiewniki

Gmina  Łagiewniki  znajduje  się  w centralnej  części  województwa

dolnośląskiego,  w odległości  ok.  32  km  od  Wrocławia  oraz  ok.  64  km  do

przejścia granicznego w Kudowie Zdrój. Przez teren gminy przebiega droga nr

8, relacji  Wrocław-Kudowa–Słone. Zajmuje obszar o powierzchni 124,4 km2.

Sąsiednimi  gminami  są:  Dzierżoniów,  Marcinowice,  Sobótka,  Jordanów  Śl.,

Kondratowice  i Niemcza.  Naturalne  walory  przyrodnicze  stanowią  o  dużej

atrakcyjności gminy dla rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnej.

Gmina  Łagiewniki  położona  jest  w obrębie  makroregionu  fizyczno-

geograficznego  Przedgórza  Sudeckiego.  Większość  obszaru  gminy  obejmują

Wzgórza  Łagiewnickie  oraz  Wzgórza  Krzyżowe.  Na  terenie  gminy  jest  19

miejscowości, w tym 14 sołectw. 

Przez tereny gminy Łagiewniki przebiegają drogi powiatowe: 1989D Oleszna –

Piotrówek,  2028D Łagiewniki  –  Oleszna – Sulistrowice;  2878D Sieniawka –

Janczowice  -  Jaźwina  –  Książnica;  3010D Roztocznik  –  Stoszów –  Słupice;
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3012D Jaźwina – Uciechów; 3013D Dębowa Góra – Ligota Wielka – Ratajno –

Oleszna; 3014D Jaźwina – Uliczno – Słupice – Młynica; 3020D DK8 – Sokolniki

– Piotrówek; 3022D Łagiewniki – Sienice; 3023D Ligota Wielka – Przystronie;

3024D DK8 – Sienice; 3030D DK8 – Trzebnik.

Organem wykonawczym gminy Łagiewniki jest wójt. Obecnie funkcję tę pełni

Jarosław Tyniec.

Organem  stanowiącym  i kontrolnym  Gminy  jest  Rada  Gminy  Łagiewniki,

w której skład wchodzi 15 Radnych.

Piława Górna

Pierwsze wzmianki o Piławie Górnej pochodzą już z XII wieku. W dokumentach

łacińskich istniała jako Pilava superius, jej rozwój nastąpił  jednakże w XVIII

wieku.  Miasto  posiada  bardzo  bogatą  historię,  o  której  świadczą  licznie

zachowane  obiekty  o  historycznym znaczeniu.  Do  rejestru  zabytków został

wpisany:  zespół  dworsko-pałacowy  z XVIII  wieku,  kościół  parafialny  św.

Marcina  oraz  wiatrak  z XVIII  wieku.  Warto  zwrócić  uwagę  na  ciekawe

rozplanowanie przestrzenne miasta, oparte na układzie wsi dwurzędowej, który

w XVIII wieku został wzbogacony o czworokątny rynek. Miasto można podzielić

na  dwie  części:  starszą  -  wzdłuż  ulicy  Sienkiewicza,  którą  charakteryzuje

zabudowa  typu  zagrodowego  oraz  zabudowę  jedno-  i dwukondygnacyjną

w części  południowo-wschodniej  o  charakterze  miejskim.  O  rozwoju  Piławy

Górnej  zadecydowały  produkcja  odzieży  oraz  tradycje  wydobycia  i przerobu

kamienia,  sięgające  1740  roku.  Na  bazie  wielopokoleniowych  doświadczeń

w Piławie  Górnej  funkcjonuje  ponad  100  małych  i dużych  zakładów

kamieniarskich. Miasto należy bowiem do największych ośrodków przemysłu

kamieniarskiego  w Polsce.  Branża  ta  generuje  inwestycje  i zatrudnienie.

Piławscy kamieniarze kooperują z odbiorcami zagranicznymi z Unii Europejskiej

i innych  kontynentów.  Szeroka  oferta  produktów  obejmuje  m.in.  galanterię

kamienną oraz wyroby łączące kamień i metal. Piława Górna zawdzięcza rozwój

tej  gałęzi  przemysłu  braciom morawskim,  którzy  osiedlili  się  na  jej  terenie

w XVIII wieku.

Organem wykonawczym gminy Piława Górna jest burmistrz. Obecnie funkcję tę
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pełni Krzysztof Chudyk.

Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miejska, w której skład wchodzi

15 radnych.

Gmina Niemcza 

Gmina  Niemcza  posiada  charakter  rolniczo-przemysłowy,  a  jej  głównymi

atutami  są:  dogodne  położenie  i dobre  skomunikowanie,  liczne  tereny  pod

inwestycje, rozwinięte budownictwo mieszkaniowe i infrastruktura turystyczno-

rekreacyjna.  Gmina  Niemcza  wyróżnia  się  ofertą  turystyczną,  rekreacyjno-

wypoczynkową,  jak  i walorami  historycznymi.  Obecnie  do  głównych  atrakcji

gminy  należą  przede  wszystkim  Arboretum  w Wojsławicach,  jedyne  na

Przedgórzu Sudeckim uzdrowisko -  Przerzeczyn Zdrój  oraz  unikatowy układ

urbanistyczny samej Niemczy. Wśród głównych surowców naturalnych gminy,

oprócz  wód  mineralnych  i termalnych,  należy  wymienić  surowce  skalne  jak

sjenit, wydobywany zarówno dla celów budowlanych, jak i galanteryjnych, oraz

granit, gnejs, czy bazalt. Dobrze prosperujący przemysł kamieniarski stanowi

podstawę zatrudnienia w gminie obok przemysłu budowlanego i obecnie mniej

znaczących:  metalowo-maszynowego,  odzieżowego  i  przetwórstwa

spożywczego.

Organem wykonawczym gminy  Niemcza  jest  burmistrz.  Obecnie  funkcję  tę

pełni Jarosław Węgłowski.

Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miejska, w której skład wchodzi

15 radnych.
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II. Informacje finansowe – wykonanie budżetu, sytuacja 
finansowa, wykonanie wydatków inwestycyjnych, 
wieloletnia prognoza finansowa

1. Wykonanie budżetu

Budżet  powiatu  dzierżoniowskiego  na  2019  rok  został  przyjęty  przez  Radę

Powiatu Dzierżoniowskiego w dniu 18 grudnia 2018 roku uchwałą Nr II/13/18.

W powyższej uchwale zostały określone dochody w wysokości 91.462.131,00 zł

w tym  dochody  bieżące  87.169.680,00  zł  oraz  wydatki  w kwocie

92.462.131,00  zł,  w tym  wydatki  bieżące  83.333.822,00  zł  natomiast

planowany deficyt został określony na poziomie 1.000.000,00 zł.

W  trakcie  realizacji  budżetu  w 2019  roku  dokonane  zostały  zmiany

uchwalonych  kwot  dochodów  i wydatków.  Zmiany  te  dokonywane  były

w oparciu o decyzje Ministra Finansów w zakresie części oświatowej subwencji

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w związku z otrzymaniem

środków  z budżetu  państwa  w ramach  realizacji  programów:  ,,Wsparcie

jednostek  samorządu  terytorialnego  w tworzeniu  systemu  przeciwdziałania

przemocy w rodzinie” oraz ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zmian

dokonano  także  na  podstawie  decyzji  Wojewody  Dolnośląskiego  w sprawie

wysokości  dotacji  celowych  otrzymanych  z budżetu  państwa  na  zadania

zlecone z zakresu administracji rządowej. Zmiany uchwalonych kwot dochodów

i wydatków dokonywane były również na podstawie podpisanych w 2019 roku

porozumień  i umów  z jednostkami  samorządu  terytorialnego  oraz

z Województwem  Dolnośląskim  w zakresie  utrzymania  dróg  na  drogach

wojewódzkich  na  terenie  powiatu,  a  także  prowadzenia  biblioteki

pedagogicznej. W pierwszej połowie 2019 roku Powiat Dzierżoniowski pozyskał

środki  z RPO  na  realizację  projektu:  ,,Zdobyte  doświadczenie  –  szansą  na

zatrudnienie”,  które  wprowadzone  zostały  do  budżetu  po  stronie  dochodów

i wydatków.  Pozyskane  zostały  również  dochody  z Krajowego  Funduszu

Szkoleniowego oraz z Nadleśnictwa Świdnica. W II półroczu 2019 roku Powiat

Dzierżoniowski pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizacje

zadania pn.,,Remont drogi powiatowej nr 3009 D (…) w miejscowości Włóki”.
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Ustalone  zostały  dochody  otrzymane  z Państwowego  Funduszu  Osób

Niepełnosprawnych,  przeznaczone  na  refundację  kosztów  obsługi  świadczeń

z tego  tytułu,  a  także  dodatkowe  dochody  własne  wypracowane  w trakcie

realizacji budżetu.

Wszystkie zmiany w dochodach i wydatkach wprowadzone zostały do budżetu

uchwałami  Rady  Powiatu  Dzierżoniowskiego  i uchwałami  Zarządu  Powiatu

Dzierżoniowskiego,  zgodnie  z określonymi  ustawą  o  finansach  publicznych

kompetencjami w tym zakresie.

2. Realizacja dochodów

Dochody  zrealizowane  w 2019  roku  przez  powiat  dzierżoniowski  wyniosły

98.664.352,70 zł, w tym dochody bieżące 93.428.703,84 zł. Dochody zostały

zrealizowane na poziomie 101,59 % planowanej kwoty. Wykonane ponad plan

były przede wszystkim dochody z podatków PIT. Udziały w podatku PIT zostały

przekazane  przez  Ministerstwo  Rozwoju  i Finansów  w kwocie  wyższej  od

planowanej o 205.144,00 zł tj. o 0,95 %. Wykonane ponad plan były również

dochody  za  zajęcie  pasa  drogowego,  odpłatność  za  pensjonariuszy  w DPS

w związku z pełnym wykorzystaniem miejsc w placówce oraz odpłatność gmin

za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Duży wpływ na realizacje dochodów miały

środki  z UE,  szczególnie  refundacje  za  zadania  zrealizowane  w ubiegłych

latach.  Niewykonane  zostały  natomiast  dochody  ze  sprzedaży  zbędnego

mienia, pomimo ogłaszania przetargów na sprzedaż.

3. Realizacja wydatków

Realizacja  wydatków  wynosiła  94,75  %  planu.  Wykonanie  niższych  od

planowanych wydatków wynikało  przede wszystkim z uzyskania  korzystnych

ofert cenowych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. Nie

zostały  wykorzystane  w całości  rezerwy  budżetowe.  Niższe  od  planowanych

były  wydatki  na  funkcjonowanie  rodzin  zastępczych  w związku  z mniejszą

ilością  dzieci  umieszczonych  w pieczy  zastępczej  w 2019  roku.  Niższe  od

planowanych były środki na obsługę długu, nie zostały również wykorzystane

środki  na  poręczenie  zabezpieczenia  wykupu  obligacji  spółce  NZOZ  Szpital
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Powiatowy  w Dzierżoniowie  Sp.  z o.o.,  a  także  nie  w pełni  wydatkowano

planowaną kwotę na podwyższenie kapitału  spółce NZOZ Szpital  Powiatowy

w Dzierżoniowie sp. z o.o. Nie zostały również do końca wykorzystane środki

zabezpieczone na drogi powiatowe w związku z oszczędnościami na zimowym

utrzymaniu dróg oraz w związku z częściowym przesunięciem na kolejny rok

realizacji  inwestycji  dotyczącej  remontu  drogi  powiatowej  nr  3009D

w miejscowości Włóki, dofinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych.

Najwięcej  pieniędzy  powiat  dzierżoniowski  przeznaczył  na:  oświatę

i wychowanie,  pomoc  społeczną,  politykę  społeczną,  transport  i łączność,

bezpieczeństwo  publiczne  i ochronę  przeciwpożarową  oraz  gospodarkę

komunalną  i ochronę  środowiska.  Fundusze  powiatu  zostały  przeznaczone

również na bieżące funkcjonowanie, ale także na rozwój, czyli inwestycje.

Dochody  zrealizowane  w 2019  roku  przez  powiat  dzierżoniowski  wynosiły

98.664.352,70  zł  w tym  dochody  bieżące  93.428.703,84  zł.  w tym  samym

okresie  poniesione  zostały  wydatki  w wysokości  93.545.336,63  zł  w tym

wydatki bieżące 85.117.101,19 zł, w wyniku czego budżet powiatu zamknął się

nadwyżką  w kwocie  5.119.016,07  zł.  Natomiast  wynik  operacyjny  budżetu

stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi był wartością

dodatnią i wynosił 8.311.602,65 zł.

Na  osiągniecie  takiego  wyniku  finansowego  miało  wpływ  przede  wszystkim

prowadzenie  racjonalnej  gospodarki  finansowej  oraz  stały  monitoring

uzyskiwanych dochodów i ponoszonych wydatków.

Sytuacja  finansowa  powiatu  dzierżoniowskiego  jest  cały  czas  bezpieczna.

Zadłużenie powiatu nadzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 4.666.664,00 zł (na

koniec  2018  roku  wynosiło  6.141.688  zł).  Zgodnie  z Wieloletnią  Prognozą

Finansową zadłużenie powiatu powinno zostać spłacone do 2023 roku.
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III. Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2019 roku 
w oparciu o środki z budżetu powiatu dzierżoniowskiego 
oraz pozyskane ze źródeł zewnętrznych
Minione dwanaście miesięcy przyniosło pozytywne zmiany między innymi na

drogach powiatowych. Znaczna część prowadzonych prac była realizowana przy

udziale środków zewnętrznych.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych należy zaliczyć:

• budowę szerokiej,  bezpiecznej  i malowniczo poprowadzonej ścieżki  pieszo-

rowerowej przy drodze z Niemczy do Wojsławickiego Ogrodu Botanicznego –

wartość zadania około 1,5 mln złotych;

• modernizację  drogi  powiatowej  w Jaźwinie.  Wykonano  tutaj  nową,

wzmocnioną nawierzchnię od numeru posesji  29a do 44.  Wartość zadania

około 270.593 zł;

• przebudowę  drogi  na  odcinku  Dzierżoniów  –  Kiełczyn  –  inwestycja

zrealizowana  ze  środków  własnych  powiatu  przy  dofinansowaniu  gminy

Dzierżoniów. Wartość zadania około 1,2 mln zł;

• modernizację mostu w Piskorzowie,  który  jest  teraz  bezpieczny i zapewnia

swobodny  przejazd  samochodów  bez  ograniczeń  wagowych.  Inwestycja

została  zrealizowana  ze  środków  własnych  powiatu  przy  dofinansowaniu

Nadleśnictwa Świdnica. Wartość zadania około 268.000 zł;

• wykonanie dokumentacji  projektowych na przebudowę i modernizację dróg

powiatowych.  W trakcie  realizacji  znajduje  się  dokumentacja  projektowa

dotycząca przebudowy drogi powiatowej na odcinku Myśliszów – Kietlice –

Owiesno;

• modernizację nawierzchni drogi w Gilowie na długości około 700 metrów. Był

to ostatni odcinek drogi powiatowej w tym rejonie, który wymagał naprawy.

Udział finansowy w realizacji  tego zadania, miała gmina Niemcza. Wartość

zadania około 355.777 zł;

• modernizację drogi we Włókach, która kontynuowana jest w roku bieżącym;
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w ramach tego zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia na odcinku

około  1,4  km  wraz  z nową  zatoką  autobusową.  Oprócz  tego  inwestycja

obejmuje  przebudowę  istniejących  zjazdów,  a  także  pogłębienie

i profilowanie  rowów  przydrożnych  oraz  wprowadzenie  docelowego

oznakowania pionowego i poziomego. Wartość zadania około 1,3 mln zł;

• wykonanie dokumentacji projektowej budowy zatoki autobusowej i chodnika

w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 75.

Wartość zrealizowanych w tym roku remontów i inwestycji drogowych wyniosła

około 3,5 mln złotych. Na część z tych zadań powiat dzierżoniowski pozyskał

środki zewnętrzne.

Należy  dodać,  że  w 2019  roku  powiat  dzierżoniowski  złożył  wnioski  o

dofinansowanie kolejnych inwestycji drogowych, a dokładniej na remont mostu

w Mościsku  oraz  remont  drogi  Niemcza  –  Podlesie  (w  kwietniu  2020  roku

samorząd  otrzymał  dofinansowanie  do  obu  tych  zadań  w wysokości  70%

wartości inwestycji).

Ważnym  projektem  infrastrukturalnym  realizowanym  przez  powiat

w pierwszym roku nowej kadencji, było scalanie gruntów we wsi Piława Dolna

oraz części wsi Owiesno (gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski). Wartość

zadania w 2019 roku to 1,05 mln złotych. W oparciu o ten projekt wybudowane

zostaną nowe drogi. Do tej pory opracowana została mapa obszaru scalenia

i projekt  rozmieszczenia  nowych  granic  nieruchomości.  Termin  zakończenia

projektu  ma  nastąpić  w 2021  roku,  a  jego  łączna  wartość  sięgnie  13  mln

złotych.

Jednym z zadań, które powiat mógł realizować w 2019 roku dzięki funduszom

zewnętrznym był zakup przez Starostwo Powiatowe komputerów niezbędnych

do  prowadzenia  ewidencji  gruntów  i budynków  oraz  prowadzenia  spraw

związanych z ochroną gruntów rolnych.

Wartość  finansowego  wsparcia  otrzymanego  z budżetu  Województwa

Dolnośląskiego wyniosła 45.000 złotych.
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Warto  przypomnieć,  że  w 2019  roku  powiat  dzierżoniowski  zawarł  z gminą

Dzierżoniów  umowę  na  realizację  projektu,  w ramach  którego  została

wybudowana  winda  w budynku  po  byłym  Gimnazjum  Gminnym  przy  ulicy

Ząbkowickiej  70  w Dzierżoniowie.  Inwestycję  w oparciu  o  otrzymane  środki

zewnętrzne (PFRON) prowadziła gmina Dzierżoniów, która z budynku po byłym

gimnazjum, planuje stworzyć wielofunkcyjny obiekt. Będą tutaj funkcjonować

między innymi oddziały przedszkolne i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Wartość  inwestycji  wynosi  około  290  tysięcy  złotych.  Natomiast  kwota

dofinansowania to około 97 tysięcy złotych.

Kolejną  inicjatywą  realizowaną  w tym  czasie  przez  powiat  było  utworzenie

mieszkań  chronionych,  przeznaczonych  na  tymczasowy  pobyt  pełnoletnich

osób  uczących  się  lub  pracujących,  opuszczających  pieczę  zastępczą,

nieposiadających własnego mieszkania. Wartość projektu wyniosła ponad 1 mln

złotych, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych stanowi 85%.
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IV. Informacja o realizacji w 2019 roku polityk, programów 
i strategii

1. Strategia Rozwoju Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2014-
2020

W tym punkcie  znajduje  się  podsumowanie  realizacji  działań,  które  zostały

przeprowadzone  w 2019  roku  w ramach  Strategii  Rozwoju  Powiatu

Dzierżoniowskiego na lata 2014-2020. 

Strategia  to  dla  naszego  samorządu  najistotniejszy  dokument  planistyczny.

Został on przyjęty uchwałą Rady Powiatu 26 listopada 2013 roku, a za jego

realizację odpowiada Zarząd Powiatu. Dokument określa cele i kierunki rozwoju

powiatu oraz pełni rolę planu bazowego, na którym samorząd opiera się między

innymi  w procesie  pozyskiwania  środków zewnętrznych,  tworzenia  kolejnych

budżetów powiatu, a także opracowywania innych dokumentów strategicznych.

Strategia  została  przyjęta  na  rzecz  wspierania  pozytywnych  zmian  we

wszystkich gminach wchodzących w skład powiatu dzierżoniowskiego. Jest to

zasadne z uwagi na fakt, że wszystkie te gminy tworzą wydzielony subregion

województwa  dolnośląskiego  o  nazwie  „Ziemia  Dzierżoniowska”.  W wyniku

przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej, wykonania analizy silnych

i słabych  stron  naszego  subregionu,  a  także  określenia  szans  i zagrożeń,

wypracowano w dokumencie 5 priorytetów rozwoju:

• konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,

• poprawa dostępności komunikacyjnej,

• kapitał społeczny i jakość życia,

• atrakcyjna przestrzeń dla spędzania wolnego czasu,

• integracja i współpraca.

Strategia  obejmuje  więc  wszystkie  dziedziny  życia  naszego  powiatu

uporządkowane  w taki  sposób,  aby  ich  późniejsza  realizacja  miała  jak

najbardziej wymierne skutki dla rozwoju regionu.
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Opis realizacji zadań w ramach Strategii w 2019 roku:

Dom Pomocy Społecznej w Bielawie

Kierunek interwencji nr III.7.1: 

Budowa systemu włączania społecznego i wspierania seniorów. 

Cel strategiczny nr III: Wysoki standard jakości życia na terenie subregionu

oraz wzmacnianie kapitału społecznego. 

Cel operacyjny nr III.7: Sprawna i integrująca polityka społeczna. 

Jednostki realizujące: powiat dzierżoniowski, gminy powiatu dzierżoniowskiego,

organizacje pozarządowe. 

Jednostki  monitorujące  ze  strony  powiatu:  Wydział  Edukacji,  Wydział

Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

i Ochrony Zdrowia.

Opis  stanu  realizacji  kierunku  interwencji:  W 2019  roku  wykonano  remont

nawierzchni  drogi  asfaltowej  przy  wjeździe  na  posesję  Domu  Pomocy

Społecznej  w  Bielawie  -  Filii  w  Niemczy,  który  gwarantuje  mieszkańcom

bezpieczne poruszanie się po drodze wjazdowej; zarówno osobom chodzącym

samodzielnie, jak i podopiecznym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. 

Remont obejmował:

• usunięcie  starej  nawierzchni  (pęknięcia  i  duże  ubytki  w  asfaltowej

nawierzchni),

• wykonanie podbudowy z kruszywa,

• położenie nowej nawierzchni asfaltowej,

• regulację studzienek.

Realizacja  tego  zadania  podwyższyła  przyjazność  środowiska  dla  seniorów,

a także wpłynęła na poprawę jakości  życia mieszkańców DPS oraz znacznie

poprawiła ich poczucie komfortu i bezpieczeństwo przy przemieszczaniu się. 

Dodatkowo podwyższył się standard placówki.
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Opis powstałych trudności realizacyjnych: bez trudności.

Opis źródeł finansowania: 100% - budżet powiatu dzierżoniowskiego.

W ramach tego kierunku interwencji  wykonano także zadanie:  wyposażenie

budynku  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Bielawie  w  system  monitoringu

wizyjnego.

Inwestycja była szczególnie ważna ze względu na  fakt, że w ostatnim czasie

uległa zwiększeniu liczba podopiecznych z demencją i zaburzeniami orientacji,

którzy  wymagają  wzmożonego  nadzoru.  Miały  miejsce  zdarzenia

nieuzgodnionych z personelem wyjść z placówki oraz przypadki agresywnych

zachowań u mieszkańców. Wyposażenie budynku w monitoring było niezbędne

i bardzo istotne z punktu widzenia niepełnosprawnych podopiecznych, którym

należy zapewnić bezpieczeństwo. 

Realizacja tego zadania poprawiła bezpieczeństwo mieszkańców. 

Dodatkowo podwyższył się standard placówki.

I Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie

Kierunek  interwencji:  I.3.4:  Rozszerzenie  oferty  edukacyjnej  dla  dzieci

i młodzieży szkolnej, przy szczególnym uwzględnieniu kształcenia kompetencji

kluczowych. 

Cel strategiczny: Podniesienie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Ziemi

Dzierżoniowskiej. 

Cel operacyjny: System edukacji wspierający rozwój kapitału intelektualnego.

Jednostki  realizujące:  Stowarzyszenie  Ziemia  Dzierżoniowska  z  powiatem

dzierżoniowskim. 

Jednostka monitorująca ze strony powiatu: Wydział Edukacji.

Opis stanu realizacji kierunku interwencji: 

Celem  Projektu  „Kreatywność  i  nauka  –  każdy  uczeń  tego  szuka”  jest

kompleksowe i trwałe podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej

na  terenie  powiatu  dzierżoniowskiego,  poprzez  podjęcie  działań

ukierunkowanych  na  rozwój  i  kształtowanie  kompetencji  kluczowych
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niezbędnych na rynku pracy i wyrównywanie szans edukacyjnych.

W ramach  projektu  pozyskano  tablety  (25  szt.),  laptopy  (21  szt.),  tablice

interaktywne  (2  szt.)  oraz  drukarkę,  wyposażając  pracownię  języka

angielskiego oraz  gabinet  przedsiębiorczości.  Projekt  „Kreatywność  i  nauka-

każdy uczeń tego szuka” realizowany jest od marca 2019 do czerwca 2020 r.

Opis  powstałych  trudności  realizacyjnych:  Największą  trudnością  jest

formalizm, który towarzyszy realizacji projektu.

II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie

Kierunek  interwencji:  I.3.4:  Rozszerzenie  oferty  edukacyjnej  dla  dzieci

i młodzieży szkolnej, przy szczególnym uwzględnieniu kształcenia kompetencji

kluczowych. 

Cel strategiczny: Podniesienie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Ziemi

Dzierżoniowskiej. 

Cel operacyjny: System edukacji wspierający rozwój kapitału intelektualnego,

jednostka realizująca: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II. 

Jednostka monitorująca ze strony powiatu: Wydział Edukacji.

Opis stanu realizacji kierunku interwencji: 

Realizacja  zajęć  rozwijających  w  ramach  projektu  „Kreatywność  i  nauka  –

każdy uczeń tego szuka” dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana

Pawła  II  z  przedmiotów Matematyka,  Niemiecki  i  Biologia  od marca 2019r.

Do 31.10.2019r. 

Efektem udziału  uczniów w tym projekcie  jest  zwiększenie ich świadomości

w zakresie  nauk  przyrodniczych,  matematycznych  oraz  zwiększenie

ich możliwości językowych zwłaszcza w kontaktach interpersonalnych.

Opis powstałych trudności realizacyjnych:

Dostosowanie sal lekcyjnych na potrzeby projektu, przystosowanie nauczycieli

do  wykorzystania  nowoczesnego  sprzętu  dydaktycznego  wzbogacającego

ofertę edukacyjną szkoły.
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Opis  źródeł  finansowania:  Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

i Budżetu Państwa – 168 130,99 zł. (100% ogółem).

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bielawie

Kierunek  interwencji:  III.7.1:  Budowa  systemu  włączania  społecznego

i wspierania seniorów. 

Cel strategiczny: Priorytet III, cel: Wysoki standard jakości życia na terenie

subregionu oraz wzmacnianie kapitału społecznego. 

Cel  operacyjny:  III.7:  Sprawna  i  integrująca  polityka  społeczna,  jednostka

realizująca:  II  Liceum  Ogólnokształcące  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi

w Bielawie. 

Jednostka monitorująca ze strony powiatu: Wydział Edukacji.

Opis stanu realizacji kierunku interwencji: 

20.03.2019 r. zorganizowane zostało spotkanie z poezją w Zespole Ośrodków

Wsparcia w Bielawie z okazji Światowego Dnia Poezji. Uczennice pod opieką

psychologa szkolnego odczytały wybrane wiersze. Również podopieczni ZOW

zaprezentowali swoją twórczość. Celem tego międzypokoleniowego spotkania

była integracja młodzieży z osobami starszymi oraz kreatywne organizowanie

czasu.

Opis powstałych trudności realizacyjnych: brak trudności

Opis źródeł finansowania: Działanie nie wymagało finansowania.

Kierunek interwencji NR I.3.1:

Opracowanie  i  wdrożenie  programu  odkrywania  i  wspierania  talentów,  cel

strategiczny:  Nr  I,  cel  operacyjny:  nr  I.3,  jednostka  realizująca:  II  Grupa

nieformalna,  LO  w  Bielawie,  jednostka  monitorująca  ze  strony  powiatu:

Wydział Edukacji.

Opis stanu realizacji kierunku interwencji: 

Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  zawodowego  reżysera  Przemysława

Furdaka z Teatru Układ Formalny z Wrocławia dla 25 osób. Zajęcia odbywały

23



się od 25.10.2019 do 7.12.2019. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z emisji

głosu, ruchu scenicznego, rytmiki, technik artystycznego wyrazu, pantomimy,

a także w warsztatach dziennikarskich – poznawali techniki przeprowadzania

wywiadu oraz transkrypcji. 

Opis powstałych trudności realizacyjnych: Trudność stanowiły jedynie terminy

spotkań z reżyserem, dwukrotnie były to soboty. 

Opis  źródeł  finansowania:  Fundacja  Wspierania  Organizacji  Pozarządowych

„Umbrella”. 

Kierunek interwencji: NR I cel strategiczny: Nr I.3.2, cel operacyjny: nr I.3,

jednostka  realizująca:  LO  w  Bielawie,  jednostka  monitorująca  ze  strony

powiatu: Wydział Edukacji.

Opis  stanu  realizacji  kierunku  interwencji:  Realizacja  projektu

współfinansowanego ze środków unijnych we współpracy z Stowarzyszeniem

Ziemia  Dzierżoniowska  ,,Kreatywność  i  nauka  -  każdy  uczeń  tego  szuka’’.

W ramach tego projektu realizowanego od stycznia 2019 r.

Uczniowie  naszej  szkoły  jeżdżą  na  warsztaty  językowe,  które  odbywają  się

w Wyższej  Szkole  Filologicznej  we  Wrocławiu,  a  młodzież  zainteresowana

biologią bierze udział w kole ,,Młody przyrodnik’’ w ramach którego poszerza

swoją  wiedzę,  przeprowadza  doświadczenia  oraz  doskonali  umiejętności.

W ramach  tego  projektu  zakupiono  pomoce  dydaktyczne  oraz  tablicę

multimedialną i laptop do pracowni przyrodniczej.

Opis powstałych trudności realizacyjnych: 

Obszerna  dokumentacja  i  zawiłe  formalności  w  zakresie  aplikowania

i dokumentowania projektu.

Kierunek interwencji: NR III.1.1, cel strategiczny NR III.,  cel operacyjny NR

III.1.,  jednostka  realizująca  LO  Bielawa,  jednostka  monitorująca  ze  strony

powiatu: Wydział Edukacji.

Opis stanu realizacji kierunku interwencji:

W ramach uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej oraz w odpowiedzi na potrzeby
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młodzieży  w  roku  szkolnym  2016/17  uruchomiono  w  Liceum

Ogólnokształcącym im.  Bolesława  Chrobrego  w  Bielawie  klasę  dwujęzyczną

w wykładowym językiem angielskim. Jest to jedyny taki profil w ofercie szkół

średnich w powiecie.

W  kolejnych  latach  szkolnych  funkcjonują  w  szkole  oddziały  dwujęzyczne,

w obecnym roku 2019/20 jest to klasa druga i trzecia.

W  roku  szkolnym  2019/2020  utworzono  klasę  o  profilu  humanistyczno-

artystycznym.  Podjęto  również  próbę  i  przeprowadzono  szeroko  zakrojoną

kampanię  promocyjną  do  klasy  o  profilu  sportowym,  jednak  nie  udało  się

zebrać wystarczającej ilości uczniów.

Na  kolejny  rok  szkolny  pomysł  zostanie  ponownie  podjęty  do  realizacji.

W powiecie  funkcjonują  szkoły  podstawowe  z  oddziałami  sportowymi,  więc

utworzenie klasy sportowej w LO w Bielawie ma racjonalne uzasadnienie.

Opis powstałych trudności realizacyjnych:

W  trudnościach  organizacyjnych  oddziałów  dwujęzycznych  najbardziej

odczuwalny jest brak właściwie wykwalifikowanej kadry, nie ma na rynku pracy

nauczycieli  dwujęzycznych,  co  obecnie  uniemożliwiło  rekrutację  do  klasy

pierwszej dwujęzycznej na rok szkolny 2019/20.

Zbyt mało chętnych do klasy sportowej.

Opis źródeł finansowania: Organ prowadzący.

Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach

Kierunek interwencji:  NR III.7.4,  cel  strategiczny  NR III.:  Wysoki  standard

jakości  na  terenie  subregionu  oraz  wzmacnianie  kapitału  społecznego,  cel

operacyjny  NR  III.7.:  Sprawna  i  integrująca  polityka  społeczna,  jednostki

realizujące  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i  ochrony  Zdrowia,

organizacje  pozarządowe,  jednostki  monitorujące  ze  strony  powiatu:

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i  Ochrony  Zdrowia,  Wydział

Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich.

Opis stanu realizacji kierunku interwencji:
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Rok 2019 - Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach dokonało

opracowania  regulaminów  organizacyjnych  dla  podległych  jego  zarządowi

Domów Dziecka, w tym dla nowo tworzonego Domu Dziecka nr 5 w Pieszycach.

Przygotowano  stosowny  wniosek  o  wydanie  zezwolenia  na  prowadzenie

placówki  opiekuńczo-wychowawczej  do  Wojewody Dolnośląskiego.  Dokonano

dostosowania bazy placówki oraz wykonano prace modernizacyjne budynku na

potrzeby nowo tworzonego Domu Dziecka nr 5 w Pieszycach.  Skorygowane

regulaminy organizacyjne poszczególnych domów dziecka oraz PCOiW, zostały

przedłożone  do  zatwierdzenia  przez  Zarząd  Powiatu  Dzierżoniowskiego

w styczniu 2020 roku. Po ich zatwierdzeniu zostały przesłane do Dolnośląskiego

Urzędu  Wojewódzkiego  wraz  z  wnioskiem  o  wydanie  zezwolenia  na

prowadzenie  placówki  opiekuńczo-wychowawczej.  W  wyniku  tych  działań

standard,  dotyczący  dostosowania  ilości  miejsc  dla  wychowanków  domów

dziecka zostanie osiągnięty i rozkład miejsc będzie następujący:

• Dom Dziecka nr 1 w Pieszycach – 14 miejsc w socjalizacji;

• Dom Dziecka nr 5 w Pieszycach – 14 miejsc w socjalizacji.

Opis powstałych trudności realizacyjnych:

Poważną trudność realizacyjną, może docelowo stanowić lokalizacja budynku

na jednej działce budowlanej, w którym to będą mieścić się dwa domy dziecka.

Otóż, zgodnie z obowiązującymi przepisami domy dziecka winny funkcjonować

w  odrębnych  nieruchomościach.  Takie  rozmieszczenie  placówek

socjalizacyjnych  jest  obecnie  niemożliwe  do  realizacji  ze  względu  na  brak

środków finansowych na ten cel.

Opis  źródeł  finansowania:  Zaproponowany  wyżej  podział  budynku  Domu

Dziecka  nr  1,  położonego  przy  ulicy  Ogrodowej  81  w  Pieszycach  na  dwie

placówki  opiekuńczo-wychowawcze,  nie  generuje konieczności  wydatkowania

na ten cel żadnych środków finansowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia

Kierunek  interwencji:  NR  III.3.1  Promocja  zdrowego  stylu  życia,  cel

strategiczny  NR  III.:  Wysoki  standard  jakości  na  terenie  subregionu  oraz
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wzmacnianie  kapitału  społecznego,  cel  operacyjny  NR  III.3.:  Poprawa

dostępności  do  usług  zdrowotnych  i  profilaktyka  zdrowotna,  jednostka

realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia.

Opis stanu realizacji kierunku interwencji:

Akcje profilaktyczne - 2019

1. Dentobus

W  dniach  5-6,  12-13,  19-20,  26-27  sierpnia  2019  roku  stacjonował

w Dzierżoniowie  Dentobus  –  świadczenia  ogólnostomatologiczne  dla

dzieci i młodzieży do 19 r.ż.

Z usług stomatologicznych skorzystało 100 dzieci, w tym 38 dziewczynek

i 62 chłopców. Główne świadczenia jakie udzielono w Dentobusie to m.in:

◦ wizyta  adaptacyjna  –  dotyczy  pierwszych  wizyt  małych  dzieci  –

5 osób,

◦ badanie  lekarskie  stomatologiczne  połączone  z  instruktażem

higieny jamy ustnej – 55 osób, 

◦ usunięcie zęba wielokorzeniowego – 18 osób,

◦ usunięcie zęba jednokorzeniowego – 6 osób,

◦ wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego – 17 osób,

◦ znieczulenie miejscowe nasiękowe – 18 osób,

◦ profilaktyczne  świadczenie  stomatologiczne  dla  dzieci  w  wieku

9 miesięcy, 2, 4, 5, 6 r.ż – 23 osoby.

2. Osteobus i Słuchobus 

W dniach 18,19,20,21,22, 25,26 listopada 2019 roku w każdej gminie

Powiatu Dzierżoniowskiego wykonano w ramach akcji badania w kierunku

osteoporozy  oraz  w  kierunku  wad  słuchu.  Łącznie  w  całym  powiecie

przebadano:

◦ w kierunku osteoporozy – 386 osób,
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◦ w kierunku wad słuchu – 158 osób

Opis  źródeł  finansowania:  Budżet  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie

i Ochrony Zdrowia.

Akcje profilaktyczne:

1. „Dentobus” – świadczenia finansowane w 100% ze środków NFZ;

2. „Osteobus i słuchobus” - Budżet PCPRiOZ - 11 200,00 zł.

Kierunek  interwencji:  NR  III.3.1  Promocja  zdrowego  stylu  życia,  cel

strategiczny  NR  III.:  Kapitał  społeczny  i  jakość  życia,  cel  operacyjny  NR

III.7.5.:  Likwidacja  barier  architektonicznych  w  budynkach  użyteczności

publicznej. Jednostki realizujące: gminy powiatu dzierżoniowskiego. Jednostka

monitorująca  ze  strony  powiatu:  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i

Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.

Opis  stanu  realizacji  kierunku  interwencji:  przebudowa  i  zmiana  sposobu

użytkowania  budynku  szkoły  na  wielofunkcyjny  budynek  użyteczności

publicznej  (budowa  szybu  windowego  oraz  montaż  dźwigu  osobowego  –

budynek Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie ul. Ząbkowicka 70.

Mierniki osiągnięć celu operacyjnego:

1. liczba osób starszych objętych programem wsparcia – brak danych,

2. liczba osób korzystających ze wsparcia – brak danych,

3. wydatki na realizację – inwestycja w realizacji.

Opis źródeł finansowania: Środki finansowe gminy Dzierżoniów – 20 371,55 zł. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego
w Piławie Górnej

Kierunek  interwencji:  NR  III.7.5  Promocja  zdrowego  stylu  życia,  cel

strategiczny NR III.: Wysoki standard jakości życia na terenie subregionu oraz

wzmocnienie  kapitału  społecznego,  cel  operacyjny  NR  III.7.:  Sprawna

ingerująca polityka społeczna.

Opis  stanu  realizacji  kierunku  interwencji:  W  2019  r.  została  w  budynku
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wybudowana  wewnętrzna  winda  osobowa  wraz  z  podjazdem  dla  osób

na wózkach inwalidzkich od ul. Szkolnej.

Opis  powstałych  trudności  realizacyjnych:  Podczas  realizacji  w/w kierunków

interwencji nie napotkano trudności.

Opis  źródeł  finansowania:  Starostwo  Powiatowe,  środki  pozyskane  od

sponsorów.

Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie

Kierunek  interwencji:  NR  I.3.3.  Opracowanie  systemu  wsparcia  wyboru

kierunków kształcenia – gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, cel strategiczny

NR  I.:  Podniesienie  atrakcyjności  gospodarczej  i  inwestycyjnej  Ziemi

Dzierżoniowskiej, cel operacyjny NR I.3.: System edukacji wspierający rozwój

kapitału intelektualnego,  jednostki  realizujące: powiat dzierżoniowski,  gminy

powiatu dzierżoniowskiego, jednostka monitorująca ze strony powiatu: Wydział

Edukacji.

Opis stanu realizacji kierunku interwencji:

1. Opracowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,

2. Salon  Maturzystów  2019  –  wyjazd  do  Politechniki  Wrocławskiej

na prezentacje wyższych uczelni,

3. spotkania z pracownikami Urzędu Pracy (kl. I i II),

4. Forum Zawodowe,

5. spotkania z wyższymi uczelniami,

6. Targi Pracy.

Opis powstałych trudności realizacyjnych: Brak środków finansowych.

Opis źródeł finansowania: Finansowanie we własnym zakresie. Ponadto, w roku

2019 jednostki powiatowe realizowały w ramach różnych celów wiele działań

w trybie ciągłym. Realizacja jest prowadzona od roku 2014.
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2. Program współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Uchwałą  nr  XLVIII/287/18  Rady  Powiatu  Dzierżoniowskiego  z dnia  23

października  2018  r.  w sprawie  przyjęcia  Programu  współpracy  Powiatu

Dzierżoniowskiego  z organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami

prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2019  został  przyjęty

powyższy program. Dokumenty opublikowano na stronie internetowej powiatu

dzierżoniowskiego.

Zarząd  Powiatu  w roku  2019  przeznaczył  343.040  zł  na  współpracę

z organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi

działalność pożytku publicznego w następujących trybach:

• otwarte konkursy ofert - kwota 215.000 zł;

• powierzenie  prowadzenia  punktów  nieodpłatnej  pomocy  prawnej

i zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa kwota - 128.040 zł –

budżet państwa.

Ostatecznie podpisano 104 umowy na realizację zadań publicznych w tym:

• w trybie  otwartego  konkursu  ofert  i trybu  pozakonkursowego kwota  -

210.843,27 zł;

• w  trybie  powierzenia  (dotacja  z budżetu  państwa)  dotacji  w ramach

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

oraz edukacji prawnej - kwota 126.861 zł;

Ogółem wydatkowano kwotę 337.704,27 zł.

W 2019 roku w ramach Programu powiat realizował również przedsięwzięcia

o charakterze niefinansowym, tj.:

• organizacja 3 szkoleń dla organizacji pozarządowych;

• uhonorowanie 4 organizacji pozarządowych, które w 2019 r. obchodziły

jubileusz swojej działalności.

W  ramach  sprawowania  nadzoru  nad  uczniowskimi  klubami  sportowymi
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i klubami,  których  statuty  nie  przewidują  prowadzenia  działalności

gospodarczej  zgodnie  z ustawą  o  sporcie,  wydano  18  decyzji  i 24

zaświadczenia.

W  roku  2019  dokonano  wpisu  4  stowarzyszeń  zwykłych  do  ewidencji

prowadzonej przez Starostę.

W  ramach  współpracy  w 2019  roku  z sądami  w zakresie  prowadzonego

nadzoru  nad  stowarzyszeniami  i klubami  w jednym  przypadku  wystąpiono

z wnioskiem  dotyczącym  wprowadzonych  zmian  w Krajowym  Rejestrze

Sądowym.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2019r. w rejestrze Starosty Dzierżoniowskiego

figurowało 355 organizacji, w tym:

• stowarzyszenia różne - 160;

• jednostki terenowe - 35;

• fundacje - 35;

• stowarzyszenia kultury fizycznej - 32;

• kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,  których statut  nie

przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej - 38;

• uczniowskie kluby sportowe - 33.

• stowarzyszenia zwykłe - 22

Informacje na temat organizacji pozarządowych są na bieżąco aktualizowane

na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz Biuletynu

Informacji Publicznej.

Ponadto powiat w nawiązaniu  do umowy partnerskiej  dotyczącej  współpracy

pomiędzy  powiatem  dzierżoniowskim  a  gminami  znajdującymi  się  na  jego

terenie, w zakresie współpracy na rzecz trzeciego sektora koordynował ofertę

doradczo-szkoleniową. W ramach tej oferty Fundacja Merkury przeprowadziła

100 konsultacji w okresie od marca do grudnia 2019 r. Doradztwo obejmowało

również  konsultacje  telefoniczne  i mailowe  w zakresie  różnych  aspektów
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funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym: 

• pozyskiwania  funduszy  na  działania  (ze  źródeł  krajowych

i zagranicznych);

• pisania i rozliczania projektów, sprawozdawczości;

• elementów księgowości;

• obowiązujących przepisów prawnych i obowiązków formalnych;

• wspierania i promowania uczestnictwa organizacji w partnerstwach;

• prowadzenia bieżącej działalności organizacji;

• zatrudniania personelu oraz współpracy z wolontariuszami;

• wspierania współpracy między organizacjami, a instytucjami publicznymi;

• zakładania i likwidowania organizacji.

Wydział  Bezpieczeństwa  i Spraw  Obywatelskich  w ramach  zadań,  które  są

w kompetencji Starosty Dzierżoniowskiego wydał 23 decyzje na sprowadzenie

zwłok lub szczątków zza granicy.

Jednym ze zleconych zadań powiatu i starosty z zakresu administracji rządowej

określonych w art. 7 ust. 1 z zakresu ustawy o kombatantach oraz niektórych

osobach  będących  ofiarami  represji  wojennych  i okresu  powojennego  jest

współpraca  z kombatantami.  Starosta  we  współpracy  z Burmistrzem

Dzierżoniowa oraz Powiatową Radą ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

zorganizował  Powiatowy  Dzień  Kombatanta,  podczas  którego  uhonorowano

Medalem  Starosty  Dzierżoniowskiego  7  osób  za  pielęgnowanie  wartości

patriotycznych oraz za zaangażowanie na rzecz społeczności kombatanckiej. 

Również w ramach tej współpracy zorganizowano wigilię dla Kombatantów.

3. Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczna 
Gmina – Bezpieczny Powiat”.

Powiatowa  komisja  bezpieczeństwa  i porządku  realizuje  zadania  w oparciu

o zapisy zawarte w powiatowym programie zapobiegania przestępczości  oraz

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „bezpieczna gmina –
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bezpieczny  powiat”,  uchwalonym  przez  radę  powiatu  dzierżoniowskiego

28.12.2007  roku  w trybie  i na  zasadach,  o których  mowa  w ustawie

o samorządzie  powiatowym.  Program  jest  na  bieżąco  aktualizowany  wg

potrzeb.

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa, aby wspierać realizację

zadań  Starosty  z zakresu  zwierzchnictwa  nad  powiatowymi  służbami,

inspekcjami  oraz  strażami,  a  także  zadań  określonych  w innych  ustawach

z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Roczne  sprawozdanie  z działalności  Komisji  zostało  przyjęte  na  styczniowej

sesji  Rady  Powiatu  Dzierżoniowskiego,  a  następnie  ogłoszone  w Dzienniku

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

W 2019 roku odbyły się w ramach funkcjonowania Komisji trzy spotkania.

Priorytetem działania Komisji są projekty edukacyjno-prewencyjne realizowane

wśród mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego ze szczególnym nastawieniem

na uczniów i podopiecznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie

powiatu dzierżoniowskiego.

W roku 2019 działania ukierunkowane były na realizację projektu „Ratuj Życie

- Żyj Bezpiecznie” w ramach obchodów 100 lecia Policji.

W zakresie tych działań zorganizowano m.in.:

• XI edycję Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa;

• IX edycję Powiatowego Dnia Dawcy;

• III  edycję  Powiatowego  konkursu  wiedzy  o  bezpieczeństwie

"Z bezpieczeństwem na TY";

• IV edycję konkursu plastycznego o tematyce bezpieczeństwa "112-ratuje

życie".

W  roku  2019  przeprowadzono  szereg  działań  innowacyjnych  z udziałem

przedstawicieli  Komisji  we  współpracy  z ekspertami,  naukowcami  oraz

instytucjami,  z którymi  na  co  dzień  Komisja  nie  współpracuje.  Takim

działaniem było  „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie” - w ramach
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tych  działań  prowadzono  warsztaty  z seniorami  na  temat  prawidłowego

poruszania i zachowania się na drodze.

Ponadto działania skierowane były na przedsięwzięcia, które miały największy

społeczny  odzew,  a także  w istotny  sposób  wpływały  na  poprawę

bezpieczeństwa, tj: dystrybucja karty ICE, pogadanki i prelekcje w jednostkach

oświatowych  oraz  organizacja  różnych  działań  edukacyjno-prewencyjnych

z obszaru bezpieczeństwa. 

Przeprowadzona  analiza  wykazła,  iż  skuteczność  realizowanych  działań

uzależniona  jest  w dużym stopniu  od  potrzeb  społecznych  w tym obszarze.

Cykliczność,  która została  wprowadzona gwarantuje,  iż  przekaz który  został

zastosowany  w jak  największym stopniu  będzie  wykorzystany  przez  lokalne

społeczeństwo. 

Prowadzenie wspólnych działań, inicjatyw, programów, projektów, konferencji,

szkoleń,  przynosi  poprawę poczucia  bezpieczeństwa,  jednocześnie  powoduje

skuteczne zapobieganie i reagowanie na pojawiające się nowe formy zagrożeń.

Dzięki  porozumieniu  wielu  instytucji,  organizacji  społecznych  i samego

społeczeństwa było możliwe osiągnięcie założonych celów

4. Zarządzanie kryzysowe

Organem  właściwym  w sprawach  zarządzania  kryzysowego  na  obszarze

powiatu jest Starosta jako przewodniczący zarządu powiatu. Starosta wykonuje

zadania  zarządzania  kryzysowego  przy  pomocy  Powiatowego  Zespołu

Zarządzania Kryzysowego.

Priorytetem  działalności  Zespołu  jest  wypracowywanie  decyzji  i określanie

kierunków  działań  w przypadku  wystąpienia  zdarzeń  kryzysowych,  których

skala przekracza obszar jednej gminy, lub w sytuacji, gdy siły i środki danej

gminy są niewystarczające. 

Roczny plan pracy  Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 31

grudnia 2018 r. określał obszary działalności Zespołu, harmonogram spotkań

oraz szczegółową tematykę realizowanych zagadnień. 

W  2019  roku  zgodnie  z rocznym  planem  działania  zrealizowano  10
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przedsięwzięć  w tym  7  spotkań  w zakresie  bieżących  zagrożeń,  praktyczne

ćwiczenia  służb  ratunkowych,  a  także  przeprowadzono  2  spotkania  zespołu

autorskiego w związku z przeprowadzeniem powiatowych ćwiczeń pk. „Szkoła

2019”.

W roku 2019 na terenie powiatu dzierżoniowskiego nie  wystąpiły  zdarzenia

kryzysowe,  które  skutkowały  stratami  w ludziach,  infrastrukturze  oraz

gospodarce  wielkich  rozmiarów.  Nadal  największa  ilość  tragicznych  zdarzeń

skutkujących  śmiercią  bądź  też  ciężkimi  obrażeniami,  odnotowywana  jest

w zdarzeniach  drogowych,  szczególnie  na  drodze  krajowej  numer  8,  jak

również  na  drogach  wojewódzkich  przebiegających  przez  teren  naszego

powiatu. 

Większość zdarzeń, które miały miejsce na terenie powiatu dzierżoniowskiego,

miało charakter gminny, gdzie działania w tym zakresie prowadzone były przez

poszczególne  gminne  zespoły  zarządzania  kryzysowego  przy  udziale  służb,

inspekcji  i straży.  Powiatowy  Zespół  Zarządzania  Kryzysowego  prowadził

działania wspomagające w zakresie wymiany informacji, działań wspierających

oraz koordynujących. 

Do realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego Powiat posiada zasoby

sprzętu  i materiałów  zgromadzonych  w powiatowym  magazynie  obrony

cywilnej i powiatowym magazynie przeciwpowodziowym. 

Powiatowy  Zespół  Zarządzania  Kryzysowego  realizuje  zadania  w oparciu

o zapisy zawarte w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego.

W  Planie  przedstawiono  charakterystykę  zagrożeń  dla  Powiatu

Dzierżoniowskiego oraz procedury postępowania w odniesieniu do wystąpienia

określonych  zdarzeń.  Plan  wskazuje  struktury  i zasady  organizacyjne

podmiotów  odpowiedzialnych  za funkcjonowanie  Powiatu  Dzierzoniowskiego

w sytuacjach  kryzysowych.  Plan  w sposób  właściwy  określa  zasady

współdziałania admnistracji publicznej powiatu dzierżoniowskiego w zależności

od zakresu powstałego zagrożenia.

Powiatowy  Plan  Zarządzania  Kryzysowego  został  opracowania  zgodnie
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z procedurą z członkami Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jest

spójny  z innymi  dokumentami  planistycznymi  z obszaru  bezpieczeństwa.

Następnie  został  zatwierdzony przez  Wojewodę  Dolnośląskiego  w listopadzie

2019 r.

5. Obrona cywilna

Zasadniczym  celem  działania  obrony  cywilnej  w powiecie  dzierżoniowskim

jest :

1) rozwijanie  potencjału  struktur  obrony  cywilnej  w oparciu  o  istniejące

zasoby;

2) weryfikacja rzeczywistego stanu przygotowania struktur OC do realizacji

zadań obrony cywilnej w czasie wojny; 

3) doskonalenie działań przygotowawczych realizowanych w czasie  pokoju

w oparciu o istniejące przepisy i wytyczne w tym zakresie; 

4) kontynuowanie  działań  związanych  ze  zmianami  prawnymi  w ramach

procedowanego projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Realizacja zadań obrony cywilnej w roku 2019 skoncentrowana była na:

1) wdrażaniu systemowych rozwiązań ujętych w ustawie o ochronie ludności

i obronie cywilnej, po wejściu w życie ww. ustawy;

2) prowadzeniu  działań  związanych  z aktualizacją  planu  obrony  cywilnej

i planu ochrony zabytków;

3) doskonaleniu funkcjonowania Systemu Wykrywania  i Alarmowania oraz

Systemu Wczesnego Ostrzegania;

4) wsparcie  modernizacji  radiowego,  analogowego  systemu  alarmowania

i powiadamiania  ludności  dążąc  do  standardu  wyposażenia

w elektroniczne systemy alarmowe, umożliwiające emisję komunikatów

głosowych.

W ramach działań z obszaru obrony cywilnej i ochrony ludności w roku 2019

zrealizowano:
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• w  zakresie  wykrywania  zagrożeń,  ostrzegania  i alarmowania

przeprowadzono:

1) 10  treningów  w zakresie  realizacji  procedury  systemu  ostrzegania

i alarmowania województwa dolnośląskiego – uderzenia z powietrza;

2) 1  trening  dotyczący  akustycznego  systemu  wczesnego  ostrzegania

i alarmowania w powiecie dzierżoniowskim;

3) 2 wojewódzkie treningi w zakresie wymiany informacji pk. "Burza 19"

oraz "Wrzesień 2019";

4) 1 powiatowy trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania

pn. "Powiat 19".

• W zakresie szkolenia:

1) 28.02.2019r.  -  przeprowadzono  szkolenie  "Prognozowanie  zagrożeń

i obsługa  Systemu  Ostrzegania,  Alarmowania  i Informowania

Województwa Dolnośląskiego";

2) 10.04.2019r.  –  szkolenie  z zakresu  omówienia  procedur

powiadamiania  jednostek  w ramach  przeprowadzenia  ćwiczeń

powiatowych "Szkoła 2019";

3) 10.06.2019r.  –  szkolenie  z zakresu  omówienia  procedur  w związku

z przeprowadzeniem ćwiczeń "Szkoła 2019";

4) 12.06.2019r. - powiatowe ćwiczenia "Szkoła 2019", których głównym

założeniem  było  sprawdzenie  i weryfikacja  procedur  dotyczących

ewakuacji  osób  ze  strefy  zagrożenia,  przeprowadzenia  segregacji

rannych, a także udzielenia pomocy medycznej na miejscu zdarzenia

oraz dyslokacji poszkodowanych osób do specjalistycznych placówek

medycznych. w ramach ćwiczenia przeszkolono ok. 450 osób;

5) 9.08.2019r. – szkolenie z zakresu procedury zwalczania Afrykańskiego

Pomoru Świń;

6) 6.11.2019r.  –  szkolenie  we  współpracy  z Komendą  Powiatową

Państwowej  Straży  Pożarnej  na temat  wzrostu  ryzyka  powstania
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w okresie  jesienno-zimowym  pożarów  w mieszkaniach  i domach

jednorodzinnych oraz zagrożeń ze strony tlenku węgla;

7) 13.12.2019r.  –  szkolenie  z zakresu  procedury  zwalczania

Afrykańskiego  Pomoru  Świń  w związku  z wystąpieniem  choroby  na

terenie Dolnego Śląska.

• W zakresie kontroli:

przeprowadzono  2  kontrole  problemowe  w trybie  zwykłym.  Celem

kontroli  było  dokonanie  oceny  przygotowania  i realizacji  przedsięwzięć

w zakresie  obrony  cywilnej  i ochrony  ludności  wykonywanych  przez

szefów obrony cywilnej gminy Łagiewniki oraz miasta Bielawa.

6. Ochrona przeciwpowodziowa

Celem  ochrony  przeciwpowodziowej  jest  zapewnienie  systemowego,

skoordynowanego  i efektywnego  reagowania  powiatu  na  zagrożenie

powodziowe o skutkach wykraczjących poza granice jednej gminy lub takie,

które  wymagają  zaangażowania  sił  przekraczających  możliwości  reagującej

jednej  gminy,  a  także  funkcji  poszczególnych  organów  zapewniajacych

właściwe  prowadzenie  działań  głównie  w zakresie  odpowiedzialności  dot.

łączności,  opieki  medycznej,  ewakuacji,  zaopatrzenia  w wodę,  żywności,

pomocy  społecznej,  transportu,  energetyki,  alarmowania  i ostrzegania,

współpracy z mediami, finansowania , porządku publicznego i prawa.

Powiatowy  plan  operacyjny  ochrony  przed  powodzią  stanowi  jedno

z podstawowych  narzędzi  Starosty  Dzierżoniowskiego  oraz  Powiatowego

Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego podczas  działań w przypadku wystąpienia

powodzi na skalę wymagajacą koordynacji akcji ratowniczej i zaangażowania

w nią  sił  i środków  szczebla  powiatowego  i ponadpowiatowego.  W planie

zawarte  są  skuteczne  działania  Starosty  Dzierżoniowskiego  w zakresie

przygotowania się do powodzi, jak i ograniczenia jej skutków. Powiatowy Plan

Operacyjny  Ochrony  przed  Powodzią  stanowiący  wprawdzie  odrębne

opracowanie  jest  jednak  elementem  składowym  Powiatowego  Planu

Zarządzania Kryzysowego.
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7. Obronność

W roku 2019 Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, jednostki organizacyjne

oraz  przedsiębiorcy  wykonywali  zadania  obronne  wynikające  z ustawy

o powszechnym  obowiązku  obrony  Rzeczypospolitej  Polskiej,  aktów

wykonawczych  do  ustawy  oraz  Wytycznych  Starosty  Dzierżoniowskiego  do

działalności  w zakresie  pozamilitarnych  przygotowań  obronnych  w powiecie

dzierżoniowskim  w 2019  roku  oraz  „Planie  zasadniczych  przedsięwzięć

w zakresie  pozamilitarnych  przygotowań  obronnych  w powiecie

dzierżoniowskim w 2019 roku”. 

Zgodnie  z wytycznymi  i rocznym  planem  przedsięwzięć  Starosty

Dzierżoniowskiego zasadniczy wysiłek pozamilitarnych przygotowań obronnych

w 2019  r.  został  skoncentrowany  na:  planowaniu  obronnym;  kwalifikacji

wojskowej;  zabezpieczeniu  potrzeb  Sił  Zbrojnych  RP  i wojsk  sojuszniczych

w ramach HNS; realizacji zadań dotyczących militaryzacji; szkoleniu obronnym,

ze  szczególnym  uwzględnieniem  przeprowadzenia  powiatowo  -  gminnych

ćwiczeń obronnych pk „Październik 19”. 

Istotnym, nieplanowanym przedsięwzięciem był udział organów administracji

publicznej  szczebla  powiatowego  i gminnego,  terenowych  organów

administracji  wojskowej  oraz  jednostek  organizacyjnych  Policji,  w ćwiczeniu

przeprowadzonym  w listopadzie  2019  r.  przez  Sztab  Generalny  Wojska

Polskiego  w zakresie  realizacji  zadań  związanych  z prowadzeniem  Akcji

Kurierskiej  na  terenie  województwa  dolnośląskiego,  w tym  powiatu

dzierżoniowskiego,  w celu  doręczania  dokumentów  powołania  w przypadku

zarządzenia ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa. 

W roku 2019 w zakresie realziacji zadań obronnych zrealizowano:

• W zakresie uzupełnienia Sił Zbrojnych żołnierzami rezerwy w trybie Akcji

Kurierskiej:

◦ w  dniu  12  lutego  2019  r.  przeprowadzono  spotkanie  w sprawie

przeprowadzenia szkoleń z zakresu realizacji zadań dotyczących Akcji

Kurierskiej  dla  przedstawicieli  gmin  powiatu  oraz  pracowników
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Starostwa Powiatowego;

◦ w  dniach  13-19  luty  2019  r.  przeprowadzono  szkolenie  osób

odpowiedzialnych za natychmiastowe uzupełnienie Sił Zbrojnych;

◦ w dniu 28 lutego 2019 r. przeprowadzono szkolenie z realizacji zadań

z obszaru  Akcji  Kurierskiej  przy  udziale  przedstawiciela  Wojskowej

Komendy Uzupełnień w Kłodzku;

◦ 24  października  2019  r.  przeprowadzono  trening  Akcji  Kurierskiej

w ramach ćwiczenia "Październik 19";

◦ 12 listopada 2019 r. uruchomiono na podstawie decyzji Szefa Sztabu

Generalnego Akcję Kurierską na terenie powiatu dzierżoniowskiego;

◦ dokonano  aktualizacji  dokumentacji  Planu  Akcji  Kurierskiej  Powiatu

Dzierżoniowskiego; 

◦ opracowano sprawozdanie za rok 2019 w zakresie natychmiastowego

uzupełnienia Sił Zbrojnych;

◦ przeprowadzono  postępowania  wobec  pracowników  Starostwa

Powiatowego  w Dzierżoniowie  w zakresie  uzyskiwania  świadczeń

osobistych i rzeczowych wyznaczonych do pełnienia roli kurierów.

• W zakresie szkolenia obronnego:

◦ Przeprowadzono 2 treningi Stałego Dyżuru w dniach 15.05.2019r. oraz

23.10.2019 r.;

◦ Przeprowadzono  wojewódzki  trening  przeciwdziałania  zagrożeniom

w cyberprzestrzeni  dla  funkcjonowania  sieci  i systemów

teleinformatycznych w administracji publicznej pn. "Wrzesień 2019";

◦ Przeprowadzono  szkolenia  z zasad  przeprowadzenia  kwalifikacji

wojskowej w powiecie dzierżoniowskim w roku 2019;

• W  zakresie  odwoływania  się  od  obowiązku  pełnienia  czynnej  służby

wojskowej oraz Radnych Powiatu Dzierżoniowskiego:

◦ w dniu 3.01.2019 r. reklamowano 10 osób (8 radnych powiatowych,
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2 pracowników Starostwa Powiatowego);

◦ w dniu 3.01.2019 r.  zawiadomiono o ustaniu reklamowania 4 osób

(radni powiatowi);

◦ w dniu 30.09.2019 r. zawiadomiono o ustaniu reklamowania 1 osoby

(pracownik Starostwa Powiatowego).

• W zakresie  Punktu  Kontaktowego  HNS  –  Państwa-Gospodarza  (punkt

działa  w oparciu  o wydzielone  wydziały  Starostwa  Powiatowego  oraz

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego):

w miesiącu wrześniu  2019 roku na terenie powiatu dzierżoniowskiego

dokonano  aktualizacji  dokumentacji  Punktu  Kontaktowego  HNS  na

potrzeby realizacji  przedsięwzięć wykonywanych w ramach obowiązków

państwa-gospodarza oraz  planowania  użycia  sił  i środków do wsparcia

wojsk sojuszniczych.  Dane zostały przekazane do Wojskowej Komendy

Uzupełnień w Kłodzku.

• W zakresie kwalifikacji wojskowej:

w  okresie  od  5  marca  do  28  marca  2019  r.  (18  posiedzeń)  została

przeprowadzona kwalifikacja  wojskowa dla  Powiatu  Dzierżoniowskiego.

Przed Powiatową Komisją Lekarską stawiło się 380 mężczyzn z rocznika

2000, 13 mężczyzn z roczników starszych oraz 7 kobiet, w wyniku czego

Komisja  wydała  400  orzeczeń  w sprawie  zdolności  do  czynnej  służby

wojskowej.

W  ramach  dotacji  otrzymanej  na  ten  cel  od  Dolnośląskiego  Urzędu

Wojewódzkiego  na  realizację  zadania  wydatkowano  środki  finansowe

w wysokości 41.963,19 zł.

8. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Dzierżoniowskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2016-2019

W ramach  realizacji  powyższego  programu  powiat  dzierżoniowski  złożył  do

Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  wniosek

o dofinansowanie  w formie  dotacji  przedsięwzięcia  obejmującego
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termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza

w Dzierżoniowie.  Inwestycja  obejmuje  ocieplenie  ścian  i wymianę  kotła  na

kocioł  gazowy  kondensacyjny  z automatyką  pogodową.  Planowane  jest

uzyskanie  dofinansowania  w wysokości  90%  kosztów  kwalifikowanych

przedsięwzięcia.

Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków ich rozpatrywanie jeszcze nie

zakończyło się.

9. Strategia Rozwoju Oświaty Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 
2005 – 2019

Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach Strategii w 2019 roku.

Rada  Powiatu  Dzierżoniowskiego  uchwaliła  na  sesji  w dniu  25  października

2005  roku  Strategię  Rozwoju  Oświaty  Powiatu  Dzierżoniowskiego  na  lata

2005–2019.

W dokumencie przyjęto do realizacji następujące cele strategiczne:

1. Podniesienie  jakości  edukacji  i dostosowanie  jej  do  standardów

europejskich.

2. Wyrównanie  szans  edukacyjnych  dzieci  i młodzieży  na  wszystkich

poziomach  kształcenia  niezależnie  od  jej  pochodzenia  i miejsca

zamieszkania  ze  szczególnym  uwzględnieniem  promocji  uzdolnień

i talentów młodzieży.

3. Zapewnienie  drożności  systemu  kształcenia  w perspektywie  edukacji

ustawicznej.

4. Dostosowanie  systemu  oświatowego  w powiecie  do  wyzwań

społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

5. Stworzenie  warunków  do  rozwoju  samorządności  i samorealizacji

młodzieży.

6. Rozwijanie  aktywnej  współpracy  różnych  podmiotów  lokalnego  życia

gospodarczego, społecznego i politycznego na rzecz edukacji.

7. Zwiększenie efektywności zarządzania oświatą na poziomie powiatu.
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Natomiast do priorytetów polityki oświatowej zaliczono:

• zasadę równości szans edukacyjnych

• poprawę jakości kształcenia

• promowanie szczególnych uzdolnień i talentów

• wzrost efektów w postaci poprawy jakości życia mieszkańców i rozwoju

społeczno-gospodarczego powiatu.

Poziom realizacji celów strategicznych wraz z priorytetami polityki oświatowej

wygląda następująco:

Podnoszenie w 2019 roku poziomu kształcenia i jakości edukacji w szkolnictwie

ponadpodstawowym ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży uzdolnionej:

Na  bieżąco  dostosowywany  był  rodzaj  i charakter  szkół  do  lokalnego

i regionalnego  rozwoju  gospodarczego.  W związku  z dużą  zmiennością

zapotrzebowania rynku pracy,  szkoły przy planowaniu kierunków kształcenia

brały  pod  uwagę  raporty  Powiatowego  Urzędu  Pracy  oraz  zapotrzebowanie

pracodawców.

Stan  obiektów  szkolnych,  a  zwłaszcza  baza  dydaktyczna  placówek  uległa

znacznej  poprawie.  Placówki  inwestowały  również  w pomoce  dydaktyczne,

które pozwoliły osiągać lepsze wyniki nauczania.

Władze powiatu systematycznie motywowały uczniów do nauki, między innymi

poprzez  program  stypendialny  skierowany  do  najzdolniejszych  uczniów.  Na

koniec roku szkolnego przyznane zostało uczniom liceów ogólnokształcących

oraz uczniom techników – stypendium „Złoty  Prymus”,  natomiast  uczniowie

szkół  branżowych  otrzymali  stypendium  o  nazwie  „Złota  Nadzieja”.  Z kolei

uczniom, którzy mieli na swoim koncie wybitne osiągnięcia w jakiejś określonej

dziedzinie, przyznano stypendium jednorazowe - Złoty Talent. Liczba wniosków

do  przyznania  nagród  z roku  na  rok  rośnie,  co  oznacza,  że  ten  rodzaj

motywacji przynosi określone rezultaty.

Wszystkie szkoły zaangażowane były w projekty międzynarodowe i korzystały

z dostępności projektów unijnych. Przyniosło to wymierne korzyści w postaci
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wymiany wiedzy i kompetencji, ale także wzbogaciło bazę dydaktyczną.

W omawianym czasie rozwijano wachlarz zajęć pozalekcyjnych oraz inne formy

zajęć  dodatkowych.  Miało  to  miejsce  w ramach  Powiatowych  Grantów

Oświatowych,  a  także  dzięki  pracy  nauczycieli  pasjonatów,  prowadzących

zajęcia pozalekcyjne. 

Rozwój  w 2019  roku  edukacji  językowej  i informatycznej  w szkolnictwie

ponadgimnazjalnym:

W  zakresie  edukacji  językowej  i informatycznej  powiecie  dzierżoniowskim

wystąpiły zmiany podnoszące zarówno wyniki kształcenia w tych dziedzinach,

jak i poziom usług edukacyjnych. Szkoły dysponują sprzętem komputerowym

o wysokich parametrach technicznych.

Każda z placówek ma szerokopasmowy dostęp do Internetu,  bardzo dobrze

wyposażone pracownie komputerowe, które na bieżąco są modernizowane.

Podobny  postęp  nastąpił  w doskonaleniu  kadry  nauczycielskiej  w zakresie

wykorzystania  technologii  informacyjnej  i komputerowej  na  zajęciach

lekcyjnych.  Szkoły  dysponują  tablicami  multimedialnymi,  sprzętem

komputerowym  wyposażonym  w niezbędne  oprogramowania.  Baza

informatyczno – komputerowa, zwłaszcza w szkołach zawodowych rozwija się

dzięki projektom, które w 2019 r. były realizowane.

We wszystkich szkołach biblioteki funkcjonują jako centra multimedialne.

W  każdej  szkole  funkcjonuje  dziennik  elektroniczny  oraz  oprogramowanie

służące  rozwojowi  uczniów,  ułatwiające  prace  nauczycielom  i szkolnej

administracji.

Zapewnienie w 2019 roku równych szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

niezależnie  od  jej  pochodzenia,  miejsca  zamieszkania  i stopnia

niepełnosprawności.

Powiat dzierżoniowski kładł duży nacisk na likwidację barier architektonicznych,

napotykanych  przez  podopiecznych  w placówkach  oświatowych.  Do

dostosowanych  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  ruchowo  dwóch  liceów

44



ogólnokształcących  dołączył  Specjalny  Ośrodek  Szkolno-  Wychowawczy

w Piławie Górnej. Od sierpnia 2019 r. w budynku ośrodka funkcjonuje winda.

W zakresie  poradnictwa  i pomocy  psychologiczno–pedagogicznej  na  bieżąco

organizowano różnego rodzaju warsztaty dla nauczycieli, pedagogów szkolnych

i psychologów  pracujących  w szkołach.  Ponadto  powiat  dzierżoniowski

realizował  kolejny  rok  rządowy program „Za życiem” w zakresie  wczesnego

wspomagania rozwoju oraz opieki nad ciężarnymi uczennicami. Realizacja tego

programu  ujawniła,  jak  duże  potrzeby  są  w powiecie  dzierżoniowskim

w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i jak ograniczone są możliwości

służby zdrowia w tym względzie.

Zapewnienie  w 2019  roku  warunków  rozwoju  edukacji  ustawicznej  w celu

uzyskania drożności systemu kształcenia:

Realizacja  tego  celu  strategicznego  okazała  się  w praktyce  bardzo  trudna,

głównie z powodu spadku popularności kształcenia w szkołach policealnych dla

dorosłych. Kształcenie dorosłych zostało w zasadzie przejęte przez szkolnictwo

niepubliczne,  oferujące  formy  kształcenia  na  dogodnych  i elastycznych  dla

uczniów  zasadach.  Niemniej  jednak  w strukturze  Zespołu  Szkół  nr  2

w Dzierżoniowie  także  w 2019  r  naboru  dokonało  Liceum  dla  dorosłych,

pracujące w systemie weekendowym. Zainteresowaniem cieszą się także kursy

kwalifikacyjne  prowadzone  w podobnym  systemie  przez  Zespół  Szkół  nr  3

w Dzierżoniowie.

Partnerstwo edukacyjne w wyżej wymienionym zakresie  udało  się  zbudować

z Powiatowym  Urzędem  Pracy,  zwłaszcza  w kwestii  monitorowania

zainteresowania usługami edukacyjnymi osób bezrobotnych. Tutaj na bieżąco

występował przepływ informacji. Ponadto nawiązano współpracę

pomiędzy  szkołami  i Powiatowym  Urzędem  Pracy  w ramach  doradztwa

związanego z wyborem dalszej drogi kształcenia.

Ze zmiennym powodzeniem udawało się szkołom zawodowym nawiązywanie

współpracy z zakładami pracy niezrzeszonymi w cechach rzemiosł.  Udało się

jednak w 2019r. odnowić współpracę powiatu dzierżoniowskiego z Wałbrzyską
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Specjalną  Strefą  Ekonomiczną  „Invest-Park”  Sp.  z  o.o.  oraz  zaktywizować

szkoły, które należą do Klastra Edukacyjnego WSSE „Invest-Park” Sp. z o.o.

Szkoły  zawodowe także w 2019 r.  pozyskały  środki  na realizację  projektów

unijnych  Erasmus+ oraz  POWER.  Projekty  te  są  doskonałym pomostem do

zacieśniania  współpracy  z lokalnymi  przedsiębiorcami,  bądź  większymi

zakładami produkcyjnymi, ale przede wszystkim dają młodzieży oraz kadrze

pedagogicznej możliwość rozwijania swoich kompetencji w zakresie znajomości

lokalnych, polskich i zagranicznych rynków pracy.

Animacja i wspieranie działalności samorządowej młodzieży:

W 2019 roku aktywnie działał Powiatowy Program Aktywności Młodzieży (PAM).

Jest to nowatorska inicjatywa powiatu dzierżoniowskiego i przykład inspirującej

współpracy samorządów lokalnych, instytucji  państwowych i osób fizycznych.

PAM  to  także  długofalowe  przedsięwzięcie  budujące  poczucie  wspólnej

odpowiedzialności ludzi dorosłych za tworzenie dzieciom i młodzieży dobrych

i bezpiecznych warunków rozwoju. Na Facebooku funkcjonuje bardzo aktywnie

strona  PAM,  na  której  szkoły  umieszczają  informacje  o  przedsięwzięciach

realizowanych  w zakresie  poszczególnych  obszarów  działań.  Strona  jest

odzwierciedleniem pozaszkolnej działalności placówek.

Stworzenie efektywnego systemu zarządzania oświatą na poziomie powiatu.

Ten  cel  strategiczny  został  w dużej  mierze  osiągnięty.  W Wydziale  Edukacji

Starostwa  Powiatowego  zatrudnione  są  osoby  z odpowiednio  wysokimi

kwalifikacjami do sprawowania nadzoru w zakresie prowadzenia monitoringu,

ewaluacji i badania jakości pracy szkół i placówek oświatowych.

Współpraca  z jednostkami  oświatowymi  układała  się  właściwie.  Wdrożony

elektroniczny  system  komunikacji  z placówkami,  a  także,  elektroniczny

zbiorczy arkusz organizacyjny jako narzędzie kontroli, monitoringu i ewaluacji

działa  sprawnie.  Właściwie  działa  jednolity  system  obliczania  średniego

wynagrodzenia dla nauczycieli.

Ustalenie zasad współpracy różnych podmiotów lokalnego życia gospodarczego,

społecznego i politycznego na rzecz edukacji samorząd nieprzerwanie stara się
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nawiązywać  i utrzymywać  relacje  z właścicielami  podmiotów  gospodarczych.

Niestety  obecnie  nasi  lokalni  przedsiębiorcy  nie  angażują  się  jeszcze

w odpowiedni  sposób  w rozwój  edukacji  na  terenie  powiatu.  Dobrze  rokuje

natomiast współpraca z wałbrzyską strefą ekonomiczną. 

W 2019 roku Strategia Rozwoju Oświaty Powiatu Dzierżoniowskiego dobiegła

końca. W ramach przygotowań do powstania nowego dokumentu o walorach

strategicznych powiat dzierżoniowski wziął udział w projekcie Ośrodka Rozwoju

Edukacji w Warszawie - „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego

w zarządzaniu  oświatą  ukierunkowanym  na  rozwój  szkół  i kompetencji

kluczowych  uczniów”,  którego  efektem  finalnym  było  opracowanie

harmonogramu  działań  rozwojowych  prowadzących  do  wypracowania

strategicznej wizji rozwoju lokalnej oświaty ze szczególnym uwzględnieniem:

 optymalizacji  doskonalenia nauczycieli  z wykorzystaniem procesowego

wspomagania, jako odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby rozwojowe,

 organizacji kształcenia w obszarze szczególnych potrzeb edukacyjnych

z wykorzystaniem lokalnych zasobów,

 działań  zapewniających  optymalną  sieć  placówek  edukacyjnych  oraz

promocji szkół branżowych.

Pomyślna realizacja harmonogramu działań rozwojowych powinna doprowadzić

do powstania  Planu Rozwoju Oświaty  Powiatu Dzierżoniowskiego na kolejne

lata.

Szkolnictwo publiczne w powiecie dzierżoniowskim

Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat

dzierżoniowski  od  dnia  1  września  2019r.  z uwzględnieniem  klas

dotychczasowych publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz klas

dotychczasowych  publicznych  czteroletnich  techników  przyjęty  uchwałą  nr

VIII/65/19 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 czerwca 2019r.

Czteroletnie licea ogólnokształcące z klasami dotychczasowych 
trzyletnich liceów ogólnokształcących dla absolwentów gimnazjów

1. Liceum  Ogólnokształcące  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi  im.  Bolesława
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Chrobrego w Bielawie (w którym są prowadzone klasy dotychczasowego

trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im.

Bolesława  Chrobrego  w  Bielawie),  siedziba:  ul.  Szkolna  5,  58-260

Bielawa

2. I  Liceum Ogólnokształcące  im.  Jędrzeja  Śniadeckiego w Dzierżoniowie

(w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego I Liceum

Ogólnokształcącego  im.  Jędrzeja  Śniadeckiego  w  Dzierżoniowie),

siedziba: ul. Piłsudskiego 10, 58-200 Dzierżoniów

3. II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie (w którym

prowadzone  są  klasy  dotychczasowego  trzyletniego  II  Liceum

Ogólnokształcącego  im.  Jana  Pawła  II  w  Dzierżoniowie),  siedziba:  ul.

Garncarska 1, 58-200 Dzierżoniów

Czteroletnie licea ogólnokształcące dla dorosłych, w tym z klasami 
dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących dla 
absolwentów gimnazjów

 II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dzierżoniowie (w którym są

prowadzone  klasy  dotychczasowego  trzyletniego  II  Liceum

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dzierżoniowie), wchodzące w skład

Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie,

siedziba: ul. Garncarska 1, 58-200 Dzierżoniów

 III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dzierżoniowie, wchodzące

w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej

w Dzierżoniowie, siedziba: ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów

Pięcioletnie technika z klasami dotychczasowych czteroletnich 
techników dla absolwentów gimnazjów

1. Technikum w Bielawie (w którym są prowadzone klasy dotychczasowego

czteroletniego Technikum w Bielawie), wchodzące w skład Zespołu Szkół

i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, siedziba ul. Żeromskiego

41, 58-260 Bielawa

2. Technikum  Nr  1  w  Dzierżoniowie  (w  którym  są  prowadzone  klasy

dotychczasowego  czteroletniego  Technikum  Nr  1  w  Dzierżoniowie),
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wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza

w Dzierżoniowie, siedziba: ul. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów

3. Technikum  Nr  2  w  Dzierżoniowie  (w  którym  są  prowadzone  klasy

dotychczasowego  czteroletniego  Technikum  Nr  2  w  Dzierżoniowie),

wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

w Dzierżoniowie, siedziba: ul. Piłsudskiego 24, 58-200 Dzierżoniów

4. Technikum  Nr  3  w  Dzierżoniowie  (w  którym  są  prowadzone  klasy

dotychczasowego  czteroletniego  Technikum  Nr  3  w  Dzierżoniowie),

wchodzące  w  skład  Zespołu  Szkół  Nr  3  im.  Kombatantów

Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie, siedziba ul. Słowiańska 6, 58-

200 Dzierżoniów

5. Technikum  w  Pieszycach  (w  którym  są  prowadzone  klasy

dotychczasowego  czteroletniego  Technikum  w  Pieszycach)  wchodzące

w skład Zespołu Szkół im. ks.  Jana Dzierżonia w Pieszycach,  siedziba:

ul. Mickiewicza 1

Trzyletnie branżowe szkoły I stopnia

1. Branżowa Szkoła I Stopnia w Bielawie, wchodząca w skład Zespołu Szkół

i  Placówek  Kształcenia  Zawodowego  w  Bielawie,  siedziba:  ul.

Żeromskiego 41, 58-260 Bielawa

2. Branżowa Szkoła  I  Stopnia  Nr  1 w Dzierżoniowie,  wchodząca w skład

Zespołu  Szkół  Nr  1  im.  prof.  Wilhelma  Rotkiewicza  w  Dzierżoniowie,

siedziba: ul. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów

3. Branżowa Szkoła  I  Stopnia  Nr  2 w Dzierżoniowie,  wchodząca w skład

Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie,

siedziba: il. Piłsudskiego 24, 58-200 Dzierżoniów

4. Branżowa Szkoła I  Stopnia w Pieszycach,  wchodząca w skład Zespołu

Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach, siedziba: ul. Mickiewicza 1,

58-200 Dzierżoniów
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Szkoły policealne dla osób posiadających wykształcenie średnie lub 
wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 
2,5 roku

1. Szkoła  Policealna  w  Bielawie,  wchodząca  w  skład  Zespołu  Szkół

i Placówek  Kształcenia  Zawodowego  w  Bielawie,  siedziba:

ul. Żeromskiego 41, 58-260 Bielawa

2. Szkoła  Policealna  Nr  3  w Dzierżoniowie,  wchodząca  w  skład  Zespołu

Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie, siedziba:

ul. Piłsudskiego 24, 58-200 Dzierżoniów

3. Szkoła  Policealna  Nr  2  w Dzierżoniowie,  wchodząca  w  skład  Zespołu

Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie,

siedziba: ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów

4. Szkoła Policealna w Pieszycach, wchodząca w skład Zespołu Szkół im.

ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach

Ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne

1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Dzierżoniowie, wchodząca w skład

Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w Dzierżoniowie,

ul. Nowowiejska 74 i 76

2. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Piławie Górnej, wchodząca w skład

Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  im. ks.  Jana

Twardowskiego w Piławie Górnej, siedziba: ul. Szkolna 6, 58-240 Piława

Górna

Trzyletnie branżowe szkoły I stopnia specjalne

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 3 w Dzierżoniowie, wchodząca w skład

Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w Dzierżoniowie,  siedziba:

ul. Nowowiejska 74 i 76, 58-200 Dzierżoniów

Trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy

1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Dzierżoniowie, wchodząca

w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie,

siedziba: ul. Nowowiejska 74 i 76, 58-200 Dzierżoniów
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2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Piławie Górnej, wchodząca

w  skład  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  im. ks.  Jana

Twardowskiego w Piławie Górnej, siedziba: ul. Szkolna 6, 58-240 Piława

Górna

Uczniowie w szkołach prowadzonych przez powiat dzierżoniowski od 
września 2019r.

Nazwa szkoły/zespołu Typ szkoły Profil/zawód w
którym kształci

szkoła

Liczba
oddziałów

ogółem

Liczba
uczniów
ogółem

Liceum Ogólnokształcące z 
Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Bolesława Chrobrego w Bielawie

liceum 
ogólnokształcące
dla młodzieży

ogólnokształcący 9 211

I Liceum Ogólnokształcące im. 
Jędrzeja Śniadeckiego w 
Dzierżoniowie

liceum 
ogólnokształcące
dla młodzieży

ogólnokształcący
15 402

II Liceum Ogólnokształcące im. 
Jana Pawła II w Dzierżoniowie

liceum 
ogólnokształcące
dla młodzieży

ogólnokształcący
21 591

Zespół Szkół Nr 1 im. prof. 
Wilhelma Rotkiewicza w 
Dzierżoniowie

technikum dla 
młodzieży

technik 
automatyk
technik elektryk
technik 
informatyk
technik 
mechanik
technik 
mechatronik

17 472

Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Dzierżoniowie

liceum 
ogólnokształcące
dla dorosłych

ogólnokształcący 2 56

Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Dzierżoniowie

Branżowa Szkoła
I stopnia

blacharz 
samochodowy 
cukiernik 
elektromechanik 
pojazd 
samochodowych

elektryk
fryzjer 
kucharz
mechanik 
pojazdów 
samochodowych
monter sieci, 
instalacji i sanit. 
murarz-tynkarz 
sprzedawca
stolarz
ślusarz

10 266

Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Dzierżoniowie

technikum dla 
młodzieży

technik 
hotelarstwa 
technik żywienia
i usług 
gastronomicznyc

9 205
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Nazwa szkoły/zespołu Typ szkoły Profil/zawód w
którym kształci

szkoła

Liczba
oddziałów

ogółem

Liczba
uczniów
ogółem

h 
technik usług 
fryzjerskich

Zespół Szkół Nr 3 im. 
Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej w Dzierżoniowie

technikum dla 
młodzieży

technik 
ekonomista
technik 
handlowiec
technik 
architektury 
krajobrazu
technik logistyk
technik geodeta
technik spedytor

21 589

Zespół Szkół i Placówek 
Kształcenia Zawodowego w 
Bielawie

technikum dla 
młodzieży

technik 
informatyk
 technik 
mechanik
technik 
pojazdów 
samochodowych
technik urządzeń
i systemów 
energetyki 
odnawialnej
technik fotografii
i multimediów
fototechnik

13 362

Zespół Szkół im. ks. Jana 
Dzierżonia w Pieszycach

technikum dla 
młodzieży

technik 
hotelarstwa
technik 
technologii 
żywności technik
spedytor

4 86

Ogółem wszystkie szkoły 121 3240
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Uczniowie w szkołach specjalnych prowadzonych przez powiat 
dzierżoniowski od września 2019r.

Nazwa Placówki Oświatowej Liczba oddziałów Liczba uczniów 
Liczba

wychowankó
w

Liczba dzieci
z zesp. rew-

wych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy 
w Dzierżoniowie

11 69 14 1

Szkoła podstawowa 5 27

Szkoła specjalna 
przysposabiająca do pracy

4 19

Branżowa szkoła i stopnia 2 23

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Piławie 
Górnej

8 48 19 2

Szkoła podstawowa 7 39

Szkoła specjalna 
przysposabiająca do pracy

1 9

ogółem 19 117 33 3

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez powiat dzierżoniowski od września 2019r.

lp
Szkoła/Placówka

Oświatowa
Liczba nauczycieli Ogółem liczba etatów nauczycieli

1 LO Bielawa 30 23,01

2 ILO Dzierżoniów 35 30,01

3 II LO Dzierżoniów 45 39,4

4 ZSIPKZ Bielawa 40 32,02

5 ZS Nr 1 Dzierżoniów 39 31,48

6 ZS Nr 2 Dzierżoniów 43 31,58

7 ZS Nr 3 Dzierżoniów 28 41,41

8 ZS Pieszyce 20 18,46

9
SOSzW Dzierżoniów + 
Internat 

29 25,96

10
SOSzW Piława Górna + 
Internat 30 25

11 Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna 
Powiatowego Centrum 

28 24,2
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lp Szkoła/Placówka
Oświatowa

Liczba nauczycieli Ogółem liczba etatów nauczycieli

Poradnictwa 
Psychologiczno-
Pedagogicznego i 
Doradztwa Edukacyjnego

RAZEM 367 321,53

Liczba etatów na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

lp
Szkoła/Placówka

Oświatowa
Kontraktowy Mianowany Dyplomowany

1 LO Bielawa 1 5,09 15,5

2 ILO Dzierżoniów 0,61 4,65 24,75

3 II LO Dzierżoniów 6,84 9,32 23,24

4 ZSIPKZ Bielawa 2,75 6,34 21,9

5 ZS Nr 1 Dzierżoniów 0,5 9,15 21,83

6 ZS Nr 2 Dzierżoniów 1 8,67 21,29

7 ZS Nr 3 Dzierżoniów 3 4,31 30,55

8 ZS Pieszyce 0 1 17,46

9 SOSzW Dzierżoniów  2,06 6,56 15,95

10
SOSzW Piława Górna + 
Internat 

2 10,5 12,39

11

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna Powiatowego 
Centrum Poradnictwa 
Psychologiczno-
Pedagogicznego i Doradztwa 
Edukacyjnego

0 5 16,2

RAZEM 19,76 70,59 221,06

Wydatki a subwencja w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
powiat dzierżoniowski w 2019r.

Przewidywany standard A x Di = 5 569,58369 (finansowy standard x 
wskaźnik korygujący)

L.P
Nazwa szkoły / placówki

oświatowej

Przewidywana
wysokość subwencji

oświatowej

Wykonanie budżetu
* 31.12.2019 rok 

Różnica (kolumna 3 –
kolumna 4)

1 LO w Bielawie 1 391 233,51 2 168 056,00 -776 822,49
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L.P
Nazwa szkoły / placówki

oświatowej

Przewidywana
wysokość subwencji

oświatowej

Wykonanie budżetu
* 31.12.2019 rok 

Różnica (kolumna 3 –
kolumna 4)

2 I LO w Dzierżoniowie 2 564 377,58 2 759 033,60 -194 656,02

3 II LO w Dzierżoniowie 3 169 985,14 3 642 387,00 -472 401,86

4 ZSiPKZ w Bielawie 2 554 709,36 3 301 893,06 -747 183,70

5 ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 3 423 538,61 3 026 785,12 396 753,49

6 ZS Nr 2 w Dzierżoniowie 2 497 558,66 2 729 389,55 -231 830,89

7 ZS Nr 3 w Dzierżoniowie 3 859 090,19 3 749 243,31 109 846,88

8 ZS w Pieszycach 1 450 398,42 1 922 524,05 -472 125,63

9 SOSW w Dzierżoniowie 2 465 957,19 3 275 417,99 -809 460,80

10 SOSW w Piławie Górnej 2 418 859,96 3 591 904,13 -1 173 044,17

11 PCPPPiDE w Dzierżoniowie 2 247 826,92 2 063 120,37 184 706,55

RAZEM: 28 043 535,54 32 229 754,18 -4186218,64

*z wyłączeniem: projektów unijnych, inwestycji, Rządowych programów, Nagród Starosty, Nagród 

Dyrektora, Stypendiów, ZFŚS emerytów i rencistów, grantów oświatowych, ubezp. zdrowotnego 

uczniówz uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw

Dotacje udzielone szkołom i placówkom niepublicznym w 2019 roku

Szkoła Typ Rozdział
Plan po

zmianach Wykonanie
Specjalna Przyszpitalna Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia 
w Pieszycach

szkoła 
podstawowa 80102 597 710,00 597 709,86

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne 
Wzgórza” w Dobrocinie

szkoła 
podstawowa

80102 483 430,00 483 429,88

rozdział 80102 razem 1 081 140,00 1 081 139,74

Specjalna Przyszpitalna Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia 
w Pieszycach (Klasy Gimnazjalne)

gimnazjum 80111 97 086,00 97 086,66

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne 
Wzgórza” w Dobrocinie (Oddział Gimnazjalny)

gimnazjum 80111 81 706,00 81 705,44

rozdział 80111 razem 178 792,00 178 792,10

Policealna Szkoła w Dzierżoniowie (ul.Sikorskiego 2, 
ROLBUD Krzysztof Sosa)

technik 
administracji

80116 46 300,00 46 299,60

Prywatna Szkoła Policealna dla dor. "Twoja Szkoła" 
w Dzierżoniowie (Dzierżoniów ul.Garncarska 3- 
A.Cysewska -Kubala)

technik 
administracji, 
technik BHP

80116 27 094,00 27 093,84

rozdział 80116 razem 73 394,00 73 393,44
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Szkoła Typ Rozdział
Plan po

zmianach Wykonanie
Branżowa Szkoła i stopnia CRzR i MP w Bielawie 
(ul.Polna 2 )

branżowa szkoła 
i stopnia 
(młodociani)

80117 480 526,00 480 525,19

kl. i zawód ust. 25
Szkoła Wielobranżowa w Bielawie ( ul.Wolności 105- 
Daria Michalska)

branżowa szkoła 
i stopnia 
(młodociani)

80117 251 094,00 251 094,15

branżowa szkoła 
i stopnia

rozdział 80117 razem 731 620,00 731 619,34

Prywatne LO dla dorosłych w Bielawie ul.Wolności 105 
Daria Michalska

ogólny 80120 17 970,00 17 969,82

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie (ul. 
Wolności 105- D.Michalska)

LO dla młodziezy 80120 194 835,00 194 834,30

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dor. "Twoja 
Szkoła" w Dzierżoniowie (Dzierżoniów ul.Garncarska 2, 
A.Cysewska -Kubala)

ogólny 80120 89 095,00 89 094,84

rozdział 80120 razem - - 301 900,00 301 898,96

Branżowa Szkoła i stopnia CRzR i MP w Bielawie 
(ul.Polna 2 ) ZSZ (młodociani) 80130 80 416,00 80 415,55

Szkoła Wielobranżowa w Bielawie ( ul.Wolności 105- 
Daria Michalska)

ZSZ (młodociani) 80130 30 362,00 30 361,60

rozdział 80130 razem 110 778,00 110 777,15

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy 
"Bajeczne Wzgórza" w Dobrocinie

umiarkowany 80134 219 131,00 219 130,56

rozdział 80134 razem 219 131,00 219 130,56

Branżowa Szkoła i stopnia CRzR i MP w Bielawie 
(ul.Polna 2 )

uczniowie ze 
specjalymi 
potrzebami

80152 203 094,00 203 093,66

Szkoła Wielobranżowa w Bielawie ( ul.Wolności 105- 
Daria Michalska) niepełnosprawni 80152 0,00 0,00

rozdział 80152 razem - - 203 094,00 203 093,66

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Bielawie (Anna Salij - Szyszka Bielawa ul.Piastowska 
18 /S2)

wczesne 
wspomaganie 
rozwoju

85404 168 644,00 168 644,25

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna "Promyk Słońca" w Dzierżoniowie, ul. 
Ząbkowicka 70

wczesne 
wspomaganie 
rozwoju

85404 305 941,00 305 940,51

CENTRUM WSPOMAGANIA ROZWOJU - Niepubliczna 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dzierżoniowie,
ul. Szarych Szeregów 2c, Katarzyna Ciostek

wczesne 
wspomaganie 
rozwoju

85404 192 056,00 192 056,04

rozdział 85404 razem 666 641,00 666 640,80

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy 
w Dzierżoniowie ul.Świdnicka 26

uczn. realizujący 
ob..szkolny

85419 1 476 470,00 1 476 469,75

rozdział 85419 razem 1 476 470,00 1 476 469,75

Ogółem 5 042 960,00 5 042 955,50

Wspieranie uczniów uzdolnionych w roku 2019

Powiat  dzierżoniowski  wspiera  uzdolnionych  uczniów  poprzez  program

stypendialny  przyjęty  Uchwałą  Nr  XLVI/282/10  Rady  Powiatu

Dzierżoniowskiego  w dniu  27  kwietnia  2010r.  w sprawie  przyjęcia  lokalnego

programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez

powiat dzierżoniowski.
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Program realizuje się poprzez:

1) Program  stypendialny  dla  uzdolnionych  uczniów  szkół  gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych „ZŁOTY PRYMUS”;

2) Program  promujący  wybitne  osiągnięcia  uczniów  szkół  gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych „ZŁOTY TALENT”;

3) Program  motywacyjny  dla  uczniów  zasadniczych  szkół  zawodowych

„ZŁOTA NADZIEJA”.

Łącznie za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019 stypendia otrzymało 263

uczniów na kwotę 79 800,00 zł, w tym:

• Złoty Prymus – 232 stypendia na łączną kwotę 74 000,00 zł

• Złota Nadzieja – 29 stypendiów na łączną kwotę 4 550,00 zł

• Złoty Talent – 10 stypendiów na łączną kwotę 1 250,00 zł.

Powiatowe Granty Oświatowe

Program Powiatowych Grantów Oświatowych funkcjonuje od 2008r. 

Zgodnie  z regulaminem  grantów  przyjętym  uchwałą  nr  22/53/15  Zarządu

Powiatu  Dzierżoniowskiego  z dnia  21.05.2015r.  przez  „grant”,  którego

realizacja  może  podlegać  finansowaniu,  należy  rozumieć  zadanie  związane

z realizacją:

1) programów  dotyczących  pracy  dydaktycznej  i wychowawczej,

podnoszących jakość pracy szkoły (placówki), 

2) międzyszkolnych programów rozwijających zainteresowania i uzdolnienia

młodzieży, 

3) środowiskowych  działań  związanych  z profilaktyką  patologii  wśród

młodzieży,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  zjawisk  brutalności  życia,

przemocy  i przestępczości,  uzależnień,  destrukcyjnego  wpływu  grup

psychomanipulacyjnych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

4) różnych  form  wypoczynku  połączonego  z realizacją  atrakcyjnych

programów  wychowawczych  i rekreacyjno-wypoczynkowych,  które  są
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kontynuacją całorocznej pracy wychowawczej szkoły (placówki), 

5) międzyszkolnych  olimpiad  przedmiotowych,  turniejów  i konkursów

przedmiotowych, 

6) międzyszkolnych  imprez,  festiwali,  przeglądów,  konkursów,  

w  szczególności  w zakresie  edukacji  europejskiej,  kulturalnej,

regionalnej,  obywatelskiej,  prozdrowotnej,  ekologicznej,  filozoficznej,

informatycznej, promujących aktywność i twórcze osiągnięcia młodzieży,

7) programów  zajęć  pozalekcyjnych  rozwijających  uzdolnienia

i zainteresowania młodzieży, 

8) projektów dotyczących rozwoju kultury fizycznej, 

9) konferencji i szkoleń związanych z realizacją polityki oświatowej powiatu

dzierżoniowskiego.

Granty oświatowe przyznane w 2019 roku

Lp.
Szkoła/

Placówka
Oświatowa

Ilość zadań
od

1.1.2019 
do31.08.20

19

Wartość 
w zł

Ilość zadań 
od

01.09.2019
do 31.12

2019

Wartość 
w zł

Ogółem 
Ilość zadań 
w 2019 roku

Ogółem wartość 
w 2019 roku (zł)

1
LO z oddz. 
dwujęzycznymi 
Bielawa

6 4 550,00 6 6 100,00 12 10 650,00

2 I LO Dzierżoniów 6 6 000,00 6 9 300,00 12 15 300,00

3 II LO Dzierżoniów 7 5 600,00 4 7 000,00 11 12 600,00

4 ZSiPKZ Bielawa 6 8 300,00 3 6 750,00 9 15 050,00

5
ZS Nr 1 
Dzierżoniów

6 5 200,00 1 1 500,00 7 6700

6 ZS Nr 2 
Dzierżoniów

8 7 500,00 6 6 100,00 14 13 600,00

7
ZS Nr 3 
Dzierżoniów

8 8 900,00 3 2 600,00 11 11 500,00

8 ZS Pieszyce 6 4 800,00 2 2 200,00 8 7 000,00

9
SOSzW 
Dzierżoniów

8 5 300,00 7 5 800,00 15 11 100,00

10 SOSzW Piława 
Górna

6 7 900,00 5 7 800,00 11 15 700,00

11
PC PPPiDE 
Dzierżoniów

1  800,00 0 0,00 1  800,00

RAZEM 68 64 850,00 43 55 150,00 111 120 000,00
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Projekty realizowane w szkołach i placówkach powiatu 
dzierżoniowskiego w roku 2019

Projekt pn. “Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez 
wyposażenie  i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu 
Powiatu Dzierżoniowskiego”.  

Projekt  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej,  Europejskiego

Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w ramach  Regionalnego  Programu

Operacyjnego Województwa 2014-2020.

Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Partner Projektu: powiat dzierżoniowski

Budżet Projektu:

Planowana Wartość Projektu: 2 890 809,05 PLN (w tym UE 2 457 187,71 PLN)

Zrealizowana  wartość  projektu  3 069 238,08  PLN  (w  tym  UE  2 595 808,06

PLN)

Termin realizacji 27.07.2016 – 30.06.2019r.

Cel Projektu:

Głównym  celem  Projektu  był  rozwój  infrastruktury  edukacyjnej  w czterech

szkołach zawodowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie im. prof. W. Rotkiewicza,

2. Zespół Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego,

3. Zespół  Szkół  Nr  3  w Dzierżoniowie  im.  Kombatantów Rzeczypospolitej

Polskiej,

4. Zespół  Szkół  i Placówek  Kształcenia  Zawodowego  w Bielawie,  a

w szczególności  polepszenie warunków kształcenia  oraz podniesienia  u

uczniów  kompetencji  kluczowych  i umiejętności  niezbędnych  na  rynku

pracy.

Realizacja założonego celu odbyła się poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i

materiałów  dydaktycznych  do  13  pracowni  przedmiotowych  oraz

adaptację/remont 10 z 13 pracowni, w tym: 3 pracowni interdyscyplinarnych,
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gastronomicznej  z obsługą  klienta,  hotelarskiej  z jednostką  mieszkalną,

ekonomiki  i rachunkowości  handlowej,  geodezyjnej,  architektury  krajobrazu,

mechanicznej  obsługi  skrawaniem,  diagnostyki  samochodowej,  obróbki

ręcznej, odnawialnych źródeł energii oraz CNC.

W 2019r. w ramach projektu wydatkowano ogółem 1 484 235,54 zł na:

• adaptację pracowni szkolnych w Zespole Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie do

aktualnych  potrzeb  dydaktycznych,  w tym  nadzór  inwestorski  –

380 193,00 zł

• dostawy  pomocy  dydaktycznych  i wyposażenia  pracowni  szkolnych–

1 104 042,54 zł (także płatności za umowy zawarte w 2018r.), w tym do:

• ZS Nr 1 Dzierżoniów – 273 898,86 zł

• ZS Nr 2 Dzierżoniów – 212 257,79 zł

• ZS Nr 3 Dzierżoniów – 245 479,54 zł

• ZSiPKZ Bielawa – 372 406,35 zł 

Rzeczowa realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2019r.

W lipcu 2019r. został złożony końcowy wniosek o płatność.

Projekt partnerski pn. „Czas na zawodowców” 

Projekt  współfinansowany  jest  ze  środków  Europejskiego  Funduszu

Społecznego  w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany przez:

1. partnera wiodącego: Województwo Dolnośląskie,

2. partnerów:  Politechnikę  Wrocławską,  Uniwersytet  Przyrodniczy  we

Wrocławiu,  powiat  dzierżoniowski,  powiat  głogowski,  powiat  oleśnicki,

powiat średzki, powiat świdnicki, powiat wałbrzyski, powiat ząbkowicki,

gminę Jelenia Góra, gminę Legnica, gminę Wałbrzych.

Zasięg projektu:
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32 szkoły z terenu Dolnego Śląska, w tym 4 szkoły prowadzone przez powiat 

dzierżoniowski:

1. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie,

2. Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie,

3. Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie,

4. Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej w Dzierżoniowie.

Zadania projektowe.

Zadanie 1. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów

Zajęcia specjalistyczne dla uczniów realizowane przez: Politechnikę Wrocławską

i Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu.  Szkolenia  w wymiarze  6  godzin  o

charakterze  warsztatowo–laboratoryjnym,  częściowo  prowadzone  w sposób

tradycyjny  (metodą  wykładu),  a  częściowo  w formie  zajęć  praktycznych.

Powiat dzierżoniowski – 12 grup po 15 uczniów.

Zadanie 2. Szkolenia dla nauczycieli

Szkolenia  nauczycieli  zawodu  oraz  instruktorów  praktycznej  nauki  zawodu

realizowane  przez  Politechnikę  Wrocławską  i Uniwersytet  Przyrodniczy  we

Wrocławiu  w ścisłej  współpracy  z otoczeniem  biznesu  oraz  pod  kątem

innowacyjnych metod dydaktycznych,  w szczególności  wykorzystania metody

eksperymentu, szkoleń interpersonalnych i społecznych.

Powiat dzierżoniowski – 18 nauczycieli

Zadanie 3. Obozy naukowe

Przez 5 dni uczniowie pod okiem opiekunów realizowali zadania warsztatowo-

projektowe.  

Powiat dzierżoniowski – 1 obóz dla 20 uczniów

Zadanie  4.  Współpraca  kół  branżowych  szkół  z Dolnego  Śląska  z kołami

naukowymi na uczelniach wyższych.

Współpraca  pomiędzy  kołami  zainteresowań  szkół  zawodowych  objętych

projektem  a  kołami  naukowymi  Politechniki  Wrocławskiej  i Uniwersytetu
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Przyrodniczego we Wrocławiu. 10-osobowe grupy uczniów zostały dopasowane

do kół naukowych uczelni wyższych. Efektami prac kół są mini-prototypy, opisy

merytoryczne/raporty.

Powiat dzierżoniowski – 3 mini projekty zrealizowane w 2019r.

Zadanie 5. Staże i praktyki zawodowe u pracodawcy.

Staże  zawodowe  wykraczające  poza  zakres  kształcenia  zawodowego

praktycznego realizowane przez uczniów w zakładach pracy, w celu zwiększenia

wymiaru  praktyk  zawodowych  objętych  podstawą  programową  nauczania

danego zawodu i nabycia doświadczenia pracy w warunkach rzeczywistych.

Powiat dzierżoniowski – 120 staży (w 2019r. – 60 staży)

Całkowita wartość projektu: 7 236 537,00 zł

Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 6 874 710,15

zł.

Wartość zadań dla powiatu dzierżoniowskiego: 476 000,00 zł

Okres realizacji projektu: od 01.04.2018 r. do 31.11.2019 r.

W 2019r. w ramach projektu powiat wydatkował 238 743,23 zł na realizację 60

staży  uczniowskich,  w tym  na  Stypendium  stażowe  dla  uczniów

i Wynagrodzenie opiekuna stażu/koszty realizacji stażu.

Projekt pn.: „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”

Projekt  współfinansowany  ze  środków  unii  europejskiej  w ramach

europejskiego  funduszu  społecznego, dofinansowany  w ramach  regionalnego

programu operacyjnego województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020

Lider projektu: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Partnerzy projektu: Powiat dzierżoniowski, gmina miejska Dzierżoniów, gmina

Dzierżoniów, gmina Piława Górna, gmina Niemcza, gmina Łagiewniki.

Projekt partnerski skierowany do 2806 osób z 12 szkół podstawowych i 3 szkół

licealnych z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

W ramach projektu realizowane są:
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• zajęcia  pozalekcyjne  w zakresie  nauczania  przedmiotów  językowych,

matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości;

• zajęcia dodatkowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

• wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt dydaktyczny do prowadzenia zajęć

(w tym TIK);

• szkolenia  dla  nauczycieli  w zakresie  niezbędnym  do  realizacji

planowanych zajęć;

• organizacja 21 wycieczek szkolnych dla 720 uczniów.

Projekt zakłada także współpracę pomiędzy placówkami objętymi projektem,

w celu udostępniania pracowni wspartych w ramach programu szkołom, które

nie posiadają odpowiedniej bazy dydaktycznej.

Wartość projektu: 2.143.528,98 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 1.821.999,63 zł.

Okres realizacji projektu: od  01.01.2019 do 30.06.2020.

Wydatki w 2019r. łącznie – 30 330,22 zł, w tym:

• obsługa projektu

• realizacja projektu, w tym:

1. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań dla uczniów szkół

ogólnokształcących  rozwijające  zainteresowania,  podnoszące  jakość

i efektywność nauczania, przyrost wiedzy:

koło przyrodnicze – Młody przyrodnik (32h)

koło języka angielskiego – z językiem obcym za pan brat (32h)

zajęcia z przedsiębiorczości – Kreatywny uczeń – skuteczny biznesmen

(32h)

zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego – z językiem obcym za pan

brat (32h)

koło matematyczne – Młody Pitagoras (32h)
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koło biologiczne – Młody Przyrodnik (32h)

2. zajęcia z matematyki przygotowujące uczniów do udziału w konkursach –

Młody Pitagoras (32h)

1) kupno  szafy  na  zakupione  pomoce  dydaktyczne  w projekcie  przez

Lidera Projektu (SZD) – 2 000,00 zł

2) Noc  Przyrodników  (29.03.2019)–  cykl  wykładów,  prezentacji

nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu –

1 750,00 zł

3) udział  uczniów  w warsztatach  językowych  w Wyższej  Szkole

Filologicznej we Wrocławiu – 960,00 zł 

4) zajęcia w języku angielskim – zatrudnienie aktorów Teatru Polskiego

we Wrocławiu. Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z uczniami,

którzy  na  koniec  realizacji  cyklu  zajęć  wystawią  sztukę  teatralną

w języku angielskim (V-VI 2020 rok) – 8 100,00 zł 

5) wyjazd  uczniów  do  Teatru  Szekspirowskiego  w Gdańsku  (spektakl

w języku angielskim) – 600,00 zł 

6) Studia  podyplomowe  nauczyciela  (nauczanie  chemii  w szkole)  –

3 100,00 zł.

Projekt pn.: „Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie”

Projekt  współfinansowany  ze środków  unii  europejskiej  w ramach

europejskiego  funduszu  społecznego,  dofinansowany  w ramach  regionalnego

programu operacyjnego województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Lider projektu: powiat dzierżoniowski Partner Projektu: Stowarzyszenie Ziemia

Dzierżoniowska.

Podmioty realizujące projekt:

• Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

• Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie

• Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie
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• Zespół  Szkół  nr  3  im.  Kombatantów  Rzeczypospolitej  Polskiej

w Dzierżoniowie

• Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach

Projekt  partnerski  skierowany do 299  osób  z 5  zespołów szkół  zawodowych

z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

Działania realizowane w ramach projektu:

• organizacja staży i praktyk dla 238 uczniów;

• organizacja kursów i szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe dla

238 uczniów;

• tworzenie  klas  patronackich  w celu  zwiększenia  udziału  lokalnych

pracodawców  w systemie  edukacji  zawodowych  na  terenie  powiatu

dzierżoniowskiego;

• organizacja  dodatkowych zajęć  specjalistycznych w ramach kształcenia

zawodowego;

• organizacja kursów i szkoleń dla nauczycieli w ramach zawodów, na które

występuje deficyt na lokalnym rynku pracy;

• organizacja staży dla nauczycieli w celu zdobycia umiejętności nauczania

zawodu, tak jak w rzeczywistym miejscu pracy;

• studia podyplomowe dla nauczycieli.

Wartość projektu: 2.467.265,15 zł.

Dofinansowanie: 2.343.565,15 zł.

Okres realizacji projektu od: 2019-09-01 do: 2021-08-31.

Wydatki poniesione w 2019r. w łącznej wysokości 87 587,18 zł na:

• obsługa  projektu  (w  tym  dotacja  dla  Stowarzyszenia  Ziemia

Dzierżoniowska),

• zrealizowane działania w ramach projektu: 

1) Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów – 212h (5 szkół)

65



2) Przygotowanie  i prowadzenie  doradztwa  zawodowego dla  uczniów -

256h (5 szkół)

3) Tworzenie nowych programów edukacyjnych przez nauczycieli - 110h

(2 szkoły)

4) Studia  podyplomowe  nauczyciela  (nauczanie  chemii  w szkole)  –

19 686,00 zł (5 nauczycieli z 5 szkół)

5) Zakup artykułów biurowych (papier, tonery) – 4 248,00 zł 

6) Zakup pomocy dydaktycznych celem realizacji  klasy patronackiej  –

1 599,99 zł

Projekt pn. „Innovative production & integrative education” 

Projekt finansowany ze środków UE w ramach programu: ERASMUS+ 

Realizator: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

Wydatki poniesione w 2019r. w łącznej wysokości 26 169,85 zł na:

• wyjazd na spotkanie robocze 2 nauczycieli do Oroslavje (Chorwacja),

• wyjazd  na  spotkanie  projektowe 4  uczniów i 4  nauczycieli  do  Weiden

(Niemcy),

• organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu.

Projekt pn. „Europejskie innowacje i inspiracje – praktyka zagraniczna szansą

na rozwój” finansowany ze środków UE w ramach programu: PO WER.

Realizator: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

Wydatki poniesione w 2019r. w łącznej wysokości 234 415,71 zł na:

1. organizację  i realizację  praktyk  zawodowych  w Bristol  (Anglia)  dla  10

uczniów kształcących się w zawodzie informatyk oraz dwóch opiekunów. 

2. organizację i realizację praktyk zawodowych w Sewilli (Hiszpania) dla 9

uczniów kształcących się w zawodzie fototechnik oraz dwóch opiekunów

grupy. 

3. organizację i realizację praktyk zawodowych w Dreźnie (Niemcy) dla 4
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uczniów  kształcących  się  w zawodzie  technik  urządzeń  i systemów

energetyki  odnawialnej,  7  uczniów  w zawodzie  technik  mechanik  i 11

uczniów  w zawodzie  technik  pojazdów  samochodowych  oraz  trzech

opiekunów. 

Projekt pn. „Dobra praktyka miarą sukcesu zawodowego 
w przyszłości”

Projekt finansowany ze środków UE w ramach programu: PO WER.

Realizator:  Zespół  Szkół  Nr  2  im.  prof.  Tadeusza  Kotarbińskiego

w Dzierżoniowie.

Wydatki poniesione w 2019r. w łącznej wysokości 121 986,99 zł na:

1. Staże  grupy  Technikum  na  profesjonalnych  warsztatach  szkolnych

(Żamberk w Republice Czeskiej) dla 10 uczniów 

2. Zajęcia przygotowawcze do udziału w stażach:

• zajęcia przygotowawcze z języka czeskiego dla grupy 10 uczniów,

• zajęcia z przygotowania kulturowego i pedagogicznego dla uczniów,

• zaznajomienie  uczniów  z kulturą  czeską  oraz  z zasadami  współpracy

i prawidłowej komunikacji w grupie.

3. Wyposażenie uczniów w niezbędne artykuły biurowe do realizacji  zajęć

z przygotowania  językowo-kulturowo-pedagogicznego,  zakup  ubrań

roboczych. 

4. Przygotowanie  i organizacja  konferencji  podsumowującej  wszystkie

działania w projekcie w latach 2017-2019.

Projekt pn. „Zagraniczna praktyka zawodowa – nowe wyzwania, nowe 
kompetencje” 

Projekt finansowany ze środków UE w ramach programu: ERASMUS+.

Realizator:  Zespół  Szkół  Nr  3  im.  Kombatantów  Rzeczypospolitej  Polskiej

w Dzierżoniowie.

Wydatki poniesione w 2019r. w łącznej wysokości 232 000,00 zł na:
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1. Zakup  materiałów  dydaktycznych  dla  uczestników  -  styczeń  2019,

podręczniki, pomoce dydaktyczne do nauki języka hiszpańskiego.

2. Zajęcia przygotowujące uczniów do udziału w stażu:

a. przygotowanie pedagogiczne – 10 h, zajęcia przeprowadzone przez

administratora  projektu,  psychologa  szkolnego,  kierownika

szkolenia praktycznego;

b. przygotowanie  kulturowe  –  10  h,  zajęcia  przeprowadzone  przez

lektora języka hiszpańskiego;

c. przygotowanie językowe –50 h, kurs języka hiszpańskiego, który

odbywał się od stycznia do czerwca 2019.

3. Praktyki  zawodowe  -  16  uczniów  technikum  ekonomicznego,

logistycznego,  handlowego  w firmach  w Sevilli  (Hiszpania)  w okresie

02.08-02.09.2019.

4. Nauczycieli  opiekunów  grupy  (2  opiekunów  na  2  tygodnie  realizacji

praktyk).

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 

Zakres:  zapewnienie  realizacji  zadań  wiodącego  ośrodka  koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, oraz doposażenie placówki

pełniącej funkcję tego ośrodka.

Realizator:  Powiatowe  Centrum  Poradnictwa  Psychologiczno-Pedagogicznego

i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie pełniące rolę Wiodącego Ośrodka

Koordynacyjno–Rehabilitacyjno–Opiekuńczego.

Realizacja w 2019r. – wydatki w łącznej wysokości 367 299,57 zł na:

• umowy zlecenia wykonanie usług rehabilitacyjnych, logopedycznych 

• umowy  z firmami  –  zakup  usług  rehabilitacyjnych,  logopedycznych,

dogoterapeutycznych,  fizjoterapeutycznych.  Terapia  pedagogiczna,

terapia psychologiczna, integracja sensoryczna.

• zakup  wyposażenia  i pomocy  dydaktycznych  (w  tym stół  do  masażu,
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krzesła pionizujące).

Ilość zrealizowanych godzin: 6 133,00 h.

Uczestnicy/Odbiorcy: 159 dzieci.

Realizatorzy: 27 terapeutów.

Rządowy Program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Realizator:  Powiatowe  Centrum  Poradnictwa  Psychologiczo–Pedagogicznego

i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie.

Realizacja 2019r. - dotacja – 4 600,00 zł, wkład własny - 1 150,00 zł

Zrealizowane działania w ramach programu: 

Szkolenia dla nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych: 

1. Działalność  edukacyjna  i kulturalna  skierowana  do  uczniów:  spotkanie

z Krzysztofem  Piersą  autorem  książek  Komputerowy  Ćpun,  Trener

Marzeń,  spotkanie  z Tomaszem  Dymnym,  pracownikiem  Ogrodu

Botanicznego  w Wojsławicach  i podróżnikiem,  głośne  czytanie  bajek

dzieciom z dzierżoniowskich przedszkoli (66 osób).

2. Realizacja programu biblioterapeutycznego Świat wartości w literaturze -

uwierz  w siebie  i zaakceptuj  innych,  skierowanego  do  uczniów

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie: 

3. Udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych we współpracy ze szkołami

powiatu  dzierżoniowskiego  oraz  czytelnikami  Biblioteki  Pedagogicznej:

Jak nie czytam, jak czytam, Narodowe Czytanie.

Najważniejsze osiągnięcia/wydarzenia w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez powiat dzierżoniowski w 2019r.

Nazwa szkoły Osiągnięcie
Liceum 
Ogólnokształcące 
z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. 
Bolesława Chrobrego 
w Bielawie

I Bielawska Noc Biologów - wykłady, pokazy i warsztaty z zakresu
nauk biologicznych prowadzone przez kadrę Uniwersytetu 
Wrocławskiego we współpracy ze szkołą.  

I Liceum 
Ogólnokształcące im. 

Podpisanie umowy partnerskiej w ramach klasy akademickiej 
z Coventry University Wrocław - pierwszą zagraniczną uczelnią 
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Nazwa szkoły Osiągnięcie
Jędrzeja Śniadeckiego 
w Dzierżoniowie

w Polsce.

II Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Jana Pawła II 
w Dzierżoniowie

Bardzo dobry wynik jednego ucznia w Międzynarodowym 
Konkursie Kangur Matematyczny 2019 oraz wyróżnienia dla pięciu
uczniów 

Zespół Szkół i Placówek
Kształcenia 
Zawodowego w Bielawie

Udział i wyróżnienie w konkursie pt. „WSSE Tech LAB”, 
organizowanym przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną 
„INVEST-PARK” za realizację filmu na temat „Kreatywna 
i innowacyjna szkoła” - nagrodę w wysokości 17 000,00 zł, 
z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego 
i fotograficznego do pracowni fotograficznej szkoły. 

Zespół Szkół Nr 1 im. 
prof. Wilhelma 
Rotkiewicza 
w Dzierżoniowie

II Forum zawodowe w Radiobudzie dla uczniów klas 8 szkół 
podstawowych powiatu dzierżoniowskiego, przy współudziale 
zakładów współpracujących ze szkołą, które dokonały prezentacji 
swoich firm i przekonywały słuchaczy do podjęcia dalszego 
kształcenia w kierunkach technicznych zawodowych oraz do 
wyboru zawodów deficytowych. 

Zespół Szkół Nr 3 im. 
Kombatantów 
Rzeczypospolitej 
Polskiej w Dzierżoniowie

32 miejsce w województwie dolnośląskim (jako jedyne technikum
w powiecie) w XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 
2020 (Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji techników 
są wyniki uzyskane przez uczniów na maturach, zarówno 
z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych, a także 
sukcesy osiągane w olimpiadach i wyniki egzaminów 
zawodowych). 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 
im. ks. Jana 
Twardowskiego 
w Piławie Górnej

1. Odnowienie Certyfikatu Dolnośląskiej Sieci Szkół 
i Przedszkoli Promujących Zdrowie 

2. Certyfikat i wyróżnienie w ramach VII edycji Dolnośląskiej 
Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla 
wszystkich” oraz nagroda w postaci wycieczki do Ośrodka 
Edukacyjnego Centrum Edukacji Ekologicznej 
i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu.

3.  Specjalny  Ośrodek  Szkolno  –  Wychowawczy
w Dzierżoniowie  –  uzyskanie  Certyfikatu  –  w  ramach
Projektu UNICEF - „Szkoła z prawami dziecka". 
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10. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2018–2025

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem

opracowanym  w celu  kształtowania  lokalnej  polityki  społecznej,  poprzez

wyznaczenie  głównych  celów  i zadań  do  realizacji,  ukierunkowanych  na

poprawę  życia  mieszkańców,  powstałym  w oparciu  o  diagnozę  stanu

problemów  społecznych  w Powiecie.  Strategia  została  przyjęta  Uchwałą

nr IV/31/2015 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku.

Realizację Strategii przewidziano na okres 11 lat. Strategia jest dokumentem

określającym priorytety w działaniach powiatu w zakresie polityki społecznej.

Pomaga w umocowaniu prawnym konkretnych działań, jest istotnym ogniwem

w hierarchii dokumentów strategicznych zachowując w stosunku do nich pełną

kompatybilność  i komplementarność.  Bezpośredni  nadzór  nad  prawidłowym

procesem  wdrażania  dokumentu  powierzono  Staroście  Dzierżoniowskiemu,

a koordynowanie,  monitorowanie  i ewaluację Powiatowemu Centrum Pomocy

Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie. 

W  realizację  zadań  ujętych  w Strategii  zaangażowane  są  miejskie,  gminne

i powiatowe instytucje, a w szczególności Urzędy Miast i Gmin, Ośrodki Pomocy

Społecznej,  Dom  Pomocy  Społecznej,  Dzienne  Domy  Pomocy  Społecznej,

Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia,

Powiatowy  Urząd  Pracy,  Powiatowe  Centrum  Opieki  i Wychowania

w Pieszycach,  NZOZ  Szpital  Powiatowy  w Dzierżoniowie  Sp.  z o.o.  oraz

poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Strategia obejmuje obszary działania,

do których należą:

• podwyższenie poziomu edukacji jako czynnika rozwoju powiatu,

• wspieranie rozwoju kultury i sportu,

• rozwój systemu pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym,

• poprawa systemu rehabilitacji,

• wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności

realizacji potrzeb życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym,
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• profilaktyka chorób i promocja zdrowia,

• przeciwdziałanie  negatywnym  skutkom  społecznym  wynikającym

z bezrobocia,

Sprawozdanie  z realizacji  Powiatowej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów

Społecznych  stanowi  prezentację  projektów i działań  podejmowanych w celu

realizacji przyjętych zadań wraz ze wskazaniem ich realizatorów oraz efektów

podjętych  działań.  Sprawozdanie  z realizacji  Powiatowej  Strategii

Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2019 sporządzone zostało na

podstawie  materiałów  własnych  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie

i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie i informacji przekazanych przez Powiatowe

Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach, Ośrodki Pomocy Społecznej miast

i gmin:  Dzierżoniów,  Bielawa,  Pieszyce,  Piława  Górna,  Niemcza,  Gmina

Dzierżoniów  i Łagiewniki,  Powiatowy  Urząd  Pracy,  NZOZ  Szpital  Powiatowy

w Dzierżoniowie  Sp.  z o.o.  oraz  poradnie  psychologiczno-pedagogiczne

funkcjonujące na terenie powiatu.

Rozwój systemu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym

Umożliwienie  osobom niepełnosprawnym uczestniczenia  w życiu  społecznym

poprzez rehabilitację społeczną, zawodową i leczniczą.

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym

uczestnictwa w życiu  społecznym.  Realizowana jest  przede wszystkim przez

kształtowanie zaradności osobistej i pobudzenie aktywności społecznej osoby

niepełnosprawnej,  wyrabianie  umiejętności  samodzielnego  wypełniania  ról

społecznych,  likwidację  barier,  w szczególności  architektonicznych,

w komunikowaniu się i technicznych.

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

W 2019  roku  na  turnusy  rehabilitacyjne  złożono  109  wniosków,  w tym 68

wniosków stanowiły wnioski dla osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna (łącznie

177 osób). Z tej liczby 45 to wnioski dotyczące dzieci, w tym 44 z opiekunami.

Decyzją  Rady  Powiatu  w 2019  roku  środki  na  dofinansowanie  do  turnusów
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rehabilitacyjnych  zostały  przeznaczone  dla  dzieci  i ich  opiekunów.

Z dofinansowania skorzystało 26 dzieci i 25 opiekunów a wydatkowana kwota

to 49 932,00 zł.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w

jego  najbliższej  okolicy,  które  ze  względu  na  rozwiązania  techniczne,

konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę

ruchu osobom niepełnosprawnym.

Przez  cały  okres  roku  2019  w ramach  likwidacji  barier  architektonicznych

wpłynęło 40 wniosków (w tym 2 wnioski dotyczyły dzieci) na łączną kwotę 455

892,00 zł (w tym 21 250,00 zł dla dzieci). Podpisano 12 umów na kwotę 72

548,00 zł, w tym zrealizowano 9 umów (w tym 1 umowa dla dziecka), a trzy

osoby  po  podpisaniu  umów  zrezygnowały  z ich  realizacji.  Dlatego  też

wypłacona kwota była niższa od przyznanej i łącznie wyniosła 53 880,00 zł (w

tym 6 650,00  zł  dla  dziecka).  Złożone  wnioski  dotyczyły  przede  wszystkim

przystosowania łazienki do potrzeb osób mających trudności w poruszaniu się.

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych

Bariery  techniczne  to  przeszkody  wynikające  z braku  dostosowania  lub

niedostosowania,  odpowiednich do rodzaju  niepełnosprawności,  przedmiotów

lub  urządzeń.  Likwidacja  tej  bariery  powinna  powodować  sprawniejsze

działanie  osoby  niepełnosprawnej  w społeczeństwie  i umożliwić  wydajniejsze

jej funkcjonowanie. 

W 2019 roku złożono 29 wniosków (w tym 1 dotyczył dziecka) na łączną kwotę

136 745,00 zł (w tym 2 175,00 zł dla dziecka). Wnioski te dotyczyły przede

wszystkim  dofinansowania  do  zakupu  rowerów  trójkołowych,  krzesełek

toaletowych,  ławeczek  i podnośników  wannowych,  łóżek  rehabilitacyjnych

i wymiany ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe. Podpisano 14 umów

na kwotę 32 615,00 zł (w tym 1 umowa dotyczyła dziecka na kwotę 2 175,00

zł). W związku z niższymi kwotami rozliczeniowymi i rezygnacja jednej osoby

z realizacji umowy wypłacona kwota dofinansowania była niższa od przyznanej

73



i wyniosła 32 580,00 zł. 

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające

osobie  niepełnosprawnej  swobodne  porozumiewanie  się  i/lub  przekazywanie

informacji.

W 2019 roku złożono 12 wniosków na kwotę 32 202,00 zł (w tym 4 wnioski

dzieci na kwotę 11 588,00 zł) Dotyczyły one głównie dofinansowania zakupu

sprzętu  komputerowego  z osprzętem  i laptopów,  systemów  MÓWIK  wraz

z tabletem, telefonów komórkowych. Podpisano 8 umów na kwotę 9 111,00 zł

(w tym 4 umowy dzieci – 5 699,00 zł).

Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze

Przedmioty  ortopedyczne  to  sprzęty  niezbędne  osobie  niepełnosprawnej

w przypadku trwałej niepełnosprawności, w okresie choroby lub usprawnienia

leczniczego.  Są  nimi  np.:  kule,  protezy  kończyn  dolnych  i górnych,  wózki

inwalidzkie,  obuwie  ortopedyczne i inne.  Środki  pomocnicze to  takie  środki,

które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź umożliwiają funkcjonowanie osoby

niepełnosprawnej w środowisku społecznym. Są nimi np.: pomoce optyczne dla

niedowidzących,  aparaty  słuchowe,  cewniki,  pieluchomajtki,  materace

i poduszki przeciwodleżynowe itp.

Program realizowany przy współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, tzn.

w części  finansowany  ze środków  NFZ.  Cieszy  się  on  bardzo  dużym

zainteresowaniem wśród osób niepełnosprawnych, o czym świadczy duża liczba

korzystających z tej formy pomocy. 

W 2019  roku  z dofinansowania  skorzystało  836  osób  dorosłych  i 46  dzieci.

Wypłacono kwotę 1 069 453,00 zł, w tym 94 113,00 zł dla dzieci. W przypadku

osób dorosłych dofinansowanie dotyczyło m.in. zakupu aparatów słuchowych,

obuwia  ortopedycznego,  protez  piersi,  protez  ud  i podudzi.  Pozostałe

przedmioty  ortopedyczne  i środki  pomocnicze  objęte  dofinansowaniem  to

pieluchomajtki, worki do zbiórki moczu, cewniki, materace przeciwodleżynowe.
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W przypadku  dzieci  dofinansowanie  dotyczyło  m.in.:  aparatów  słuchowych,

obuwia  ortopedycznego,  wózków  inwalidzkich,  pionizatorów.  Pozostałe  to

pieluchomajtki i cewniki.

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

Zgodnie  z Rozporządzeniem  Ministra  Pracy  i Polityki  Społecznej  z dnia  25

czerwca

2002  roku  w sprawie  określenia  rodzajów  zadań  powiatu,  które  mogą  być

finansowane  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą

ubiegać  się  osoby  fizyczne  prowadzące  działalność  gospodarczą  i jednostki

organizacyjne  prowadzące  działalność  związaną  z rehabilitacją  osób

niepełnosprawnych przez okres, co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia

wniosku.  Osoby  fizyczne  prowadzące  działalność  gospodarczą  i jednostki

organizacyjne  składają  wnioski  do  30  listopada  roku  poprzedzającego  rok

realizacji.  W 2019  roku  zrealizowano  1  wniosek  Szkoły  Podstawowej  Nr  4

z Oddziałami  Integracyjnymi  w Bielawie.  Umowa  dotyczyła  dofinansowania

m.in.:  walców,  skrzyni  piankowej,  zestawu  Mobik.  Wysokość  wypłaconego

dofinansowania wyniosła 3 199,00 zł. 

Do  dnia  30  listopada 2019  roku wpłynął  jeden  wniosek  Zespołu  Ośrodków

Wsparcia w Bielawie. Wniosek ten będzie rozpatrywany w 2020 roku. 

W ramach tego zadania osoby niepełnosprawne mogły również składać wnioski

o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Wnioski dotyczyły zakupu

m.in.  roweru  stacjonarnego,  podwieszek  do  UGUL-a.  W okresie

sprawozdawczym złożono 3 wnioski na kwotę 1 588,00 zł. Podpisano 2 umowy

na kwotę 636,00 zł. 

Dofinansowanie  sportu,  kultury,  turystyki  i rekreacji  osób

niepełnosprawnych

Tak  jak  w przypadku  dofinansowania  do  sprzętu  rehabilitacyjnego,  tak  i o

dofinansowanie  do  sportu,  kultury,  turystyki  i rekreacji  osób

niepełnosprawnych  mogą  ubiegać  się  jednostki  organizacyjne  działające  na
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rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem

złożenia  wniosku.  Wnioski  te  składane  są  do  dnia  30  listopada  roku

poprzedzającego realizację zadania.

Wnioski realizowane w 2019 roku zostały złożone do 30 listopada 2018 roku.

Wpłynęło  26  wniosków,  m.in.  przez  Polski  Związek  Niewidomych  Koło

w Dzierżoniowie,  Fundacji  Dzierżoniowski  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku

z Dzierżoniowa, Związek Emerytów i Rencistów w Dzierżoniowie, Towarzystwo

Przyjaciół Dzieci w Piławie Górnej, oraz stowarzyszenia: „Amazonki” i Polskie

Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  z Niepełnosprawnością  Intelektualną

w Dzierżoniowie  i Związek  Emerytów,  Rencistów  i Inwalidów  w Bielawie.

Podpisano 17 umów na kwotę 8 950,00 zł. Jedna umowa nie została rozliczona

z powodu niewypełnienia zapisów zawartych w umowie. Wypłacona kwota to 8

248,00 zł. 

Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

Na terenie naszego powiatu działają dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej. Jeden

w Dzierżoniowie  przy  Polskim  Stowarzyszeniu  na  Rzecz  Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną dla 50 osób, drugi w Piławie Górnej przy

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla  45  osób.  Do  października

2019  roku  miesięczny  koszt  pobytu  jednego  uczestnika  w WTZ  wyniósł

1 647,78 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 października

2019 roku zmieniającym Rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania

środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych

samorządom  wojewódzkim  i powiatowym  od  października  2019  roku

zwiększono środki przeznaczone na dofinansowanie pobytu jednego uczestnika

w WTZ. Miesięczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ wzrósł do kwoty

1 675,56  zł.  W związku  z tym  zwiększyła  się  kwota  przeznaczona  na

działalność  obu  warsztatów  do  wysokości  1 909  921,00  zł,  z czego  1 719

120,00 zł ze środków PFRON i 190 801,00 zł  ze środków własnych powiatu

dzierżoniowskiego.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów
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działalności warsztatów terapii zajęciowej wynosi 90% tych kosztów. Pozostałe

koszty działalności warsztatów finansowane są z budżetu powiatu.

Zgodnie z art.  10b ust.  6a ustawy PCPRiOZ przeprowadza,  co najmniej  raz

w roku kontrole warsztatu terapii zajęciowej. Kontrola działalności warsztatów

za 2018 roku odbyła się 5 lipca 2019 roku w Dzierżoniowie i w dniu 11 lipca

2019  r.  w Piławie  Górnej.  Kontrolą  zostały  objęte  dokumenty  działalności

merytorycznej  warsztatów,  dokumenty  prowadzone  przez  terapeutów

w pracowniach,  jak  również  dokumenty  finansowe  za  okres  od  01  stycznia

2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Aktywny Samorząd

Program  Aktywny  Samorząd  ma  na  celu  likwidację  barier  ograniczających

społeczne  i zawodowe  funkcjonowanie  osób  niepełnosprawnych.  Program

podzielony  jest  na  dwa  moduły.  Moduł  i –  likwidacja  barier  utrudniających

aktywizację zawodową i społeczną.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W ramach  programu  w 2019  r.  do  Powiatowego  Centrum Pomocy  Rodzinie

i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie złożono:

• 3  wnioski  dotyczące  Modułu  I Obszar  A  Zadanie  1  (zakup

specjalistycznych fotelików samochodowych dla  dzieci  i przystosowanie

posiadanego samochodu do  potrzeb  osoby poruszającej  się  na  wózku

inwalidzkim) – podpisano i zrealizowano 3 umowy; wydatkowana kwota

to 24 892,00 zł;

• 1 wniosek dotyczący Modułu I Obszar A Zadanie 2 (dofinansowanie do

kursu prawa jazdy) – podpisano 1 umowę, Wnioskodawca zrezygnował

z realizacji umowy;

• 12 wniosków dotyczących Modułu I Obszar B Zadanie 1 (zakup sprzętu

komputerowego) – podpisano i zrealizowano 11 umów (w tym 4 umowy

dotyczące dzieci); wydatkowana kwota to 57 684,99 zł (w tym 22 605,99

zł dla dzieci);
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• 2  wnioski  dotyczące  Modułu  I Obszar  B  Zadanie  2  (szkolenie  obsługi

zakupionego

w ramach programu sprzętu  komputerowego)  –  podpisano  2  umowy.

Zrealizowano

1 umowę i wydatkowano kwotę 4 000,00zł. Po podpisaniu umowy jeden

Wnioskodawca zrezygnował z realizacji;

• 4  wnioski  dotyczące  Modułu  I Obszar  B  Zadanie  3  (zakup  sprzętu

komputerowego)  –  podpisano  i zrealizowano  4  umowy  (w  tym  1  dla

dziecka); wydatkowana kwota to 12 805,30 zł (w tym 4 549,00 zł dla

dziecka);

• 8 wniosków dotyczących Modułu I Obszar B Zadanie 4 (zakup sprzętu

komputerowego)  –  podpisano  i zrealizowano  8  umów  (w  tym  1  dla

dziecka); wydatkowana kwota to 18 741,00 zł (w tym 2 400,00 zł dla

dziecka);

• 1  wniosek  dotyczący  Modułu  I Obszar  C  Zadanie  1  (zakup  wózka

inwalidzkiego

o  napędzie  elektrycznym)  –  podpisano  i zrealizowano  1  umowę  dla

dziecka; wydatkowana kwota to 9 000,00 zł; 

• 5  wniosków  dotyczących  Modułu  I Obszar  C  Zadanie  2  (utrzymanie

sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) –

podpisano i zrealizowano 5 umów (w tym 1 dla dziecka); wydatkowana

kwota to 12 000,91 zł (w tym 3 000,00 zł dla dziecka);

• 6 wniosków dotyczących Modułu I Obszar C Zadanie 5 (zakup skuterów

inwalidzkich elektrycznych lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka

ręcznego) – podpisano 5 umów. Zrealizowano 4 umowy i wydatkowano

kwotę 19 485,00 zł. Jedna osoba zrezygnowała z realizacji umowy. Jedna

osoba  nie  spełniała  wymogów  formalnych  i wniosek  rozpatrzono

negatywnie;

• 1 wniosek dotyczący Modułu i Obszar D (dofinasowanie do przedszkola

dla  dziecka  osoby  niepełnosprawnej)  –  podpisano  i zrealizowano  1
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umowę na kwotę 566,10 zł;

• 58  wniosków  dotyczących  Modułu  II  –  podpisano  i zrealizowano  57

umów; wydatkowana kwota to 183 944,00 zł. Jedna osoba zrezygnowała

z udziału w programie.

11. Piecza zastępcza w Powiecie Dzierżoniowskim

Rodzinna piecza zastępcza

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i Ochrony  Zdrowia  zapewnia  opiekę

dzieciom pozbawionym opieki  rodziców  w rodzinnej  i instytucjonalnej  pieczy

zastępczej. 

W 2019 roku pracownicy Centrum (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

oraz  pracownicy  socjalni)  współpracowali  ze  183  rodzinami.  Na  dzień  31

grudnia  2019  roku  pod  opieką  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie

i Ochrony  Zdrowia  w Dzierżoniowie  było  155  rodzin,  w których  przebywało

łącznie 225 dzieci. W strukturze organizacyjnej Centrum wyodrębniono zespół

ds. rodzinnej pieczy zastępczej, w skład, którego wchodzą pracownicy socjalni

(3 etaty) i koordynatorzy (6 etatów). Pod opieką koordynatorów w tym okresie

było  96  rodzin.  Pozostałe  rodziny  zastępcze  pozostawały  pod  opieką

pracowników socjalnych.

W wyniku realizacji postanowień sądu w danym okresie sprawozdawczym do

wszystkich form rodzinnej  pieczy zastępczej  przybyło  52 małoletnich.  Przed

ukończeniem 18 roku życia rodzinną pieczę zastępczą opuściło 45 dzieci, a po

18 roku życia – 18 osób. W związku z uregulowaną sytuacją prawną w roku

2019 do ośrodka adopcyjnego zgłoszonych zostało 25 dzieci. 7 dzieci zostało

przysposobionych.  W przypadku  2  małoletnich  odstąpiono  od  procedury  ze

względu na brak zgody dziecka na przysposobienie (dzieci powyżej 13 roku

życia), w przypadku 16 małoletnich odstąpiono od procedury ze względu na

więzi emocjonalne pomiędzy dziećmi a ich obecnymi opiekunami. Ponadto troje

dzieci pozostawionych po urodzeniu, zostało umieszczone pod opieką rodziny

preadopcyjnej.

Na funkcjonowanie rodzinnej pieczy zastępczej tj.: comiesięczne świadczenie
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na  utrzymanie  dziecka,  dodatek  z tytułu  niepełnosprawności  dziecka,

dofinansowanie  do  wypoczynku,  świadczenia  wypłacone  ze  względu  na

niespodziewane  zdarzenia  losowe,  wynagrodzenia  prowadzących  rodziny

zastępcze  i rodzinne  domy  dziecka,  wynagrodzenia  osób  zatrudnionych  do

pomocy,  zwrot  kosztów  utrzymania  lokali  mieszkalnych,  utrzymanie  dzieci

przebywających  w pieczy  zastępczej  poza  powiatem  dzierżoniowskim  oraz

pomoc  osobom  usamodzielnianym,  PCPRiOZ  w Dzierżoniowie  przeznaczył

3 576 186,55 zł. Ponadto rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom

dziecka na każde dziecko umieszczone w tej rodzinie do ukończenia 18 roku

życia przysługuje dodatek wychowawczy, natomiast świadczenie na pokrycie

kosztów  utrzymania  dziecka  przysługuje  także  po  uzyskaniu  przez  dziecko

pełnoletności pod warunkiem, że kontynuuje ono naukę. W 2019 roku na ten

cel wydatkowano kwotę 1 129 621,42 zł.

Od 2018 roku rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka mogą

ubiegać  się  o  świadczenie  dobry  start.  Jest  to  jednorazowe  świadczenie

w wysokości 300,00 zł przyznawane na dziecko, które rozpoczyna nowy rok

szkolny. W 2019 roku świadczenie dobry start wypłacono w łącznej wysokości

63 900,00 zł.

Instytucjonalna piecza zastępcza

Na  terenie  powiatu  dzierżoniowskiego  działa  Powiatowe  Centrum  Opieki

i Wychowania  w Pieszycach.  W skład  Centrum  wchodzą  trzy  placówki

socjalizacyjne i jedna interwencyjna. Jednostka dysponuje 68 miejscami. Ich

struktura  według  stanu  na  dzień  31  grudnia  2019  roku,  rozkładała  się

następująco:

 Dom Dziecka nr 1 w Pieszycach – 30 miejsc w socjalizacji;

 Dom Dziecka nr 2 w Piławie Górnej – 14 miejsc w socjalizacji;

 Dom Dziecka nr 3 w Piławie Górnej – 14 miejsc w socjalizacji;

 Dom Dziecka nr 4 w Piławie Górnej – 10 miejsc w interwencji.

Liczba  wychowanków  na  dzień  31  grudnia  2019  roku,  łącznie  w placówce

socjalizacyjnej i interwencyjnej wyniosła  92 wychowanków, w tym z placówki
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socjalizacyjnej  77  dzieci  i z  placówki  interwencyjnej  15  wychowanków.

Natomiast  przeciętna liczba wychowanków przebywających w domu dziecka,

uwzględniając wszystkie dni roku kalendarzowego 2019 wyniosła dla placówki

socjalizacyjnej 53 dzieci, a dla placówki interwencyjnej 3 dzieci.

W 2019 roku placówkę opuściło 27 wychowanków:

 powrót do domu rodzinnego – 8 dzieci,

 umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej – 1 dziecko,

 usamodzielnienie – 18 wychowanków.

W Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach w dniu 31 grudnia

2019  roku  było  zatrudnionych  46  osób,  w tym  28  zajmujących  się  opieką

i wychowaniem. 

PCPRiOZ w 2019 roku w związku z usamodzielnianiem się osób przebywających

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca

2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) udzieliło pomocy

w wysokości 115 299,94 zł.

Zgodnie  z nowelizacją  ustawy  o  wspieraniu  rodziny  i systemie  pieczy

zastępczej od dnia 1 lipca 2019 r. na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-

wychowawczej składany w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym

ze  względu  na  miejsce  położenia  placówki,  na  każde  umieszczone  w tych

placówkach dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek

w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy

państwa w wychowywaniu dzieci. Przepisy dotyczące dodatku wychowawczego

stosuje się odpowiednio.

W  związku  z powyższym od  dnia  1  lipca  2019  roku  na  wniosek  dyrektora

Powiatowego  Centrum Opieki  i Wychowania  w Pieszycach  Dyrektor  Centrum

z upoważnienia Starosty przyznawał i wypłacał ww. dodatki na dzieci. w 2019

roku  wypłacono  Dyrektorowi  PCOiW  w Pieszycach  dodatki  w wysokości

140 597,89 zł.

Ponadto  od  2018  roku  dyrektor  placówki  opiekuńczo-wychowawczej  może
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ubiegać się o świadczenie dobry start dla dzieci umieszczonych w tej placówce.

Jest  to  jednorazowe  świadczenie  w wysokości  300,00  zł  przyznawane  na

dziecko, które rozpoczyna nowy rok szkolny. W 2019 roku świadczenie dobry

start wypłacono w łącznej wysokości 16 200,00 zł.

Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla osób tworzących 
pieczę zastępczą

W  celu  podnoszenia  kwalifikacji  istniejących  rodzin  zastępczych  PCPRiOZ

prowadzi  warsztaty  doszkalające  i grupy  wsparcia  dla  rodzin  zastępczych.

Zajęcia te odbywają się raz w miesiącu i są prowadzone przez psychologów.

Dodatkowo rodziny zastępcze, dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz

usamodzielniani  wychowankowie  pieczy  zastępczej  mają  możliwość

skorzystania  z porad  prawnych  i pedagogicznych.  W 2019  roku  udzielono

łącznie  625  porad  psychologicznych  (konsultacje  psychologiczne,  diagnozy

psychologiczne, rekwalifikacje), 94 porady pedagogiczne i 6 porad prawnych.

Przeciwdziałanie  przemocy  w rodzinie  oraz  wzmacnianie  kompetencji

rodzicielskich:

Rada Powiatu Dzierżoniowskiego uchwałą Nr XXVII/173/16 z dnia 20 grudnia

2016  roku  przyjęła  do  realizacji  Program  korekcyjno-edukacyjny  dla  osób

stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017-2021. 

Naczelnym  celem  programu  jest  redukcja  zachowań  przemocowych  u  jego

uczestników, kształtowanie postaw partnerstwa, szacunku i odpowiedzialności

wobec  partnera,  dzieci,  osób  starszych  i niepełnosprawnych  oraz

odpowiedzialności za popełnione czyny. Adresatami programu są osoby dorosłe

(powyżej 18 roku życia). Zasadniczym warunkiem przyjęcia do Programu jest

uznanie przez osobę faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie.

W  2019  roku  w programie  uczestniczyło  7  osób.  Spotkania  odbywały  się

w formie  warsztatów  (15  spotkań  po  4  godziny),  jak  również  spotkań

indywidualnych (10 godzin).

Uzupełnienie  do  oddziaływań  korekcyjno-edukacyjnych  stanowi  Program

psychologiczno-terapeutyczny.  Jest  kierowany  do  osób  stosujących  przemoc
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domową,  u  których  została  wykazana  konieczność  realizacji  pogłębionych

oddziaływań  terapeutycznych  i/lub  psychologicznych,  a  uczestnictwo

w programach korekcyjnych okazało się niemożliwą lub niewystarczającą formą

oddziaływań.  W 2019  roku  w programie  uczestniczyło  8  osób.  Spotkania

odbywały się w formie spotkań indywidualnych w ilości 33 godzin.

Rada Powiatu Dzierżoniowskiego uchwałą Nr XXVII/174/16 z dnia 20 grudnia

2016  roku  przyjęła  do  realizacji  Powiatowego  programu  profilaktycznego

w zakresie  promowania  i wdrażania  prawidłowych  metod  wychowawczych

w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017-2021, tj.

trening  kompetencji  rodzicielskich.  Głównym  celem  programu:  jest

ograniczenie  problemu  przemocy  i skutków  stosowania  przemocy  poprzez

prowadzenie  działań  profilaktycznych  mających  na  celu  udzielenie

specjalistycznej  pomocy,  zwłaszcza  w zakresie  promowania  i wdrażania

prawidłowych  metod  wychowawczych  w stosunku  do  dzieci  w rodzinach

zagrożonych przemocą w rodzinie.

Adresatami programu są osoby o obniżonych kompetencjach wychowawczych

i niezaradne  życiowo.  W 2019  roku  zrealizowano  jedną  edycję  programu.

Spotkania odbywały się w formie warsztatów (15 spotkań po 3 godziny) jak

również  spotkań  indywidualnych  (20  godzin).  w programie  uczestniczyło  14

osób.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Do dnia 25 lutego 2019 roku w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie

przy  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i Ochrony  Zdrowia

w Dzierżoniowie działał Punkt Interwencji Kryzysowej. Podstawowym celem PIK

było  prowadzenie  interdyscyplinarnych  działań  w zakresie  interwencji

kryzysowej, podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.

w ramach  działalności  Punktu  Interwencji  Kryzysowej  specjaliści  udzielili

wsparcia osobom potrzebującym doraźnej pomocy psychologicznej,  socjalnej

i prawnej. 

W ramach świadczonych usług PIK wszystkie osoby znajdujące się w stanie
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kryzysu mogły skorzystać z bezpłatnej pomocy udzielanej przez specjalistów,

tj. psychologa, pracownika socjalnego, prawnika i pedagoga. Punkt Interwencji

Kryzysowej był prowadzony od poniedziałku do piątku w ramach godzin pracy

jednostki PCPRiOZ. Ponadto osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej miały

możliwość skorzystania z numeru interwencyjnego.

Od  dnia  26  lutego  2019  roku  w strukturze  Powiatowego  Centrum  Pomocy

Rodzinie  i Ochrony  Zdrowia  w Dzierżoniowie  działa  Ośrodek  Interwencji

Kryzysowej.  Osoby  w kryzysie  mogą  liczyć  na  wsparcie  specjalistów,

udzielających porad (w zależności od zapotrzebowania klientów) w zakresie:

 wsparcia psychologicznego

 wsparcie interwenta kryzysowego

 wsparcie socjologiczne

 wsparcia pedagogicznego

 wsparcie terapeuty uzależnień

 doradztwa zawodowego

 doradztwa prawnego. 

W  okresie  sprawozdawczym  w ramach  Punktu  Interwencji  Kryzysowej

z pomocy  skorzystały  23  osoby,  natomiast  w ramach  działalności  Ośrodka

Interwencji Kryzysowej z pomocy skorzystało 156 osób. 

PCPRiOZ w okresie od kwietnia do grudnia 2019 roku wcieliło w życie projekt

o nazwie  Fundament  Bezpieczeństwa  realizowany  w ramach  Programu

Osłonowego  „Wspieranie  jednostek  samorządu  terytorialnego  w tworzeniu

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Wartość projektu oszacowana

została na kwotę 86 300,00zł,  z czego 50 531,00 zł stanowiła kwota dotacji

uzyskanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu

Fundamentu Bezpieczeństwa było dostosowanie posiadanej bazy lokalowej do

prowadzenia  kompleksowej  pracy  z osobami  w kryzysie,  w tym  osobami

dotkniętymi  przemocą  w rodzinie,  tzn.  zapewnienie  schronienia  oraz

umożliwienie  regularnego  udziału  w pracy  terapeutycznej  umożliwiającej
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wsparcie i powrót do samodzielnego funkcjonowania.

Dzięki  przeprowadzonym  pracom  remontowym  w mieszkaniu  stanowiącym

własność  powiatu  znajdującym się  w Dzierżoniowie  przy  ul.  Pocztowej  14a,

przeznaczonym do całodobowego schronienia wydzielone zostały dwa pokoje

z 5 miejscami noclegowymi, ogólnodostępną kuchnią oraz łazienką z toaletą.

W skład  mieszkania  wchodzi  również  pomieszczenie  terapeutyczne

umożliwiające indywidualne wsparcie oraz terapię.

Pomoc społeczna na poziomie gminnym dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

Praca  socjalna  z rodzinami  z problemami  opiekuńczo-wychowawczymi  oraz

zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  polega  na  określeniu  błędów

w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, wydolności opiekuńczo-wychowawczej,

zaniedbań  względem  dzieci,  ocenie  sytuacji  dziecka  w rodzinie,  środowisku

szkolnym  i rówieśniczym  oraz  ocenie  stopnia  zagrożenia  wykluczeniem

społecznym.  Prowadzenie  z rodzinami  środowiskowej  pracy  socjalnej  ma na

celu  pomoc  i wsparcie  w przezwyciężaniu  i niwelowaniu  już  istniejących

deficytów, zaniedbań i problemów. Przeciwdziała powstawaniu czy pogłębianiu

się  demoralizacji  i patologizacji  życia  całej  rodziny  i poszczególnych  jej

członków,  co  w rezultacie  ma  doprowadzić  do  utrzymania  dziecka  w jego

rodzinie  naturalnej  oraz  niwelowaniu  różnic  społecznych  pomiędzy

mieszkańcami. Praca socjalna prowadzona jest we współpracy z instytucjami

działającymi  w środowisku  lokalnym,  w tym  w szczególności  ze  szkołami,

placówkami służby zdrowia, sądami i ośrodkami pomocy społecznej.  Główne

cele  pomocy  społecznej  wskazane  przez  ustawodawcę  to:  wspieranie  osób

i rodzin  w wysiłkach  zmierzających  do  zaspokojenia  niezbędnych  potrzeb

życiowych  i umożliwienie  im  życia  w warunkach  odpowiadających  godności

człowieka,  zapewnienie  dochodu  na  poziomie  interwencji  socjalnej,

zapewnienie  profesjonalnej  pomocy  osobom  dotkniętym  skutkom  patologii

społecznej,  w tym  przemocą  w rodzinie,  integracja  ze  środowiskiem  osób

wykluczonych  społecznie,  stworzenie  sieci  usług  socjalnych adekwatnych do

potrzeb.
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Gminy  w okresie  od  01  stycznia  2019  roku  do  31  grudnia  2019  roku

zrealizowały następujące zadania:

Gmina  Miejska  Dzierżoniów –  w Ośrodku  Pomocy  Społecznej

w Dzierżoniowie  w 2019  roku  zatrudnionych  było  2  asystentów  rodziny.

Prowadzili  oni  pracę  z 39  rodzinami.  Gmina  partycypowała  w kosztach

utrzymania  dzieci  w pieczy  zastępczej  w łącznej  wysokości  477 611,62  zł,

w tym: w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 268 653,85 zł

oraz w rodzinach zastępczych w wysokości 208 957,77 zł.  w ramach pomocy

prawnej,  psychologicznej  i pedagogicznej  udzielono  354  porad  dla  osób

potrzebujących  wsparcia.  Dodatkowo  w ramach  grup  wsparcia  i grup

samopomocowych w zajęciach brały udział 24 osoby. 124 osoby brały udział

w programach  wspierających  rodziców.  259  osób  było  objętych  usługami

opiekuńczymi,  w tym  usługami  specjalistycznymi  w środowisku  domowym.

Ośrodek w roku 2019 prowadził 127 postępowań w ramach Niebieskiej Karty.

112 rodzin było objętych wsparciem specjalistycznym w związku z przemocą

domową.  Ogólnym wsparciem w związku  z przemocą  w rodzinie  objęto  401

osób. Na terenie miasta działają cztery placówki wsparcia dziennego – Ośrodek

Interwencji  Kryzysowej,  Towarzystwo  Przyjaciół  Dzieci,  Środowiskowy  Dom

Samopomocy  i Dzienny  Dom  Senior+.  Na  terenie  gminy  obowiązują:

Dzierżoniowski  Program  Wspierania  Rodziny  na  lata  2018-2020,  Miejski

Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w Rodzinie  i Ochrony  Ofiar  Przemocy

w Rodzinie  na lata  2018-2020,  Miejski  Program Profilaktyki  i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Gmina  Wiejska  Dzierżoniów –  w Ośrodku  Pomocy  Społecznej  Gminy

Dzierżoniów w 2019 roku zatrudniony był 1 asystent rodziny. Przez cały rok

prowadził on pracę łącznie z 10 rodzinami. Gmina partycypowała w kosztach

utrzymania  dzieci  w pieczy  zastępczej  w łącznej  wysokości  78 008,47  zł,

w tym:  w placówkach  opiekuńczo-wychowawczychw  wysokości  63 453,35  zł

oraz  rodzinach  zastępczych  w wysokości  14 555,12  zł.  W ramach  pomocy

prawnej,  psychologicznej  i pedagogicznej  udzielono  12  porad  dla  osób

potrzebujących wsparcia. W roku 2019 nie były organizowane grupy wsparcia
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i grupy samopomocowe oraz programy wspierające rodziców. 22 osoby były

objęte  usługami  opiekuńczymi,  w tym  usługami  specjalistycznymi

w środowisku  domowym.  22  osoby  oczekiwały  lub  korzystały  z pomocy

instytucjonalnej  przeznaczonej  dla  osób  zagrożonych  wykluczeniem

społecznym.  Ośrodek  w roku  2019  prowadził  32  postępowania  w ramach

Niebieskiej Karty. Wsparciem specjalistycznym w związku z przemocą domową

objęte były 32 rodziny. Ogólnym wsparciem w związku z przemocą w rodzinie

objętych  było

40  osób.  GOPS  w Dzierżoniowie  w okresie  sprawozdawczym  nie  prowadził

placówki wsparcia dziennego dla dzieci oraz nie realizował programu dla osób

zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  finansowanego  ze  środków

zewnętrznych. Na terenie gminy obowiązują: Gminny program przeciwdziałania

przemocy w rodzinie  oraz  ochrony ofiar  przemocy w rodzinie  na lata  2016-

2020,  Gminny  Program  Wspierania  Rodziny  w Gminie  Dzierżoniów  na  lata

2019-2021. Zorganizowano również spotkanie wigilijne, w którym udział wzięły

23 osoby.

Gmina  Bielawa –  w Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w Bielawie  w 2019  roku

zatrudnionych było 3 asystentów rodziny. Prowadzili oni pracę z 64 rodzinami.

150 osób oczekiwało lub korzystało z pomocy instytucjonalnej przeznaczonej

dla  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym.  Gmina  partycypowała

w kosztach  utrzymania  dzieci  w pieczy  zastępczej  w łącznej  wysokości

667 777,22 zł, w tym: w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości

308 539,16  zł  oraz  rodzinach  zastępczych  w wysokości  287 238,06  zł.

W ramach  pomocy  prawnej,  psychologicznej  i pedagogicznej  dla  osób

potrzebujących  wsparcia  udzielono  466  porad.  Grupy  wsparcia  i grupy

samopomocowe  nie  były  organizowane  w roku  2019.  40  osób  brało  udział

w programach  wspierających  rodziców.  218  osób  było  objętych  usługami

opiekuńczymi, w tym usługami specjalistycznymi w środowisku domowym. 150

osób oczekiwało i korzystało z pomocy instytucjonalnej przeznaczonej dla osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ośrodek w roku 2019 prowadził 111

postępowań w ramach  Niebieskiej  Karty.  75 rodzin było objętych wsparciem

specjalistycznym  w związku  z przemocą  domową.  Ogólnym  wsparciem
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w związku  z przemocą  w rodzinie  objętych  było  240  osób.  OPS  w Bielawie

prowadzi osiem placówek wsparcia dziennego. W 2019 roku nie realizowano

programu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym finansowanego ze

środków zewnętrznych. Ośrodek prowadził następujące programy:

 Arteterapia – zajęcia prowadzone od stycznia do grudnia, udział wzięło

20 osób,

 Łączymy  pokolenia –  projekt  socjalny  skierowany  do  rodzin  objętych

wsparciem  OPS  w Bielawie  i Bielawskiego  Klubu  Seniora,  zajęcia

prowadzone od stycznia do grudnia, udział wzięło 30 osób,

 Aktywny rodzic-aktywne wakacje – zajęcia prowadzone w sierpniu, udział

wzięło 20 osób,

 Seniorzy są wśród nas – zajęcia prowadzone od stycznia do grudnia,

udział wzięło 30 osób.

Gmina Niemcza –  w Ośrodku Pomocy  Społecznej  w Niemczy  w 2019  roku

zatrudniony był 1 asystent rodziny. Prowadził on pracę z 6 rodzinami. 12 osób

było objętych usługami opiekuńczymi, w tym specjalistycznymi w środowisku

domowym.  Gmina  partycypowała  w kosztach  utrzymania  dzieci  w pieczy

zastępczej  w łącznej  wysokości  122 278,52  zł,  w tym:  w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych  w wysokości  71 747,62  zł  oraz  w rodzinach

zastępczych  w wysokości  50 530,90  zł.  W ramach  pomocy  prawnej,

psychologicznej  i pedagogicznej  dla  osób  potrzebujących  wsparcia  udzielono

łącznie 4 porady. 

W roku 2019 nie były organizowane grupy wsparcia i grupy samopomocowe

oraz  programy  wspierające  rodziców.  Ośrodek  w roku  2019  prowadził  11

postępowań  w ramach  Niebieskiej  Karty.  24  osoby  były  objęte  wsparciem

specjalistycznym w związku z przemocą domową. W gminie nie są prowadzone

placówki  wsparcia  dziennego.  Ośrodek  prowadził  jeden  program  dla  osób

zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  finansowanych  ze  środków

zewnętrznych.

Gmina  Piława  Górna –  w Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w Piławie  Górnej
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w 2019  roku  zatrudniony  był  1  asystent  rodziny.  Prowadził  on  pracę  z 12

rodzinami. Gmina partycypowała w kosztach utrzymania dzieci w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych  oraz  rodzinach  zastępczych  w łącznej  wysokości

176 789,64 zł. Nie udzielano porad dla osób potrzebujących wsparcia w ramach

pomocy  psychologicznej  i pedagogicznej.  Porady  prawne  udzielane  były

w Urzędzie  Miasta  Piław Górna.  W roku  2019  nie  były  organizowane  grupy

wsparcia i grupy samopomocowe oraz programy wspierające rodziców. 1 osoba

była  objęta  usługami  opiekuńczymi,  w tym  usługami  specjalistycznymi

w środowisku  domowym.  Ośrodek  w roku  2019  prowadził  18  postępowań

w ramach Niebieskiej Karty. 5 rodzin było objętych wsparciem specjalistycznym

w związku z przemocą domową. 18 osób było objętych wsparciem w związku

z przemocą  w rodzinie.  OPS  w Piławie  Górnej  prowadzi  placówkę  wsparcia

dziennego Senior+.  Ośrodek nie  realizował  programu dla  osób zagrożonych

wykluczeniem  społecznym  finansowanego  ze  środków  zewnętrznych.  Na

terenie  gminy  obowiązują:  Program wieloletni  Senior+  na  lata  2015-2020,

Gminny  program  przeciwdziałania  przemocy  w rodzinie  oraz  ochrony  ofiar

przemocy w rodzinie na lata 2015-2020, Gminny Program Wspierania Rodziny

w Piławie Górnej na lata 2019-2021.

Gmina Pieszyce – w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieszycach w 2019 roku

zatrudniony był 1 asystent rodziny. Prowadził on pracę z 14 rodzinami. Gmina

partycypowała  w kosztach  utrzymania  dzieci  w pieczy  zastępczej  w łącznej

wysokości  63 813,64  zł,  w tym:  w placówkach  opiekuńczo-wychowawczych

w wysokości 5 331,10 zł oraz w rodzinach zastępczych w wysokości 58 482,54

zł.  W ramach  pomocy  psychologicznej  dla  osób  potrzebujących  wsparcia

udzielono  34  porad.  W roku  2019  nie  były  organizowane  grupy  wsparcia

i grupy  samopomocowe oraz  programy wspierające  rodziców.  39  osób  było

objętych  usługami  opiekuńczymi,  w tym  usługami  specjalistycznymi

w środowisku domowym. 3 osoby (osoby bezdomne) oczekiwały lub korzystały

z pomocy instytucjonalnej przeznaczonej dla osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym.  Ośrodek  w roku  2019  prowadził  24  postępowania  w ramach

Niebieskiej  Karty.  51  osób  (26  rodzin)  było  objętych  wsparciem

specjalistycznym w związku z przemocą domową. OPS w Pieszycach prowadził
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jedną  placówkę  wsparcia  dziennego  dla  dzieci  oraz  Dzienny  Dom Senior+.

Ośrodek  nie  realizował  programu  dla  osób  zagrożonych  wykluczeniem

społecznym finansowanego ze środków zewnętrznych. 

Gmina  Łagiewniki –  w Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w Gminie  Łagiewniki

w 2019  roku  zatrudniony  był  1  asystent  rodziny.  Prowadził  on  pracę

z 8 rodzinami.  Gmina  partycypowała  w kosztach  utrzymania  dzieci  w pieczy

zastępczej  w łącznej  wysokości  120 930,46  zł,  w tym:  w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych  w wysokości  79 747,97  zł  oraz  w rodzinach

zastępczych  w wysokości  41 182,49  zł.  W ramach  pomocy  prawnej,

psychologicznej  i pedagogicznej  osobom  potrzebującym  wsparcia  udzielono

3 porad.  Nie  odbywały  się  spotkania  w ramach  grup  wsparcia  i grup

samopomocowych oraz w ramach programów wspierających rodziców. 12 osób

było  objętych  usługami  opiekuńczymi,  w tym  usługami  specjalistycznymi

w środowisku  domowym.  Ośrodek  w roku  2019  prowadził  16  postępowań

w ramach  Niebieskiej  Karty.  16  rodzin  było  objętych  wsparciem

specjalistycznym.  4  osoby  dotknięte  przemocą  korzystały  z ofert  placówek

wspierających  i udzielających  pomocy  osobom  dotkniętym  przemocą

w rodzinie. GOPS w Łagiewnikach nie prowadził placówki wsparcia dziennego

dla dzieci oraz nie realizował programu dla osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym finansowanego ze środków zewnętrznych.

W  każdej  Gminie  powołany  jest  Zespół  Interdyscyplinarny,  którego

koordynatorem  jest  OPS/GOPS.  Co  najmniej  raz  na  kwartał  odbywają  się

posiedzenia Zespołu, w których udział biorą przedstawiciele szkół, Sądu, Policji,

przychodni  oraz  instytucji  z terenu  powiatu.  Żadna  z gmin  powiatu

dzierżoniowskiego  nie  miała  w roku  2019  podpisanych  umów  z rodzinami

wspierającymi.

12. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców oraz zwiększenie 
dostępu do usług specjalistycznych

Promocja zdrowia

W  2019  roku  Zarząd  Powiatu  wytypował  do  realizacji  program  polityki

zdrowotnej: Profilaktyki higieny jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem
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próchnicy  zębów  dzieci  klas  I-III  szkół  podstawowych  z terenu  powiatu

dzierżoniowskiego  na  lata  2019-2020  przeznaczając  na  jego  realizację

50 000,00  zł.  Program  ten  otrzymał  pozytywną  opinię  Agencji  Oceny

Technologii  Medycznych  i Taryfikacji  i zgodnie  z obowiązującymi  przepisami

mógł być realizowany w 2019 roku.

Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 40/95/19 z dnia 15 lipca 2019 roku ogłosił konkurs

i przyjął  Regulamin  i Szczegółowe Warunki  Konkursu,  w ramach którego  nie

wpłynęła ani jedna oferta. Po ponownym ogłoszeniu konkursu wpłynęła tylko

jedna oferta na realizację powyższego programu, przed podpisaniem umowy

Oferent wycofał swoją ofertę.

W listopadzie 2019 roku w powiecie dzierżoniowskim zostały przeprowadzone

akcje profilaktyczne dotyczące badań w kierunku wykrycia osteoporozy i wad

słuchu. Dwa busy, osteobus oraz słuchobus, stacjonowały w listopadzie 2019

roku  na  terenie  gmin  i miast  powiatu  dzierżoniowskiego:  w Dzierżoniowie,

Bielawie,  Pieszycach,  Niemczy,  Piławie  Górnej,  Mościsku  i Łagiewnikach

(każdego dnia na terenie innej gminy). Z badań łącznie skorzystały 544 osoby,

w tym  386  osób  zgłosiło  się  na  badanie  dotyczące  osteoporozy

i 158 osób zgłosiło się na badanie słuchu. W przypadku ok. 13% przebadanych

osób  stwierdzono  osteoporozę  a  u  ok.  26% badanych  wykryto  osteopenię.

W kierunku  badania  słuchu  zaburzenia  stwierdzono  u  ok.  13%  badanych.

Wszystkie badania cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu

dzierżoniowskiego.  Organizatorem  akcji  było  Powiatowe  Centrum  Pomocy

Rodzinie  i Ochrony  Zdrowia  w Dzierżoniowie  we  współpracy

ze  wszystkimi  gminami  powiatu  dzierżoniowskiego.  Badania  w całości

finansowane  zostały  przez  powiat  dzierżoniowski,  a  koszt  akcji  wyniósł

11 200,00 zł. 

Ponadto w powiecie dzierżoniowskim w sierpniu 2019 roku dzieci i młodzież do

19  roku  życia  z powiatu  dzierżoniowskiego  mogły  skorzystać  z bezpłatnego

leczenia  i profilaktyki  stomatologicznej  w stacjonującym  w Dzierżoniowie

Dentobusie. Organizatorem akcji  był Zespół Opieki Zdrowotnej z Kłodzka we

współpracy  z Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i Ochrony  Zdrowia
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w Dzierżoniowie. Wszystkie udzielone świadczenia w całości finansowane były

przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z usług stomatologicznych skorzystało 100

dzieci,  w tym  38  dziewczynek  i 62  chłopców.  Główne  świadczenia  jakich

udzielono w Dentobusie to m.in: 

 wizyta adaptacyjna – dotyczyła pierwszych wizyt małych dzieci – 5 osób,

 badanie  lekarskie  stomatologiczne  połączone  z instruktażem  higieny

jamy ustnej – 55 osób,

 usunięcie zęba wielokorzeniowego – 18 osób,

 usunięcie zęba jednokorzeniowego – 6 osób,

 wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego – 17 osób,

 znieczulenie miejscowe nasiękowe – 18 osób,

 profilaktyczne  świadczenie  stomatologiczne  dla  dzieci  w wieku  od  9

miesiąca do 6 roku życia – 23 osoby. 

Usługi  stomatologiczne cieszyły  się  dużym zainteresowaniem.  W przyszłości,

jeśli będzie taka możliwość akcja z pewnością zostanie powtórzona. 

W ramach działalności NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

przez cały 2019 rok były organizowane comiesięczne spotkania informacyjne

z przyszłymi  rodzicami  zainteresowanymi  porodem.  Spotkania  odbywały  się

w Szpitalu w Dzierżoniowie. Ponadto odbyły się wykłady prowadzone przez dr

n.  med.  Specjalistę  w dziedzinie  położnictwa  i ginekologii,  specjalistę

w dziedzinie ginekologii onkologicznej, specjalistę w dziedzinie perinatologii pt.

Nietrzymanie  moczu  –  czy  musisz  z tym  żyć?  Jednocześnie  w Szpitalu

podejmowane  są  działania  z zakresu  porad  laktacyjnych  udzielanych  przez

certyfikowanego doradcę laktacyjnego w ramach realizacji kampanii na rzecz

karmienia piersią z poszanowaniem decyzji matki karmiącej.

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. w 2019 roku na bieżąco

realizował  działania  ujęte  w Programie  działań  na  rzecz  osób

niepełnosprawnych w Powiecie Dzierżoniowskim na lata 2014-2020 niwelując

tym  samym,  w miarę  posiadanych  środków  finansowych,  bariery
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architektoniczne.

Dom Pomocy Społecznej oraz placówki oświatowe Powiatu 
Dzierżoniowskiego

Dom Pomocy Społecznej w Bielawie oraz filia w Niemczy przeznaczone są dla

osób przewlekle somatycznie chorych. Do 31 grudnia 2019 roku w PCPRiOZ

zostało  wydanych  45  decyzji  o  umieszczeniu  w Domu  Pomocy  Społecznej

w Bielawie oraz filii w Niemczy, z tego 8 decyzji nie zostało zrealizowanych –

w jednym przypadku osoba umieszczona nie zgłosiła się do DPS, dwie osoby

zrezygnowały z umieszczenia w domu pomocy społecznej, a pięć osób zmarło

przed umieszczeniem w Domu Pomocy Społecznej. 

DPS dysponuje 125 miejscami, na dzień 31 grudnia 2019 r. przebywało w nim

124 pensjonariuszy. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu

pomocy społecznej ustala i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym do

31 marca każdego roku Starosta. W styczniu 2019 r. średni miesięczny koszt

utrzymania mieszkańca wynosił 3 301,00 zł., natomiast od lutego 2019 roku

wynosił 3 406,00 zł.

W ramach posiadanych środków placówka świadczy usługi w zakresie: 

1. potrzeb bytowych zapewniając:

 miejsca w pokojach 1,2,3 i 4 osobowych,

 wyżywienie – nie mniej niż 3 posiłki dziennie i dieta zgodna z zaleceniami

lekarza,

 odzież i obuwie, zgodnie z potrzebami i porą roku,

 środki higieny osobistej, utrzymanie czystości i pomoc w jej utrzymaniu.

2. usługi opiekuńcze, polegające na:

 udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

 pielęgnacji,

 niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

3. usługi medyczne, polegające na:
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 dostępie do lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy specjalistów, zgodnie

z potrzebami,

 otrzymywaniu  leków  i środków  pomocniczych,  zgodnie  z posiadanymi

uprawnieniami. 

4. usługi wspomagające, polegające na:

 umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, 

 podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,

 umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, w placówce

odbywają  się  imprezy  świąteczne  i okazjonalne  (Dzień  Kobiet,  Dzień

Matki,  Dzień  Babci,  Dzień  Seniora,  Wigilia,  Wielkanoc,  Spotkanie

integracyjne Młodzi duchem – bogaci życiem itp.), na które zapraszane

są rodziny, przychodzą dzieci z okolicznych szkół, 

 utrzymywaniu  i rozwijaniu  kontaktów  z rodziną  i środowiskiem,

pensjonariusze  mogą przyjmować  wizyty  osób  bliskich  i znajomych,  a

także  wychodzić  z placówki,  przy  czym  często  korzystają  z pomocy

opiekunów zatrudnionych w domu pomocy,

 zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,

 zapewnieniu  bezpiecznego  przechowywania  środków  pieniężnych

i przedmiotów wartościowych,

 zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu

mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,

 sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

W  ramach  systematycznego  podnoszenia  jakości  usług  w DPS  poprzez

szkolenie  kadr  zajmujących  się  opieką  nad  osobami  niepełnosprawnymi

pracownicy DPS uczestniczyli w 2019 roku w następujących szkoleniach:

 metody pracy z mieszkańcami – profesjonalna i skuteczna komunikacja

z mieszkańcami – 23 osoby,

 rodzaje  terapii  zajęciowej  i jej  wpływ  na  samopoczucie  mieszkańca
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(metody pracy z mieszkańcami) – 40 osób,

 warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla personelu

opiekuńczego w domu pomocy społecznej – 22 osoby,

 alternatywne  sposoby  porozumiewania  –  trening  umiejętności

komunikacyjnych –22 osoby,

 aktywny senior – potrzeby a możliwości; standardy w opiece senioralnej

– kompleksowe rozwiązania dla placówek opiekuńczych – 2 osoby,

 wspieranie  komunikacji  i przeciwdziałanie  sytuacjom  konfliktowym

w instytucjach opieki długoterminowej – 1 osoba,

 mieszkaniec  domu  pomocy  społecznej  2019  –  zmiany  w przepisach

prawa i kwestie problematyczne – 1 osoba.

Ponadto  w ramach  przeciwdziałania  wykluczeniu  społecznemu  i izolacji

społecznej  w 2019  roku  zorganizowano  z udziałem  mieszkańców  naszego

powiatu łącznie 70 imprez integracyjnych, spotkań, konkursów, warsztatów itp.

o różnorodnej tematyce, w tym: 23 w Bielawie i 47 w Niemczy.

Zgodnie  z ustawą o pomocy społecznej  Starosta  przy  pomocy powiatowego

centrum  pomocy  rodzinie  sprawuje  nadzór  nad  działalnością  jednostek

specjalistycznego poradnictwa, w tym domów pomocy społecznej. Pracownicy

Centrum są w stałym kontakcie z Dyrektorem DPS. w przypadku wystąpienia

jakichkolwiek problemów w DPS są one zgłaszane przez Dyrektora Domu. 

Raz  w roku  upoważnieni  pracownicy  Centrum  przeprowadzają  kontrolę

problemową w DPS. W roku sprawozdawczym kontrola  odbyła  się w grudniu

2019 r.

Na  terenie  powiatu  dzierżoniowskiego  swoją  działalność  prowadzą  trzy

niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz Powiatowe Centrum

Poradnictwa  Psychologiczno-Pedagogicznego  i Doradztwa  Edukacyjnego

w Dzierżoniowie.

Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna  „Promyk  Słońca”  w Dzierżoniowie

w ramach  swojej  oferty  bezpłatnie  realizuje  zajęcia  w ramach  wczesnego
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wspomagania rozwoju dziecka.

W 2019 r. z zajęć skorzystało 65 dzieci. Pozostałe zajęcia, m.in. konsultacje

psychologiczne  i pedagogiczne,  zajęcia  logopedyczne,  arteterapia,  zajęcia

grupowe dla dzieci są odpłatne i również skierowane do mieszkańców zarówno

z terenu powiatu jaki i spoza.

Niepubliczna  Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna  Anny  Salij-Szyszki

w ramach swojej oferty realizowała terapię psychologiczną – 180 uczestników,

terapię pedagogiczną – 70 uczestników, terapię logopedyczną – 130 osób oraz

rehabilitację – 30 osób.

Centrum  Wspomagania  Rozwoju  Niepubliczna  Poradnia  Psychologiczno-

Pedagogiczna w Dzierżoniowie nie udzieliła informacji na temat oferty pomocy,

z której mogą korzystać mieszkańcy powiatu.

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa

Edukacyjnego  w Dzierżoniowie  realizowało  w ramach  oferty  pomocy

psychologiczno-pedagogicznej terapię dla dzieci z dysfunkcjami wzroku, słuchu

ze  sprzężeniem  niepełnosprawności,  opóźnionych  i zaburzonych  rozwojem

psychomotorycznym,  w tym  dzieci  z opiniami  o  potrzebie  wczesnego

wspomagania.  Terapie  były  realizowane  wśród  dzieci  i młodzieży

z dysfunkcjami  o  zaburzonym rozwoju w wieku od urodzenia  do ukończenia

szkoły poprzez ich udział w:

 ergoterapii – 6 osób

 Biofeedback – 15 osób

 psychomotoryce – 6 osób

 metoda dobrego startu – 6 osób

 terapii ręki – 5 osób

 terapii ruchowej – 26 osób

 terapii Metodą Wrankego – 13 osób

 arteterapii – 13 osób
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 sensoplastyki – 16 osób

 terapii grupowej – dzieci nieśmiałe z klas I-III – 7 osób

 zajęcia dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi – 47 osób

 terapia integracji funkcji wykonawczych – 9 osób

 zajęcia ogólnorozwojowe – 17 osób

 ćwiczenia rehabilitacyjne – 21 osób

 warsztaty dla rodziców i dzieci – masaż Shanthal – 3 osoby

 warsztaty dla rodziców i dzieci – masaż Wilberger – 10 osób

 zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – 64 osób.

W  Poradni  realizowany  jest  Program  „Za  życiem”  w ramach  działania

Wiodącego  Ośrodka  Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.

Realizowane są zajęcia specjalistyczne, np. fizjoterapeutyczne, psychologiczne,

pedagogiczne, neurologopedyczne, dogoterapeutyczne i inne. W ramach tego

działania z pomocy skorzystało 156 osób.

Prowadzono również prelekcje dla rodziców:

 Trudne emocje – jak wspierać rozwój emocjonalny dziecka? – prelekcja

dla rodziców dzieci będących w żłobku – 8 osób

 Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – 62 osoby 

 Aspekt  gotowości  szkolnej  –  jak  przygotować  pociechę  do  szkoły –

prelekcja dla rodziców w ramach Akademii żaka – 42 osoby

 Jak  uchronić  dziecko  w środowisku  rodzinnym przed  uzależnieniami –

prelekcja dla rodziców na terenie szkół podstawowych – 79 osób

 Jak uchronić nastolatka w środowisku rodzinnym przed uzależnieniami –

prelekcja dla rodziców na terenie szkół ponadpodstawowych – 78 osób

 Uzależnione  dziecko!  Kto  to?  Dlaczego?  Co  dalej? –  prelekcja  dla

rodziców ze szkół podstawowych – 60 osób

 Cyberprzemoc – 237 osób.

97



Organizowano również warsztaty dla uczniów:

 Chroń uszy i głos – warsztaty dla uczniów klas i szkoły podstawowej –

153 dzieci.

 Problem otyłości wśród dzieci i młodzieży psychologiczne skutki otyłości –

warsztaty  dla  uczniów  prowadzone  przez  dietetyka  we  współpracy

z Poradnią – 451 dzieci.

 Trening umiejętność społecznych – 7 dzieci.

 Techniki skutecznego uczenia się. Style i metody – 293 dzieci.

 Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych – 320 dzieci.

 Stres – czym jest? i jak sobie z nim radzić – zajęcia dla uczniów klasy

VIII – 129 dzieci.

 Potrafię  powiedzieć  "NIE"  obcemu  –  kształtowanie  u  dzieci  nawyków

i zachowań  prowadzących  do  dbania  o  zdrowie  i bezpieczeństwo

w kontakcie z nieznajomymi osobami – pogadanki z dziećmi – 104 dzieci.

 Jak rozbudzić wewnętrzną motywację do nauki? – 42 dzieci.

 Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla młodzieży OHP dla klas i na temat

przemocy – 44 dzieci.

 Interwencja kryzysowa – 41 dzieci.

 Uzależnienia XXI wieku – warsztaty dla dzieci młodzieży – 59 dzieci.

Dodatkowo w ramach badań profilaktycznych przeprowadzono:

 Badania programem Widzę – 366 dzieci.

 Badania programem Mówię – 366 dzieci.

 Badania programem Słyszę – 214 dzieci.

 Przesiewowe badanie logopedyczne – 63 dzieci.

 Badanie przesiewowe zawodowe – diagnoza testem: myślenie techniczne

– 40 dzieci.

Dodatkowo  w szkołach  ponadgimnazjalnych  funkcjonujących  na  terenie
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powiatu  dzierżoniowskiego  przez  cały  rok  szkolny  są  prowadzone działania,

akcje,  kampanie,  prelekcje  i spotkania  dotyczące  zdrowego  trybu  życia.

Uczniowie  podczas  zorganizowanych  spotkań  mogą  uzyskać  informację  o

promocji  zdrowego stylu  życia  oraz  ochrony przed  zagrożeniami  XXI  wieku

m.in.:

1. Żywienie człowieka jako klucz do zdrowia – promowanie zdrowej żywności,

zdobywanie wiedzy o zdrowym trybie życia:

 warsztaty Jak człowiek funkcjonuje w społeczeństwie?

 Olimpiada wiedzy o żywności

 Edukacja ekologiczna

 Akcja Jabłko zamiast papierosa 

2. Edukacja  zdrowotna  uczniów  poprzez  udział  w różnorodnych  programach

profilaktyki zdrowia:

 Zajęcia z pierwszej pomocy w ramach programu Bezpieczny Dolnoślązak

 Zajęciach  dotyczących  profilaktyki  nowotworu  skóry  –  czerniaka

w ramach kampanii Znamię! Znam je?

 Zajęcia  Ratownictwa  medycznego.  Pierwszej  pomoc  w ramach

Powiatowego Festiwalu Bezpieczeństwa i Profilaktyki 2019

 Prelekcja związana z zagrożeniami związanymi z używaniem dopalaczy

 Udział w spektaklu profilaktycznym „Zostań zwycięzcą swojego życia”

 Autorskie spotkanie uczniów z autorem książki Komputerowy Ćpun

 Uczestnictwo  w wykładzie  Profilaktyka  wczesnych  związków  w okresie

dorastania

 Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowia.

3. Ruch – akcje sportowe, wycieczki:

 zajęcia samoobrony zorganizowane w ramach Festiwalu Bezpieczeństwa

i Profilaktyki,
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 IV Rajd Radiobudy,

 wycieczka do Drezna,

 międzyszkolne zawody crossfit.

4. Zachęcanie  uczniów do różnorodnych aktywnych form spędzania wolnego

czasu:

 udział  w obozie  językowo-szkoleniowym EUROWEEK  –  Szkoła  Liderów

w Lądku Zdrój,

 realizacja projektu Czas na zawodowców,

 I Powiatowy Turniej Gier Logicznych Główka pracuje Rummikub standard,

 konferencja  Poznaj  lokalne  piękno  Gór  Sowich  w ramach  projektu

Unikalne piękno środowiska naturalnego,

 udziału w ogólnopolskim programie edukacji filmowej – Nowe Horyzonty

Edukacji Filmowej,

 projekt GoścInni Bielawianie – warsztaty teatralne.

13. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2021

W  grudniu  2019  r.  PCPRiOZ  sporządziło  „Diagnozę  zjawiska  przemocy

w rodzinie w Powiecie Dzierżoniowskim” za rok 2018 oraz I półrocze 2019 roku.

Zaprezentowane wyniki diagnozy wskazują, iż zjawisko przemocy nie zwiększa

swojej  skali.  Liczba  rodzin  objętych  procedurą  „Niebieskiej  Karty”  (w  tym

procedur NK, w których osobą doświadczającą przemocy jest dziecko), według

danych  Komendy  Powiatowej  Policji,  ośrodków  pomocy  społecznej  oraz

placówek oświatowych, uległa nieznacznemu zmniejszeniu na terenie powiatu.

Natomiast  zauważa  się  niepokojącą  tendencję  wzrostową  przemocy

rówieśniczej.  Należy  nadmienić,  iż  wzrasta  także  liczba  uczniów,  u  których

widoczne są zaniedbania oraz bezradność opiekuńczo- wychowawcza rodziców. 

Wyniki przeprowadzonej diagnozy wskazują, iż problem przemocy jest trudny

do oszacowania. Głównym źródłem informacji na temat przemocy rodzinnej są

w dużej  mierze dane ze statystyk policyjnych,  natomiast problem przemocy
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w rodzinie  nadal  może  być  większy  od  przypadków  ujawnianych.  Może  to

wynikać z faktu, iż pomimo większej świadomości osób doznających przemocy

domowej,  osoby  te  nie  zgłaszają  zaistniałej  przemocy  do  instytucji

pomocowych. Celowe wydaje się zatem podejmowanie działań o charakterze

profilaktycznym,  wspieranie  osób  poszkodowanych,  świadków  przemocy  a

także  sprawców  przemocy  w procesie  ich  zmian  na  tym  polu.  Ważnym

elementem jest również podnoszenie jakości działań instytucji oraz placówek

działających na rzecz osób poszkodowanych.

Zintensyfikowanie  działań  profilaktycznych  w zakresie  przeciwdziałania

przemocy w rodzinie.

PCPRiOZ w dniach 25 – 26 maja 2019 roku,  zorganizował  stoisko  na

Prezentacjach Dzierżoniowskich, podczas których zachęcano do zapoznania się

z ofertą  PCPRiOZ,  w tym  między  innymi  prezentowano  ofertę  Ośrodka

Interwencji  Kryzysowej  utworzonego  przy  tut.  Centrum.  w prezentacjach

uczestniczyli  pracownicy  Centrum  oraz  OIK.  Przy  tej  okazji  pracownicy

Centrum udzielali informacji dotyczących działalności Ośrodka. 

Promowanie OIK odbyło się także podczas Forum Kobiet, które odbyło się w 22

listopada 2019 w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. Na imprezie zachęcano do

zapoznania się z ofertą Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

PCPRiOZ upowszechniało  na stronach internetowych Starostwa Powiatowego

(www.pow.dzierzoniow.pl),  lokalnej  stronie  informacyjnej  –  www.doba.pl,

telewizji sudeckiej (www.tvsudecka.pl), i strony PCPRiOZ, informacji dotyczącej

możliwości  uzyskania  pomocy  dla  osób  doznających  przemocy  i osób

stosujących przemoc.  Ponadto informacje  te  były  również  przesyłane drogą

mailową  lub  bezpośrednią  do  realizatorów  i partnerów  Programu,  a  także

poradni zdrowia na terenie powiatu, kościołów, DZBM-u. Ponadto prowadzono

akcję promocyjną poprzez dystrybucję plakatów i ulotek z ofertą OIK. 

Ponadto Rada Powiatu Dzierżoniowskiego uchwałą Nr XXVII/174/16 z dnia 20

grudnia 2016 roku przyjęła  do realizacji  „Powiatowy program profilaktyczny

w zakresie  promowania  i wdrażania  prawidłowych  metod  wychowawczych
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w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017 – 2021”,

tj.  trening  kompetencji  rodzicielskich.  Realizatorem programu było  PCPRiOZ

w Dzierżoniowie. Adresatami programu są osoby o obniżonych kompetencjach

wychowawczych  i niezaradne  życiowo.  Podczas  spotkań  indywidualnych

przeprowadzane  było  rozpoznanie  i analiza  sytuacji  rodzinnej,  związanej  ze

stosowaniem  przemocy  przez  uczestnika,  wywiad,  diagnoza  postaw  wobec

przemocy oraz przejawianych kompetencji rodzicielskich.

W  trakcie  spotkań  grupowych  do  głównych  form  pracy  należą:  praca

warsztatowa  (przeprowadzenie  treningów  i praktycznych  ćwiczeń  celem

nabywania  właściwych  postaw  rodzicielskich),  praca  analityczna  dotycząca

własnych zachowań, projekcja filmów, studium przypadków oraz mini wykłady.

W  2019  r.  zrealizowano  jedną  edycję  programu.  Spotkania  odbywały  się

w formie  warsztatów  (15  spotkań  po  3  godziny)  jak  również  spotkań

indywidualnych (20 godzin). w programie uczestniczyło 14 osób. 

Zwiększenie  dostępności  i skuteczności  ochrony  oraz  wsparcia  osób

dotkniętych przemocą w rodzinie.

W  roku  2019  PCPRiOZ  otrzymał  dofinansowanie  z Programu  Osłonowego

Ministerstwa Rodziny,  Pracy i Polityki  Społecznej na dostosowanie istniejącej

infrastruktury  instytucjonalnej  do  potrzeb  osób  dotkniętych  przemocą

w rodzinie.  Odbiorcami  projektu  były  rodziny  dotknięte  oraz  zagrożone

przemocą, rodziny dysfunkcjonalne, osoby w trudnej sytuacji życiowej, dzieci

i młodzież a także osoby stosujące przemoc. Założeniem projektu było:

 utworzenie miejsc noclegowych zapewniających całodobowe schronienie

wraz  z równoczesnym  zastosowaniem  intensywnych  oddziaływań

interwencyjnych  i terapeutycznych  w przypadku  zagrożenia,  utraty

bezpieczeństwa lub konieczność separacji osoby od codziennych obciążeń

środowiskowych i sytuacyjnych, będących źródłem kryzysu,

 wyposażenie  pomieszczeń  do  indywidualnych  rozmów  i terapii  oraz

dostosowanie ich do potrzeb dzieci,
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 wyposażenie  pomieszczenia  do  organizacji  spotkań  i warsztatów

grupowych,

 zachowanie ciągłości w realizacji programów profilaktycznych,

 poprawa umiejętności wychowawczych i opiekuńczych u rodziców,

 promowanie  i wdrożenie  prawidłowych  metod  wychowawczych

w stosunku do dzieci.

Udzielanie  pomocy  i wsparcia  osobom  dotkniętym  przemocą  w rodzinie

w ramach zadań realizowanych przez PCPRiOZ

Punkt Interwencji Kryzysowej

Do dnia 25 lutego 2019 roku w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie

przy  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i Ochrony  Zdrowia

w Dzierżoniowie działał Punkt Interwencji Kryzysowej. Podstawowym celem PIK

było  prowadzenie  interdyscyplinarnych  działań  w zakresie  interwencji

kryzysowej,  podejmowanych  na  rzecz  osób  i rodzin  będących  

w  stanie  kryzysu.  W ramach  działalności  Punktu  Interwencji  Kryzysowej

specjaliści  udzielali  wsparcia  osobom  potrzebującym  doraźnej  pomocy

psychologicznej,  socjalnej  i prawnej.  W ramach  świadczonych  usług  PIK

wszystkie osoby znajdujące się w stanie kryzysu mogły skorzystać z bezpłatnej

pomocy udzielanej przez specjalistów, tj. psychologa, pracownika socjalnego,

prawnika i pedagoga. 

Punkt Interwencji Kryzysowej był dostępny dla mieszkańców powiatu od

poniedziałku  do  piątku  w ramach  godzin  pracy  PCPRiOZ.  Ponadto  osoby

znajdujące się w sytuacji kryzysowej miały możliwość skorzystania z telefonu

interwencyjnego. 

W 2019 roku w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej z pomocy skorzystały

23 osoby.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Rada Powiatu Dzierżoniowskiego w dniu 26 lutym 2019 r. podjęła  Uchwałę nr
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IV/33/19  dotycząca  utworzenia  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  przy

Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i Ochrony  Zdrowia  w Dzierżoniowie.

Celem  działalności  Ośrodka  jest  świadczenie  specjalistycznego  poradnictwa,

podejmowanie  działań  z zakresu  interwencji  kryzysowej  oraz  zapewnienie

schronienia  mieszkańcom  powiatu  dzierżoniowskiego,  znajdującym  się

w sytuacji kryzysowej i mającym trudności w rozwiązywaniu swoich problemów

życiowych.

Siedzibą  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  jest  Powiatowe  Centrum  Pomocy

Rodzinie  i Ochrony  Zdrowia  w Dzierżoniowie,  ul.  Piastowska  1.  Klienci  OIK

mogą skorzystać z porad specjalistów m.in:

 interwenta kryzysowego,

 psychologa,

 pedagoga,

 pracownika socjalnego,

 terapeuty uzależnień,

 radcy prawnego.

W ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej z pomocy skorzystało

115  osób,  żadna  z osób  nie  skorzystała  ze  schronienia  w formie  pobytu

w mieszkaniu interwencyjnym.

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne

Specjalistyczne  poradnictwo  psychologiczne  dla  osób  z powiatu

dzierżoniowskiego jest świadczone przez psychologów PCPRiOZ i skierowane do

osób  i rodzin,  które  mają  trudności  lub  wykazują  potrzebę  wsparcia

w rozwiązywaniu  swoich  problemów  życiowych.  Poradnictwo  psychologiczne

realizuje  się  przez  procesy diagnozowania,  profilaktyki  i terapii.  Poradnictwo

rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki

nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

W 2019 r. z poradnictwa psychologicznego i terapii psychologicznej skorzystało

58 osób.
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Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie

Rada Powiatu Dzierżoniowskiego uchwałą Nr XXVII/173/16 z dnia 20 grudnia

2016  r.  przyjęła  do  realizacji  „Program  korekcyjno  -  edukacyjny  dla  osób

stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017- 2021”. Program stanowi program

interwencyjny,  którego  zasadniczym  celem  jest  zatrzymanie  przemocy.

Osiągnięciu tego celu służy edukacja sprawcy w obszarze przemocy (jej form,

dynamiki,  źródeł  i stereotypów  wzmacniających  przemoc)  oraz  korekcja

zachowań niepożądanych poprzez dostarczenie i przyswojenie przez sprawcę

narzędzi  i technik  służących  powstrzymywaniu  się  przed  stosowaniem

przemocy. W 2019 r. w programie uczestniczyło 7 osób. Spotkania odbywały

się  w formie  warsztatów  (15  spotkań  po  4  godziny),  jak  również  spotkań

indywidualnych (10 godzin).

Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie

Program ten stanowił uzupełnienie do oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych

i był  skierowany  do  osób  stosujących  przemoc  domową,  u  których  została

wykazana  konieczność  realizacji  pogłębionych  oddziaływań  terapeutycznych

i/lub psychologicznych, a uczestnictwo w programach korekcyjnych okazało się

niemożliwą lub niewystarczającą formą oddziaływań.

W 2019 r. w programie uczestniczyło 8 osób. Spotkania odbywały się w formie

spotkań indywidualnych w ilości 33 godzin.

Udzielanie  pomocy  i wsparcia  osobom  dotkniętym  przemocą  w rodzinie

w ramach zadań realizowanych przez partnerów i realizatorów programu.

Lp. Instytucja Zastosowana forma
wsparcia/ilość osób

Ilość osób
umieszczonych

w całodobowych
ośrodkach wsparcia

i ośrodkach interwencji
kryzysowej

1. Ośrodek Pomocy 
Społecznej Gminy 
Dzierżoniów

Poradnictwo:
 socjalne – 26 os.
 prawne – 6 os.
 psychologiczne (przy

współpracy 

0 os.
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Lp. Instytucja
Zastosowana forma
wsparcia/ilość osób

Ilość osób
umieszczonych

w całodobowych
ośrodkach wsparcia

i ośrodkach interwencji
kryzysowej

z PCPRiOZ 
Dzierżoniów) – 6 os.

2. Ośrodek Pomocy 
Społecznej
 w Dzierżoniowie

Poradnictwo (ogólne dane 
OPS):

 psychologiczne–129 
os.

 prawne – 176 os.
 socjalne- 260 os.
 zawodowe – 30 os.
 rodzinne – 49 os.

Przeprowadzono również 
zajęcia o charakterze 
edukacyjno – korekcyjnym 
w Areszcie Śledczym (12h) 
dla sprawców przemocy; 12
h warsztatów rozwojowych,
motywacji do zmiany dala 
ofiar przemocy, warsztatów
podnoszących kompetycje 
rodzicielskie, treningu 
zastępowania agresji; 10 h 
indywidulanego wsparcia 
dla ofiar i rodzin lub 
sprawców przemocy 
w formie doradztwa 
i terapii. 

0 os.

3. Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Pieszycach

Poradnictwo: medyczne, 
socjalne, prawne, 
zawodowe, rodzinne – 26 
os.

0 os.

4. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Łagiewnikach

Poradnictwo:
 psychologiczne – 3 

os.
 socjalne – 38 os.

0 os.

5. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Piławie 
Górnej

Punkt Konsultacyjno – 
Informacyjny -brak 
informacji o ilości osób 
objętych wsparciem

0 os.

6. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bielawie

Poradnictwo:
 medyczne – 1 os.
 psychologiczne – 62 

os.

 0 os.
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Lp. Instytucja
Zastosowana forma
wsparcia/ilość osób

Ilość osób
umieszczonych

w całodobowych
ośrodkach wsparcia

i ośrodkach interwencji
kryzysowej

 prawne- 58 os.
 socjalnego- 14 os.
 zawodowego 

i rodzinnego – 61 
os.

7. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Niemczy

Poradnictwo:
 psychologiczne – 8 

os.
 prawne – 2 os.
 socjalne – 9 os.

0 os. 

8. Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 
w Dzierżoniowie
(Miasto Dzierżoniów)

Poradnictwo:
 psychologiczne – 63 

os.
 program 

socjoterapeutyczny 
– 24 os. 

 prawne – 3 os. 
 

Nie dot.

Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących 
przemoc w rodzinie.

PCPRiOZ  corocznie  aktualizuje  bazę  teleadresową  instytucji  działających

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która jest przekazywana do

Dolnośląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  (lipiec  2019  rok),  jak  również

podmiotów  i instytucji  z powiatu  dzierżoniowskiego  działających  w obszarze

przemocy  w rodzinie  (lipiec  2019  rok),  tj.  Prezesowi  Sądu  Rejonowego,

Prokuratorom rejonowym, Komendantom powiatowym Policji oraz gminom.

Podniesienie  jakości  i dostępności  świadczonych  usług  poprzez  zwiększanie

kompetencji  instytucji  i podmiotów  realizujących  zadania  z zakresu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pracownicy  zatrudnieni  w PCPRiOZ (psychologowie,  pracownicy  socjalni  oraz

koordynatorzy  rodzin)  podnoszą  swoje  kompetencje  zawodowe  w zakresie

przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez uczestnictwo w szkoleniach. 

W 2019 roku pracownicy wzięli udział w następujących szkoleniach:

• warsztaty  rozwoju  kompetencji  zawodowych  w zakresie  prowadzenia

interwencji kryzysowej,
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• VIII Dolnośląskie Seminarium Interwencji Kryzysowej,

• Konferencja „Proces wikitimizacji ofiar przemocy domowej”,

• Superwizja  grupowa  organizowana  prze  Ośrodek  Pomocy  Społecznej

w Dzierżoniowie,

Pracownicy  PCPRiOZ  oraz  OIK  uczestniczyli  także  w dwóch  superwizjach

grupowych  prowadzonych  przez  superwizora  Polskiego  Towarzystwa

Interwencji  Kryzysowej  oraz  członka  Polskiego  Towarzystwa  Interwencji

Kryzysowej. Zajęcia odbywały się w siedzibie PCPRiOZ w Dzierżoniowie. 

14. Program Zdrowotny Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 
2018-2025”

W  ramach  celów  szczegółowych  podejmowano  liczne  działania,  których

realizacja została przedstawiona poniżej

Cel.  1  Podejmowanie  działań  z zakresu  profilaktyki,  promocji  i edukacji

zdrowotnej na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego.

Działanie 1. Organizacja kampanii społecznych, konferencji i innych wydarzeń

dotyczących profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej.

Działania w szkołach ponadpodstawowych Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Warsztaty edukacyjne i wykłady „Stop uzależnieniom 
behawioralnym” oraz „profilaktyka zaburzeń nastroju 
w okresie dojrzewania”.

11 208

Realizacja programu ARS – przybliżenie problematyki 
zdrowia prokreacyjnego i zespołu FAS.

2 120

Realizacja Programu „W stronę dojrzałości”, „Promocja 
zdrowia”, „Festiwal promocji zdrowia – potyczki 
kulinarne, jadalne obrazy malowane na talerzu, turniej 
piłki siatkowej. 

6 88

Kampanie:” Znajdź właściwe rozwiązanie” – 
profilaktyka antynikotynowa, „Wybierz życie – pierwszy 
krok” – uzależnienia. 

3 184

Organizacja XI szkolnych obchodów Międzynarodowego 
Dnia Praw Człowieka, „Akcja informacyjna – tydzień 
ofiar przemocy”.

3 300

Działania w szkołach podstawowych Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Kampanie społeczno- informacyjne „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”, „Postaw na Rodzinę”, „Myj ręce”, „Jabłko 
zamiast papierosa”.

118 2626
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Działania w szkołach podstawowych Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Promocja działań w zakresie profilaktyki uzależnień. 12 905

Higiena jamy ustnej”. 1 350

Działania w zakresie zdrowego odżywiania - „Śniadanie 
Daje Moc”, „Dzień Zdrowych Przekąsek”, „Szklanka 
mleka”, Projekt edukacyjny „5 porcji zdrowia” oraz 
„Zdrowo jem”.

5 3017

Działania w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej: 
programy edukacyjne „Dziel się uśmiechem”, „Między 
nami kobietami – dojrzewająca dziewczyna”.

2 554

Działania w szkołach specjalnych Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

„Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w szkole” 
–konferencja dla rodziców oraz specjalistów. 

1 60

Kampania społecznościowa na rzecz osób ze spektrum 
autyzmu. 

1 100

Działania w NZOZ „Pod Wierzbami” Dzierżoniów Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Edukacja indywidualna prowadzona przez pielęgniarkę 
POZ (nt. zagrożenia otyłością, cukrzycą, POCHP, grypą)

4 108

Popularyzacja informacji nt. „Wczesne wykrywanie 
nowotworów”, „popularyzacja kolonoskopii”.

2 Brak danych

Akcja profilaktyka i edukacja w zakresie zdrowia 
(nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, szczepienia przeciwko 
grypie).

1 139

Działanie 2. Organizacja imprez plenerowych o charakterze sportowym 
i prozdrowotnym

Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba odbiorców

Starostwo Powiatowe Zumba fitness 
w powiecie 
dzierżoniowskim

5 200

Starostwo Powiatowe „Dobrocińskie 
przełaje”

1 300

PCPRiOZ Z okazji Dnia 
Rodzicielstwa 
Zastępczego - 
organizacja spływu 
Przełomem Bardzkim 
dla dzieci i rodziców 
zastępczych.

1 93

Szkoły 
ponadpodstawowe

„Dzień Sportu” – 
promocja zdrowego 

2 320
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Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba odbiorców

stylu życia, Powiatowe
Mistrzostwa 
w Petanque.

Szkoły 
ponadpodstawowe

Akcje szkolne: „Jabłko
zamiast papierosa”, 
„ARS, czyli jak dbać o 
miłość”, „Akademia 
dojrzewania”, „Dzień 
Sportu”, Szkolny 
turniej piłki siatkowej, 
Rozgrywki w piłkę 
nożną, Obóz 
integracyjny, Rajd. 

10 856

Szkoły podstawowe Piknik rodzinny 
„Trzymaj formę”,

10 1455

Szkoły podstawowe szkolne dni sportu, 
festyny sportowo – 
rekreacyjne, 
plenerowe zawody 
sportowe m.in.: „Bieg 
po zdrowie”, 
„Mikołajkowe zawody 
sportowe”, 

240 84

Szkoły podstawowe Zajęcia pozalekcyjne 
sportowe.
Zajęcia na basenie

20 105

Szkoły specjalne Zajęcia na świeżym 
powietrzu, zajęcia 
ruchowe „Szkoła pełna
ruchu”, wyjazd na 
basen. Projekt 
edukacyjny „Zdrowo 
na sportowo” – 
wycieczki, spacery. 
„ projekt edukacyjny –
Gra miejska”, Zajęcia 
usprawniania 
motorycznego. 

18 577

Działanie 3. Promocja idei honorowego krwiodawstwa poprzez działania 
informacyjno – edukacyjne oraz m.in. organizację akcji poboru krwi.

Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba odbiorców

Szkoły 
ponadpodstawowe

Akcja„Komórkomania”
– rozpowszechnianie 
idei honorowego 
dawstwa szpiku 
kostnego i komórek 
macierzystych. 

5 214
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Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba odbiorców

Pogadanki, godziny 
wychowawcze, 
gazetki. 

Szkoły 
ponadpodstawowe

Turniej szkół 
ponadgimnazjalnych 
„Młoda krew ratuje 
życie”. Konkurs 
„podaruj komuś 
życie”. 

5 34

Szkoły 
ponadpodstawowe

IX Powiatowy dzień 
dawcy szpiku „Marsz 
dla zdrowia”.

1 50

Szkoły 
ponadpodstawowe

Akcja poboru krwi. 2 66

Działanie 4. Prelekcje, warsztaty, konkursy i inne zajęcia edukacyjne 
z zakresu promocji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej. 

Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Szkoły 
ponadpodstawowe

Powiatowy Konkurs „Kręci mnie 
bezpieczeństwo”, Kampania społeczna
– „Stop Depresji”

6 120

Szkoły 
ponadpodstawowe

Spotkania z dietetykiem, 
psychologiem policjantem, 
ratownikami medycznymi, strażnikiem
miejskim. Zajęcia wychowawcze 
z uczniami. 

7 187

Szkoły 
ponadpodstawowe

Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej.

1 4

Szkoły 
ponadpodstawowe

XI Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Psychologicznej „Charaktery”, „III 
Powiatowy Konkurs Wiedzy 
Psychologicznej „Uczeń 
z charakterem”, Konkurs Powiatowy 
„Po sieci surfuję i nie hejtuję”, 
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, 
„XVII Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
„Pierwsza Pomoc”, Powiatowy Konkurs
„Kręci mnie bezpieczeństwo” i „Z 
bezpieczeństwem na Ty”, Olimpiada 
promocji Zdrowego Stylu Życia PCK”, 
Konkurs plastyczny nt. uzależnień 
i przemocy. 

11 38

Szkoły specjalne „Międzyszkolny konkurs wiedzy o 
zdrowiu”

1 65

Szkoły specjalne „Prelekcja – Światowy dzień zdrowia” 1 62

Szkoły specjalne „Trzymaj się prosto” – instruktaż 1 52
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Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

noszenia tornistra.

Szkoły specjalne Programy edukacyjne: m.in. „Dbamy 
o zdrowie”, „Tańczyć każdy może”, 
„Żyj smacznie i zdrowo”, „Śniadanie 
daje moc”, „Jem kolorowo”, „Zdrowy 
i wysportowany uczeń”, „Akademia 
dojrzewania”, „Zdrowy zawrót głowy”,
„Program profilaktyki zakażeń STOP 
HCV”, „Porcja pozytywnej energii”.

25 578

Szkoły specjalne Program profilaktyki zdrowotnej dla 
dziewcząt – akademii dojrzewania 
LACTACYD.

8 45

Organizacje 
pozarządowe

XV Konkurs Wiedzy o zdrowiu. 1 25

PCPPPiDE Prelekcje i wykłady dla rodziców: „Jak
radzić sobie z trudnymi zachowaniami
u dziecka”, „Dojrzałość szkolna”, 
„Zabawa i jej znaczenie dla rozwoju 
integracji sensorycznej dziecka”, 
„Zespół dziecka maltretowanego”, 
„Rola pozytywnych relacji między 
rodzicami i dziećmi”, „Autoagresja u 
nastolatków”, „Uzależnienia XXI 
wieku”, Konsultacje dla 
rodziców/opiekunów/nauczycieli, 
pedagogów/psychologów. 

186 518

PCPPPiDE Warsztaty dla uczniów: „Techniki 
skutecznego uczenia się”, „Chroń uszy
i głos”, „Jak radzić sobie ze stresem”, 
„Uzależnienia XXI wieku”.

22 444

PCPPPiDE Warsztaty dla uczniów: „Techniki 
skutecznego uczenia się”, „Chroń uszy
i głos”, „Jak radzić sobie ze stresem”, 
„Uzależnienia XXI wieku”.

36 709

PCPPPiDE Przesiewowe badania wzroku, słuchu, 
mowy, przesiewowe badania 
logopedyczne – dzieci klas i szkoły 
podstawowej. 

1 9

PCPPPiDE Diagnoza programem „Troska” – 
objęci uczniowie klas III szkoły 
podstawowej. 

Cyklicznie 728

PCPPPiDE Zespoły specjalistycznej terapii m.in.:
Biofeedback, terapia ruchowa, 
arteterapia, sensoplastyka, 
psychomotoryka, ergoterapia, 
ćwiczenia rehabilitacyjne, trening 
umiejętności społecznych, masaż 
Shanthal, masaż Wilberger , zajęcia 
dla dzieci nieśmiałych. 

Cyklicznie 64

PCPPPiDE Wczesne wspomaganie rozwoju Cyklicznie 156
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Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

(dzieci 0-6 r.ż.)
Program „Za życiem” (0-7 r.ż) 

Cel.  2  Profilaktyka  chorób  układu  krążenia  i zwiększenia  skuteczności  ich

wykrywania u osób należących do grup ryzyka.

Działanie 1. Warsztaty, prelekcje, konkursy, akcje edukacyjne 
dotyczące profilaktyki chorób układu krążenia

Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Szkoły 
ponadpodstawowe

Działania dotyczące zdrowego stylu 
życia i właściwych wyborów życiowych
w kontekście zdrowia, godziny 
wychowawcze, pogadanki, gazetki. 

1 140

Szkoły 
ponadpodstawowe

„Jabłko zamiast papierosa”. Szkodliwy
wpływ palenia na układ krążenia 
i rozwój nowotworów.

1 470

Szkoły podstawowe Działania prewencyjne, pogadanki, 
bilans zdrowia - badania przesiewowe 
– pomiar ciśnienia krwi, zajęcia 
profilaktyki chorób układu krążenia, 
rozmowy indywidualne z uczniami 
oraz ich rodzicami 

5 850

Szkoły specjalne „Dzień serca – pomiar ciśnienia 
tętniczego” – pogadanki, gazetka.

3 72

Szkoły specjalne „Mikołajkowy trening zdrowotny – 
trening ze specjalistą z zakresu sportu
i żywienia”

1 68

Szkoły specjalne Bicie rekordu RKO (resuscytacja 
krążeniowo – oddechowa) – zajęcia 
praktyczne, gazetka

2 75

Szkoły specjalne Pogadanki tematyczne na lekcjach 
biologii

8 16

Działanie 2. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania chorób 
układu krążenia

Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Podmioty lecznicze NZOZ „Pod Wierzbami” Dzierżoniów 
Badania profilaktyczne w zakresie 
wykrywania chorób układu krążenia.

1 38
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Cel.  3  Profilaktyka  chorób  nowotworowych  i zwiększenie  skuteczności  ich

wczesnego wykrywania.

Działanie 1. Działania edukacyjne w zakresie profilaktyki chorób 
nowotworowych. Popularyzacja informacji na temat realizowanych 
populacyjnych programów profilaktyki i wczesnego wykrywania 
nowotworów.

Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Szkoły 
ponadpodstawowe

Realizacja Programów: „Rakobrona”, 
„Wybierz życie pierwszy krok”, 
„Komórkomania”, „Profilaktyka 
czerniaka”.

10 381

Szkoły 
ponadpodstawowe

Akademia Czerniaka „Znamię, znam 
je”.

2 353

Szkoły 
ponadpodstawowe

Lekcje wychowawcze w ramach 
programu walki z chorobą 
nowotworową jaką jest czerniak. 

4 210

Szkoły podstawowe Ogólnopolska akcja zwiększenia 
świadomości społeczeństwa 
w zakresie czerniaka. 

1 Brak danych

Szkoły podstawowe „Profilaktyka nowotworów piersi 
i szyjki macicy” – filmy, pogadanki dla
dziewcząt.

1 24

Szkoły specjalne Profilaktyka nowotworów sutka- 
samobadanie piersi, ulotki, filmy 
edukacyjne. Ulotki dla pracowników 
placówki i matek uczennic. 

4 59

Szkoły specjalne Pogadanki tematyczne na lekcjach 
biologii i godzinach wychowawczych 
oraz z pielęgniarką. 

4 32

PSSE Program edukacyjny realizowany 
w szkołach ponadgimnazjalnych 
„Wybierz życie – pierwszy krok”.

3 433

Starostwo Powiatowe „Wyroluj raka” – kampania 
informacyjna i profilaktyka 
nowotworowa.

1 100

Działanie 2. Popularyzacja informacji na temat realizowanych 
populacyjnych programów profilaktyki i wczesnego wykrywania 
nowotworów.

Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Podmioty lecznicze Informowanie pacjentów o 
dostępnych programach profilaktyki 
nowotworowej.

Cały rok Brak danych
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Działanie 3. Badania w zakresie wczesnego wykrywania chorób 
nowotworowych oraz prowadzenie działań profilaktycznych

Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Podmioty lecznicze NZOZ „Pod Wierzbami” Dzierżoniów
Konsultacje chirurgiczno – urologiczne
w kierunku nowotworu prostaty. 

1 17

Cel.  4  Zmniejszenie  częstości  występowania  urazów  powstałych  w wyniku

wypadków oraz upowszechnianie wiedzy na temat udzielenia pierwszej pomocy

przedmedycznej.

Działanie 1. Działania edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy 
przedmedycznej (szkolenia, warsztaty, prelekcje, kursy i pokazy 
pierwszej pomocy przedmedycznej i inne).

Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Szkoły 
ponadpodstawowe

Zajęcia z pierwszej pomocy – 
edukacja bezpieczeństwa. 

5 150

Szkoły 
ponadpodstawowe

Udział w Powiatowym Konkursie 
i Pomocy „Reaguję Ratuję”, oraz 
w konkursie „Z bezpieczeństwem na 
Ty”. Warsztaty z pierwszej pomocy. 

5 130

Szkoły 
ponadpodstawowe

Spotkania z pracownikiem Wydziału 
Prewencji KPP dot. profilaktyki 
zachowań ryzykownych i procedur 
zachowania w sytuacjach zagrożenia. 

4 100

Szkoły 
ponadpodstawowe

Spotkania z pracownikiem Wydziału 
Prewencji KPP dot. profilaktyki 
zachowań ryzykownych i procedur 
zachowania w sytuacjach zagrożenia 
– spotkanie dla rodziców.

1 52

Szkoły 
ponadpodstawowe

Festiwal Bezpieczeństwa Młodzieży. 1 27

Szkoły 
ponadpodstawowe

Warsztaty pierwszej pomocy z grupą 
GOPR w Zieleńcu.

1 15

Szkoły 
ponadpodstawowe

Próbna ewakuacja z budynków 
szkolnych.

2 430

Szkoły 
ponadpodstawowe

Udział w Programie Aktywność 
Młodzieży w Powiecie 
Dzierżoniowskim. 

5 30

Szkoły podstawowe Zajęcia z upowszechniania zasad 
bezpiecznego poruszania się po 
drogach – ankieta „bezpieczna droga 
do i ze szkoły”, kurs na kartę 
rowerową – zasady udzielania 
pierwszej pomocy, „Powiatowy 

8 420
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Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

konkurs ruchu drogowego – 
udzielanie pierwszej pomocy, 
pogadanki z Policją – „bezpieczne 
wakacje – ferie”, lekcje wychowawcze
– dbanie o bezpieczeństwo w domu 
i w szkole, „Pierwsza pomoc” – 
warsztaty, pokazy. „Dzień 
bezpieczeństwa” – pokazy filmów 
nagranych przez uczniów. 

Szkoły podstawowe Szkolenie dla pracowników szkoły 
z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy, gazetki informacyjne, zajęcia
edukacyjne w klasach, próby alarmu 
przeciwpożarowego.

39 774

Szkoły podstawowe Lekcje wychowania fizycznego 
z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy.

2 388

Szkoły podstawowe Szkolenie z obsługi defibrylatora. 1 55

Szkoły podstawowe Szkolenia z zakresu bezpiecznego 
poruszania się, chodzenia, upadania, 
wyrabiające koordynację ruchową.

1 40

Szkoły specjalne Światowy Dzień pierwszej Pomocy – 
Happening. Pokaz pierwszej pomocy. 
Zajęcia z pierwszej pomocy w nagłych
wypadkach – pogadanki, filmy, 
zajęcia praktyczne. 

5 224

Szkoły specjalne Zajęcia na lekcjach biologii z zasad 
udzielania pierwszej pomocy, 
psychoedukacja, zajęcia 
profilaktyczne z pedagogiem. 

14 75

Szkoły specjalne Szkolenie z pierwszej pomocy 
przedmedycznej i obsługi 
defibrylatora. 

1 55

Szkoły specjalne Zajęcia z egoterapii i jogi dotyczące 
właściwego sposobu poruszania się, 
chodzenia, upadania itp. 

1 40
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Działanie 2. Działania edukacyjne z zakresu bezpiecznych postaw oraz 
identyfikowania zagrożeń m.in. w szkole i w drodze do i ze szkoły.

Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Szkoły 
ponadpodstwowe

Zajęcia edukacyjne dot. 
bezpieczeństwa – zajęcia 
z policjantem, prelekcje, pogadanki, 
zajęcia w-f. 

13 180

Szkoły 
ponadpodstwowe

Próba ewakuacji z budynku szkoły. 2 400

Szkoły specjalne Działania: „Zapobieganie wypadkom 
i urazom” – gazetka. Przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa w placówce 
i poza nią – zajęcia w klasach. 
„Bezpieczne poruszanie się 
w miejscach publicznych” – zajęcia. 
„Bezpieczna droga do szkoły” – 
spotkanie z policjantem. „Bezpieczne 
ferie i wakacje – pogadanki, spotkanie
z policjantem i pielęgniarką”. Zajęcia 
edukacyjne i praktyczne na terenie 
szkoły i miasta dot. funkcjonowania 
społecznego. 

51 772

Cel.  5  Zwiększenie  skuteczności  zapobiegania  chorobom  zakaźnym

i zakażeniom.

Działanie 1. Działania edukacyjne w zakresie zapobiegania chorobom 
zakaźnym i zakażeniom m.in. HIV/AIDS.

Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Szkoły 
ponadpodstawowe

Zajęcia dotyczące chorób 
przenoszonych drogą płciową, zdrowia
prokreacyjnego, i właściwych 
wyborów życiowych, projekcja filmu 
„Miało być inaczej”, „Żyć z HIV”. 
Gazetki szkolne. 

7 599

Szkoły 
ponadpodstawowe

Konkursy, Olimpiady psychologiczne 
oraz wiedzy o „HIV, AIDS”.

2 3

Szkoły podstawowe „Zachowania ryzykowne wobec AIDS 
i HIV” – lekcje biologii, „Światowy 
dzień walki z AIDS” – gazetki, 
pogadanki, rozmowy indywidualne 
z pielęgniarką. „Konkurs wiedzy o 
AIDS i HIV – etap szkolny powiatowy, 
„Choroby przenoszone drogą płciową, 
choroby zakaźne” – gazetki, 
pogadanki z pielęgniarką. 

15 1696
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Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Szkoły podstawowe Akcje promocyjne dot. HIV/AIDS 
(ulotki, plakaty, gazetki szkolne).

3 418

Szkoły podstawowe Działania profilaktyczne: „Zachowania
ryzykowne dla zdrowia”, „Jak ustrzec 
się przed grypą”, „Choroby zakaźne 
i sposoby ich zapobiegania”, „AIDS 
źródła zakażenia, zapobieganie”. 

4 1713

Szkoły specjalne Prowadzono działania m.in.: 
„Światowy dzień AIDS – gazetka”, „Co
wiesz o AIDS/HIV?”, pogadanki 
z pielęgniarką na temat zapobiegania 
zakażeń, „Stop HCV – pogadanki 
i zajęcia z uczniami”

9 278

Szkoły specjalne Realizacja ogólnopolskiego projektu 
profilaktyki zdrowotnej „Problem 
z głowy” – pogadanki dla uczniów 
i rodziców. 

1 50

Szkoły specjalne Zajęcia wychowawcze z klasami 
branżowymi i w grupach 
wychowawczych. 

23 81

PSSE „Program Zwalczania AIDS 
i zapobiegania Zakażeniom HIV”.

6 10421

Podmioty lecznicze NZOZ „Pod wierzbami” sp. z.oo. 
Badania profilaktyczne w kierunku 
gruźlicy.

1 336

Podmioty lecznicze Akcja „Żółty tydzień” – propagowanie 
wiedzy odnośnie WZW B, 
przeprowadzenie szczepień przeciw 
WZW B odpłatnie.

2  Brak danych

Cel  6.  Profilaktyka  –  wczesne  wykrywanie  i zapobieganie  powikłaniom

wybranych  choroby  społecznych  i cywilizacyjnych  (  m.in.  cukrzyca,  choroby

układu oddechowego).

Działanie 1. Działania edukacyjne w zakresie zapobiegania 
powikłaniom wybranych chorób społecznych i cywilizacyjnych(m.in. 
cukrzyca, choroby układu oddechowego).

Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Szkoły 
ponadpodstawowe

Realizacja Grantu Oświatowego 
„Pułapki piękna – ortoreksja 
i bigoresja” – zagrożenia dzisiejszego 
świata w kontekście odżywiania, 
spotkania z dietetykiem.

1 55

Szkoły Realizacja programu „Rakoobrona” – 6 120

118



Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

ponadpodstawowe zapobieganie nowotworom płuc, skóry
oraz raka szyjki macicy”.

Szkoły 
ponadpodstawowe

Zajęcia wychowawcze w klasach, 
pogadanki.

1 100

Szkoły 
ponadpodstawowe

Bieg charytatywny „Pozytywnie 
zabiegani”.

1 5

Szkoły podstawowe Konkursy „Jabłko zamiast papierosa”, 
„Palenie szkodzi zdrowiu”, warsztaty 
dla nauczycieli –„Pomoc dziecku 
z cukrzycą”, badania przesiewowe 
w klasach I, III, V, VII.

4 634

Szkoły podstawowe Akcje profilaktyczne: „Profilaktyka 
astmy i alergii oraz chorób układu 
oddechowego”, „Choroby 
cywilizacyjne”, „Piramida żywieniowa”,

3 815

Szkoły podstawowe Akcje profilaktyczne: „Śniadanie daje 
moc”, „Dzień zdrowych przekąsek”, 
„Cukier stop – Aktywność fizyczna 
tak”. 

3 1875

Szkoły podstawowe Szkolenie kadry pedagogicznej nt. 
cukrzycy

1 44

Szkoły specjalne Profilaktyka cukrzycy – film, 
pogadanki, ulotki. „Jak dbać o 
prawidłową wagę – zajęcia”, „Choroby
związane z nieprawidłową wagą – 
bulimia i anoreksja” 

5 61

Szkoły specjalne Zajęcia wychowawcze z klasami 
branżowymi i w grupach 
wychowawczych. 

23 81

Starostwo Powiatowe „Eco Food Festival”- zdrowe 
odżywianie.

2 500

Starostwo Powiatowe „IX Dolnośląski Festiwal Kapusty” – 
pokaz kulinarny

1 1000

PSSE Program edukacyjny „czyste 
powietrze wokół nas”

3 746

 UM Dzierżoniów Wykład dla seniorów nt. 
bezpieczeństwa wobec zagrożeń dla 
organizmu płynących z tlenku węgla 
„Nie dla czadu”

1 30
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Działanie 2. Badania profilaktyczne w kierunku wybranych chorób 
cywilizacyjnych i społecznych. 

Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Podmioty lecznicze „Profilaktyka higieny jamy ustnej ze 
szczególnym uwzględnieniem 
próchnicy zębów dzieci klas I,II,III 
szkół podstawowych z terenu powiatu
dzierżoniowskiego na lata 2019-2020”

Brak Programu nie 
realizowano ze 
względu na 
rezygnację 
Oferenta.

PCPRiOZ Program profilaktyki wad wzroku 
„Zobacz lepszą przyszłość”. 
Współpraca z Grupą ESSILOR a także 
Fundacją „Vision for life” oraz 
współpraca z Fundacją „Przyjaciółka”. 
Przeprowadzono badania przesiewowe
wad wzroku dzieciom z rodzin 
zastępczych. Celem programu było 
wyposażenie dzieci wymagających 
korekcji w bezpłatne okulary 
(szkła+oprawki)

1 26

Cel 7. Wspieranie zdrowia fizycznego oraz zapobieganie otyłości wśród dzieci,

młodzieży  oraz  osób  starszych  oraz  innym  najczęstszym  problemom

zdrowotnym.

Działanie 1. Działania edukacyjne w zakresie m.in. korzyści 
z właściwego odżywania się oraz aktywności fizycznej.

Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Szkoły 
ponadpodstawowe

Lekcje, pogadanki nt. wpływu 
nieprawidłowego odżywiania się na 
procesy zapamiętywania.

2 40

Szkoły 
ponadpodstawowe

Szkolne koła sportowe. 1x w tygodniu 20

Szkoły 
ponadpodstawowe

Realizacja programu „Trzymaj 
formę”, zajęcia wychowawcze 
w klasach, zajęcia z dietetykiem.

3 Brak danych

Szkoły 
ponadpodstawowe

Lekcje dydaktyczne, pogadanki, 
rozmowy z pielęgniarką szkolną, 
Zajęcia z samoobrony, Wiosenny 
obóz sprawnościowy.

8 580

Szkoły 
podstawowe

Zajęcia edukacyjne, pogadanki, 
wykłady dot. zdrowego odżywiania 
się, zapobieganiu otyłości, m.in. 
„Owoce w szkole”, „Mleko 
w szkole”, „Zdrowe śniadanie”, 

2 516
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Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Pogadanki z pielęgniarką szkolną, 
gazetki, 

Szkoły 
podstawowe

Gimnastyka korekcyjna, zajęcia 
sportowe – nauka pływania, 
wycieczki klasowe – lodowisko, 
parka trampolin, rejonowe 
i powiatowe rozgrywki w piłkę 
siatkową, turnieje sportowe.

72 295

Szkoły specjalne Prowadzono działania dotyczące: 
zdrowego odżywiania – pogadanki, 
ulotki, pokazy kulinarne. Nauka 
pomiaru BMI. Zajęcia kulinarne dla 
dzieci i dla dzieci 
niepełnosprawnych, pogadanki, 
zajęcia wychowawcze, Program 
m.in: „Mleko w szkole”, „Owoce 
i warzywa w szkole”, „Taniec moją 
pasją”. 

152 546

Szkoły specjalne Wycieczki, spacery, gry i zabawy. 
Turniej tenisa stołowego i piłki 
nożnej i inne zawody sportowe. 
Pogadanki na temat zdrowej 
aktywności fizycznej.

61 220

Szkoły specjalne Projekty edukacyjne m.in.: 
„Kuchnia bez tajemnic”, „Dookoła 
Świata”, 

25 125

PSSE Program edukacyjny „Trzymaj 
formę”.

7 1710

PSSE Program edukacyjny „Bieg po 
zdrowie”

4 497

PCPPPiDE „Psychologiczne skutki otyłości u 
dzieci” – prelekcje dla rodziców.

4 521

PCPPPiDE Warsztaty w placówkach 
prowadzone przez dietetyka na 
temat zdrowego stylu życia 
i prawidłowego odżywiania – klasy 
VI 

18 216

Działanie 2. Organizacja imprez, pikników oraz festynów sportowo – 
rekreacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych

Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Szkoły 
ponadpodstawowe

Festiwal filmowy „Integracja Ty 
i Ja”

1 55

Szkoły 
ponadpodstawowe

„Europejskie Dni Mózgu” – 
integracja z osobami starszymi 
i niepełnosprawnymi. 

1 10

Szkoły Impreza sportowo – rekreacyjna 1 20
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Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

podstawowe „Bieg Mikołajkowy”.

Szkoły 
podstawowe

Zajęcia z udziałem osób 
niepełnosprawnych

1 7

Szkoły 
podstawowe

Zajęcia rehabilitacyjne dla uczniów 
z niepełnosprawnością ruchową 

32 1

Szkoły specjalne Spotkanie z niepełnosprawnym 
sportowcem – pogadanki, wspólne 
zajęcia ruchowe.

1 83

Szkoły specjalne Powiatowy Festiwal Integracji 1 150

Szkoły specjalne Gale i akademie okazyjne 8 475

Szkoły specjalne Paraolimpiada mikołajkowa 2 105

UM Dzierżoniów Warsztaty kulinarne i dietetyczne 
dla Seniorów dot. zdrowego 
odżywiania się. 

1 15

Organizacje 
pozarządowe

„XIV Sportowa Olimpiada 
specjalna” organizowana dla dzieci 
niepełnosprawnych.

1 73

Organizacje 
pozarządowe

„Piknik Integracyjny” – zawody 
sportowe dla osób niewidomych 
i niedowidzących.

1 120

Organizacje 
pozarządowe

Obóz terapeutyczno – 
usamodzielniająco – zdrowotny.

1 40

Organizacje 
pozarządowe

Powiatowy Festiwal Integracji. 1 165

Organizacje 
pozarządowe

Wyjazdy integracyjne, wycieczki, 
spotkania integracyjne.

5 158

Cel 8. Podejmowanie działań profilaktyczno – edukacyjnych ukierunkowanych

na  rozwiązywanie  problemów  związanych  z używaniem  substancji

psychoaktywnych,  uzależnieniami  behawioralnymi  i innymi  zachowaniami

ryzykownymi.

Działanie 1. Działania profilaktyczno – edukacyjne w zakresie m.in. 
tematyki uzależnień od nikotyny, innych substancji psychoaktywnych 
oraz w zakresie uzależnień behawioralnych i innych zachowa 
ryzykownych. Organizacja warsztatów, pogadanek, prelekcji itp.)

Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Szkoły 
ponadpodstawowe

Warsztaty „Stop uzależnieniom 
Behawioralnym”. Przeciwdziałanie 
uzależnieniom od Internetu i gier, 
warsztaty dot. cyberprzemocy. 
Zajęcia psychoedukacyjne 

22 664
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Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

z psychologiem i pedagogiem.

Szkoły 
ponadpodstawowe

Realizacja Grantu Oświatowego 
„Zostań zwycięzcą swojego życia, 
nie daj szansy nałogom”.

1 110

Szkoły 
ponadpodstawowe

Zajęcia dotyczące: pornografii 
internetowej, fonoholizmy, 
cyberprzemocy. 

9 130

Szkoły 
ponadpodstawowe

Powiatowy Konkurs Wiedzy o 
Uzależnieniach „Po sieci surfuję 
i nie hejtuję”. 

1 3

Szkoły 
ponadpodstawowe

Pogadanki z policjantem nt. 
używania substancji 
psychoaktywnych 
i odpowiedzialności nieletnich za 
czyny karalne.

4 363

Szkoły 
ponadpodstawowe

Program Profilaktyczny „Poznaj 
prawdę a prawda Cię uwolni”.

1 300

Szkoły 
ponadpodstawowe

Lekcje wychowawcze na temat 
szkodliwości substancji 
psychoaktywnych, gazetki 
informacyjne

23 1080

Szkoły 
ponadpodstawowe

Udzielanie informacji uczniom 
i rodzicom na temat punktów 
świadczących pomoc osobom 
uzależnionym. 

1 440

Szkoły 
ponadpodstawowe

Warsztaty dla uczniów nt. 
uzależnień i odpowiedzialności 
prawnej. 

1 200

Szkoły 
ponadpodstawowe

Prelekcja profilaktyczna dla 
rodziców nt. uzależnień i zachowań 
ryzykownych młodzieży. 

1 200

Szkoły 
podstawowe

Działania profilaktyczno – 
edukacyjne: „Dzień bez 
papierosa” , „Jabłko zamiast 
papierosa” – gazetki, pogadanki, 
ulotki, rozmowy indywidualne, 
pomiar ciśnienia krwi. „Szkodliwe 
nałogi – alkohol, papierosy, 
narkotyki” – lekcje wychowawcze, 
prelekcje dla rodziców. „Ustrzec 
dziecko – alkohol, narkotyki” – 
szkolenia dla rodziców i nauczycieli.
Spotkania profilaktyczne z uczniami
- „Jak rozpoznać zagrożenia, jak 
reagować”, „Debata” – program 
zapobiegania wczesnej inicjacji 
alkoholowej, pogadanki dot. 
uzależnień od gier komputerowych.

12 230

Szkoły Programy z zakresu profilaktyki 30 2522
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Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

podstawowe uzależnień narkotykowych m.in.: 
„Narkotyki to mnie nie kręci”, 
„Dopalacze – powiedz stop!”. 

Szkoły 
podstawowe

Program antyalkoholowy „Jaś 
i Małgosia na tropie”, „Zachowaj 
trzeźwy umysł”.

3 2687

Szkoły 
podstawowe

„Hejt i cyberprzemoc”, „Profilaktyka
zachowań autoagresywnych”, 
„Mobbing i cybermobing”, 
„Bezpieczne zachowanie 
w internecie”, „Unikam zachowań 
ryzykownych – jestem bezpieczny”,
„Agresja i przemoc” „Warsztaty – 
komputerowy ćpun”

7 623

Szkoły 
podstawowe

Program profilaktyczny „wakacje 
bez alkololu”

1 40

Szkoły specjalne Happening „Moda na niepalenie”, 
pogadanki dotyczące profilaktyki 
uzależnień behawioralnych - „Mój 
świat to nie tylko telefon”. 
Pogadanki dot. uzależnień o 
alkoholu, narkomanii, nikotynizmu 
– indywidualne rozmowy 
z uczniami. 

13 466

Szkoły specjalne Gazetka – „dzień bez papierosa”, 
„Stop dopalaczom”, „bliżej siebie, 
dalej od narkotyków”, „Profilaktyka 
uzależnień”. 

3 234

Szkoły specjalne Spotkanie z funkcjonariuszem 
policji, zajęcia z pedagogiem, 
pracownikami socjalnymi i ku- 
ratorami sądowymi - pogadanki , 
zajęcia psychoedukacyjne. 

79 250

Szkoły specjalne „Uzależnienie w aspekcie 
psychologicznym” – warsztaty dla 
nauczycieli placówki. 

1 5

PCPPPPiDE Cyberprzemoc – warsztaty dla 
uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych.

18 237

PCPPPPiDE „Jak uruchomić dziecko i nastolatka
w środowisku domowym przed 
uzależnieniem”- wykład dla 
rodziców.

4 157

Komenda 
Powiatowa Policji

Wojewódzki program profilaktyczny
Świadomy Junior. Program ma na 
celu podniesienie świadomości na 
temat uzależnień.

1 800

Szkoda Ciebie na takie Patoklimaty 
- akcja profilaktyczna dot. 

1 600
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Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

przeciwdziałania narkotykom

Organizacje 
pozarządowe

Profilaktyka uzależnień - pogadanki 5 110

UM Bielawa Realizacja zadania publicznego 
w zakresie ochrony zdrowia – 
prowadzenie działań 
środowiskowych – symulacja 
działań narkotyków, alkoholu. 

1 800

UM Bielawa Realizacja zadania publicznego „Bez
środków psychoaktywnych”. 
Indywidualne konsultacje 
z uzależnionymi behawioralnie. 
Realizowano program CANDIS 
skierowany do problemowych 
użytkowników konopi. 

1 100

PSSE Działania edukacyjne w ramach 
profilaktyki zażywania nowych 
substancji psychoaktywnych.

4 8000

PSSE Krajowy Program Ograniczenia 
Zdrowotnych Następstw Palenia 
Tytoniu

6 15037

PSSE Program edukacyjny „ARS, czyli jak
dbać o miłość”

5 168

PCPRiOZ Realizacja warsztatów i działań 
profilaktycznych dot. uzależnień, 
radzenie sobie ze stresem, 
emocjami adresowanych do dzieci 
i młodzieży „Emocje pod kontrolą” 
i „Profilaktyka uzależnień 
behawioralnych”

11 23

Cel 9. Poprawa infrastruktury dostępnej dla ruchu pieszego i rowerowego oraz

związanej z wszelką aktywnością fizyczną. 

Działanie 1. Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo – 
rekreacyjnej poprzez budowę dróg, mostów w sposób sprzyjający 
ruchowi pieszemu, rowerowemu (budowa chodników, ścieżek 
rowerowych itp.).

Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Zarząd Dróg 
Powiatowych

„Udostępnianie zasobów 
przyrodniczych poprzez budowę 
ścieżek rowerowych na terenie 
powiatu dzierżoniowskiego – 
Przebudowa drogi powiatowej nr 
3021D polegająca na budowie 

1 mieszkańcy 
powiatu
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Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

ścieżki pieszo – rowerowej Niemcza
–Wojsławice - w formule 
zaprojektuj i wybuduj”.

Cel. 10 Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego.

Działanie 1. Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dot. 
problematyki zdrowia psychicznego. 

Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Szkoły 
ponadpodstawowe

Zajęcia dot. samookaleczeń wśród 
młodzieży, radzenia sobie ze 
stresem, poruszające problematykę
zdrowia psychicznego – Autyzm 
i Zespół Aspergera, 
niepełnosprawność intelektualna, 
ruchowa, wady genetyczne. 

14 205

Szkoły 
ponadpodstawowe

Program „Strefa młodzieży” – 
organizacja warsztatowych zajęć 
rozwijających umiejętność radzenia
sobie ze stresem, wzmacniających 
motywacje i umiejętności 
w zakresie komunikacji 
interpersonalnej.

1 200

Szkoły 
ponadpodstawowe

Udział w konkursach i turniejach: 
„Uczeń z charakterem”, 
„Charaktery”, „Konkurs Wiedzy 
Psychologicznej”.

4 43

Szkoły 
ponadpodstawowe

Zajęcia pt. „Depresja 
i samobójstwa. Diagnoza i pomoc 
psychologiczna”. Zajęcia „ABCD 
Emocji”. 

8 166

Szkoły 
ponadpodstawowe

Zajęcia psychoedukacyjne 
z psychologiem i pedagogiem 
szkolnym. 

20 184

Szkoły 
ponadpodstawowe

Warsztaty integracyjne klas I. 8 500

Szkoły 
ponadpodstawowe

Wykłady na uniwersytecie 
Humanistycznospołeczny SWPS we 
Wrocławiu „Profilaktyka wczesnych 
związków w okresie dorastania”, 
„jak funkcjonuje człowiek 
w społeczeństwie”.

2 130

Szkoły 
ponadpodstawowe

Zajęcia edukacyjne, pogadanki 
„Radzenie sobie ze stresem”, 
„Radzenie sobie ze zmianą”, 
spotkania z psychologiem 
i pedagogiem szkolnym. 

11 360
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Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Szkoły 
ponadpodstawowe

Gazetki informacyjne na temat 
depresji i wsparcia 
psychologicznego 
i psychiatrycznego. 

1 210

Szkoły 
podstawowe

Zajęcia psychoedukacyjne 
dotyczące uzależnień w tym 
uzależnień behawioralnych, „Jak 
być dobrym kumplem” – konkurs 
plastyczny, „Pozytywne relacje 
rówieśnicze” – debaty między 
klasowe.

6 430

Szkoły 
podstawowe

Prowadzenie działań wspierających 
zdrowie psychiczne dla uczniów 
oraz indywidualne spotkania 
z rodzicami

4 11

Szkoły 
podstawowe

Konsultacje psychologiczno– 
pedagogiczne.

5 440

Szkoły specjalne Zajęcia z zakresu rozwijania 
umiejętności życiowych, 
profilaktyka depresji, „Uczymy się 
rozładowywać silne emocje 
w sposób akceptowany społecznie”,
„Radzenie sobie ze stresem”

7 74

Szkoły specjalne Realizacja programu „Kojące 
dźwięki sposobem na relaks” – 
zajęcia relaksacyjne. „Moje 
wyjątkowe imię” – zajęcia 
arteterapeutyczne, „Moje mocne 
strony” – wyrabianie poczucia 
własnej wartości - zajęcia. 

3 29

Szkoły specjalne Zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia 
z psychologiem, konsultacje 
psychologiczne, zajęcia tematyczne
na lekcjach wychowawczych. 

130 544

Działanie 2. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego 
i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań 
i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne. 

Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

UM Dzierżoniów W ramach ŚDS prowadzono 
działania edukacyjno – 
informacyjne w Poradniach Zdrowia
Psychicznego w Dzierżoniowie 
( udzielanie informacji, rozdawanie 
ulotek, wizytówek).

8 80

UM Dzierżoniów Piknik „Dzień Sąsiada” – impreza 
plenerowa skierowana do osób 

1 250
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Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

z zaburzeniami psychicznymi i ich 
rodzin oraz mieszkańców 
Dzierżoniowa. 

UM Dzierżoniów Imprezy integracyjno – kulturalne 
skierowane do uczestników zajęć 
ŚDS.

40 160

Działanie 3. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

PCPRiOZ Prowadzenie Punktu Interwencji 
Kryzysowej.

Do 25.02.2019 - 
23

156

PCPRiOZ Ośrodek Interwencji Kryzysowej Od 26.02.2019 -
cały rok

58

PCPRiOZ Treningi kompetencji rodzicielskich 
- „Powiatowy program 
profilaktyczny w zakresie 
promowania i wdrażania 
prawidłowych metod 
wychowawczych w stosunku do 
dzieci zagrożonych przemocą 
w rodzinie na lata 2017-2021”.

15 7

PCPRiOZ „Program korekcyjno – edukacyjny 
dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie na lata 2017-2021”

15 7

PCPRiOZ „Program psychologiczno - 
terapeutyczny dla osób stosujących
przemoc w rodzinie na lata 2017-
2021”.

33 8

PCPRiOZ Koordynatorzy i pracownicy socjalni
brali udział w: konferencji „Proces 
wiktumizacji ofiar przemocy 
domowej”, superwizji związanej 
z przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie, szkoleniu „Metoda 
dialogu motywującego- praca 
z trudnym nastolatkiem, szkoleniu 
„Rozpoznawanie uzależnienia u 
dzieci i młodzieży (wczesna 
interwencja), a także mechanizmy 
uzależnienia, fakty i mity na temat 
narkotyków i dopalaczy. 

4 44
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Cel. 11. Promocja zdrowego aktywnego starzenia się.

Działanie  1.  Podejmowanie  działań  mających  na  celu  motywowanie  osób

starszych do aktywności fizycznej i rodzinnej – Dom Pomocy Społecznej – nie

zrealizowano

Działanie 2. Podejmowanie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu

i marginalizacji  osób  starszych  (m.in.  korzystanie  z e-technologii)  –  Dom

Pomocy Społecznej – nie zrealizowano.

Działanie 3. Podejmowanie działań służących integracji osób. 
Starszych włączając w to młodsze pokolenia. 

Realizator Nazwa działania Liczba 
działań

Liczba
odbiorców

Dom Pomocy 
Społecznej

Wspieranie i promowanie 
organizowanych zajęć 
adresowanych do osób starszych 
z włączeniem w nie młodszych 
pokoleń w celu wzmocnienia więzi 
międzypokoleniowych (były to 
m.in. imprezy integracyjne, 
warsztaty, spotkania, konkursy 
międzypokoleniowe, spartakiady).

6 125

Program polityki zdrowotnej „Profilaktyka higieny jamy ustnej ze szczególnym

uwzględnieniem  próchnicy  zębów  dzieci  klas  I,II,III  szkół  podstawowych

z terenu  powiatu  dzierżoniowskiego  na  lata  2019-2020”  został  włączony do

„Programu  Zdrowotnego  Powiatu  Dzierżoniowskiego  na  lata  2018-2025”.

Jednak ze względu na brak zainteresowania wśród podmiotów, które mogłyby

podjąć się jego realizacji, program nie został przeprowadzony.

Wszystkie  przedsięwzięcia  organizowane  w ramach  „Programu  Zdrowotnego

Powiatu  Dzierżoniowskiego  na  lata  2018-2025”  cieszyły  się  dużym

zainteresowaniem wśród mieszkańców w każdym wieku. 

Jednym  z elementów  programu  jest  też  promocja  zdrowego  i aktywnego

starzenia  się.  Działania  w formie  spotkań  seniorów  z rodzinami,  zabawy,

konkursy rodzinne pozwoliły poprawić aktywność osób starszych i zmniejszyć

rosnący  dystans  międzypokoleniowy  a  także  wyeliminować  negatywne

stereotypy dotyczące starości. 
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Działania  w zakresie  poprawy  infrastruktury  dostępnej  dla  ruchu  pieszego

i rowerowego pozwoliły  na  budowę ścieżek  pieszo  -  rowerowych na terenie

powiatu  dzierżoniowskiego,  co  pozwoli  na  aktywne  spędzanie  czasu

mieszkańcom powiatu. 

Reasumując, nadrzędnym celem podejmowanych działań była poprawa stanu

zdrowia  mieszkańców  powiatu,  zmiany  świadomości  zdrowotnej  oraz

zmniejszenie nierówności w zdrowiu. Z przedstawionego sprawozdania wynika,

że w dużej mierze cel został osiągnięty. W dalszym ciągu jednak są niezbędne

działania ukierunkowane na poszczególne cele Programu, co pozwoli zwiększyć

jakość udzielanego wsparcia na rzecz mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego.

15. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
w Powiecie Dzierżoniowskim na lata 2014-2020

Samorząd powiatu dzierżoniowskiego dostrzega problem społeczny, jakim jest

niepełnosprawność.  W związku  z tym,  że  zjawisko  to  utrudnia  samodzielne

funkcjonowanie  wielu  mieszkańcom powiatu,  należało  stworzyć  odpowiednie

warunki,  pomagające  tym  osobom  w pełnym  uczestniczeniu  w życiu

społecznym.

Dlatego  też  Rada  Powiatu  Dzierżoniowskiego  przyjęła  uchwałą  z dnia  26

listopada  2013  roku  „Program  działań  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych

w Powiecie Dzierżoniowskim na lata 2014 2020”. Jest on kontynuacją działań

ujętych  w poprzedniej  edycji  programu  w latach  2007-2013.”:  Założeniem

programu jest zapewnienie skutecznych działań w zakresie zapobiegania

niepełnosprawności,  łagodzenia  jej  skutków  oraz  pomoc  w rehabilitacji.

Oznacza to zapewnienie osobom niepełnosprawnym takich samych szans, jak

pozostałej części społeczeństwa.

Zadania realizowane przez Dom Pomocy Społecznej

1. W ramach zadania „Systematyczne podnoszenie jakości usług w DPS

poprzez  szkolenie  kadr  zajmujących  się  opieką  nad  osobami

niepełnosprawnymi” pracownicy DPS uczestniczyli w szkoleniach:

a) „Metody  pracy  z mieszkańcami  –  profesjonalna  i skuteczna
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komunikacja z mieszkańcami” – uczestniczyły 23 osoby,

b) „Rodzaje  terapii  zajęciowej  i jej  wpływ  na  samopoczucie

mieszkańca (metody pracy z mieszkańcami)” – uczestniczyło 40

osób,

c) Warsztaty  z udzielania  pierwszej  pomocy  przedmedycznej  dla

personelu  opiekuńczego  w domu  pomocy  społecznej  –

uczestniczyły 22 osoby,

d) „Alternatywne sposoby porozumiewania – trening umiejętności

komunikacyjnych” – uczestniczyły 22 osoby,

e) „Aktywny senior – potrzeby a możliwości.  Standardy w opiece

senioralnej  –  kompleksowe  rozwiązania  dla  placówek

opiekuńczych” – uczestniczyły 2 osoby,

f) „Wspieranie  komunikacji  i przeciwdziałanie  sytuacjom

konfliktowym  w instytucjach  opieki  długoterminowej”  –

uczestniczyła 1 osoba

g) „Mieszkaniec  Domu  Pomocy  Społecznej  2019  –  zmiany

w przepisach prawa i kwestie problematyczne” – uczestniczyła

1 osoba.

2. W  ramach  zadania  „Przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu

i izolacji społecznej” zorganizowano z udziałem mieszkańców powiatu

dzierżoniowskiego  70  różnego  rodzaju  imprez  integracyjnych,

spotkań, konkursów, warsztatów. 

Zadania realizowane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

1. W  ramach  likwidacji  barier  w zakresie  umożliwienia  osobom

niepełnosprawnym  poruszania  się  i komunikowania  w NZOZ  Szpital

Powiatowy  w Dzierżoniowie  Sp.  z o.o.  zrealizowano  dobudowę  ciągu

komunikacyjnego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych

oraz  zaadoptowano  pomieszczenia  na  pomieszczenia  higieniczno  –

sanitarne w budynku „G” Szpitala.
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2. Sukcesywnie  wymieniano  drzwi  wewnętrzne  o  szerokości  w świetle  co

najmniej  90  cm  w budynkach  szpitala  w Dzierżoniowie  i w Bielawie,

zakup  i montaż  poręczy  i uchwytów  w ciągach  komunikacyjnych  oraz

uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno – sanitarnych

w budynkach  Szpitala  w Dzierżoniowie  i w Bielawie,  zakup  i montaż

instalacji  dźwiękowej  i świetlnej  –  sygnalizacyjnej  i alarmowej

w pomieszczeniach budynków Szpitala w Dzierżoniowie i w Bielawie oraz

oznakowano  wyposażenia  i ciągi  komunikacyjne  alfabetem  Braillea

różnym kolorem i fakturą.

Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy

1. Ze  środków  Funduszu  Pracy  i środków  Europejskiego  Funduszu  Pracy

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki  zrefundowano koszty

wyposażenia  i doposażenia  1  stanowiska  pracy  dla  osób

niepełnosprawnych.

2. Cztery  osoby  niepełnosprawne  otrzymały  środki  finansowe  na

rozpoczęcie działalności gospodarczej. Środki pochodziły z Europejskiego

Funduszu Społecznego. 

3. W  2019r.  w ramach  aktywnych  form  przeciwdziałania  bezrobociu

Powiatowy  Urząd  Pracy  skierował  osoby  niepełnosprawne  na  staże,

roboty  publiczne,  prace  interwencyjne,  prace  społeczne  użyteczne,

podjęcie  pracy w ramach bonu zatrudnieniowego,  podjęcie  pracy poza

miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie i w ramach bonu

stażowego.  Z tych  form  pomocy  skorzystały  52  osoby:  prace

interwencyjne  –  14  osób,  roboty  publiczne  –  17  osób,  „Praca  dla

młodych” – 1 osoba, staż – 20 osób.

4. W ramach pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych:

◦ ogółem wydano 692 skierowania do pracy;

◦ 277 pracodawcom,  w ramach  wizyt/kontaktów  pośrednika  pracy,

przekazano  informacje  o  usługach  rynku  pracy  i korzyściach

wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
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5. Powiatowy  Urząd  Pracy  prowadzi  również  poradnictwo  zawodowe

i informację zawodową dla osób niepełnosprawnych:

◦ udzielono 8 porad indywidualnych;

◦ z grupowych porad zawodowych skorzystały 43 osoby;

◦ z grupowych informacji zawodowych skorzystało 12 osób;

◦ udzielono 242 osobom indywidualnych informacji zawodowych;

6. W ramach projektu RPO 7 osób niepełnosprawnych zarejestrowane, jako

bezrobotne  i poszukujące  pracy  skorzystały  ze  szkolenia

i przekwalifikowania.

Zadania realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną

1. „Aktywni – Niezwykli” – to projekt realizowany w okresie od IX 2017r.

do X  2019r.  W ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa  Dolnośląskiego,  współfinansowanego  ze  środków  Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym

założeniem projektu było przygotowanie 30 osób z niepełnosprawnością

intelektualną  do  podjęcia  zatrudnienia  w Zakładzie  Aktywności

Zawodowej.  Ostatecznie  do  projektu  zrekrutowano  32  osoby

z niepełnosprawnością  intelektualną,  w tym 22  kobiety  i 10  mężczyzn.

Dla  każdego  z uczestników  projektu  została  zaplanowana  ścieżka

wsparcia  przygotowująca  do  zatrudnienia  w Zakładzie  Aktywności

Zawodowej. Formy wsparcia:

a) opracowanie  przez  doradcę  zawodowego  IPD  (indywidualnego

Programu Działania) oraz diagnoza ICF przeprowadzona przez doradcę

zawodowego oraz psychologa,

b) usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym w formie:

◦ wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej,

◦ udziału  w grupowych zajęciach  integracyjno  –  motywacyjnych

organizowanych  w godzinach  popołudniowych  i wieczornych
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w Domu Rodzinnym z mieszkaniami wspomaganymi „Willa pod

Dębem” przez trenerów spotkań grupowych,

c) szkolenia z zakresu nauki ogólnych umiejętności społecznych,

d) szkolenia z zakresu nauki ogólnych umiejętności zawodowych,

e) szkolenia umiejętności zawodowych w trzech grupach tematycznych:

gastronomiczno  –  cateringowej,  małej  poligrafii,  montażu

podzespołów,

f) zajęcia praktyczne i próbki będące kontynuacja szkoleń umiejętności

zawodowych,

g) usługa  pośrednictwa  pracy(w ramach  umowy współpracy  z Agencją

Zatrudnienia),

h) trzymiesięczny  staż  zawodowy  na  jednym  ze  stanowisk:  pomoc

kuchenna, pomoc poligraficzna, pomoc montera,

i) indywidualne wsparcie doradcy zawodowego,

j) indywidualne wsparcie psychologiczne,

k) pięciodniowy  wyjazd  (wizyta  studyjna)  do  Zakładu  Aktywności

Zawodowej w Rymanowie Zdroju.

Ostatnim etapem realizacji  projektu  było  zatrudnienie  co  najmniej  20

osób  z niepełnosprawnością  intelektualną  w Zakładzie  Aktywności

Zawodowej w Dzierżoniowie.

Od 3 października 2019r. 25 uczestników projektu zostało zatrudnionych

w Zakładzie Aktywności Zawodowej PSONI w ramach umów o pracę a od

27 grudnia 2019r. – 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Do  zakresu  działania  ZAZ PSONI  w Dzierżoniowie  należy  prowadzenie

działalności usługowej i wytwórczej w zakresie:

a) usług gastronomiczno – cateringowych,

b) usług małej poligrafii,

c) usług montażu drobnych podzespołów, 

134



d) usług porządkowych.

2. W  2019r.  mieszkańcami  Domu  Rodzinnego  z mieszkaniami

wspomaganymi były 34 osoby z niepełnosprawnością intelektualną (23

kobiety i 11 mężczyzn) – podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które przy wsparciu asystenta

osoby  niepełnosprawnej  i pracownika  socjalnego  prowadzą  własne

gospodarstwo domowe, wykonują codzienne czynności zapewniające im

samodzielne funkcjonowanie. Zwiększa to ich aktywność i zaradność oraz

ma znaczny wpływ na proces integracji w najbliższym środowisku oraz

społeczności lokalnej.

3. Ze względu na brak środków finansowych nie było realizowane zadanie

dotyczące  uruchomienia  świetlicy  dla  osób  z głębokim  stopniem

niepełnosprawności,  które  ukończyły  realizację  obowiązku  szkolnego.

W zamian,  od  listopada  2018r.  realizowany  jest  pilotażowy  program

„Rehabilitacja 25 plus” finansowany ze środków PFRON a prowadzony na

bazie  działalności  Ośrodka  Rewalidacyjno  –  Edukacyjno  –

Wychowawczego.  Program  ten  skierowany  jest  do  osób

niepełnosprawnych  będących  absolwentami  OREW,  które  w latach

2016-2020 ukończyły bądź ukończą realizację obowiązku nauki w OREW,

są w wieku powyżej 25 roku życia i nie są objęte rehabilitacją społeczną

w placówkach dziennej aktywności. Aktualnie w programie bierze udział

5 osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

Zadania realizowane przez Poradnię psychologiczno – pedagogiczną 
i jednostki edukacyjne powiatu

1. Poradnia  psychologiczno  –  pedagogiczna  rozszerzyła  ofertę  pomocy

o terapie  dla  dzieci  z dysfunkcjami  wzroku,  słuchu,  ze  sprzężeniem

niepełnosprawności,  opóźnionym  i zaburzonym  rozwojem

psychomotorycznym,  w tym  dzieci  z opiniami  o  potrzebie  wczesnego

wspomagania rozwoju. W ramach tego zadania prowadzono:

 terapię ręki, z której skorzystało 5 osób,

 terapię metodą Biofeedbeck – skorzystało 15 osób,
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 zajęcia dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi – skorzystało 47

osób,

 zajęcia dla dzieci nieśmiałych – skorzystało 5 osób,

 Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (zajęcia specjalistyczne,

pedagog  specjalny,  neurologopeda,  psycholog  specjalista  WWR,

terapeuta ruchu,  dogoterapeuta) – objętych programem było 74

osoby,

 terapię metodą Warnkego – udział wzięło 13 osób,

 terapię metodą dobrego startu – skorzystało 21 osób, 

 trening umiejętności społecznych – skorzystało 17 osób,

 warsztaty dla dzieci i rodziców – masaż Shanthal – skorzystało 10

osób,

 warsztaty dla rodziców i dzieci – masaż Wilberger – skorzystało 7

osób 

 arteterapia,  terapia  integracji  funkcji  wykonawczych,

sensoplastyka,  psychomotoryka,  terapia  ruchowa,  ergoterpaia,

zajęcia  ogólnorozwojowe,  ćwiczenia  rehabilitacyjne  –  z zajęć

skorzystały łącznie 73 osoby

 Program „Za  życiem”  –  w ramach  działania  Wiodącego  Ośrodka

Koordynacyjno  –  Rehabilitacyjno  –  Opiekuńczego  prowadzono

zajęcia specjalistyczne z fizjoterapeutą, psychologiem, pedagogiem

specjalnym neurologopedą i dogoterapeutą – skorzystało 156 osób.

2. W  Zespole  Szkół  i Placówek  Kształcenia  Zawodowego  w Bielawie

realizowano  zajęcia  profilaktyczne  nt.  zdrowia,  niepełnosprawności

i akceptacji. 

3. W Zespole Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie w ramach projektu „Inwestycja

w edukację ponadgimnazjalną poprzez wyposażenie i adaptację pracowni

szkół  zawodowych  z terenu  Powiatu  Dzierżoniowskiego”  dostosowano

toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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4. W Zespole Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie prowadzono edukację włączającą

uczniów  z opiniami  i orzeczeniami,  profilaktykę  agresji  i przemocy

w stosunku do „innych uczniów”,  wdrażano metody,  programy i formy

pracy  w celu  poznania  możliwości  uczniów  i wyrównania  deficytów

rozwojowych.  Realizowano  formy  pomocy  charytatywnej  osobom

potrzebującym, integrowano uczniów niepełnosprawnych.

5. W Zespole Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie wykonano toalety dostosowane do

potrzeb osób niepełnosprawnych w pracowni zawodowej (hotelarskiej).

6. W  Zespole  Szkół  Nr  2  w Dzierżoniowie  realizowano  programy

wychowawcze  i profilaktyczne  o  charakterze  integracyjnym  poprzez:

pogadanki,  prelekcje,  filmy  edukacyjne  dla  młodzieży  poruszające

problemy osób niepełnosprawnych.

7. W Zespole  Szkół  Nr  3  w Dzierżoniowie  wykonano dwie  platformy dla

osób niepełnosprawnych.

8. W I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie realizowano programy

wychowawcze i profilaktyczne o charakterze integracyjnym poprzez:

 pogadanki, prelekcje, filmy edukacyjne dla młodzieży poruszające

problemy osób niepełnosprawnych,

 udział klas pierwszych (ok.50 osób) w Małym Festiwalu Filmowym

podejmującym problematykę osób niepełnosprawnych,

 spotkanie  z członkiem  Stowarzyszenia  „Latarnia”,  który  przebył

kilkanaście operacji  z powodu rozległego rozszczepu podniebienia

i opowiadał o odrzuceniu i wyśmiewaniu przez kolegów w szkole –

udział wzięło ok. 130 uczniów,

 zajęcia  z uczniami  na  temat  tolerancji  wobec  osób

z niepełnosprawnością,

 we współpracy z Fundacją DKMS odbyła się akcja, której celem był

budowanie świadomości młodzieży w zakresie walki z nowotworami

krwi oraz powiększenie bazy potencjalnych dawców krwiotwórczych
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komórek macierzystych (zarejestrowało się 29 osób)

 zaangażowanie  młodzieży  w wolontariat  i akcje  charytatywne dla

pacjentów szpitala w Rościszowie,

9. W  I LO  w Dzierżoniowie  odbywały  się  działania  cykle  spotkań

i warsztatów  zarówno  psychologicznych  jak  i ogólnorozwojowych

poświęconych tematom związanym z zaburzeniami odżywiania, depresją

czy lękiem.

10.Specjalny  Ośrodek  Szkolno  –  Wychowawczy  w Piławie  Górnej

zorganizował turnus rehabilitacyjny, w którym udział wzięło 20 uczniów

i 8 uczestników WTZ.

11.W  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno  –  Wychowawczym  w Dzierżoniowie

odbywały  się  zajęcia  w ramach  wczesnego  wspomagania  rozwoju

dziecka.  Były  to  zajęcia  grupowe  i indywidualne  –  korekcyjno  –

kompensacyjne, ćwiczenia usprawniające motorykę, zajęcia z logopedą –

udział wzięło 3 dzieci. 

12.W  Zespole  Szkół  w Pieszycach,  w ramach  lekcji  wychowawczych,

przeprowadzono  zajęcia  z zakresu  wiedzy  o  niepełnosprawności.

Przeprowadzono zajęcia warsztatowe prowadzone przez pedagoga oraz

zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Realizowano

program eduterpeutica – przeznaczony do terapii i wspomagania rozwoju

dzieci  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  wynikających

z dysharmonii  rozwojowej,  obniżonej  sprawności  intelektualnej,

nadpobudliwości  psychoruchowej,  deficytów  funkcjonowania  zmysłów,

zaburzeń motorycznych oraz obniżonej sprawności manualnej. 

13.Szkoły  organizowały  imprezy  kulturalne,  integracyjne  z udziałem

młodzieży, zespołów regionalnych.

14.Każda  szkoła  realizuje  opracowany  w systemie  trzyletnim  program

profilaktyczny  i program  wychowawczy,  w których  są  planowane

działania integracyjne.
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Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie 

1. Dofinansowanie do kosztów likwidacji  barier funkcjonalnych na wnioski

indywidualnych  osób  niepełnosprawnych:  rozpropagowanie  w mediach

lokalnych informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych

–  artykuły  w prasie,  audycje  w radiu,  informacje  przekazane  przez

przedstawicieli  Stowarzyszeń,  Związków,  Ośrodki  Pomocy  Społecznej,

Przychodnie Zdrowia.

2. Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

na indywidualny wniosek osoby niepełnosprawnej.

a) Likwidacja barier architektonicznych – na indywidualny wniosek osoby

niepełnosprawnej  mającej  trudności  w poruszaniu  się  w celu

umożliwienia  lub  w znacznym  stopniu  ułatwienia  wykonywanie

podstawowych czynności życiowych i kontaktu z otoczeniem.

W  2019  roku  z dofinansowania  likwidacji  barier  architektonicznych

skorzystało  9  osób.  Wypłacona  kwota  to  53  880,00  zł.  Wnioski

dotyczyły m.in. przystosowania łazienki i mieszkania do potrzeb osoby

niepełnosprawnej mającej trudności w poruszaniu się.

b) Likwidacja barier technicznych

W  2019  roku  z tej  formy  pomocy  skorzystało  14  osób

niepełnosprawnych.  Dofinansowanie  dotyczyło  m.in.  zakupu  łóżek

rehabilitacyjno  –  ortopedycznych,  krzesełek  toaletowych

i prysznicowych,  rowerów  trójkołowych,  podnośników,  uchwytów,

wymiany  ogrzewania  węglowego  na  ogrzewanie  gazowe,  itp.

Wypłacona kwota to 32 580,00 zł.

c) Likwidacja barier w komunikowaniu się.

W 2019 roku z dofinasowania skorzystało 8 osób i wypłacono kwotę 9

111,00  zł.  Dofinansowanie  dotyczyło  przede  wszystkim  zakupu

telefonów komórkowych, sprzętu komputerowego wraz z osprzętem,

systemu „MÓWIK” wraz z tabletem.
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3. Współpraca  z organizacjami  pozarządowymi  –  poprzez  przedstawicieli

tych organizacji przekazywane są informacje dotyczące praw i uprawnień

osób  niepełnosprawnych,  przyjmowanie  grupowych  wniosków  na

organizację  imprez  kulturalnych,  sportowych,  turystycznych

i integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych.

4. Pomoc  osobom  niepełnosprawnym  w zaopatrzeniu  w przedmioty

ortopedyczne, środki pomocnicze i środki techniczne. W 2019 roku z tej

formy pomocy skorzystały 883 osoby niepełnosprawne. Wypłacona kwota

to  1 069 453,00 zł.  Dofinansowanie  dotyczyło  m.in.  zakupu aparatów

słuchowych,  wózków  inwalidzkich,  protez  udowych  i podudzi,  obuwia

ortopedycznego,  środków  pomocniczych  (cewników,  pieluchomajtek,

materacy przeciwodleżynowych).

5. Dofinansowanie  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  w turnusach

rehabilitacyjnych.  w 2019  roku  z dofinansowania  skorzystało  26  dzieci

niepełnosprawnych i 25 opiekunów. Wypłacono kwotę 49 932,00 zł.

6. Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – zadanie

to dofinansowane ze środków PFRON na indywidualne zalecenie lekarza

specjalisty  gdzie  osoba  niepełnosprawna  wymagająca  rehabilitacji

w miejscu zamieszkania może zakupić sprzęt rehabilitacyjny. Z tej formy

pomocy skorzystały 2 osoby i wypłacono kwotę 1 054,00 zł.

7. Zajęcia  integracyjne  z uczestnictwem  osób  niepełnosprawnych

dofinansowywane  były  ze  środków  PFRON  zgodnie  z obowiązującymi

w tym  zakresie  przepisami.  Organizatorzy  tych  imprez  tj.  Związki,

Stowarzyszenia,  Dzienne  i Środowiskowe  Domy  Pomocy  wcześniej

zgłaszają  chęć  zorganizowania  imprezy  integracyjnej  gdzie  następnie

podpisywane są umowy w tym zakresie. W 2019 roku zawarto 17 umów

na  zorganizowanie  imprez  integracyjnych  z zakresu  sportu,  kultury,

rekreacji  i turystyki  osób  niepełnosprawnych,  w których  uczestniczyło

862 osoby niepełnosprawne. Wydatkowana kwota na ten cel to 8 248,00

zł.
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8. Realizacja  pilotażowego  programu  „Aktywny  samorząd”.  w 2019r.

program realizowano w następujących modułach, obszarach i zadaniach:

a) Moduł  I Obszar  A  Zadanie  1  –  zakup  specjalistycznych  fotelików

samochodowych  dla  dzieci  niepełnosprawnych  –  3  osoby  –

wydatkowana kwota to 24 892,00 zł,

b) Moduł I Obszar B Zadanie 1 – zakup sprzętu komputerowego – 11

osób – wydatkowana kwota 57 685,00 zł,

c) Moduł I Obszar B Zadanie 2 – szkolenie w zakresie obsługi nabytego

w ramach  programu  sprzętu  komputerowego  –  1  osoba  –

wydatkowana kwota 4 000,00 zł,

d) Moduł  I Obszar  B  Zadanie  3  –  zakup sprzętu  komputerowego –  4

osoby – wydatkowana kwota 12 805,00 zł,

e) Moduł I Obszar B Zadanie 4 – zakup sprzętu komputerowego – 8 osób

– wydatkowana kwota 18 741,00 zł,

f) Moduł I Obszar C Zadanie 1 – zakup wózka inwalidzkiego o napędzie

elektrycznym – 1 osoba – wydatkowana kwota 9 000,00 zł,

g) Moduł  I Obsza  C  Zadanie  2  –  utrzymanie  sprawności  posiadanego

wózka  inwalidzkiego  o  napędzie  elektrycznym  –  5  osób  –

wydatkowana kwota 12 010,00 zł,

h) Moduł I Obszar C Zadanie 5 – zakup skutera inwalidzkiego o napędzie

elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

– 4 osoby – wydatkowana kwota 19 485,00 zł,

i) Moduł II – uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym – 57 osób –

wydatkowana kwota 139 637,00 zł.

16. Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania 
i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do
dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017 – 2021”

„Powiatowy  program  profilaktyczny  w zakresie  promowania  i wdrażania

prawidłowych  metod  wychowawczych  w stosunku  do  dzieci  zagrożonych
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przemocą w rodzinie na lata 2017-2021” został przyjęty do realizacji uchwałą

Nr  XXVII/174/16  Rady  Powiatu  Dzierżoniowskiego  w dniu  20  grudnia  2016

roku. 

Podstawą prawną opracowania Programu jest zapis art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2020

Nr 218 t.j.).

Program ten jest spójny z „Powiatowym programem przeciwdziałania przemocy

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2021” a także

koreluje  z „Krajowym  Programem  Przeciwdziałania  Przemocy  w Rodzinie  na

lata 2015-2020”.

Od wielu lat na terenie powiatu dzierżoniowskiego podejmowane są działania

mające  na  celu  pomoc  rodzinom  dotkniętym  przemocą  domową.  Niniejszy

Program stanowi jedną z części interdyscyplinarnej strategii działań na rzecz

zapobiegania  i zwalczania  przemocy  domowej  poprzez  prowadzenie  działań

profilaktycznych  mających  na  celu  udzielenie  specjalistycznej  pomocy,

zwłaszcza  w zakresie  promowania  i wdrażania  prawidłowych  metod

wychowawczych  w stosunku  do  dzieci  w rodzinach  zagrożonych  przemocą

w rodzinie.

Przedłożone  sprawozdanie  stanowi  wynik  ewaluacji  „Powiatowego  programu

profilaktycznego  w zakresie  promowania  i wdrażania  prawidłowych  metod

wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata

2017-2021” za okres realizacji od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019

roku. 

Celem  głównym  Programu  jest  zwiększenie  skuteczności  przeciwdziałania

przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie powiatu

dzierżoniowskiego.

Cel ten realizowany jest w oparciu o:

• prowadzenie  działań  profilaktycznych  mających  na  celu  udzielenie

specjalistycznej pomocy,  zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
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zagrożonych przemocą w rodzinie;

• wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej roli rodziny. 

Realizatorem Programu jest  samorząd  powiatu  dzierżoniowskiego,  w imieniu

którego  działa  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodziny  i Ochrony  Zdrowia

w Dzierżoniowie będące faktycznym realizatorem niniejszego Programu.

W 2019 roku odbyła  się  jedna edycja  „Programu…”,  która  była  realizowana

w terminie od 19 sierpnia do 16 grudnia 2019 roku. 

Program był realizowany w oparciu o zasoby lokalowe Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia mieszczącego się przy ul. Piastowskiej 1,

58-200 Dzierżoniów.

Zajęcia  w ramach  Programu  odbywały  się  przez  okres  4  miesięcy  (od  19

sierpnia do 16 grudnia 2019 roku). Spotkania prowadzono w formie 45 godzin

zajęć  grupowych  i 20  godzin  spotkań  indywidualnych.  Osobą  prowadzącą

spotkania był psycholog PCPRiOZ.

Spotkania odbywały się z podziałem na następujące etapy:

I. Obligatoryjne  spotkanie  indywidualne  dla  każdego  z uczestników

„Programu…”  odbywające  się  przed  rozpoczęciem  zajęć  grupowych  (czas

trwania od 1 do 2 godz.). 

W razie zapotrzebowania na pogłębione formy wsparcia każdy z uczestników

mógł skorzystać z konsultacji w ramach oferty Ośrodka Interwencji Kryzysowej

znajdującego  się  przy  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i Ochrony

Zdrowia w Dzierżoniowie. 

II. 15 spotkań grupowych (raz w tygodniu, czas trwania 3 godz.).

Podczas spotkań indywidualnych przeprowadzono rozpoznanie i analizę sytuacji

rodziny,  związanej  ze  stosowaniem  przemocy  przez  uczestnika,  a  także

wywiad,  diagnozę  postaw  wobec  przemocy  oraz  przejawiane  postawy

rodzicielskie.

Podczas spotkań grupowych do głównych form pracy należały: 

 praca warsztatowa (przeprowadzenie treningów i praktycznych ćwiczeń
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celem nabywania prawidłowych postaw rodzicielskich), 

 praca  analityczna/wglądowa  dotycząca  własnych  zachowań,  projekcja

filmów, studium przypadków oraz mini-wykłady.

Adresaci programu

Program  był  adresowany  do  osób  dorosłych  mających  trudności  natury

wychowawczej, jak również do osób bezradnych i niewydolnych wychowawczo

oraz do rodzin zagrożonych przemocą, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.

W 2019 roku z udziału w Programie skorzystało 14 osób dorosłych. 

Część  osób,  która  uczestniczyła  w zajęciach  zgłosiła  się  dobrowolnie,  jak

również  część  z nich  została  zobligowana do  udziału  w spotkaniach  poprzez

pracowników  ośrodków  pomocy  społecznej  (miasta  Dzierżoniów,  miasta

Bielawa  oraz  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Dzierżoniowie)  oraz

przez kuratorów sądowych przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie.

Partnerami  Programu współpracującymi  podczas  rekrutacji  oraz  monitoringu

uczestników były instytucje działające w obszarze przeciwdziałania przemocy

w rodzinie, funkcjonujące na terenie powiatu dzierżoniowskiego, w tym:

 Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie i jednostki jej podległe,

 Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, Wydział II Karny,

 Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich,

 Zespół  Kuratorski  ds.  orzeczeń  karnych  przy  Sądzie  Rejonowym

w Dzierżoniowie,

 Zespół  Kuratorski  ds.  orzeczeń  rodzinnych  przy  Sądzie  Rejonowym

w Dzierżoniowie,

 ośrodki pomocy społecznej,

 placówki oświatowe i szkoły,

 placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Na  podstawie  przeprowadzonej  diagnozy  potrzeb  i postaw,  jak  również

poczynionych obserwacji w trakcie zajęć grupowych zaobserwowano i uzyskano
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następujące rezultaty:

 poszerzenie wiedzy w obrębie wzorców, norm społecznych i profilaktyki

zdrowia psychicznego oraz wychowania,

 spadek przypadków przemocy w rodzinie, w szczególności wobec dzieci,

 zwiększenie wiedzy z zakresu informacji dotyczących zjawiska przemocy

w rodzinie, 

 udzielanie  specjalistycznej  pomocy  dzieciom  i młodzieży  zagrożonym

przemocą poprzez pracę z ich rodzicami,

 poprawa umiejętności wychowawczych i opiekuńczych u rodziców.

17. Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie na lata 2017 – 2021

„Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na

lata 2017-2021” został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXVII/173/16 Rady

Powiatu Dzierżoniowskiego w dniu 20 grudnia 2016 roku. w roku 2019 miała

miejsce trzecia edycja Programu.

Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc

w rodzinie,  jest  zadaniem  zleconym  z zakresu  administracji  rządowej

realizowanym  przez  powiat.  Obowiązek  realizacji  programów  oddziaływań

korekcyjno-edukacyjnych  wobec  osób  stosujących  przemoc  określa  ustawa

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Program ten jest spójny z „Powiatowym programem przeciwdziałania przemocy

w rodzinie oraz ochrony ofiar  przemocy w rodzinie na lata 2017-2021” oraz

koreluje  z „Krajowym  Programem  Przeciwdziałania  Przemocy  w Rodzinie  na

lata 2015-2020”.

Realizatorem Programu jest  samorząd  powiatu  dzierżoniowskiego,  w imieniu

którego  działa  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i Ochrony  Zdrowia

w Dzierżoniowie będące faktycznym realizatorem niniejszego Programu.

W  2019  roku  odbyła  się  jedna  edycja  Programu,  która  była  realizowana

w miesiącach od 28 lutego do 18 czerwca 2019 roku. 

Program był realizowany w oparciu o zasoby lokalowe Powiatowego Centrum
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Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia mieszczącego się na ul.  Piastowskiej 1,

58-200 Dzierżoniów.

Zajęcia w ramach Programu odbywały się przez okres 5 miesięcy (od 28 lutego

do  18  czerwca  2019  roku)  w wymiarze  70  godzin.  Spotkania  prowadzono

w formie  60  godzin  zajęć  grupowych  i 10  godzin  spotkań  indywidualnych.

Osobami prowadzącymi spotkania byli certyfikowani trenerzy metody Duluth.

Program realizowany w oparciu o metodę Duluth (tzw. Program z Duluth) jest

częścią szerszego programu o nazwie Domestic Abuse Intervention Project of

Duluth,  powstałego  na  początku  lat  80-tych  w Minnesocie.  Dużą  wagę

przywiązuje  się  w nim  do  skoordynowania  różnych  działań  w społeczności

wobec  problemu  przemocy.  Przemoc  w oparciu  o  metodę  Duluth,  jest

definiowana, jako przejaw męskiej władzy i kontroli nad kobietą. Jest nią nie

tylko fizyczne znęcanie się, ale także groźby, izolowanie, upokarzanie itp. 

Oddziaływania  wobec  sprawców  przemocy  prowadzone  w tym  modelu  są

oparte na obowiązkowym uczestnictwie w sesjach edukacyjnych związanych,

m.  in.  z uświadomieniem  społeczno-kulturowych  źródeł  i okoliczności

towarzyszących  przemocy  domowej  (np.  mity,  stereotypy),  a  także

zapoznaniem z definicją, rodzajami, formami, dynamiką i aspektami prawnymi

przemocy, problemami władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich oraz pracą

własną  nad  planowaniem  i rozwijaniem  skutecznej  samokontroli  nad

zachowaniami przemocowymi. 

Spotkania odbywały się z podziałem na następujące etapy:

I. spotkania  indywidualne dla  każdego z uczestników Programu odbywające

się przed rozpoczęciem zajęć grupowych oraz w ich trakcie (w ilości od 1 do

3  spotkań  dla  każdego  z uczestników).  W razie  zapotrzebowania  na

pogłębione  formy  wsparcia  każdy  z uczestników  mógł  skorzystać

z konsultacji w ramach „Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób

stosujących przemoc w rodzinie na rok 2019”.

II. spotkania grupowe - 15 spotkań (raz w tygodniu, czas trwania 4 godz.)

Podczas  spotkań  indywidualnych  została  przeprowadzona  analiza  sytuacji

rodzinnej  oraz  zawodowej,  związanej  ze  stosowaniem  przemocy  przez

uczestnika, wywiad oraz diagnoza postaw wobec przemocy.
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Podczas  spotkań  grupowych  do  głównych  form  pracy  należały:  praca

warsztatowa  (przeprowadzenie  treningów  i praktycznych  ćwiczeń  celem

nabywania  umiejętności  prawidłowej  komunikacji  interpersonalnej  oraz

konstruktywnego  i bezpiecznego  wyrażania  uczuć),  praca  analityczna

dotycząca  własnych  zachowań,  projekcja  filmów,  studium  przypadków  oraz

mini-wykłady.

Adresatami  Programu  są  osoby  dorosłe  (powyżej  18  roku  życia)  stosujące

przemoc w rodzinie z obszaru powiatu dzierżoniowskiego. 

W 2019 roku z udziału w Programie skorzystało 7 osób dorosłych. Z czego 2

z 7 uczestników zaliczyło go ze skutkiem pozytywnym. Osoby, które zgłosiły się

do  Programu  zostały  zobligowane  do  udziału  w spotkaniach  poprzez

pracowników  ośrodków  pomocy  społecznej  (miasta  i gminy  Dzierżoniów,

Bielawy,  Łagiewnik  i Niemczy)  oraz  przez  kuratorów  sądowych  przy  Sądzie

Rejonowym w Dzierżoniowie.

Zasadniczym warunkiem przyjęcia do Programu było uznanie przez osobę faktu

stosowania przemocy we własnej rodzinie.

Osobami biorącymi udział w programie mogą być:

 osoby,  które  zostały  zobowiązane  przez  Sąd  do  uczestnictwa

w programie,

 osoby  skazane  za  przestępstwo  przeciwko  rodzinie  ze  stwierdzeniem

sprawstwa  przemocy,  korzystające  z warunkowego  zawieszenia

wykonywania  kary  pozbawienia  wolności  lub  odbywające  karę

pozbawienia wolności,

 osoby  kierowane  przez  organy  ścigania  objęte  procedurą  Niebieskiej

Karty,

 osoby zgłaszane przez kuratorów sądowych,

 osoby zgłaszane przez prokuratorów,

 osoby  zobowiązane  przez  ośrodki  pomocy  społecznej  i inne  instytucje

pomocowe,

 osoby kierowane przez Policję, straż miejską,

 osoby kierowane przez pedagogów, psychologów z poradni, przedszkoli,

szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych,
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 inne osoby stosujące przemoc w rodzinie, które dobrowolnie zgłoszą się

do programu.

Do programu nie przyjmuje się:

 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz neurologicznymi,

 nałogowych hazardzistów,

 osób  uzależnionych  od  alkoholu  i narkotyków,  którzy  nie  przeszli

podstawowego cyklu terapii,

 osób, które nie są sprawcami przemocy.

Partnerami Programu, współpracującymi podczas rekrutacji  oraz monitoringu

uczestników  są  instytucje  działające  w obszarze  przeciwdziałania  przemocy

w rodzinie, funkcjonujące na terenie powiatu dzierżoniowskiego, w tym:

 Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie i jednostki jej podległe,

 Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział II Karny,

 Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich,

 Zespół  Kuratorski  ds.  orzeczeń  karnych  przy  Sądzie  Rejonowym

w Dzierżoniowie,

 Zespół  Kuratorski  ds.  orzeczeń  rodzinnych  przy  Sądzie  Rejonowym

w Dzierżoniowie,

 Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie,

 Areszt Śledczy w Dzierżoniowie,

 ośrodki pomocy społecznej,

 organizacje pozarządowe,

 szkoły, 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

 rodziny uczestników Programu.

Na  podstawie  przeprowadzonej  diagnozy  potrzeb  i postaw,  jak  również

obserwacji w trakcie zajęć grupowych zaobserwowano, że uczestnicy Programu

osiągnęli następujące rezultaty:

 pozyskali wiedzę na temat zjawiska przemocy,

 nabyli  świadomość  wobec  stosowanych  przez  siebie  zachowań

przemocowych,

 zdobyli  umiejętności  prawidłowej  komunikacji  interpersonalnej,
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konstruktywnego i bezpiecznego wyrażania uczuć,

 pozyskali  umiejętności  rozwiązywania  konfliktów  bez  zastosowania

przemocy,

 sprawcy  opracowali  własny  „plan  bezpieczeństwa”  mający  na  celu

zapobieganie użycia siły i agresji,

 obserwowano  zmiany  w postawach  i zachowaniach  osób  stosujących

przemoc w rodzinie,

 nabyli umiejętności w stosowaniu prawidłowych postaw rodzicielskich,

 nabyli  umiejętności  współdziałania  w rodzinie  oraz  korzystania  z pomocy

innych osób.

Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc

w rodzinie należy do zadań administracji rządowej realizowanych przez powiat.

Środki przeznaczone na realizację programu zapewnia budżet państwa, który

decyduje o wysokości przyznanych zasobów finansowych.

Źródła  finansowania  to  dotacja  z Dolnośląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  we

Wrocławiu  z przeznaczeniem  na  realizację  programów  korekcyjno-

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc wobec rodziny.

W  roku  2019  przyznano  dotację  w wysokości  9 250,00  zł.  w dotacji

uwzględniono następujące wydatki:

 10 godzin spotkań indywidualnych z uczestnikami programu x 50,00 zł =

500,00 zł

 60 godzin zajęć grupowych x 2 trenerów x 70,00 zł/godz. = 8 400,00 zł

 wynagrodzenie dla osoby prowadzącej monitoring – 250,00 zł

 koszty organizacyjne (np. zakup materiałów) – 100,00 zł.

Monitoring  osób  uczestniczących  w Programie  prowadzony  był  równolegle

w trakcie trwania Programu i trwa do trzech lat po zakończeniu oddziaływań.

W  system  monitoringu  zaangażowana  jest  jedna  z osób  prowadzących

oddziaływania  korekcyjno-edukacyjne,  przy  wsparciu  instytucji

współpracujących,  w tym:  Policja,  kuratorzy  sądowi,  ośrodki  pomocy

społecznej (pracownicy socjalni i asystenci rodziny itp.).

System ten obejmuje:

 badanie stosowania przemocy w rodzinie przez uczestnika oraz sytuacji
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rodziny osób stosujących przemoc w rodzinie w trakcie trwania Programu

(np.  poprzez  kontakt  telefoniczny,  bezpośrednie  spotkania  w siedzibie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia - minimum

2 razy,

 po zakończeniu  Programu min.  raz  na pół  roku pozyskanie  informacji

o funkcjonowaniu  sprawcy  dla  jednostki  realizującej  Program  oraz

kontakt z osobami pokrzywdzonymi przemocą w okresie do trzech lat po

zakończeniu realizacji programu.

Badania ewaluacyjne, mające na celu ocenę zasadności i pomiar skuteczności

prowadzonych oddziaływań obejmuje:

 liczbę osób, które zgłosiły się lub zostały zgłoszone do Programu,

 liczbę osób, które podjęły się uczestnictwa w Programie,

 liczbę  osób,  które  ukończyły  Program,  spełniając  jego  podstawowe

kryteria,

 liczbę  osób,  które  powstrzymywały  się  od  stosowania  przemocy  lub

zmniejszyły jej częstotliwość,

 obserwację zachowań uczestników Programu, a także badania ankietowe

określające  zmiany  zachowań  i postaw  uczestników  (przeprowadzone

dwukrotnie, tj. na początku i po zakończeniu zajęć).

18. Trzyletni Powiatowy Program Pieczy Zastępczej na lata 2018 
– 2020

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i Ochrony  Zdrowia  dążąc  do

wyznaczonego celu dotyczącego rozwoju istniejących form pieczy zastępczej

i powstawaniem nowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka

skoncentrowało się na poniżej wymienionych działaniach.

W  roku  sprawozdawczym  wobec  37  osób  przeprowadzono  25  badań

psychologicznych  (tzw.  kwalifikacje)  mające  na  celu  ocenienie  zasobów

emocjonalno-poznawczych  oraz  posiadanych  predyspozycji  i motywacji  do

pełnienia  funkcji  rodziny  zastępczej  (kandydaci  oraz  osoby  wskazane  przez

sąd). Poprzez prowadzenie działalności diagnostycznej dla osób zgłaszających

gotowość do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej sporządzono dla 15 rodzin

analizę  sytuacji  rodziny.  W 2019  roku  przeprowadzono  dwa  szkolenia  dla
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kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla łącznej liczby 19 osób.

Centrum  promowało  rodzinną  pieczę  zastępczą  poprzez  rozpowszechnianie

materiałów  informacyjnych  (ulotek  i plakatów),  organizację  rodzinnego

festynu,  a  także  poprzez  wzięcie  udziału  w charakterze  wystawcy  w 25.

Prezentacjach  Dzierżoniowskich.  Dodatkowo  promowanie  rodzicielstwa

zastępczego  odbywało  się  poprzez  udostępnianie  informacji  na  portalu

internetowym  www.facebook.pl (fanpage),  a  także  stronach  internetowych

www.pow.dzierzoniow.pl, www.pcprdzierzoniow.pl i www.doba.pl.

Centrum nie skupiło się tylko na prowadzeniu ciągłego naboru dla kandydatów

do  pełnienia  funkcji  rodziny  zastępczej,  ale  także  wspierało  istniejące  już

rodziny zastępcze poprzez organizowanie:

- grup wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domów

dziecka (w roku 2019 odbyło się 10 spotkań),

 warsztatów  podnoszących  kompetencje  wychowawcze  dla  rodzin

spokrewnionych i niezawodowych (w roku 2019 odbyło się 10 spotkań),

 szkolenia dotyczącego problematyki:  Rozpoznawanie uzależnienia u dzieci

i młodzieży (wczesna interwencja), a także mechanizmy uzależnienia, fakty

i mity na temat narkotyków i dopalaczy (uczestnikami były osoby tworzące

rodziny  zastępcze,  pracownicy  socjalni  i koordynatorzy  rodzinnej  pieczy

zastępczej  oraz  pracownicy  Powiatowego  Centrum  Opieki  i Wychowania

w Pieszycach).

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i Ochrony  Zdrowia  w Dzierżoniowie

zgodnie z założeniami zawartymi w Programie, a także zgodnie z art. 76 ust. 4

pkt 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zapewniało

pomoc  prawną  osobom  sprawującym  pieczę  zastępczą.  W roku

sprawozdawczym  z pomocy  prawnej  oferowanej  przez  Centrum  skorzystały

cztery rodziny zastępcze.

By wspierać rozwój istniejących form pieczy zastępczej, a także powstawanie

nowych  rodzin  zastępczych  i rodzinnych  domów  dziecka  zatrudniano

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – w 2019 roku Centrum zatrudniało

12 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,  w tym 10 koordynatorów na

podstawie umowy o pracę (4 na zastępstwo) oraz 2 koordynatorów na umowę
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cywilnoprawną.  Koordynatorzy  rodzinnej  pieczy  zastępczej  wchodzą  w skład

zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, który tworzą także pracownicy socjalni

–  w 2019  roku  Centrum  zatrudniało  także  4  pracowników  socjalnych  na

podstawie umowy o pracę.

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i Ochrony  Zdrowia  w Dzierżoniowie

w roku  sprawozdawczym  organizowało  imprezy  integracyjne  z udziałem

funkcjonujących już rodzin zastępczych, m.in. festyn rodzinny, który odbył się

w dniu  15  czerwca  2019  roku  oraz  spotkanie  świąteczne,  które  odbyło  się

w dniu  20  grudnia  2019  roku  przy  współpracy  firm  z terenu  powiatu

dzierżoniowskiego:  Rodzinna  Firma  Kwiaciarska  Maria  w Dzierżoniowie,

Restauracja  Parantela  w Bielawie  oraz  Powiatowego  Urzędu  Pracy

w Dzierżoniowie i Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie, uczniów klasy II Zespołu

Szkół  Salezjanek  w Dzierżoniowie,  a  także firmami z terenu spoza  powiatu:

Pattonair  Poland  we  Wrocławiu  oraz  BNY  Mellon  we  Wrocławiu,  radnych

powiatowych, pracowników Starostwa oraz osób prywatnych. W ramach akcji

Zostań Mikołajem dla dzieci z rodzin zastępczych udało się obdarować 88 dzieci

wymarzonym prezentem.

Centrum  zapewniało  pomoc  psychologiczną  rodzinom  zastępczym

i prowadzącym rodzinne domy dziecka. W 2019 roku przeprowadzono:

• 59 konsultacji psychologicznych z rodzicami zastępczymi,

• 2 konsultacje rodzica zastępczego z rodziną biologiczną.

W ramach Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej doskonalono zawodowo kadrę

współpracującą z pieczą zastępczą (koordynatorów i pracowników socjalnych),

w szczególności poprzez ich udział w:

• konferencji pt. „Proces wiktymizacji ofiar przemocy domowej”,

• szkoleniu pt. „Kwalifikowalność wydatków”,

• szkoleniu  pt.  „Metoda  dialogu  motywującego  –  praca  z trudnym

nastolatkiem”,

• szkoleniu  pt.  „Prawo  zamówień  publicznych  oraz  zasada

konkurencyjności w realizacji projektów RPO WD”,

• szkoleniu  pt.  „Efektywny  opiekun  usamodzielnienia,  jego  prawa

i obowiązki”,
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• szkoleniu  pt.  „Proces  i realizacja  programów  usamodzielniania

wychowanków pieczy zastępczej w praktyce”,

• szkoleniu pt. „Rozpoznawanie uzależnienia u dzieci i młodzieży (wczesna

interwencja),  a także mechanizmy uzależnienia,  fakty i mity na temat

narkotyków i dopalaczy”,

• superwizji związanej z przeciwdziałaniem przemocy,

• superwizji  grupowej  dla  koordynatorów  rodzinnej  pieczy  zastępczej

i pracowników socjalnych PCPRiOZ w Dzierżoniowie.

Kierując  się  realizacją  zadań  wynikających  z ustawy  o  wspieraniu  rodziny

i systemie pieczy zastępczej  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony

Zdrowia w Dzierżoniowie dążąc do wyznaczonego celu dotyczącego wsparcia

dzieci  przebywających  w pieczy  zastępczej  skoncentrowało  się  na  poniżej

wymienionych działaniach:

1. zapewniono  pomoc  i wsparcie  psychologa  oraz  pedagoga  dzieciom

przebywającym w pieczy zastępczej; w 2019 roku przeprowadzono:

◦ 92  diagnoz  psychologicznych  dzieci  znajdujących  się  w pieczy

zastępczej,

◦ 412  indywidualnych  konsultacji  psychologicznych  z dziećmi

znajdującymi się w pieczy zastępczej,

◦ 15  konsultacji  psychologicznych  dzieci  znajdujących  się  w pieczy

zastępczej z ich rodzicami zastępczymi,

◦ 18 konsultacji dziecka znajdującego się w pieczy zastępczej z rodziną

biologiczną.

2. organizowano  warsztaty  uspołeczniające  z elementami  socjoterapii  –

w 2019  roku  w ramach  warsztatów  pt.  „Emocje  pod  kontrolą”  –

profilaktyka  i edukacja  oraz  warsztatów  pt.  „Poznajmy  się”

przeprowadzono łącznie 7 spotkań dla 15 dzieci przebywających w pieczy

zastępczej’;

3. organizowano  warsztaty  z doradztwa  zawodowego  i edukacyjnego  –

łącznie 4 spotkania dla 8 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Kierując  się  realizacją  zadań  wynikających  z ustawy  o  wspieraniu  rodziny

i systemie pieczy zastępczej  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony
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Zdrowia w Dzierżoniowie dążąc do wyznaczonego celu dotyczącego wsparcia

rodziców  biologicznych  dzieci  przebywających  w rodzinnej  pieczy  zastępczej

oraz  przeciwdziałania  ich  dysfunkcjonalności  skoncentrowało  się  na  poniżej

wymienionych działaniach:

1. współpracowano  z rodzicami  biologicznymi  na  rzecz  powrotu  dzieci

znajdujących  się  w pieczy  zastępczej  do  domu  rodzinnego,

przeprowadzono  37  spotkań  dla  15  rodziców  biologicznych,  podczas

których udzielano im m.in. porad, wskazówek;

2. organizowano  program  korekcyjno-edukacyjny  dla  osób  stosujących

przemoc w rodzinie – było to 10 godzin zajęć indywidualnych i 60 godzin

zajęć grupowych dla 7 osób;

3. organizowano program służący działaniom profilaktycznym mającym na

celu  udzielenie  specjalistycznej  pomocy,  zwłaszcza  w zakresie

promowania  i wdrożenia  prawidłowych  metod  wychowawczych

w stosunku  do  dzieci  w rodzinach  zagrożonych  przemocą  w rodzinie;

w ramach  programu  przeprowadzono  edycję  spotkań  dla  14  osób  –

12 godzin zajęć indywidualnych i 45 godzin zajęć grupowych. 

4. rodzice biologiczni mieli możliwość korzystania z pomocy psychologicznej

w Centrum  –  w 2019  roku  przeprowadzono  21  spotkań  z rodzicami

biologicznymi.

Kierując  się  realizacją  zadań  wynikających  z ustawy  o  wspieraniu  rodziny

i systemie pieczy zastępczej  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony

Zdrowia w Dzierżoniowie dążąc do wyznaczonego celu dotyczącego wsparcia

procesu  usamodzielnienia  pełnoletnich  wychowanków  pieczy  zastępczej

skoncentrowało się na poniżej wymienionych działaniach:

1. udzielano pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodzinę zastępczą

spokrewnioną,  rodzinę  zastępczą  niezawodową,  rodzinę  zastępczą

zawodową  lub  rodzinny  dom  dziecka  pomocy  pieniężnej  na

usamodzielnienie  i kontynuowanie  nauki  oraz  na  zagospodarowanie;

w okresie  od  stycznia  do  grudnia  2019  r.  osobom  usamodzielnianym

przyznano pomoc na:

◦ kontynuowanie  nauki  w łącznej  kwocie  170 806  zł.  dla  40

154



usamodzielnianych;

◦ usamodzielnienie  w łącznej  kwocie  72  863  zł.  dla  14

usamodzielnianych;

◦ na  zagospodarowanie  w łącznej  kwocie  29.137  zł.  dla  13

usamodzielnianych ;

2. udzielono  pełnoletnim  wychowankom  opuszczającym  instytucjonalną

pieczę zastępczą, pomocy na:

◦ kontynuowanie  nauki  w łącznej  kwocie  69  414,00  zł.  dla  24

usamodzielnianych;

◦ usamodzielnienie  w łącznej  kwocie  27  756  zł.  dla  4

usamodzielnianych;

◦ zagospodarowanie  w łącznej  kwocie  18 130  zł.  dla  6

usamodzielnianych.

3. wspierano osoby usamodzielniane w uzyskaniu odpowiednich warunków

mieszkaniowych  –  w 2019  roku  przeprowadzono  16  spotkań  dla  13

pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej,  na których udzielano im

m.in.  porad,  przekazywano  do  gmin  pisma  popierające  w sprawie

uzyskania lokalu mieszkalnego, itp.;

4. wspierano  usamodzielnianych  w aktywnym  poszukiwaniu  pracy  oraz

przygotowaniu do wejścia na rynek pracy – w 2019 roku przeprowadzono

1  spotkanie  dla  1  pełnoletniego  wychowanka  pieczy  zastępczej,  na

którym  udzielano  im  m.in.  porad,  motywowano  do  podjęcia  działań

w kierunku dalszego szkolenia zawodowego lub przekwalifikowania;

5. usamodzielniani  mieli  możliwość  korzystania  z pomocy psychologicznej

i pomocy  prawnej  w Centrum;  z pomocy  psychologicznej  skorzystała

1 osoba  usamodzielniana,  z pomocy  prawnej  skorzystały  2  osoby

usamodzielniane.

Kierując  się  realizacją  zadań  wynikających  z ustawy  o  wspieraniu  rodziny

i systemie pieczy zastępczej  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony

Zdrowia w Dzierżoniowie dążąc do wyznaczonego celu dotyczącego utrzymania

poziomu świadczonych usług na terenie powiatu dzierżoniowskiego w zakresie

instytucjonalnej pieczy zastępczej skoncentrowało się na poniżej wymienionych
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działaniach:

1. dostosowywano  i utrzymywano  standardy  określone  w ustawie

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

2. na  terenie  powiatu  dzierżoniowskiego  zadania  w zakresie  zapewnienia

miejsc  w instytucjonalnej  pieczy  zastępczej  realizowało  Powiatowe

Centrum  Opieki  i Wychowania  w Pieszycach,  tj.  całodobowa  placówka

opiekuńczo-wychowawcza  łącząca  funkcję  placówki  socjalizacyjnej

i interwencyjnej;  jednostka  dysponuje  68  miejscami,  ich  struktura

w roku sprawozdawczym rozkładała się następująco:

◦ Dom Dziecka nr 1 w Pieszycach – 30 miejsc w socjalizacji,

◦ Dom Dziecka nr 2 w Piławie Górnej – 14 miejsc w socjalizacji,

◦ Dom Dziecka nr 3 w Piławie Górnej – 14 miejsc w socjalizacji,

◦ Dom Dziecka nr 4 w Piławie Górnej – 10 miejsc w interwencji.

3. realizowano  podstawowy  cel  działania  placówki  opiekuńczo-

wychowawczej,  jakim  jest  tworzenie  właściwych  dla  wszechstronnego

rozwoju dziecka warunków opiekuńczych, wychowawczych, zdrowotnych

oraz bytowych.

4. pracownicy  Powiatowego  Centrum  Opieki  i Wychowania  w Pieszycach

współpracowali  z rodzicami  biologicznymi  na  rzecz  powrotu  dzieci

znajdujących się w placówce do domu rodzinnego, przeprowadzono 192

spotkania dla 37 rodziców biologicznych, na których udzielano im m.in.

porad, wskazówek.

W opracowanym Programie,  dla  skoordynowania  i systematycznego  rozwoju

pieczy zastępczej został ustalony szacunkowy limit określający stan liczbowy

poszczególnych form pieczy zastępczej na rok 2019.

Określony limit i rzeczywiste odzwierciedlenie funkcjonujących 
rodzinnych form pieczy zastępczej w roku 2019 (stan na 
31.12.2019 r.)

Nowo powstałe rodzinne formy pieczy
zastępczej

określony
limit na rok

2019

obraz
rzeczywisty

Rodzinne domy dziecka 7 4

Rodziny zastępcze zawodowe 8 5
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Nowo powstałe rodzinne formy pieczy
zastępczej

określony
limit na rok

2019

obraz
rzeczywisty

Rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia 
rodzinnego

4 3

Rodziny zastępcze specjalistyczne 0 0

Rodziny zastępcze niezawodowe przekształcone
w rodziny zastępcze zawodowe

1 0

Rodziny zastępcze zawodowe przekształcone
w rodzinne domy dziecka 1 0

Źródło: opracowanie własne

Beneficjentami  Programu  Rozwoju  Pieczy  Zastępczej  w Powiecie

Dzierżoniowskim w roku 2019 były:

• rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,

• dzieci przebywające w pieczy zastępczej,

• osoby usamodzielniane,

a także:

• rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

• kandydaci  do  pełnienia  funkcji  rodziny  zastępczej  zawodowej,  rodziny

zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

• pracownicy  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  i Ochrony Zdrowia

w Dzierżoniowie.

Osiągnięcie  zamierzonych  celów wyznaczonych  w Programie  Rozwoju  Pieczy

Zastępczej  w Powiecie  Dzierżoniowskim  realizowano  poprzez  sukcesywne

wykonywanie  poszczególnych  zadań  w ścisłej  zależności  od  posiadanych

zasobów/ środków finansowych:

• z budżetu powiatu dzierżoniowskiego,

• z dotacji celowych z budżetu państwa,

• z programów i konkursów krajowych lub budżetu państwa.

W związku, iż Program ma charakter otwarty i w zależności od pojawiających

się potrzeb i możliwości finansowych powiatu dzierżoniowskiego może podlegać

ewaluacji w zakresie rozwoju pieczy zastępczej.

W nawiązaniu do powyższego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony

Zdrowia w Dzierżoniowie planuje w 2020 roku utrzymać poziom świadczonych

usług  na  terenie  powiatu  dzierżoniowskiego  w zakresie  rozwoju  pieczy
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zastępczej, a także skoncentrować się na dalszym promowaniu rodzicielstwa

zastępczego, pozyskiwaniu kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

oraz poszerzaniu ofert wsparcia dla istniejących już rodzin zastępczych.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa maksymalną

liczbę  dzieci,  które  mogą  być  umieszczane  w placówce  opiekuńczo-

wychowawczej  typu  socjalizacyjnego  i interwencyjnego  oraz  okres  czasu

w jakim standardy  te  mają  zostać  spełnione.  Zgodnie  z art.  95  ust.  3  ww.

ustawy  w placówce  opiekuńczo-wychowawczej  typu  socjalizacyjnego

i interwencyjnego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż

14  dzieci  oraz  osób,  które  osiągnęły  pełnoletność  przebywając  w pieczy

zastępczej. W roku 2019 rozpoczęto działania zmierzające do przekształcenia

Domu  Dziecka  nr  1  w dwie  placówki  opiekuńczo-wychowawcze  typu

socjalizacyjnego spełniające standardy dotyczące liczby umieszczonych dzieci,

tj. Domu Dziecka nr 1 z określoną regulaminową liczbą 14 miejsc oraz Domu

Dziecka  nr  5  z określoną  regulaminową  liczbą  14  miejsc.  W chwili  obecnej

kompletowana jest dokumentacja do wniosku, który zostanie złożony w roku

bieżącym do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego celem wydania stosownych

decyzji i dostosowania placówki do obowiązujących standardów.
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V. Realizacja uchwał Rady Powiatu Dzierżoniowskiego 
w 2019 roku

1. Działalność Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w 2019 roku

Rada Powiatu VI kadencji obradowała w roku 2019 w następującym składzie:

1. Krzysztof Bielawski

2. Andrzej Bolisęga

3. Janusz Cąber

4. Robert Czajkowski- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

5. Adam Domagała

6. Wacław Dziendziel

7. Dariusz Gortych

8. Małgorzata Greiner

9. Jacek Grzebieluch- Przewodniczący Rady Powiatu

10.Janusz Guzdek

11.Grzegorz Kosowski

12.Grażyna Król

13.Janusz Maniecki

14.Tomasz Mitraszewski

15.Marcin Pięt

16.Marek Piorun

17.Izabela Piwko-Zadrożna- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

18.Maciej Rojek

19.Bernadetta Szczypka

20.Janusz Szpot

21.Krzysztof Twardak

W roku 2019 odbyło się 11 sesji, podczas których radni podjęli 97 uchwał.

Na sesji  czerwcowej,  po raz pierwszy od początku funkcjonowania powiatu,

Rada rozpatrywała Raport o Stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2018 rok.

Zgodnie z przepisem art.  30a ust 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym,

Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport

o stanie  powiatu,  obejmujący  podsumowanie  działalności  zarządu  w roku
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poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał

rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Raport zgodnie z zapisami ustawy był

rozpatrzony w pierwszej kolejności przed sprawozdaniem budżetowym. Radni

podjęli również po raz pierwszy uchwałę w przedmiocie udzielenia Zarządowi

Powiatu wotum zaufania. 

W roku 2019 radni pracowali w nw. komisjach Rady:

1. Komisja  Rewizyjna  –  która  odbyła  12  posiedzeń  i przeprowadziła  5

kontroli:

◦ kompleksowa  w Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w Dzierżoniowie

w zakresie:  wykorzystania  funduszy na szkolenia  (Krajowy Fundusz

Szkoleniowy), informacji o stopie bezrobocia,

◦ sprawdzająca  w Zarządzie  Dróg  Powiatowych  w Dzierżoniowie

w zakresie:  wykonania  zaleceń  pokontrolnych  NIK  –  zarządzania

obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową,

◦ kompleksowa  w i Liceum  Ogólnokształcącym  im.  Jędrzeja

Śniadeckiego  w Dzierżoniowie  w zakresie:  prac  remontowych w Auli

budynku  głównego  i Liceum  Ogólnokształcącego  im. J. Śniadeckiego

w Dzierżoniowie,

◦ kompleksowa w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie w zakresie:

udostępniania  zasobów  przyrodniczych  poprzez  budowę  ścieżek

rowerowych na terenie powiatu dzierżoniowskiego – przebudowa drogi

powiatowej nr 3021D polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej

Niemcza-Wojsławice w systemie zaprojektuj i wybuduj,

◦ kompleksowa  w Zarządzie  Dróg  Powiatowych  w Dzierżoniowie

w zakresie:  pozyskiwania  środków  w ramach  programu  rozwoju

gminnej  i powiatowej  infrastruktury  drogowej  na  lata  2016-2020  -

złożone wnioski, ocena szans na pozyskanie środków, przygotowania

do sezonu zimowego.

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji- 16 posiedzeń, w tym 3 wizje lokalne,

na  których  przeprowadzała  postępowanie  wyjaśniające  w ramach:  3

skarg, 7 wniosków, 1 petycji,
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3. Komisja  Edukacji  i Kultury-  12  posiedzeń,  w tym  5  posiedzeń

wyjazdowych  w oświatowych  placówkach  prowadzonych  przez  powiat

dzierżoniowski,

4. Komisja  Budżetu  i Rozwoju  Gospodarczego-  12  posiedzeń,  w tym  1

posiedzenie wyjazdowe (ścieżka pieszo- rowerowa Niemcza- Wojsławice),

5. Komisja  Ochrony  Zdrowia,  Spraw  Społecznych,  Sportu  i Turystyki-  12

posiedzeń,  w tym  1  posiedzenie  wyjazdowe  w Powiatowym  Centrum

Opieki i Wychowania w Pieszycach.

Ponadto na sesji w dniu 26 lutego 2019r. została powołana doraźna Komisja

Statutowa,  której  celem  była  analiza  obowiązującego  Statutu  Powiatu  pod

kątem zgodności z obowiązującym prawem oraz opracowanie projektu nowego

Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego. Przewodniczącym Komisji został wybrany

radny Jacek Grzebieluch. Rada Powiatu na IX sesji w dniu 27 sierpnia 2019r.

uchwaliła  Statut  Powiatu,  który  następnie  opublikowany  został  w Dzienniku

Urzędowym  Województwa  Dolnośląskiego  (Rocznik  2019,  poz.  5248  z dnia

10.09.2019r.).

Radni  pracowali  również  w komisji  doraźnej,  której  przewodniczyła  radna

Małgorzata Greiner,  powołanej w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Tytułu

Honorowego  „Ambasador  Powiatu  Dzierżoniowskiego”  dla  Pani  Eleni  Tzoka.

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez komisję i następnie przedłożony

Radzie Powiatu pod obrady grudniowej sesji. Rada akceptując decyzję komisji

podjęła  stosowną  Uchwałę  Nr  XIII/119/19.  Tytuł  Ambasadora  Powiatu

postanowiono  wręczyć  Pani  Eleni  Tzoka  na  Balu  Starosty  w miesiącu  lutym

2020r. 

Rada  Powiatu  również  wydelegowała  radnych:  Izabelę  Piwko-  Zadrożną

i Dariusza Gortycha do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Ponadto do pracy w Komisji  oceniającej  wnioski  o  przyznanie  „Powiatowego

Grantu  Oświatowego”  zostali  zgłoszeni  radni:  Małgorzata  Greiner  (jako

przedstawicielka  Komisji  Edukacji  i Kultury)  oraz  Janusz  Szpot  (jako

przedstawiciel  Komisji  Ochrony  Zdrowia,  Spraw  Społecznych,  Sportu

i Turystyki). 
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Radni  w okresie  sprawozdawczym  złożyli  17  interpelacji  oraz  28  zapytań.

Zgodnie z art. 21 ust. 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

powiatowym (Dz.U.  z 2019  roku,  poz.  511  z późniejszymi  zmianami)  treść

interpelacji i zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do

publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji

Publicznej i na stronie internetowej powiatu. 

2. Realizacja uchwał Rady Powiatu w 2019 roku
LP Uchwała Sposób realizacji
1 Uchwała nr III/24/19 Rady Powiatu 

Dzierżoniowskiego z dnia 29 stycznia 
2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla niepublicznych szkół 
i placówek oświatowych oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystania 

Zmiana formularzy sprawozdawczych 
z uwagi na pojawiające się wątpliwości przy 
ich wypełnianiu. Uchwała przesłana do szkół
i placówek niepublicznych, które od lutego 
2019r. składają sprawozdania na nowych 
formularzach.

2 Uchwała nr V/37/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 26 marca 
2019r. w sprawie udzielenia dotacji 
w roku 2019 na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków

Dotacja w wysokości 50 000,00 zł na 
remont dachów na budynku (nad nawą 
i wieżyczkami schodowymi). Kościoła pw. 
Św. Jana Chrzciciela w Sieniawce Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego 
w Ratajnie. Prace remontowe założone we 
wniosku wykonane, dotacja rozliczona 
w całości.

3 Uchwała nr VIII/53/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 25 czerwca 
2019r. w sprawie dostosowania nazwy 
Szkoły Policealnej dla Dorosłych 
w Bielawie do przepisów ustawy Prawo 
oświatowe

Dopasowanie nazwy dotychczasowej szkoły 
policealnej dla dorosłych do przepisów 
ustawy – Prawo oświatowe, na mocy której 
od 1 września 2019r. funkcjonują szkoły 
policealne bez określania ich rodzaju. 
Uchwała przekazana do szkoły. 

4 Uchwała nr VIII/54/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 25 czerwca 
2019r. w sprawie dostosowania nazwy 
Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 
w Dzierżoniowie do przepisów ustawy 
Prawo oświatowe 

Dopasowanie nazwy dotychczasowej szkoły 
policealnej dla dorosłych do przepisów 
ustawy – Prawo oświatowe, na mocy której 
od 1 września 2019r. funkcjonują szkoły 
policealne bez określania ich rodzaju. 
Uchwała przekazana do szkoły.

5 Uchwała nr VIII/55/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 25 czerwca 
2019r. w sprawie dostosowania nazwy 
Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 
w Dzierżoniowie do przepisów ustawy 
Prawo oświatowe  

Dopasowanie nazwy dotychczasowej szkoły 
policealnej dla dorosłych do przepisów 
ustawy – Prawo oświatowe, na mocy której 
od 1 września 2019r. funkcjonują szkoły 
policealne bez określania ich rodzaju. 
Uchwała przekazana do szkoły.

6 Uchwała nr VIII/65/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 25 czerwca 
2019r. w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych mających siedzibę na 
terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, od 
dnia 1 września 2019 roku

Kolejny etap wdrażania przez Powiat 
Dzierżoniowski reformy systemu oświaty. 
Plan uwzględnia klasy dotychczasowych 
trzyletnich liceów ogólnokształcących 
i czteroletnich techników oraz wszystkie 
wprowadzane systemowo zmiany i jest 
tożsamy z projektem tego planu, przyjętym 
uchwałą Rady Powiatu Dzierżoniowskiego nr
XXIX/184/17 z dnia 28 lutego 2017r. Plan 
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LP Uchwała Sposób realizacji
sieci uzyskał pozytywną opinię 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Uchwała 
przesłana do szkół.

7 Uchwała nr IX/69/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 27 sierpnia 
2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
przyjęcia lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat 
Dzierżoniowski 

Dostosowanie zapisów dotyczących typów 
szkół do stanu, który obowiązuje od 1 
września 2019r. poprzez: - wykreślenie 
szkół gimnazjalnych, - zmianę nazewnictwa 
szkół ponadgimnazjalnych na szkoły 
ponadpodstawowe, - zmianę nazewnictwa 
zasadniczych szkół zawodowych na szkoły 
branżowe i stopnia. Podniesienie wysokości 
średnich uprawniających do uzyskania 
stypendium w przypadku programu 
stypendialnego dla zdolnych uczniów ZŁOTY 
PRYMUS (w liceach ogólnokształcących z 5,0
na 5,15, w technikach z 4,75 na 4,85). 
Wnioski o przyznanie stypendiów za 
osiągnięcia uczniów za rok szkolny 
2019/2020 składane będą na nowych 
wzorach i oceniane według nowych 
kryteriów. Uchwała przekazana do realizacji 
do szkół. 

8 Uchwała nr IX/70/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 27 sierpnia 
2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia regulaminu określającego 
wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat 
Dzierżoniowski

Dostosowanie zapisów regulaminu 
w zakresie dodatku za wychowawstwo klasy
do zmian wprowadzanych ustawą z dnia 
13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy Karta 
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. 
Od 1 września 2019r. nauczyciele otrzymują
dodatek za wychowawstwo w wysokości 
300,00 zł miesięcznie. Uchwała przekazana 
do realizacji do szkół

9 Uchwała nr IX/71/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 27 sierpnia 
2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla których 
ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach roku 
szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska 
kierownicze oraz tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli szkół 
prowadzonych przez Powiat 
Dzierżoniowski

Dostosowanie zapisów uchwały w  zakresie 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki 
zawodu i na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych do zmian wprowadzanych 
ustawą z dnia 13  czerwca 2019r. o zmianie 
ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych 
innych ustaw. Na podstawie uchwały w/w 
nauczyciele od 1 września 2019r. realizują 
pensum w wysokości 20 godzin tygodniowo.
Uchwała przekazana do realizacji do szkół

10 Uchwała nr X/77/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 24 września 
2019r. w sprawie przeznaczenia mienia 

W związku z likwidacją z mocy prawa 
z dniem 1 września 2019r. Powiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (w 
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LP Uchwała Sposób realizacji
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Dzierżoniowie

związku z brakiem akredytacji) organ 
założycielski określił przeznaczenie mienia 
znajdującego się w zarządzie tej jednostki. 
Uchwała przekazana do Powiatowego 
Centrum Poradnictwa Psychologiczno-
Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego 
w Dzierżoniowie.

11 Uchwała nr X/78/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 24 września 
2019r. w sprawie przyznania zwolnienia 
od obowiązku realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dyrektorowi Zespołu Szkół im. ks. Jana 
Dzierżonia w Pieszycach. 

Zwolnienie dyrektora od 1 września 2019r. 
z obowiązku realizacji godzin dydaktycznych
z uwagi na niedokonanie naboru do klas 
pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 
i brak godzin dydaktycznych (po 
uwzględnieniu obniżki wynikającej z liczby 
oddziałów w szkole wymiar godzin dla 
dyrektora wynosi 7/18). Dyrektor wykonuje 
wyłącznie obowiązki opiekuńczo-
wychowawcze oraz funkcje zarządcze. 
Uchwała przekazana dyrektorowi.

12 Uchwała nr XI/82/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 29 
października 2019r. w sprawie 
stwierdzenia zakończenia działalności 
Gimnazjum Specjalnego Nr 4 dla 
uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim, umiarkowanym 
i znacznym w Dzierżoniowie

Uchwała jest kolejnym etapem 
dostosowywania powiatowego szkolnictwa 
do zmian wprowadzających od 1 września 
2017r. nowy ustrój szkolny. Uchwała 
przekazana do szkoły.

13 Uchwała nr XI/83/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 29 
października 2019r. w sprawie 
stwierdzenia zakończenia działalności 
Gimnazjum Specjalnego Nr 2 dla 
uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim, umiarkowanym 
i znacznym w Piławie Górnej

Uchwała jest kolejnym etapem 
dostosowywania powiatowego szkolnictwa 
do zmian wprowadzających od 1 września 
2017r. nowy ustrój szkolny. Uchwała 
przekazana do szkoły.

14 Uchwała nr XI/84/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 29 
października 2019r. w sprawie 
stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum w Pieszycach

Uchwała jest kolejnym etapem 
dostosowywania powiatowego szkolnictwa 
do zmian wprowadzających od 1 września 
2017r. nowy ustrój szkolny. Uchwała 
przekazana do szkoły i do wiadomości 
Gminie Pieszyce

15 Uchwała nr XI/85/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 29 
października 2019r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Bielawie 
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Bolesława Chrobrego w Bielawie

Uchwała jest kolejnym etapem 
dostosowywania powiatowego szkolnictwa 
do zmian wprowadzających od 1 września 
2017r. nowy ustrój szkolny. Uchwała 
przekazana do szkoły i do wiadomości 
Gminie Bielawa oraz Dolnośląskiemu 
Kuratorowi Oświaty.

16 Uchwała nr XI/86/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 29 
października 2019r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia trzyletniego
i Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie 
w czteroletnie i Liceum Ogólnokształcące
im. Jędrzeja Śniadeckiego 

Uchwała jest kolejnym etapem 
dostosowywania powiatowego szkolnictwa 
do zmian wprowadzających od 1 września 
2017r. nowy ustrój szkolny. Uchwała 
przekazana do szkoły i Dolnośląskiemu 
Kuratorowi Oświaty
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LP Uchwała Sposób realizacji
w Dzierżoniowie

17 Uchwała nr XI/87/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 29 
października 2019r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia trzyletniego
II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 
Pawła II w Dzierżoniowie w czteroletnie 
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana 
Pawła II w Dzierżoniowie

Uchwała jest kolejnym etapem 
dostosowywania powiatowego szkolnictwa 
do zmian wprowadzających od 1 września 
2017r. nowy ustrój szkolny. Uchwała 
przekazana do szkoły i Dolnośląskiemu 
Kuratorowi Oświaty.

18 Uchwała nr XI/88/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 29 
października 2019r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia trzyletniego
II Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych w Dzierżoniowie 
w czteroletnie II Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych 
w Dzierżoniowie

Uchwała jest kolejnym etapem 
dostosowywania powiatowego szkolnictwa 
do zmian wprowadzających od 1 września 
2017r. nowy ustrój szkolny. Uchwała 
przekazana do szkoły i Dolnośląskiemu 
Kuratorowi Oświaty.

19 Uchwała nr XI/89/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 29 
października 2019r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia trzyletniego
III Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych w Dzierżoniowie 
w czteroletnie III Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych 
w Dzierżoniowie

Uchwała jest kolejnym etapem 
dostosowywania powiatowego szkolnictwa 
do zmian wprowadzających od 1 września 
2017r. nowy ustrój szkolny. Uchwała 
przekazana do szkoły i Dolnośląskiemu 
Kuratorowi Oświaty.

20 Uchwała nr XI/90/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 29 
października 2019r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum w Bielawie 
w pięcioletnie Technikum w Bielawie

Uchwała jest kolejnym etapem 
dostosowywania powiatowego szkolnictwa 
do zmian wprowadzających od 1 września 
2017r. nowy ustrój szkolny. Uchwała 
przekazana do szkoły i Dolnośląskiemu 
Kuratorowi Oświaty.

21 Uchwała nr XI/91/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 29 
października 2019r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum Nr 1 
w Dzierżoniowie w pięcioletnie 
Technikum Nr 1 w Dzierżoniowie

Uchwała jest kolejnym etapem 
dostosowywania powiatowego szkolnictwa 
do zmian wprowadzających od 1 września 
2017r. nowy ustrój szkolny. Uchwała 
przekazana do szkoły i Dolnośląskiemu 
Kuratorowi Oświaty.

22 Uchwała nr XI/92/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 29 
października 2019r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum Nr 2 
w Dzierżoniowie w pięcioletnie 
Technikum Nr 2 w Dzierżoniowie

Uchwała jest kolejnym etapem 
dostosowywania powiatowego szkolnictwa 
do zmian wprowadzających od 1 września 
2017r. nowy ustrój szkolny. Uchwała 
przekazana do szkoły i Dolnośląskiemu 
Kuratorowi Oświaty.

23 Uchwała nr XI/93/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 29 
października 2019r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum Nr 3 
w Dzierżoniowie w pięcioletnie 
Technikum Nr 3 w Dzierżoniowie

Uchwała jest kolejnym etapem 
dostosowywania powiatowego szkolnictwa 
do zmian wprowadzających od 1 września 
2017r. nowy ustrój szkolny. Uchwała 
przekazana do szkoły i Dolnośląskiemu 
Kuratorowi Oświaty.

24 Uchwała nr XI/94/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 29 

Uchwała jest kolejnym etapem 
dostosowywania powiatowego szkolnictwa 
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października 2019r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum w Pieszycach 
w pięcioletnie Technikum w Pieszycach

do zmian wprowadzających od 1 września 
2017r. nowy ustrój szkolny. Uchwała 
przekazana do szkoły i Dolnośląskiemu 
Kuratorowi Oświaty.

25 Uchwała nr XI/95/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 29 
października 2019r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia 
Powiatowego Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Bielawie w Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Bielawie

Zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo 
oświatowe z dniem 1 września 2019r. 
placówki kształcenia praktycznego stały się 
centrami kształcenia zawodowego, co organ 
stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego stwierdza w drodze uchwały. 
Uchwała przekazana została do Zespołu 
Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego 
w Bielawie, na podstawie której Rada 
Pedagogiczna dokonała odpowiednich zmian
w statucie szkoły.

26 Uchwała nr XI/96/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 29 
października 2019r. zmieniająca uchwałę
w sprawie włączenia Powiatowego 
Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Bielawie w skład Zespołu Szkół 
w Bielawie

Zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo 
oświatowe z dniem 1 września 2019r. 
placówki kształcenia praktycznego stały się 
centrami kształcenia zawodowego. 
w przypadku, gdy dotychczasowa placówka 
kształcenia praktycznego wchodzi w skład 
zespołu szkół organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego dokonuje zmiany 
uchwały, na podstawie której utworzono ten
zespół. Uchwała przekazana do Zespołu 
Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego 
w Bielawie, na podstawie której Rada 
Pedagogiczna dokonała odpowiednich zmian
w statucie szkoły.

27 Uchwała nr XIII/111/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 17 grudnia 
2019r. w sprawie zamiaru likwidacji 
Technikum w Pieszycach

Uchwała przekazana: Zarządowi Powiatu, 
Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty, 
rodzicom uczniów niepełnoletnich 
i pełnoletnim uczniom, radzie 
pedagogicznej. Zamiar likwidacji uzyskał 
pozytywną opinię Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty.

28 Uchwała nr XIII/112/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 17 grudnia 
2019r. w sprawie zamiaru likwidacji 
Branżowej Szkoły i Stopnia w Pieszycach

Uchwała przekazana: Zarządowi Powiatu, 
Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty, 
rodzicom uczniów niepełnoletnich 
i pełnoletnim uczniom, radzie 
pedagogicznej. Zamiar likwidacji uzyskał 
pozytywną opinię Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty.

29 Uchwała nr XIII/113/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 17 grudnia 
2019r. w sprawie zamiaru likwidacji 
Szkoły Policealnej w Pieszycach

Uchwała przekazana: Zarządowi Powiatu, 
Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty, 
rodzicom uczniów niepełnoletnich 
i pełnoletnim uczniom, radzie 
pedagogicznej. Zamiar likwidacji uzyskał 
pozytywną opinię Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty.

30 Uchwała nr XIII/114/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 17 grudnia 
2019r. w sprawie zamiaru likwidacji 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
w Pieszycach

Uchwała przekazana: Zarządowi Powiatu, 
Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty, 
rodzicom uczniów niepełnoletnich 
i pełnoletnim uczniom, radzie 
pedagogicznej. Zamiar likwidacji uzyskał 
pozytywną opinię Dolnośląskiego Kuratora 
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Oświaty.

31 Uchwała nr XIII/115/19 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 17 grudnia 
2019r. w sprawie gromadzenia 
dochodów na wydzielonym rachunku 
przez samorządowe jednostki budżetowe
prowadzące działalność w zakresie 
oświaty

Dostosowanie zapisów uchwały do 
obowiązującego prawa , zgodnie z którym 
od 1 września 2019r. do obowiązkowych 
źródeł, z których gromadzone są dochody 
na rachunku wydzielonym należą dochody 
z działalności polegającej na świadczeniu 
usług w ramach kształcenia zawodowego (w
przypadku jednostek prowadzących 
kształcenie zawodowe) i dochody te oraz 
dochody gromadzone ze spadków, zapisów 
i darowizn w postaci pieniężnej 
obowiązkowo przeznaczane są na cele 
kształcenia zawodowego. Ponadto 
w uchwale zaktualizowano wykaz jednostek 
budżetowych, w części dotyczącej ich nazw. 
Uchwała przekazana do realizacji do szkół.

32
Uchwała nr X/76/19 z dnia 24.09.2019r. 
w sprawie nabycia w drodze 
nieodpłatnego przekazania prawa 
własności nieruchomości gruntowych 
oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 
31/33, nr 31/34, nr 31/35, nr 31/36, nr 
31/37 
obręb Wojsławice, w Gminie Niemcza

zrealizowana

33 Uchwała nr VIII/65/19 w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych 
mających siedzibę na terenie Powiatu 
Dzierżoniowskiego, od dnia 1 września 
2019 r.

Od 1 września 2019 r
w ośrodku funkcjonują następujące szkoły:
1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 
w Piławie Górnej
2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 
Pracy w Piławie Górnej

34 Uchwała nr IX/70/19 Zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwalenia 
regulaminu określającego wysokość 
stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat 
Dzierżoniowski.

Od 1 września 2019 nauczyciele, którym 
powierzono wychowawstwo klasy, otrzymują
dodatek funkcyjny w wysokości 300,00 zł. 
miesięcznie.

35 Uchwała nr XIII/115/19 w sprawie 
gromadzenia dochodów na wydzielonym 
rachunku przez samorządowe jednostki 
budżetowe prowadzące działalność 
w zakresie oświaty.

Realizacja na bieżąco zgodnie z uchwałą.
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VI. Część analityczna

1. Realizacje Zarządu Dróg Powiatowych

„Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  3009D  (na  odcinku  Dzierżoniów  –

Kiełczyn)”  –  koszt  robót  budowlanych  i nadzoru  inwestorskiego  wyniósł

1.200.486,77 zł brutto (środki własne Powiatu oraz 200.000 zł z budżetu

Gminy Wiejskiej Dzierżoniów).

Przedmiot  zamówienia  obejmował  roboty  budowlane  dotyczące

w szczególności:

a) Przebudowy  nawierzchni  jezdni  drogi  powiatowej  nr  3009D

w miejscowości Włóki;

b) Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne;

c) Budowę elementów drogi (jezdnia, zjazdy, rowy, pobocza, oznakowanie

poziome i pionowe);

d) Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

„Remont drogi powiatowej nr 3009D w miejscowości Włóki” - koszt robót

budowlanych  i nadzoru  inwestorskiego  wyniósł  796.921,92  zł  brutto

(Fundusz Dróg Samorządowych).

Przedmiot  zamówienia  obejmował  roboty  budowlane  dotyczące

w szczególności:

a) Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej jezdni,

b) naprawa uszkodzonych fragmentów jezdni,

c) ułożenie warstwy profilującej z betonu asfaltowego,

d) ułożenie siatki przeciwspękaniowej,

e) ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,

f) regulacja wpustów deszczowych,

g) remont zatoki autobusowej wraz z peronem,

h) ułożenie warstwy ścieralnej z SMA,
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i) wykonanie  nowej  nawierzchni  na  zjazdach  po  stronie  drogi  bez

chodników,

j) wykonanie poboczy z kruszywa po stronie jezdni bez chodników,

k) profilowanie rowów przydrożnych,

l) wykonanie nowego oznakowania pionowego,

m)wykonanie  nowego  oznakowania  poziomego  w technologii

grubowarstwowej,

n) opracowanie,  zatwierdzenie  projektu  czasowej  organizacji  ruchu,

wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu w trakcie trwania

robót oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Inwestycja kontynuowana w roku bieżącym.

„Modernizacja  mostu  w ciągu  drogi  powiatowej  2877D  w Piskorzowie”  –

koszt  robót  budowlanych  i nadzoru  inwestorskiego  wyniósł  272 691  zł

brutto.

Przedmiot  zamówienia  obejmował  roboty  budowlane  dotyczące

w szczególności:

a) rozebranie istniejącej nawierzchni na moście i dojazdach;

b) rozebranie istniejącego przęsła złożonego z pomostu;

c)  rozebranie górnej części kamienno – betonowych przyczółków;

d)  wykonanie nowej żelbetowej górnej części przyczółków;

e) montaż  prefabrykowanych  sprężonych  belek  na  przebudowanych

przyczółkach;

f)  wykonanie żelbetowej płyty pomostowej na prefabrykowanych belkach;

g)  ułożenie izolacji na płycie pomostowej;

h) ustawienie krawężników kamiennych na moście i na dojazdach do mostu;

i) wykonanie żelbetowych opasek bezpieczeństwa.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3005D w miejscowości Gilów od posesji nr
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9a

do posesji nr 35” - koszt robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego wyniósł 

358.063,79 zł brutto.

Przedmiot  zamówienia  obejmował  roboty  budowlane  dotyczące

w szczególności:

a) frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej;

b) skropienie międzywarstwowe;

c) wzmocnienie nawierzchni ułożenie siatki antyspękaniowej;

d) ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;

e) skropienie międzywarstwowe;

f) ułożenie  warstwy  ścieralnej  mineralno  –  asfaltowej  SMA  (wyrównanie

i zagęszczenie  istniejącego  podłoża  na  istniejących  zjazdach  oraz

ułożenie  warstwy  z betonu  asfaltowego  na  zjazdach  -  dostosowanie

wysokościowe do przebudowanej nawierzchni);

g) mechaniczna  ścinka  poboczy  i uzupełnienie  poboczy  mieszanką

stabilizacyjną 0-31,5mm;

h) regulacja istniejących wpustów kanalizacji deszczowej.

„Modernizacja  drogi  powiatowej  2878D  w Jaźwinie”  –  koszt  robót

budowlanych i nadzoru inwestorskiego wyniósł 272 807,85 zł brutto.

Przedmiot  zamówienia  obejmował  roboty  budowlane  dotyczące

w szczególności:

a) frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,

b) skropienie międzywarstwowe,

c) wzmocnienie nawierzchni - ułożenie siatki antyspękaniowej,

d) ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,

e) skropienie międzywarstwowe,

f) ułożenie  warstwy  ścieralnej  mineralno  –  asfaltowej  SMA  (wyrównanie
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i zagęszczenie  istniejącego  podłoża  na  istniejących  zjazdach  oraz

ułożenie  warstwy  z betonu  asfaltowego  na  zjazdach  -  dostosowanie

wysokościowe do zmodernizowanej nawierzchni),

g) mechaniczna  ścinka  poboczy  i uzupełnienie  poboczy  mieszanką

stabilizacyjną;

„Udostępnianie  zasobów  przyrodniczych  poprzez  budowę  ścieżek

rowerowych  na  terenie  Powiatu  Dzierżoniowskiego  -  Przebudowa  drogi

powiatowej  nr  3021D polegająca na budowie ścieżki  pieszo – rowerowej

Niemcza –  Wojsławice”  –  w formule  zaprojektuj  i wybuduj  –  koszt  robót

budowlanych i nadzoru inwestorskiego wyniósł 1.502.546,00 zł

Przedmiot umowy obejmował roboty budowlane dotyczące w szczególności: 

a) Opracowanie  w oparciu  o  PFU dokumentacji  projektowej  w następującym

zakresie:  sporządzenie  projektu  budowlanego  z kompletem  wymaganych

uzgodnień dla poszczególnych branż, uzyskanie zgody na realizację robót

z właściwego  organu,  sporządzenie  projektu  wykonawczego  branży

drogowej,  sanitarnej  (kanalizacja  deszczowa)  oraz  energetycznej,

sporządzenie  specyfikacji  technicznych  wykonania  i odbioru  robót  dla

wymienionych  wyżej  branż,  sporządzenie  przedmiaru  robót  i kosztorysu

inwestorskiego  dla  wymienionych  wyżej  branż,  opracowanie  informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia,  sporządzeniu  projektu

docelowej  organizacji  ruchu  i organizacji  na  czas  wykonywania  robót

z kompletem wymaganych uzgodnień.  ujęcie  w projekcie  lokalizacji  tablic

edukacyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

b) Wykonanie robót budowlanych w tym min:

 Przebudowa  drogi  polegająca  na  wykonaniu  wzdłuż  jezdni  ścieżki  –

pieszo rowerowej na odcinku o długości ˜ 1245 m.b.

 Budowa sieci odwodnienia jezdni i ścieżki pieszo – rowerowej (przykrycie

rowów przydrożnych)

 Przebudowa sieci oświetlenia drogowego
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 Przebudowa zjazdów

 Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną

 Usunięcie kolizji z urządzeniami i sieciami podziemnymi

 Docelowe oznakowanie pionowe

 Docelowe oznakowanie poziome

 Wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu w trakcie trwania

robót  dla  wszystkich  obiektów  oraz  wprowadzenie  stałej  organizacji

ruchu.

2. Ochrona środowiska, rolnictwo, łowiectwo

Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju w 2019 roku wydał 1094 dokumenty

z zakresu:

gospodarki leśnej i łowiectwa:

• wydawanie decyzji na wycinkę drzew poza lasami – 183

• wydawanie decyzji na wycinkę drzew w lasach – 19

• wystawianie faktur VAT za dzierżawę obwodów łowieckich – 5

• rozliczanie czynszów dzierżawnych kół łowieckich – 9

• rozliczanie czynszów dzierżawnych między gminy i nadleśnictwa – 16

• wydawanie dokumentacji dla notariusza – 137

ochrony środowiska:

• wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych – 1

• wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – 8

• zgłaszanie  eksploatacji  instalacji,  których  użytkowanie  nie  wymaga

pozwolenia – 37

• wydawanie opinii w zakresie ochrony przed hałasem i ochrony powietrza

– 12

• decydowanie  o  dopuszczalnym poziomie  hałasu,  w tym pozwolenia  na
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emitowanie hałasu do środowiska – 2

• wydawanie decyzji  nakładającej  obowiązek sporządzenia  i przedłożenia

przeglądu ekologicznego – 1

• analizowanie  pomiarów  wielkości  emisji  zanieczyszczeń  i sprawozdań

wynikających z pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza –

16

prawa geologicznego i górniczego:

• wydawanie/wygaszanie koncesji na wydobywanie kopalin – 1

• zatwierdzanie i przyjmowanie projektów robót geologicznych – 6

• przyjmowanie i zatwierdzanie dokumentacji geologicznych – 1

• opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 29

• informacja geologiczna – 4

ochrony gruntów rolnych:

• wydawanie  decyzji  zezwalających  na  wyłączenie  gruntów  z produkcji

rolniczej – 176

• wydawanie decyzji rekultywacyjnych – 29

• wydawanie  decyzji  i postanowień  o  przeznaczeniu  gruntów  rolnych

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne – 68

gospodarki odpadami:

• wydawanie pozwoleń na wytwarzanie niebezpiecznych odpadów – 6

• wydawanie zezwoleń na prowadzenie przetwarzania, zbierania odpadów

– 10

rybactwa śródlądowego:

• wydawanie kart wędkarskich – 263

• rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb – 55

ochrony zwierząt:
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• zaświadczenia o wpisie do rejestru zwierząt – 8

sprawy z zakresu nieruchomości rolnych:

• zwrot działek rentowych i siedliskowych – 10

• zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego – 36

W roku 2019 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przygotowano 
i złożono wnioski:

Nazwa inwestycji i opis
zadania

Wartość
PLN

Data
złoże-nia
wniosku

Program Dofinan-
sowanie

„Remont drogi powiatowej nr 
3009D na odcinku od km 
4+407 do 5+794,39 
w miejscowości Włóki”

1 598 
278,43

11.04.2019 Fundusz Dróg 
Samorządowych

80,0%

„Remont drogi powiatowej nr 
3026D Niemcza-Podlesie”

1 432 383 27.08.2019 Fundusz Dróg 
Samorządowych

Nie zakończono 
procedury 
rozpatrywania

„Remont mostu drogowego 
(JNI 01008092) usytuowanego
nad rzeką Piławą w ciągu drogi
powiatowej nr 2904D 
w Mościsku”

1 187 985 27.08.2019 Fundusz Dróg 
Samorządowych

Nie zakończono 
procedury 
rozpatrywania

„Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. 
Wilhelma Rotkiewicza 
w Dzierżoniowie”

944 460 19.09.2019 Narodowy 
Fundusz 
Ochrony 
Środowiska 
i Gospodarki 
Wodnej

Nie zakończono 
procedury 
rozpatrywania

W ramach pozyskanych środków przez Wydział zrealizowano w 2019 
roku zadania, które przedstawia poniższa tabela:

Nazwa inwestycji i opis zadania Wartość
PLN

Okres
realizacji

Projekt/Progr
am

Dofinan-
sowanie

„Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez 
wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych 
z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”.
Projekt realizowany był wspólnie z Wydziałem Edukacji, 
który odpowiedzialny był za wyposażenie pracowni 
szkolnej w komputery, meble oraz inne pomoce 
dydaktyczne.
Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju odpowiedzialny 
był za realizację prac budowlanych w ramach projektu.
Zadanie polegało na przebudowie pomieszczeń 
piwnicznych na interdyscyplinarną pracownię 
dydaktyczną, remoncie trzech pomieszczeń 
dydaktycznych na parterze budynku oraz wykonaniu 
dwóch platform pionowych w budynku Zespołu Szkół Nr 3
w Dzierżoniowie, przy ul. Słowiańskiej 6.

380 193 29.01.2019-
15.05.2019

Zadanie 
realizowane 
było w ramach 
projektu 
dofinansowaneg
o z EFRR 
w ramach RPO 
WD 2014-2020

85,0%
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Nazwa inwestycji i opis zadania Wartość
PLN

Okres
realizacji

Projekt/Progr
am

Dofinan-
sowanie

„Wsparcie osób usamodzielnianych z terenu Powiatu 
Dzierżoniowskiego poprzez utworzenie mieszkań 
chronionych dostosowanych dla osób 
niepełnosprawnych”.
Przedmiotem projektu było wybudowanie i wyposażenie 
dwóch mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób, 
które opuszczają pieczę zastępczą po osiągnięciu 
pełnoletności. Osoby te zostają objęte pomocą powiatu 
w zapewnieniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 
w drodze do usamodzielnienia się. w celu utworzenia 
dwóch mieszkań chronionych przebudowano prawe 
skrzydło poddasza Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Piławie Górnej, wydzielając osobną 
klatkę schodową do mieszkań, korytarze i dojścia od 
strony windy. w ramach projektu wybudowano dźwig 
osobowy, umożliwiający dostęp do mieszkań osobom 
niepełnosprawnym. Każde mieszkanie wyposażone 
zostało w meble pokojowe, kuchenne i łazienkowe, meble
do jadalni, sprzęt gospodarstwa domowego (kuchenka 
indukcyjna z piekarnikiem, zmywarka, chłodziarko-
zamrażarka, pralka), lampy stojące pokojowe, rolety 
okienne, podstawowe wyposażenie mieszkań (pościel, 
kołdry, poduszki, ręczniki, talerze, garnki, sztućce, kubki 
na napoje, suszarki na pranie, suszarki do naczyń, kosze 
na śmieci, kosze na pranie itp.) oraz laptop.

1 137 583 07.03.2019-
27.08.2019

Projekt 
dofinansowany 
z EFRR 
w ramach RPO 
WD 2014-2020

85,0%

3. Gospodarowanie nieruchomościami Powiatu 
Dzierżoniowskiego

Właściwym organem, upoważnionym przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego do

gospodarowania  zasobem  nieruchomości  powiatu  jest  Zarząd  Powiatu

Dzierżoniowskiego, a właściwą komórką organizacyjną działającą w strukturach

starostwa powiatowego zajmującą  się  gospodarowaniem majątkiem powiatu

jest Wydział  Geodezji,  Katastru i Nieruchomości  oraz poszczególne jednostki

organizacyjne,  którym  zostały  przekazane  poszczególne  nieruchomości,

stanowiące własność Powiatu Dzierżoniowskiego w formie trwałego zarządu lub

w innej uregulowanej przepisami prawa.

Gospodarowanie  nieruchomościami  obejmuje  czynności  faktyczne  i prawne,

które  składają  się  na  bieżące  utrzymanie  oraz  zarządzanie  tymi

nieruchomościami.  Uregulowania  prawne  dotyczące  tych  czynności  są

zróżnicowane głównie w zależności od tego kto jest zarządcą prawnym czy też,

jakie jest docelowe przeznaczenie nieruchomości.

W  zasobie  mienia  powiatu  zarządzanym  przez  Wydział  Geodezji,  Katastru

i Nieruchomości na początku 2019r. znajdowało się 29 działek. Ze względu na

działania prowadzące do uregulowania stanu prawnego nieruchomości 3 działki

zostały  przekazane  w  formie  darowizny  oraz  6  działek  nabyto  do  zasobu,
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w związku  z  czym  zasób  zwiększył  się  na  koniec  2019r.  do  32  działek

gruntowych. 

Wykaz tych działek i ich powierzchni obrazuje tabela poniżej.

l.p. Lokalizacja
i przeznaczenie
nieruchomości

Nr działki
obręb 

pow. w ha

Data zawarcia
umowy  (akt
notarialny)

Wartość
nieruchomości

księgowa

Obdarowany lub
Sprzedający

1. Roztocznik
działka gruntowa

stanowiąca część drogi
dojazdowej do Domu
Seniora w Roztoczniku

działka nr
197/2
obręb

Roztocznik
pow. 0.0196 ha

19.03.2019 r. 190,12 zł Gmina Dzierżoniów

2. Pieszyce 
ul. Piotra Własta
działka gruntowa

stanowiąca częścią pasa
drogi gminnej

działka nr
138/11

obręb Środkowe
pow. 0.0066 ha

19.03.2019 r. 603,00 zł Miasto Gmina Pieszyce

3. Pieszyce 
ul. Piotra Własta
działka gruntowa

stanowiąca częścią pasa
drogi gminnej

działka nr
936/58

obręb Środkowe
pow. 0.0024 ha

19.03.2019 r. 219,00 zł Miasto Gmina Pieszyce

Ogółem wartość darowanych nieruchomości: 1 012,12 zł.

l.p. Lokalizacja 
i przeznaczenie
nieruchomości

Nr działki
obręb 

pow. w ha

Data zawarcia
umowy 

(akt notarialny)

Wartość
nieruchomości

księgowa

Obdarowany lub
Sprzedający

1. Miasto Niemcza
ul. Strzelińska

 działka gruntowa
położona w ciągu drogi
powiatowej nr 3021D

działka 23/1
obręb

Wojsławice
pow. 0,0822

10.09.2019 r. 328,80 zł Miasto i Gmina Niemcza

2. Miasto Niemcza
ul. Strzelińska

 działka gruntowa
położona w ciągu drogi
powiatowej nr 3021D

Działka 25/1
obręb

Wojsławice
pow. 0,0114

10.09.2019 r. 26,80 zł Miasto i Gmina Niemcza

3. Miasto Niemcza 
ul. Strzelińska 

działka gruntowa
położona w ciągu drogi
powiatowej nr 3021D

Działka 26/8
obręb

Wojsławice
pow. 0,0114

10.09.2019 r. 45,60 zł Miasto i Gmina Niemcza

4. Miasto Niemcza
ul. Strzelińska

 działka gruntowa
położona w ciągu drogi
powiatowej nr 3021D

Działka 26/6
obręb

Wojsławice
pow. 0,0145

07.10.2019 r. 5 796,00 zł Osoba fizyczna

5. Miasto Niemcza 
ul. Strzelińska 

działka gruntowa
położona w ciągu drogi
powiatowej nr 3021D

działka 28/1
obręb

Wojsławice
pow. 0,0369

22.11.2019 r. 14 749,00 zł Osoba fizyczna

6. Miasto Niemcza
ul. Strzelińska 

działka gruntowa
położona w ciągu drogi
powiatowej nr 3021D

Działka 28/3
obręb

Wojsławice
pow. 0,0390

22.11.2019 r. 15 588,00 zł Osoba fizyczna

Ogółem wartość nabytych nieruchomości: 36 534,20 zł

W zasobie powiatu dzierżoniowskiego w 2019 roku znajdowało się 15 lokali

mieszkalnych.  Podpisano  1  umowę  dotyczącą  najmu  tego  typu  lokali,  nie
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przeprowadzono  procedury  ich  sprzedaży.  W  grudniu  2019  roku  1

z pustostanów, zlokalizowanych w budynku przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie

został przekazany w trwały zarząd PCPRiOZ w Dzierżoniowie.  

Strukturę obłożenia lokali mieszkalnych na koniec 2019 roku 
przedstawia poniższa tabela.

Lp Status Liczba lokali

1 Ważne umowy na najem lokalu 
mieszkalnego

9

2 Przekazanie lokalu w trwały zarząd 
innej jednostce

1

3 Bezumowne korzystanie
z lokalu mieszkalnego przez najemcę

2

4 Lokale mieszkalne przeznaczone do 
zagospodarowania - pustostany

3

Cechą  dobrego  zarządcy,  jest  nie  tylko  dbanie  o  posiadane  już  obiekty

budowlane,  ale  także podejmowanie kroków mających na celu poprawę ich

stanu  technicznego.  Działania  takie  zostały  podjęte  w  2019  roku  m.in.  na

budynkach  położonych  przy  ul.  Pocztowej  14  w  Dzierżoniowie,  przy

ul. Wolności 92-92A w Bielawie oraz w Roztoczniku 63-63A. Przeprowadzone

remonty  dotyczyły  m.in.  uzupełnienia  rur  spustowych,  miejscowej  naprawy

połaci  dachowych,  wykonania  zaleceń  po  przeglądach  kominiarskich.

Wydatkowana w 2019 roku kwota na ten cel to 31 169,00 zł.

Zgodnie  z  przepisami  Prawa  Budowlanego  we  wszystkich  obiektach

budowlanych  zarządzanych  przez  wydział  corocznie  przeprowadzany  jest

przegląd  techniczny  budynków,  a  szczególny  nacisk  kładzie  się  na  stan

instalacji kominowych, nawiewno – wywiewnych, gazowych i energetycznych.

W  2019  roku  przeprowadzono  okresowe  przeglądy  instalacji  gazowych,

przeglądy kominiarskie oraz przeglądy instalacji elektrycznych na ogólną kwotę

5 007,00 zł.

W zasobie powiatu znajdują się także działki  gruntowe dzierżawione,  lokale

użytkowe oraz garaże. Zawarte są cztery takie umowy, przy czym dotycząca

dzierżawy działek jedna, a lokali użytkowych - trzy. W 2019 roku nie zawierano

nowych umów. Zgodnie z uchwałą w sprawie zasad gospodarowania mieniem
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powiatu dzierżoniowskiego stawki czynszu najmu lokali  użytkowych powinny

być  waloryzowane  co  najmniej  raz  w  roku  o wskaźnik  GUS.  W związku  ze

wzrostem wskaźnika zwaloryzowano 4 stawki czynszu.

Prowadzona  gospodarka  finansowa  posiadanymi  zasobami,  winna  przynosić

właścicielowi  określony  dochód,  tak  jest  także  w  przypadku  nieruchomości

naszego  powiatu.  Dochody  uzyskane  w  2019  roku  z  czynszów  najmu

i dzierżawy nieruchomości zarządzanych przez tut. wydział kształtowały się na

poziomie ok. 83 680,00 zł. 

Oprócz nieruchomości, przynoszących corocznie określone dochody do budżetu

powiatu, są także nieruchomości, które ze względu na koszty ich utrzymania,

przeznaczane zostały do zbycia. Analiza przetargów na zbycie nieruchomości

powiatu  wykazała,  że  nie  zawsze  udaje  się  zbyć  nieruchomość  w kolejnym

przetargu lub też oddać ją w najem lub dzierżawę. 

Poniższa tabela przedstawia wykaz przetargów przeprowadzanych 
przez wydział w 2019 roku  oraz ich efekt.

Lp Lokalizacja
i przeznaczenie
nieruchomości

numer działki
obręb

pow. w ha 

Data
zawarcia
umowy

sprzedaży

Cena
sprzedaży
(brutto)

Wartość
wg operatu

szacunkowego
(netto)

Tryb
sprzedaży

mienia

1. Działka gruntowa
zabudowana

obiektami byłego
SOSW w Bielawie
Miasto Bielawa, 
ul. Wolności 92

Nr 618/2  
pow. 1,5020 ha
obręb Południe

- - 2 100 000,00 III postępowanie
przetargowe
zakończone
wynikiem

negatywnym

2. Działka gruntowa
rolna

nieużytkowany ogród
przydomowy

Gmina Niemcza,
Gilów 18

Nr 179/2  
pow.  0,3155 ha

obręb Gilów

- - 69 800,00 I
postępowanie
przetargowe 
zakończone
wynikiem

negatywnym

3. Działka gruntowa 
zabudowana
budynkiem

gospodarczym
Gmina Dzierżoniów

Roztocznik 

Nr 197/3  
pow.  0,2817 ha
obręb Roztocznik

- - 57 000,00 I + II
postępowanie
przetargowe 
zakończone
wynikiem

negatywnym

Wartość mienia sprzedanego w 2019 roku – 0.00 zł.

Działania  związane  z  zarządzaniem,  gospodarowaniem i ewidencjonowaniem

nieruchomościami powiatu, prowadzone przez tut. wydział muszą być zgodne z
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obowiązującymi  przepisami  prawa,  ale  niekiedy  wspomagane  są  poprzez

pewne  decyzje,  które  musi  podjąć  Zarząd  Powiatu,  a czasami  także  Rada

Powiatu. 

Tabela poniżej przedstawia zestawienie uchwał Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego dotyczących prac wydziału i stopień ich realizacji 
w 2019 r.

Lp Nr uchwały Czego dotyczy Stan realizacji

1. X /76/19
z dnia

24.09.2019r.

w sprawie nabycia w drodze nieodpłatnego przekazania prawa
własności nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie jako

działki nr 31/33, nr 31/34, nr 31/35, nr 31/36, nr 31/37 
obręb Wojsławice, w Gminie Niemcza

zrealizowana

4. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

Równolegle  z  zasobem  mienia  powiatu  funkcjonuje  zasób  mienia  Skarbu

Państwa.  Zasobem  tym  gospodarują  starostowie,  wykonujący  zadania

z zakresu administracji rządowej. Tak jak w przypadku mienia powiatu, Zarząd

gospodaruje zasobem nieruchomości przy pomocy Wydziału Geodezji, Katastru

i Nieruchomości tak i w przypadku mienia Skarbu Państwa też wydział realizuje

zadania dotyczące nieruchomości,  ale  pod bezpośrednim nadzorem Starosty

a nie Zarządu.

Zasób  nieruchomości  Skarbu  Państwa  ma  dużo  bardziej  skomplikowaną

strukturę niż zasób powiatowy. W jego skład wchodzą bowiem nieruchomości

gruntowe  zabudowane  przeznaczone  do  zwrotu,  nieruchomości  oddane

w trwały  zarząd,  nieruchomości  o  nieuregulowanym  stanie  prawnym,

nieruchomości  oddane  w  użytkowanie  wieczyste  oraz  lokale  mieszkalne

i użytkowe. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. liczba działek stanowiących zasób Skarbu Państwa

to 245 o łącznej powierzchni 87,4057 ha. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. liczba działek stanowiących zasób Skarbu Państwa

oddanych  w użytkowanie  wieczyste  to   1367  o  łącznej  powierzchni

423,9025 ha. 

W 2019 roku Skarb Państwa dokonał  darowizny na rzecz jednostki samorządu

179



terytorialnego tj. Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

l.p Lokalizacja
nr działki / obręb

powierzchnia w ha
Darowizna na rzecz

1. Udział 18500/1000000 w prawie 
wieczystego użytkowania dz. nr 
55/56 ul. Diorowska

55/56,
o powierzchni 0,8248 ha
Dzierżoniów obr. Centrum, 

Gmina Miejska 
Dzierżoniów

W 2019 roku nie dokonano zbycia nieruchomości w trybie przetargu ustnego

jak i w trybie bezprzetargowym.

W zasobie Skarbu Państwa w roku 2019 znajdowało się 12 lokali mieszkalnych.

W  roku  2019  podpisano  jedną  umowę  najmu  lokalu  mieszkalnego,  nie

przeprowadzono procedury ich sprzedaży. 

Strukturę zajętości lokali na koniec roku przedstawia tabela poniżej:

Lp Status Liczba lokali

1. Ważne umowy najmu 10

2. Bezumowne 
korzystanie

2

3. Pustostany 0

Także w przypadku obiektów budowlanych Skarbu Państwa były podejmowane

kroki  mające na celu  poprawę ich  stanu technicznego.  Działania  takie  były

podjęte w 2019 roku m.in. na budynkach położonych przy ul. Bat. Chłopskich

19 oraz przy ul. Kopernika 11S/1-2 w Dzierżoniowie. Przeprowadzone remonty

dotyczyły  m.in.  wykonania  zaleceń  po  przeglądach  kominiarskich,  remontu

wejść  do  budynków  oraz  montażu  systemu  alarmowego  na  budynku

położonym przy ul. Chopina 59 w Bielawie. Wydatkowana w 2019 roku kwota

na ten cel to 33 785,00 zł.

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego corocznie, we wszystkich obiektach

budowlanych  zarządzanych  przez  wydział,  przeprowadzany  jest  przegląd

techniczny  budynków,  a  szczególny  nacisk  kładzie  się  na  stan  instalacji

kominowych, nawiewno – wywiewnych, gazowych i energetycznych. W 2019

roku  przeprowadzono  okresowe  przeglądy  instalacji  gazowych,  przeglądy

kominiarskie  oraz  przeglądy  instalacji  elektrycznych  na  ogólną  kwotę

6 312,00 zł.
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W zasobie Skarbu Państwa znajdują się także cztery lokale użytkowe. W roku

2019 roku nie zawierano nowych umów. Zgodnie z zapisami w umowach stawki

czynszu najmu lokali użytkowych powinny być waloryzowane o wskaźnik GUS.

W związku ze wzrostem wskaźnika zwaloryzowano 4 stawki czynszu.

Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie

ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa

użytkowania  wieczystego  gruntów  zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe

w prawo  własności,  w związku  z  art.  72  ust.  3  pkt.  3b  ustawy  z  dnia  21

sierpnia  1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  zmieniono  166  stawek

procentowej  opłaty  rocznej  z tytułu  użytkowania  wieczystego  gruntów,  na

których położone są garaże lub stanowiska postojowe niewykorzystywane do

prowadzenia działalności gospodarczej.

Prowadzona  gospodarka  finansowa  zasobami,  winna  przynosić

właścicielowi  określony  dochód,  tak  jest  także  w przypadku  nieruchomości

Skarbu Państwa naszego powiatu.

Dochody Skarbu Państwa w 2019 r.

Lp. Wyszczególnienie §

Dochody
ogółem 2019
wykonanie
(suma 5+6)

Dochody
Starostwa

2019

Dochody Skarbu
Państwa 2019
przekazane do

DUW

1.
wpływy z opłat za zarząd, 
użytkowanie 0470 16 594,92 zł 4 148,73 zł 12 446,19 zł

2.
wpływy z opłat za 
użytkowanie wieczyste 550 1 674 887,42 zł 418 721,83 zł 1 256 165,59 zł

3. koszty upomnień 640 23,20 zł 1,16 zł 22,04 zł

4.
dochody z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych SP

0750 73 991,74 zł 18 497,91 zł 55 493,83 zł

5.

wpływy z tytułu 
przekształcenia użytkowania 
wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo 
własności

0760 465 041,84 zł 116 260,45 zł 348 781,39 zł
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Lp. Wyszczególnienie §

Dochody
ogółem 2019
wykonanie
(suma 5+6)

Dochody
Starostwa

2019

Dochody Skarbu
Państwa 2019
przekazane do

DUW

6. pozostałe odsetki 0920 7 294,04 zł 364,70 zł 6 929,34 zł

7. odszkodowania 0800 38 989,20 zł 9 702,91 zł 29 286,29 zł

8. wpływy z różnych dochodów 0970 4 771,21 zł 238,54 zł 4 532,67 zł

Razem: 2 281 593,57 zł 567 936,23 zł 1 713 657,34 zł

Razem dochody ogółem w 2019 roku wyniosły 2 281 593,57 zł, w tym dochody

Starostwa  567 936,23  zł  i  dochody  Skarbu  Państwa  przekazane  do  DUW

1 713 657,34 zł.

Wywiązując się z obowiązków wynikających z przepisów ustawy o Krajowym

Zasobie  Nieruchomości  oraz  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury

i Budownictwa w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu

Zasobowi Nieruchomości, Starosta Dzierżoniowski zobowiązany jest sporządzać

wykazy  nieruchomości  Skarbu  Państwa,  którymi  gospodaruje.

W zasobie nieruchomości nie stwierdzono nieruchomości, których przekazanie

do  KZN  byłoby  celowe.  Wykazy  obejmowały  172  pozycji,  59  pozycje

(ze względu na wykluczenia spowodowane przeznaczeniem nieruchomości na

cele inne niż mieszkaniowe).

Starosta Dzierżoniowski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

wydaje również decyzje w sprawie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod

drogi  publiczne  na  podstawie  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  oraz

w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych, w 2019 r. wydano 41 decyzji.

W  związku  z  ustawą  z  dnia  20  lipca  2018  r.  o  przekształceniu  prawa

użytkowania  wieczystego  gruntów  zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe

w prawo  własności  tych  gruntów  w 2019  roku  przekształcono  114  działek,

wydając 569 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie, 231 zaświadczeń

do ksiąg wieczystych oraz 246 informacji o opłatach jednorazowych. 
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5. Działalność geodezyjna i kartograficzna

Scalenie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno w Gminie

Wiejskiej Dzierżoniów

W 2019 roku powiat dzierżoniowski kontynuował realizację operacji  scalenia

gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów.

Z  dniem  05.12.2018  r.  decyzja  Starosty  Dzierżoniowskiego  zatwierdzająca

projekt scalenia nabrała waloru ostateczności i powstała możliwość realizacji

kolejnych  etapów  operacji  w  tym  zagospodarowania  poscaleniowego.

W konsekwencji w 2019 roku:

1. Przeprowadzono  rozliczenia  finansowe  pomiędzy  uczestnikami  scalenia

z tytułu  zwiększenia  gospodarstw rolnych  kosztem innych  uczestników

scalenia (na wspólny wniosek zainteresowanych) oraz rozliczono dopłaty

za części składowe gruntów w związku ze zniesieniem współwłasności na

gruntach zabudowanych;

a) 55 transakcji na łączną kwotę 604 788,79 zł,

b) 12 dopłat na łączną kwotę 9 719,00 zł.

2. Wykonano  stabilizację punktów granicznych (ok. 3930 punktów).

3. Okazano  na  gruncie  granice  uczestnikom  scalenia.  Czynności  te

przeprowadzono  w  dniach  od  29 lipca  do  9  sierpnia  2019  roku

z podziałem na 9 kompleksów.

4. Przygotowano i  złożono wraz  z  załącznikami  (m.  in.  wypisy  ewidencji

gruntów,  wyrysy  z  map  ewidencyjnych,  kopie  wykazów  zmian

gruntowych)  748  wniosków  do  Wydziału  Ksiąg  Wieczystych  Sądu

Rejonowego w Dzierżoniowie, celem ujawnienia nowego stanu prawnego

nieruchomości uczestników postępowania.

5. Wprowadzono uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów,

zgodnie z ustawą o scalaniu i wymianie gruntów nastąpiło na zebraniu

uczestników scalenia w dniu 20 maja 2019 r. W uzgodnieniu z Komisją
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pełniącą  funkcje  doradcze,  ustalono  następujące  terminy  objęcia

w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia,  tj.  po zbiorach

zbóż do 31.08.2019 r., a w przypadku gruntów, na których rosną buraki,

ziemniaki, kukurydza - po zbiorach do 30.11.2019 r.

6. Przeprowadzono  postępowanie  w  sprawie  udzielenia  zamówienia

publicznego.  W  dniu  7  sierpnia  2019  roku  podpisano  umowę  na

„Opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  dla  zadania  pn.

budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i  leśnych

wraz  z zadrzewieniami  przydrożnymi,  likwidacja  zbędnych  dróg  wraz

z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów oraz poprawa

parametrów  technicznych  urządzeń  melioracji  wodnych  w  związku

z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi

Owiesno,  gmina  Dzierżoniów,  powiat  dzierżoniowski”  w ramach

poddziałania  „Wsparcie  na  inwestycje  związane  z  rozwojem,

modernizacją  i  dostosowywaniem  rolnictwa  i  leśnictwa”  objętego

Programem Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  2014-2020.  Wartość  umowy

wynosi: 264 450,00 zł. Termin realizacji zadania: 10 styczeń 2020 r.

Wartość  zadań  w  2019  roku  według  zestawienia  finansowo  -  rzeczowego

operacji:

1. Stabilizacja  nowych  granic  nieruchomości  (działek  ewidencyjnych):

679 745 zł.

2. Sporządzenie  ostatecznej  dokumentacji  geodezyjno-prawnej,  w  tym

dokumentacji katastralnej w części dotyczącej gruntów: 374 153 zł. 

Całkowity koszt realizacji operacji to 13 663 512,24 zł. Operacja realizowana

jest w 100 % ze środków publicznych, w tym:

1. Europejski  Fundusz  Rolny  na  Rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich

(EFRROW) 63,63%,

2. budżet państwa 36,37 %.

Modernizacja  szczegółowej  poziomej  osnowy  geodezyjnej  na  obszarze

jednostki  ewidencyjnej  020203_4  Pieszyce  -  miasto  oraz  jednostki
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ewidencyjnej: 020203_5 Pieszyce – obszar wiejski.

Starosta  Dzierżoniowski  wykonując  zadania  organu  służby  geodezyjnej

i kartograficznej,  w 2019 roku zmodernizował  szczegółową poziomą osnowę

geodezyjną na terenie jednostki ewidencyjnej 020203_4 Pieszyce - miasto oraz

jednostki  ewidencyjnej:  020203_5 Pieszyce –  obszar  wiejski  (obszar  gminy

Pieszyce).

Był to kolejny etap realizacji projektu modernizacji osnowy 3 klasy, który został

wykonany  w 2017  roku.  Projekt  ten  obejmuje  swoim  zasięgiem  jednostki

ewidencyjne:  020201_  Bielawa  (obszar  zrealizowany  w 2018  roku  jako

„zadanie  A”),  020203_4  Pieszyce  –  miasto  i  020203_5  Pieszyce  –  obszar

wiejski (zrealizowany w 2019 roku jako „zadanie B”), oraz 020204_1 Piława

Górna. 

Na  ten  cel  z  budżetu  województwa  pozyskano  w 2019  roku  78  700,00  zł

(100% finansowania).

Osnowy  geodezyjne  to  usystematyzowane  zbiory  jednoznacznie

identyfikowalnych  punktów,  które  zostały  oznaczone  w  terenie  znakami

geodezyjnymi  oraz  których  położenie  wyznaczone  zostało  w państwowym

systemie  odniesień  przestrzennych  w  sposób  właściwy  dla  danego  rodzaju

osnowy i umożliwiający  określenie  dokładności  tego wyznaczenia.  Punkty  te

służą nawiązaniu pomiarów geodezyjnych i stanowią podstawę wszelakich prac

geodezyjnych.  Ich  istnienie  oraz  odpowiednia  jakość  jest  niezwykle  istotna

z punktu  widzenia  gospodarki  kraju.  Mają  one  elementarne  znaczenie

w procesach  inwestycyjnych,  we  wszelkich  pracach  dotyczących  granic

nieruchomości  oraz  aktualizacji  informacji  zawartych  w  bazach  danych

ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

i bazach danych obiektów topograficznych.

Innymi słowy, każdy taki punkt utrwalony został odpowiednim znakiem (np.

bolcem stalowym z wyznaczonym środkiem, słupkiem betonowym na którym

został  wyryty  krzyż  lub  trzpieniem  stalowym  z  plastikową  głowicą  tzw.

plastmark)  i  posiada  swoje  współrzędne.  Dzięki  tym punktom możliwe jest
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wykonywanie dalszych pomiarów geodezyjnych.

Szczegółową osnowę poziomą wykonano  jako  sieć  punktów do    pomiaru

GNSS (pomiary satelitarne). Struktura sieci tworzy ciągi poligonowe połączone

ze  sobą  licznymi  węzłami  z  zachowaniem  wizur  (widoczności)  pomiędzy

punktami.

Zestawienie modernizowanej szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy

Sekcja 2000 Ilość punktów
głównych

Ilość exc.
(punkty

zabezpieczające)

Wykorzystane
stare punkty

Nowe punkty

6.139.07 36 10 28 18

6.139.08 83 6 36 53

6.140.07 13 2 4 11

6.140.08 195 45 145 95

Założono 327 punktów głównych oraz 63 exc, z czego 213 punktów przyjęto

z dawnej osnowy i założono 177 punktów nowych.

Zastawienie rodzaju stabilizacji modernizowanej szczegółowej osnowy
poziomej 3 klasy.

Sekcja 2000 Słupek
betonowy

Słupek
granitowy

Plastmark Bolec metalowy

6.139.07 35 1 4 7

6.139.08 51 2 3 33

6.140.07 6 1 0 8

6.140.08 156 3 5 75

Modernizowana  osnowa  składa  się  z  248  słupów  betonowych,  7  słupów

granitowych,  12  bolców metalowych   z  plastikową  głowicą  oraz  92  bolców

metalowych ze stali nierdzewnej.

Utworzenie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

na obszarze gminy Niemcza (obszar wiejski).

W  2019  roku  Starosta  Dzierżoniowski  przeprowadził  prace  polegające  na

utworzeniu  dla  jednostki  ewidencyjnej  020207_5  Niemcza  –  obszar  wiejski

oraz  obrębu  Ligota  Wielka  w  gminie  Łagiewniki  bazy  danych  obiektów
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topograficznych  zapewniającej  tworzenie  standardowych  opracowań

kartograficznych  w  skalach  1:500-1:5000  (BDOT  500)  oraz  inicjalnej  bazy

danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

187



W  ewidencji  zbiorów  i  usług  danych  przestrzennych  ww.  bazy  posiadają

identyfikatory:

• PL.PZGiK.4366 – Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,

• PL.PZGiK.4365  –  Baza  danych  obiektów  topograficznych  w  skalach

1:500-1:5000.

Dzięki temu działaniu proces zakładania ww. baz danych został zakończony na

obszarze  całego  powiatu.  Tym  samym  dopełniono  wcześniej  prowadzone

działania  podejmowane  m.in.  w  ramach  Projektu  pn. „Platforma

Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”.

Utworzone  bazy  wchodzą  w  skład  powiatowego  zasobu  geodezyjnego

i kartograficznego  i umożliwiają  generowanie  z  systemu teleinformatycznego

tzw.  mapy  zasadniczej,  która  zawiera  informacje  o przestrzennym

usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków,

konturów  użytków  gruntowych,  konturów  klasyfikacyjnych,  sieci  uzbrojenia

terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych,

a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów.

Mapy  te  wykorzystywane  są  do  celów  gospodarczych  w  tym  w  procesach

inwestycyjnych.

Dla celów poglądowych informacje graficzne z utworzonych baz BDOT i GESUT

są dostępne w Geoportalu powiatu dzierżoniowskiego, który dostępny jest pod

adresem:  http://geoportal.pow.dzierzoniow.pl  (w  zakładce  „mapy”  pod

przyciskiem „mapa zasadnicza”).

Ponadto  Geoportal  zawiera  szereg  informacji  o  charakterze  przestrzennym

pochodzących  z powiatowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego  oraz

z rejestrów  gminnych  dla  których  referencją  są  dane  z ewidencji  gruntów

i budynków prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego (działki, budynku,

użytku gruntowe).

Wartość zadania dla obszaru Niemczy: 49 000,00 zł (budżet powiatu 56,53%,

budżet  wojewody  43,47%).  Bazy  danych  dla  miejscowości  Ligota  Wielka

wykonali pracownicy Wydziału GK w ramach świadczonej pracy.
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Zakupu  sprzętu  informatycznego  ze  środków  pochodzących  z  budżetu

Województwa Dolnośląskiego.

Powiat  dzierżoniowski  otrzymał  dotację  od  samorządu  województwa

dolnośląskiego  na  dofinansowanie  zakupu  sprzętu  pomiarowego

i informatycznego oraz niezbędnego oprogramowania. Środki z dotacji zostaną

przeznaczone na  zakup komputerów niezbędnych do  prowadzenia  ewidencji

gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów

rolnych.

Za  otrzymane  środki  zakupiono  7  zestawów  komputerowych  wraz

z oprogramowaniem, w tym 5 zestawów z dwoma monitorami.  Wyposażenie

stanowisk w nowe komputery pozwoli sprostać wymogom, jakie stawiają coraz

bardziej złożone i ciągle powiększające się bazy danych powiatowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego.

Płatność ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Województwa

Dolnośląskiego wynosiła 40 030,35 zł (100% , przy czym zadanie nie mogło

przekraczać kwoty 45 000,00 zł).

Realizacja w roku 2019 zadań z zakresu administracji rządowej 
zleconych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne.

l.p. Nazwa zadania Jednostka

Ilość spraw
zrealizowanych

od 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r.

1.

Obsługa zgłoszenia pracy geodezyjnej
(wraz z uzgodnieniem z wykonawcą listy

mat. zasobu- art. 12 ust.3 ustawy) –
odpłatnie 

liczba zgłoszeń 2234

2.
Weryfikacja zbiorów danych lub innych
materiałów stanowiących wyniki prac

geodezyjnych i kartograficznych 

 liczba protokołów
weryfikacji ogółem

1931

3.
Weryfikacja zbiorów danych lub innych
materiałów stanowiących wyniki prac

geodezyjnych i kartograficznych 

w tym
pozytywnych 1713

4.
Weryfikacja zbiorów danych lub innych
materiałów stanowiących wyniki prac

geodezyjnych i kartograficznych  

w tym
negatywnych

218

5.
Uwierzytelnianie dokumentów

opracowywanych przez wykonawcę prac
ilość wniosków 1266
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l.p. Nazwa zadania Jednostka

Ilość spraw
zrealizowanych

od 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r.

6. Ewidencjonowanie materiałów zasobu 
(wraz z metadanymi)

ilość nadanych
identyfikatorów

3090

7. Wyłączanie materiałów z zasobu liczba wyłączonych
materiałów

3103

8.
Wydawanie licencji do prac

geodezyjnych       
i kartograficznych

ilość wydanych
licencji

1853

9. Wydawanie licencji pozostałych
ilość wydanych

licencji
2381

10.
Koordynowanie usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu
ilość protokołów 163

11.
Odpłatne wydawanie wypisów/ wypisów

i wyrysów/  wyrysów z operatu
ewidencyjnego

łączna ilość
wypisów/ wypisów

i wyrysów/
wyrysów

10730

12.
Odpłatne udostępnianie materiałów

pzgik 
(poza zgłoszeniami prac geodezyjnych)

liczba wniosków 2399

13.
Prowadzenie powiatowej bazy GESUT 
(geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia

terenu)

Ilość obrębów
ewidencyjnych dla

których
prowadzona jest

baza

65/65

14.
Prowadzenie  BDOT 500

(baza danych obiektów topograficznych)

Ilość obrębów
ewidencyjnych dla

których
prowadzona jest

baza

65/65

15.
Prowadzenie BDSOG

(baza danych szczegółowych osnów
geodezyjnych)

Ilość punktów w
bazie

5011

16. Prowadzenie bazy danych RCiWN
Ilość transakcji w

bazie
19896

17.
Nieodpłatne udostępnianie materiałów

pzgik 
(poza zgłoszeniami)

liczba wniosków 29

18. Wydawanie decyzji w sprawie
gleboznawczej klasyfikacji gruntów

ilość decyzji 10

19.
Aktualizacja informacji zawartych w
bazie danych ewidencji gruntów i

budynków  

liczba czynności
mat-tech.

art.24 ust.2b pkt.1
7599

20.
Aktualizacja informacji zawartych w
bazie danych ewidencji gruntów i

budynków  

Liczba decyzji 
art.24 ust.2b pkt.2 0

21.
Wydawanie decyzji ws. odmowy

aktualizacji informacji zawartych w egib
(art. 24 ust 2c)

ilość decyzji 1

22.

Zawiadomienia o dokonanych zmianach
w danych egib na podstawie § 49

rozporządzenia MRRiB 
z dnia 29 marca 2001r. w sprawie egib, 

Kierowanych do
Organów

podatkowych - §49
ust.1 pkt 1

5151

23. Zawiadomienia o dokonanych zmianach kierowane do 838

190



l.p. Nazwa zadania Jednostka

Ilość spraw
zrealizowanych

od 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r.

w danych egib na podstawie § 49
rozporządzenia MRRiB 

z dnia 29 marca 2001r. w sprawie egib, 

Wydziałów KW -
§49 ust.1 pkt.2

24.

Zawiadomienia o dokonanych zmianach
w danych egib na podstawie § 49

rozporządzenia MRRiB 
z dnia 29 marca 2001r. w sprawie egib, 

kierowane do
Właściwych
jednostek
statystyki

publicznej - §49
ust.1 pkt3

579

25.

Zawiadomienia o dokonanych zmianach
w danych egib na podstawie § 49

rozporządzenia MRRiB 
z dnia 29 marca 2001r. w sprawie egib, 

kierowane do
Właściwych
podmiotów -

§ 49 ust.1 pkt 4

1037

26.

Zawiadomienia o dokonanych zmianach
w danych egib na podstawie § 49

rozporządzenia MRRiB 
z dnia 29 marca 2001r. w sprawie egib, 

kierowane do
Starostów
powiatów

sąsiednich - § 49
ust.1 pkt 4

2

27.

Nieodpłatne wydawanie wypisów/
wypisów i wyrysów/ wyrysów z operatu

ewidencyjnego (za wyjątkiem
dokumentów ujętych w Lp.14 pkt 2)

łączna ilość
wypisów/ wypisów

i wyrysów/
wyrysów

179

28.
Wprowadzanie danych do rejestru cen i

wartości nieruchomości

liczba  transakcji
ujawnionych
 w rejestrze

1091

29.
Prowadzenie bazy danych ewidencji

gruntów  i budynków

ilość działek wg
stanu na dzień
31.12.2019r.

56765

30.
Prowadzenie bazy danych ewidencji

gruntów  i budynków

ilość budynków wg
stanu na dzień
31.12.2019r.

37116

31. Metadane rozszerzone dla bazy egib

liczba obrębów
aktualizowanych w

czasie
sprawozdawczym

64

32. Metadane rozszerzone dla bazy egib
ogólna liczba

obrębów 
w powiecie

65

33. Wydawanie zaświadczeń w trybie kpa ilość zaświadczeń 298

34. Tworzenie powiatowej bazy GESUT
liczba utworzonych

obrębów
9

35. Tworzenie  BDOT 500
liczba utworzonych

obrębów
9

36. Tworzenie  BDSOG
ilość utworzonych

punktów
177

37.

Decyzja w sprawie odmowy
wydania Wypisu lub wypisu i
wyrysu z ewidencji gruntów i

budynków

ilość decyzji 3
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6. Urbanistyka, architektura, budownictwo

Z zakresu urbanistyki – zagospodarowanie przestrzenne

Udział  w zasadach  kształtowania  polityki  przestrzennej  przez  jednostki

samorządu  terytorialnego,  w przeznaczeniu  terenów na  określone  cele  oraz

w ustaleniach  zasad  ich  zagospodarowania  i zabudowy,  ukształtowania

przestrzeni,  która  tworzy  harmonijną  całość  oraz  uwzględnia

w uporządkowanych  relacjach  wszelkie  uwarunkowania  i wymagania

funkcjonalne,  społeczno-gospodarcze,  środowiskowe,  kulturowe  oraz

kompozycyjno-estetyczne.

W  roku  2019  Zarząd  Powiatu,  na  wniosek  burmistrzów,  wójtów  uzgodnił

9 projektów/zmian  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego.

Głównym  celem  ww.  projektów  była  aktualizacja  zasad  zagospodarowania

terenów.

Z zakresu architektury i budownictwa

Administracja  publiczna  zajmująca  się  budownictwem w powiecie  to  obszar

administracji architektoniczno-budowlanej.

Potrzeba - pomysł – inwestycja

Razem  w procesie  budowlanym.  Wspólne  siły  w kierunku  dążenia  do

efektywnej i racjonalnej działalności inwestycyjnej.

Ruch  budowlany  -  podniesienie  atrakcyjności  gospodarczej  powiatu;  nowi

inwestorzy;  poprawa dostępności  komunikacyjnej;  zwiększenie  atrakcyjności

turystycznej subregionu; wzrost jakości życia mieszkańców. To mocne strony

obszaru funkcjonowania Ziemi Dzierżoniowskiej.

Działalność  organu  administracji  architektoniczno-budowlanej  związana  jest

z etapem rozpoczynania realizacji inwestycji. 

W  Wydziale  Urbanistyki,  Architektury  i Budownictwa  w roku  2019  zostało

ogółem załatwionych 2102 spraw. W tym 1360 spraw zostało  zakończonych

wydaniem  decyzji  administracyjnej  (o pozwoleniu  na  budowę,  rozbiórkę,

o odmowie  wydania  pozwolenia,  zmianie  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę,

przeniesienia pozwolenia  na budowę na rzecz innego podmiotu,  wygaszenia
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decyzji o pozwoleniu na budowę, uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę,

sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych,

a pozostałe – 742 – zaświadczeniami (o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru

budowy  lub  wykonania  robót  budowlanych;  zamiaru  zmiany  sposobu

użytkowania  obiektu  budowlanego  lub  jego  części;  o  samodzielności  lokalu

mieszkalnego lub użytkowego oraz pismami /w związku z brakiem podstaw do

przyjęcia zgłoszenia planowanego zamierzenia budowlanego wyłączonego spod

regulacji  przepisów  Prawa  budowlanego/;  wyjaśnienia,  interpretacje,  opinie

dotyczące  planowania  i zagospodarowania  przestrzennego  oraz  spraw

budownictwa)  w tym  wydano  460  zaświadczeń  o  samodzielności  lokali

mieszkalnych/użytkowych – w ramach ustanawiania odrębnej własności.

Informacje zbiorcze dotyczące wydanych w roku 2019 pozwoleń na budowę

przedstawione  są w tabelach  wynikowych  według  poszczególnych  kategorii

obiektów budowlanych.

Budynki mieszkalne jednorodzinne (jednomieszkaniowe) 
Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy 
nowych budynków mieszkalnych 

Gmina

Liczba pozwoleń
i zgłoszeń

z projektem
budowlanym 

Liczba budynków Liczba mieszkań

Bielawa 22 22 22

Dzierżoniów - miasto 21 22 23

Dzierżoniów - gmina 43 43 43

Pieszyce - miasto 20 20 20

Pieszyce - gmina 10 10 10

Piława górna 5 5 5

Łagiewniki 25 26 27

Niemcza - miasto 0 0 0

Niemcza - gmina 5 5 5

Razem 151 153 155
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Budynki mieszkalne jednorodzinne o dwóch mieszkaniach 
(samodzielne, bliźniacze lub szeregowe). Pozwolenia na budowę 
i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych budynków 
mieszkalnych

Gmina

Liczba pozwoleń
i zgłoszeń

z projektem
budowlanym

Liczba budynków Liczba mieszkań

Bielawa 1 15 30

Budynki mieszkalne wielorodzinne. Pozwolenia na budowę budowy 
nowych budynków mieszkalnych

Gmina Liczba pozwoleń Liczba budynków Liczba mieszkań 

Bielawa 3 3 107

Dzierżoniów - miasto 2 3 103

Razem 5 6 210

W roku 2019 ogółem na budowę budynków mieszkalnych (jednorodzinnych

i wielorodzinnych) wydano 157 pozwoleń, w tym liczba mieszkań wynosi 395.

Budynki niemieszkalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Liczba

pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym

Gmina
Budynki
Biurowe

Budynki
Handlowo-
usługowe

Budynki
transportu
i łączności

Budynki
przemysłowe
i magazynowe

Ogólnodostępne obiekty
kulturalne, budynki o

charakterze edukacyjnym,
budynki szpitali i zakładów

opieki medycznej oraz
budynki kultury fizycznej

Pozostałe budynki
niemieszkalne

Obiekty
inzynierii
lądowej
i wodnej

Bielawa - 2 3 1 1 - 13

Dzierżoniów-
miasto

1 5 5 9 - - 9

Dzierżoniów - 
gmina

1 - 4 1 - - 13

Pieszyce - 
miasto

1 - 2 2 - 2 8

Pieszyce - gmina - - 2 - - 1 4

Piława górna - - 1 - - - 7

Łagiewniki - - 2 2 1 2 7

Niemcza - 
miasto

- 1 1 - - - 2

Niemcza - gmina - - 1 1 - 1 1

Razem 3 8 21 16 2 6 64
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Zezwolenia udzielone na realizację inwestycji drogowej (zrid) ze 
specustawy drogowej.

Rodzaje obiektów
budowlanych

liczba zezwoleń liczba obiektów

Obiekty infrastruktury 
transportu (drogowego)

2 2

Decyzja  zezwalająca  na  realizację  inwestycji  drogowej,  polegającej  na

przebudowie i rozbudowie drogi od ul. Lipowej w stronę ul. Małej w Bielawie.

Decyzja  zezwalająca  na  realizację  inwestycji  drogowej,  polegającej  na

przebudowie  drogi  gminnej  ul.  Widokowej  w miejscowości  Włóki  w gminie

Dzierżoniów.

Inwestycje w budownictwie mieszkaniowym związane z ograniczeniem niskiej

emisji obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie

stałym węglowym na ogrzewanie ekologiczne – gazowe.

Pozwolenia na budowę – zmiana sposobu ogrzewania – budowa 
wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych.

Gmina Ilość

Bielawa 61

Dzierżoniów miasto 126

Dzierżoniów gmina 23

Pieszyce miasto i gmina 35

Piława górna 25

Łagiewniki 1

Niemcza miasto i gmina 4

Razem 275

Ruch budowlany w 2019r. w porównaniu z 2018r. 

W roku 2019 nastąpił wzrost liczby wydanych pozwoleń w 3 kategoriach :

1. Budowa  nowych  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych

(jednomieszkaniowych)  w powiecie  dzierżoniowskim  -  ogólny  wzrost

o 13,97 % w tym:

◦ Bielawa – wzrost o 15,79 %

◦ Dzierżoniów miasto – wzrost o 109,09 %
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◦ Łagiewniki – wzrost o 12,5 %

◦ Niemcza - Gmina – wzrost o 20 %

◦ Pieszyce – Miasto – wzrost o 53,85 %

◦ Piława Górna – wzrost o 25 % 

2. Budowa  budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  w powiecie

dzierżoniowskim - wzrost ogólny o 150 % w tym:

◦ Bielawa:

◦ liczba budynków – wzrost o 0 %

◦ liczba mieszkań – wzrost o 2,88 % 

3. zmiana sposobu ogrzewania  – budowa wewnętrznej  instalacji  gazowej

w lokalach mieszkalnych wzrost ogólny o 45,50 % w tym:

◦ Bielawa – wzrost o 134,62 %

◦ Dzierżoniów Miasto – wzrost o 27,27 %

◦ Dzierżoniów – Gmina – wzrost o 53,33 %

◦ Łagiewniki – wzrost o 100 %

◦ Pieszyce – Miasto i Gmina – wzrost o 94,44%

◦ Piława Górna – wzrost o 31,58 %

Natomiast spadek w liczbie wydanych pozwoleń odnotowano w 2 kategoriach:

1. budowa  nowych  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych

(jednomieszkaniowych) w:

2. Dzierżoniów – Gmina – 4,65 %.

7. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy  rzecznik  konsumentów  w Dzierżoniowie  zatrudniony  jest

w Starostwie  Powiatowym w Dzierżoniowie  w pełnym wymiarze  czasu  pracy,

prowadzi  jednoosobowe biuro.  Konsumenci  przyjmowani  są w następujących

dniach: poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8.00 do 14.30 oraz we

wtorki od godziny 8.00 do godziny 16.30.
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Rzecznik  Konsumentów  w Dzierżoniowie  przyjmuje  zawiadomienia

mieszkańców  powiatu  dzierżoniowskiego  w sprawach  dotyczących  ochrony

praw konsumentów zgłaszanych osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem

poczty elektronicznej na adres e-mail:   rzecznikkons@pow.dzierzoniow.pl  .

Informacje  dotyczące  ustawowych  zadań  rzecznika  konsumentów  oraz  dni,

godziny urzędowania, adres, numer telefonu do biura rzecznika i adres e-mail,

dostępne  są  na  stronie  internetowej  powiatu  dzierżoniowskiego:

www.pow.dzierzoniow.pl w zakładce  „informacje  dla  mieszkańców”

– powiatowy rzecznik konsumentów.

Realizacja zadań rzecznika konsumentów

1. Zapewnienie  bezpłatnego  poradnictwa  konsumenckiego  i informacji

prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

2. Składanie  wniosków  w sprawie  stanowienia  i zmiany  przepisów  prawa

miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów

konsumentów.

4. Współdziałanie  z UOKiK,  organami  Inspekcji  Handlowej  oraz

organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony

konsumentów.

5. Wytaczanie  powództw  na  rzecz  konsumentów  i wstępowanie

do toczących się postępowań.

6. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.

7. Podejmowanie działań wynikających z:

◦ ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

◦ ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,

◦ art.  42 ust.  1 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji  i konsumentów

(występowanie  do  przedsiębiorców  w sprawach  ochrony  praw

konsumentów),
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◦ art.  42 ust.  5 ustawy o ochronie konkurencji  i konsumentów w zw.

z art. 63 kpc (przedstawienie sądowi istotnego poglądu w sprawie).

8.  Zapewnienie  bezpłatnego  poradnictwa  konsumenckiego  i informacji

prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Jednym  z podstawowych  zadań  wykonywanych  przez  rzecznika  jest

zapewnienie  konsumentom  bezpłatnego  poradnictwa  i informacji  prawnej

w zakresie  ochrony praw i interesów konsumentów.  Udzielanie  porad  to  nie

tylko  przedstawienie  konsumentowi  podczas  rozmowy  osobistej,  czy

telefonicznej  możliwości  prawnych  rozwiązania  zgłoszonego  problemu,  ale

także  bardzo  często  napisanie  pisma  lub  skierowanie  do  odpowiedniej

instytucji. w zależności od zakresu merytorycznego zgłoszonej sprawy rzecznik

przeprowadzał  analizę  zawieranych  przez  konsumentów  umów

z przedsiębiorcami, zapisów gwarancyjnych i pism reklamacyjnych, a następnie

informował  konsumentów  o  prawach  oraz  obowiązkach  stron.  Pisma

sporządzane  na  rzecz  konsumentów  to  głównie  odstąpienia  od  umów

zawieranych  na  odległość  lub  poza  lokalem  przedsiębiorstwa  dotyczących

sprzedaży towarów konsumpcyjnych oraz usług, pisma stanowiące odpowiedź

spółkom  windykacyjnym  kierującym  do  konsumentów  bezpodstawne

obciążenia  finansowe,  ale  także  zgłoszenia  do  przedsiębiorców  w zakresie

niezgodności towaru z umową tzw. reklamacje. 

Poradnictwo konsumenckie realizowane było poprzez:

1. udzielanie porad prawnych w biurze rzecznika,

2. udzielanie porad telefonicznych,

3. udzielanie porad z wykorzystaniem poczty elektronicznej,

4. sporządzanie  konsumentom pism  do  przedsiębiorców  /np.:  zgłoszenia

reklamacyjne,  odstąpienia  od  umowy  sprzedaży,  usług,  umów

zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorców, oświadczenia/,

5. wyjaśnianie przepisów prawa,

6. podejmowanie mediacji pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami,
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7. udostępnianie  konsumentom  zgłaszającym  się  do  biura  materiałów

edukacyjnych i informacyjnych,

8. pomoc  konsumentom  w postępowaniach  toczących  się  przed

polubownym sądem konsumenckim oraz w postępowaniach przed sądami

powszechnymi.

W 2019 roku udzielonych  zostało  łącznie  1116 porad prawnych,  w zakresie

sprzedaży towarów konsumpcyjnych w ilości  552 oraz w zakresie  usług 439

porad.

Największa  ilość  porad  w zakresie  sprzedaży  dotyczyła  wadliwości  towarów

nabywanych  przez  konsumentów  oraz  zgłaszanych  w związku  z tym

reklamacjami.  Najliczniejsze  poradnictwo  związane  było  z reklamacjami

urządzeń  gospodarstwa  domowego,  urządzeń  elektronicznych  i sprzętu

komputerowego /169/ oraz odzieży i obuwia /146/. Pozostałe kategorie to:

• meble, artykuły wyposażenia wnętrz, utrzymania domu /113/,

• samochody i środki transportu osobistego /39/,

• artykuły rekreacyjne, zabawki, artykuły dla dzieci /34/,

• produkty związane z opieką zdrowotną /21/,

• artykuły żywnościowe /4/,

• kosmetyki, środki czyszczące i konserwujące /1/.

Skargi  konsumentów  związane  były  z dochodzeniem  przez  konsumentów

roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, gwarancji oraz rękojmi. 

Problemy,  z jakimi  zgłaszali  się  konsumenci  dotyczyły  przede

wszystkim:

• odmowy  uznania  reklamacji  uzasadnianej  przez  przedsiębiorcę

uszkodzeniem  mechanicznym  spowodowanym  przez  działania

konsumenta, mimo że wada tkwiła w towarze w momencie zakupu,

• informowania  konsumentów,  że  gwarancja  jest  jedynym  sposobem

realizacji roszczeń konsumentów, 
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• nieskutecznego usuwania wad,

• nadmiernego wydłużania terminów realizacji reklamacji,

• nieudzielania odpowiedzi w formie pisemnej do złożonej reklamacji,

• nieprzestrzegania  przez  przedsiębiorców  uprawnień  konsumentów

wynikających z niezgodności towaru z umową.

Z  kolei  w zakresie  usług  największa  ilość  porad  związana  była  umowami

z sektora energetycznego /170/ oraz telekomunikacyjnego /106/. Najczęściej

kierowane  problemy  w zakresie  usług  w sektorze  energetycznym  dotyczyły

stosowania  nieuczciwych  praktyk  rynkowych  przez  przedsiębiorstwa

energetyczne  związanych  z zawieraniem  umów  przez  ich  przedstawicieli

handlowych w sposób wprowadzający w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy.

Natomiast w zakresie usług telekomunikacyjnych porady dotyczyły w głównej

mierze możliwości rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, w związku

z nieprawidłowym jej wykonywaniem przez przedsiębiorstwo świadczące usługi

telekomunikacyjne,  bądź  też  zmianą  miejsca  świadczenia  usługi  będącej

następstwem zmiany miejsca zamieszkania konsumenta.

Do innych kategorii  najczęściej  objętych poradnictwem zaliczały  się

usługi:

• finansowe /43/,

• ubezpieczeniowe /29/,

• związane z bieżącą konserwacją i utrzymaniem domu /29/,

• turystyka i rekreacja /18/,

• pocztowe, kurierskie /13/,

• związane z opieką zdrowotną /9/,

• związane z rynkiem nieruchomości /6/,

• naprawa pojazdów i innych środków transportu /5/,

• edukacyjne /3/,
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• transportowe /1/.

Znaczna część porad dotyczyła zawartych umów w lokalu przedsiębiorcy, czyli

w miejscu wykonywania jego działalności /515/. Porad związanych z umowami

zawartymi na odległość było 192, a poza lokalem na pokazach i prezentacjach

organizowanych w formie bezpośrednich spotkań z konsumentami /276/.

Rzecznik w okresie sprawozdawczym sporządzał konsumentom oświadczenia o

odstąpieniu  od  umowy  oraz  udzielał  pomocy  w skutecznym  ich  złożeniu.

Składanie  wniosków  w sprawie  stanowienia  i zmiany  przepisów  prawa

miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

W  2019  roku  nie  były  zgłaszane  wnioski  w sprawie  stanowienia  i zmiany

przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

Występowanie  do  przedsiębiorców  w sprawach  ochrony  praw  i interesów

konsumentów.

W  przypadkach,  w których  udzielona  porada  nie  była  wystarczająca

do załatwienia  zgłoszonej  przez  konsumenta  sprawy  i zakończenia  sporu

z przedsiębiorcą, rzecznik korzystał z możliwości wystąpienia do naruszających

uprawnienia konsumentów przedsiębiorców w sprawach dotyczących ochrony

praw konsumentów.

Najczęściej kierowane do przedsiębiorców wystąpienia rzecznika dotyczyły:

1. wezwań  do  udzielenia  wyjaśnień  w zgłoszonej  przez  konsumenta

sprawie,

2. wyrażenia opinii i uwag w określonej sprawie,

3. wezwań do zaprzestania naruszeń interesów i praw konsumentów, bądź

obowiązujących przepisów,

4. wezwań do zaprzestania bezpodstawnych działań podejmowanych przez

przedsiębiorców wobec konsumentów,

5. występowanie  w imieniu  konsumentów  z wnioskami  o  ugodowe

rozstrzygnięcie sprawy.

W  związku  z powyższymi  działaniami  w okresie  sprawozdawczym  zostało
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skierowanych 202 wystąpień do przedsiębiorców.

Największa  ilość  wystąpień  do  przedsiębiorców  dotyczyła  umów  sprzedaży

 /114/, wśród których najwięcej  dotyczyła reklamacji  odzieży i obuwia /59/,

następnie  sprzętu  AGD  i RTV,  sprzętu  komputerowego  /21/,  mebli

i wyposażenia mieszkania /18/, samochodów /7/, zabawek i art. dla dzieci /6/.

Następnie  znaczna  ilość  wystąpień  do  przedsiębiorców  związana  była

z umowami  o świadczenie  usług  telekomunikacyjnych  /26/  oraz  umowami

sektora energetycznego /26/, usługami finansowymi /11/, ubezpieczeniowymi /

6/, z zakresu turystyki i transportu /6/.

W 2019  roku,  podobnie  jak  też  w poprzednich  latach  znaczna  część  skarg

składanych przez konsumentów dotyczyła praktyk sprzedawców i gwarantów

związanych  z procedurą  reklamacyjną.  Podstawę  wszczęcia  postępowań

i wystąpień  do  przedsiębiorców  stanowiły  informacje  pochodzące  od

konsumentów  dotyczące  utrudnień  w korzystaniu  przez  konsumentów

z przysługujących  im  ustawowo  uprawnień  z tytułu  niezgodności  towaru

z umową, a także w sprawie sposobu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

towarów.

Najczęściej sprzedawcy i serwisy gwarancyjne w odpowiedziach na zgłoszenia

reklamacyjne  konsumentów  nie  odnosili  się  do  zgłaszanych  przez  nich

niezgodności  towaru  z umową  oraz  nie wyjaśniali  w sposób  rzetelny

faktycznych powodów odrzucania reklamacji.

Ze  skarg  wniesionych  przez  konsumentów  wynika,  że  treść  wysyłanych

konsumentom odpowiedzi przedsiębiorców prowadzących działalność handlową

na reklamacje była standardowa, udzielana na podstawie powtarzających się

sformułowań. Najczęściej przy odrzuceniu reklamacji towarów przedsiębiorcy

uzasadniali swoje stanowisko uszkodzeniami mechanicznymi towarów, czy też

intensywnością eksploatacji, nie przedstawiając żadnych podstaw faktycznych

potwierdzających  takie  stanowisko.  Powyższe  praktyki  świadczą  o  tym,  że

przedsiębiorcy  –  najczęściej  sprzedawcy  towarów  co  prawda  przyjmują

reklamacje  i udzielają  odpowiedzi  w 14  dniowym  terminie,  ale  jej  nie
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rozpatrują  merytorycznie.  Z punktu  widzenia  konsumentów,  odrzucenie

reklamacji bez odniesienia się merytorycznego do zgłoszonej wady towaru jest

dla  niego  niezrozumiałe  i wprowadzające  w błąd.  Często  stosowaną  przez

sprzedawców towarów objętych gwarancją praktyką w sytuacji ich reklamacji

jest  wywoływanie  u  konsumentów  wrażenia,  że  sprzedawca  w sytuacji

udzielenia  gwarancji  na  towar  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zgłoszoną

niezgodność towaru z umową.

Wystąpienia Rzecznika Konsumentów kierowane do przedsiębiorców dotyczyły

również  stosowania  nieuczciwych praktyk  rynkowych przy  zawieraniu  umów

sprzedaży  energii  elektrycznej  oraz  paliwa  gazowego.  Z treści  skarg

konsumentów,  które  wpłynęły  do biura Rzecznika Konsumentów wynika,  że

umowy  o  usługi  energetyczne  głównie  zawierane  były  z konsumentami

będącymi w starszym wieku, wyłącznie z inicjatywy spółek energetycznych - za

pośrednictwem  przedstawicieli  handlowych,  których  celem  było  przejęcie

konsumentów  od  ich  dotychczasowych  usługodawców.  W każdym  ze

zgłoszonych  przypadków,  umowy  były  zawierane  przez  konsumentów  pod

wpływem błędu wywołanego przez przedstawicieli spółek, bowiem proponując

zawarcie  umowy  konsumentom,  przedstawiciele  prowadzili  rozmowy

z konsumentami  w taki  sposób,  że  ci  byli  przekonani,  że  rozmawiają

z przedstawicielami swoich dotychczasowych usługodawców, bądź że przyjęcie

umowy ma na celu jedynie obniżenie ich dotychczasowych opłat.

Rzecznik  Konsumentów  w okresie  sprawozdawczym  kierował  także  do

przedsiębiorców  wystąpienia  w związku  z zawieraniem  umów  poza  lokalem

przedsiębiorstwa  podczas  pokazów  handlowych.  Wystąpienia  obejmowały

przede wszystkim ochronę praw konsumentów w zakresie przestrzegania przez

przedsiębiorców  ustawowego  prawa,  jakim  jest  prawo  do  odstąpienia

od umowy w terminie 14 dni.

Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz 
organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie 
ochrony konsumentów

W roku 2019 Powiatowy Rzecznik Konsumentów współdziałał  z delegaturami
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Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i Konsumentów  oraz  organami  Inspekcji

Handlowej.

W  ramach  powyższego  współdziałania  przekazane  zostały  informacje  oraz

dokumenty  w sprawie  wszczętej  przez  UOKiK  przeciwko  przedsiębiorcy,

w związku  z podejrzeniem  prowadzenia  przez  niego  działań  wymierzonych

w interesy  konsumentów.  Wymiana  tego  typu  informacji  pozwalała  na

efektywne  podejmowanie  działań  wobec  stosujących  naruszenia

przedsiębiorców.

Współdziałanie  z  organami  inspekcji  handlowej  polegało  na  sporządzaniu

konsumentom  i  kierowaniu  wniosków  do  mediacji  w  sporach  pomiędzy

konsumentami  i  przedsiębiorcami  wynikającymi  na  tle  zawartych  przez

konsumentów umów. 

Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do 
toczących się postępowań

W okresie sprawozdawczym nie wytaczano powództw na rzecz konsumentów

przed  sądami  powszechnymi  i  nie  występowano  w toczących  się

postępowaniach.

W  sprawach  dotyczących  nieuznawania  przez  przedsiębiorców  zasadności

składanej  przez  konsumentów  reklamacji,  udzielano  pomocy  konsumentom

w sporządzaniu  wniosków  o  wszczęcie  postępowania  mediacyjnego  przez

Państwową Inspekcję Handlową we Wrocławiu.

W związku  z ogłoszeniem upadłości  przez  jedną  ze  spółek  energetycznych,

rzecznik  udzielał  pomocy  konsumentom  w sporządzaniu  wniosków  do  sądu

o zgłoszenie  wierzytelności  wynikających  z posiadanych  przez  konsumentów

nadpłat z tytułu umowy sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego.

Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym.

Rzecznik  Konsumentów  rozpowszechnia  broszury  i ulotki  dotyczące  ochrony

praw  konsumentów  podczas  spotkań  z konsumentami,  jak  również  udziela

porad przedsiębiorcom w zakresie uprawnień konsumentów. Rzecznik wyjaśnia

w pismach  kierowanych  do  przedsiębiorców  zasady  ochrony  praw
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konsumentów na tle przepisów konsumenckich.

Działania o charakterze edukacyjnym w zakresie praw konsumentów kierowane

również  były  przez  rzecznika  do  młodzieży.  Ponadto  w celu  zwiększenia

świadomości konsumenckiej rzecznik brał udział w organizacji XII Powiatowego

Dnia  Bezpieczeństwa  w ramach  projektu  ”Ratuj  życie,  żyj  bezpiecznie’’.

Dodatkowo  w ramach  współpracy  z miastem  Dzierżoniów  w ramach  działań

związanych  z ‘’Dniem  Seniora’’  rzecznik  wygłosił  dwie  prelekcje  na  temat

bezpieczeństwa finansowego Seniorów. 

Oprócz powyżej wskazanych działań edukacyjnych w obszarze ochrony praw

konsumentów,  najszerzej  realizowaną  formą  prowadzenia  edukacji

konsumenckiej jest codzienne informowanie konsumentów zgłaszających się do

biura rzecznika o przysługujących prawach i możliwościach ich zastosowania.

Podejmowanie działań wynikających z

• Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

• Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,

• Art.  42  ust.  1  pkt  3  ustawy  o  ochronie  konkurencji  i konsumentów,

(występowanie  do  przedsiębiorców  w sprawach  ochrony  praw

konsumentów ),

• art. 42 ust. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art.

63 kpc ( przedstawienie sądowi istotnego poglądu w sprawie ).

W  2019  roku  podejmowane  były  działania  wynikające  z  art.  42

ust. 1 pkt 3  ustawy  z dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji

i konsumentów.  W tym  zakresie  kierowane  były  do  przedsiębiorców

wystąpienia w sprawach dotyczących ochrony praw i interesów konsumentów.

W pozostałym zakresie rzecznik nie podejmował działań.

Wnioski dotyczące pracy rzeczników

Analiza  działalności  Rzecznika  Konsumentów  i obserwowany  wzrost

zgłaszających się  do  rzecznika poszkodowanych działaniami  przedsiębiorców

osób  wskazuje,  że  instytucja  Rzecznika  Konsumentów  cieszy  się  dużym
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zainteresowaniem ze strony mieszkańców powiatu.

Ze  względu  na  ciągle  rosnącą  ilość  zgłaszających  się  do  rzecznika  osób

stwierdzić  należy,  że instytucja,  która zapewnia ochronę praw konsumentów

jest przydatna zwłaszcza dla osób starszych, które najczęściej narażane są na

nieuczciwe działania przedsiębiorców.

8. Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych

Powiat  dzierżoniowski  angażował  się między innymi w organizację wydarzeń

takich jak :

1. Dobrocińskie  Przełaje  –  strefowe  biegi  przełajowe,  zorganizowane

w Dobrocinie 19 września 2019 roku. W zawodach wzięło udział ponad

350 zawodników.

2. 30.  edycja  Bukowińskich  Spotkań  –  Międzynarodowy  Festiwal

Folklorystyczny,  którego  celem  jest  ukazanie  bogactwa  bukowińskiej

kultury ludowej w jej wielonarodowym aspekcie. Impreza odbyła się 24

sierpnia 2019 roku w Dzierżoniowie.

3. Bieg Gladiatora - bieg wytrzymałościowy z przeszkodami, który odbył się

8 czerwca 2019 roku w Bielawie.

4. 18 Dolnośląski Przegląd Zespołów Folklorystycznych – impreza podczas

której  na  scenie  królowały  piękne  stroje,  utwory  ludowe oraz  artyści

z różnych pokoleń . Przegląd odbył się 2 czerwca 2019 roku na terenie

Arboretum Wojsławice. Imprezą towarzyszącą był Eco Food Festiwal czyli

wydarzenie promujące lokalne smaczne i zdrowe jedzenie oraz wyroby

rękodzieła. 

5. IX Śląski Festiwal Kapusty Konkurs Piosenki Biesiadnej – Impreza, której

motywem  przewodnim  jest  kapusta.  Podczas  Festiwalu  odbywają  się

pokazy  kulinarne,  konkursy  zręcznościowe,  konkurs  kiszenia  kapusty

oraz konkurs piosenki biesiadnej. Dodatkowo wydarzenie, które odbyło

się  6  października  2019  roku  na  terenie  Arboretum  Wojsławice  było

utrzymane w klimacie średniowiecza. 
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6. Konkurs Kartek Wielkanocnych – konkurs skierowany do uczniów szkół

z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Był on zorganizowany na przełomie

marca i kwietnia 2019 roku. Liczba uczestników - 124.

7. Konkurs  Recytatorski  "Pegazik”  -  etap  powiatowy  wojewódzkiego

konkursu skierowany do uczniów szkół  podstawowych i gimnazjalnych

z terenu powiatu dzierżoniowskiego, który odbył się w marcu 2019 roku.

W konkursie udział wzięło 43 uczestników.

8. Otwarcie Ścieżki Rowerowej prowadzącej z Niemczy do Wojsławic.

9. IX  Otwarte  Zawody  Spławikowe  o  Puchar  Przewodniczącego  Rady

Powiatu Dzierżoniowskiego – zawody dla miłośników wędkowania, które

odbyły  się  w niedzielę  11  sierpnia  na  terenie  zbiornika  wodnego

w Łagiewnikach. w zawodach udział wzięło 49 uczestników.

10.Otwarty  Turniej  Piłkarski  pod  patronatem  Krzysztofa  Piątka  „Super

Piątek”.  Impreza  pod patronatem napastnika  AC Milan  i Reprezentacji

Polski  Krzysztofa  Piątka,  skierowana  do  dzieci  z terenu  powiatu.

W Turnieju, który odbył się 5 lipca 2019 roku w Niemczy udział wzięło

około 300 uczniów.

11.Powiatowy  Konkurs  Krasomówczy  Sowiogórski  Bajarz  –  wydarzenie

kulturalne skierowane do uczniów szkół z terenu powiatu. Udział wzięło

25  uczestników.  Zadaniem  każdego  z uczestników  jest  kreatywne

opowiedzenie  jednej  z dowolnych  legend  z rejonu  powiatu

dzierżoniowskiego  lub  terenów  z nim  sąsiadujących.  Gala  konkursu

odbyła się 1 kwietnia w Bielawie.

12.Wielka  Moc  Tradycji  –  impreza  związana  z tradycjami  Świąt

Wielkanocnych, podczas której prezentują się koła gospodyń wiejskich

oraz  organizacje  pozarządowe  poprzez  wystawy  prezentacje  stołów

wielkanocnych, warsztaty wykonywania pisanek i kartek wielkanocnych

oraz występy zespołów ludowych.  Wydarzenie  odbyło  się  14 kwietnia

2019 roku.

13.Wyroluj Raka – wydarzenie zorganizowane z okazji Europejskiego Dnia
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Walki  z Rakiem Piersi  skierowane do wszystkich mieszkańców powiatu

dzierżoniowskiego.  W ramach  wydarzenia  zorganizowano  przejazd

głównymi  ulicami  z terenu  Jeziora  Bielawskiego  do  Sowiogórskiego

Centrum Przesiadkowego w Dzierżoniowie. Uczestnicy pokonali trasę na

rolkach, rowerach lub biegnąc, wyposażeni w różowe wstążki  i latarki.

Wydarzenie odbyło się 15 października 2019 roku.

14.21 Rajd Pieczonego Ziemniaka – impreza turystyczna, zachęcająca do

uprawiania  turystyki  górskiej.  Impreza  odbyła  się  28  września  2019

roku, wzięło w niej udział ponad 300 osób.

15.Konkurs  Ozdób  Bożonarodzeniowych  –  konkurs  rękodzielniczy

skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

oraz  dorosłych  mieszkańców  powiatu  dzierżoniowskiego.  Uczestnicy

przygotowali  prace  wykonane  dowolną  techniką,  natomiast  wszystkie

elementy ozdób musiały być wykonane własnoręcznie.

Ponadto  działania  promocyjne  powiatu  realizowano  podczas  różnych  innych

imprez,  tj.  Zumba  w Powiecie  Dzierżoniowskim,  Parada  Kapeluszy,

Charytatywny  bieg  „Pozytywnie  zabiegani”,  Dożynki  wojewódzko-parafialne,

a także  poprzez  przeprowadzenie  różnych  konkursów,  np.  Powiatowe  Love,

Cztery  Pory  Roku  w Powiecie  Dzierżoniowskim,  Konkurs  na  Najpiękniejszy

Wieniec  Dożynkowy,  Powiatowy  Konkurs  Ozdób  Bożonarodzeniowych  oraz

poprzez  udział  w jubileuszach, obchodach  i  uroczystościach.  Dodatkowo

promowano powiat  poprzez członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach,

min. Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich i Dolnośląska Organizacja

Turystyczna.  Oprócz  tego  promowano  pięć  największych  atrakcji  naszego

terenu, w ramach akcji pod hasłem Turystyczna Wielka Piątka Powiatu. 

9. Audyt i kontrola wewnętrzna

Biuro  Audytu i Kontroli  jest  koordynatorem kontroli  zarządczej  w Starostwie

Powiatowym  w Dzierżoniowie  i jest  odpowiedzialne,  w głównej  mierze,  za

przeprowadzanie  audytu  wewnętrznego  i kontroli  finansowej  w Starostwie

Powiatowym w Dzierżoniowie i jego jednostkach organizacyjnych. Dodatkowo
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główny specjalista ds. kontroli dokonuje oceny prawidłowości rozliczania dotacji

przez placówki niepubliczne z terenu powiatu dzierżoniowskiego. W 2019 roku,

zgodnie  z planem  audytu  przeprowadzono  5  zadań  zapewniających.  Cztery

obejmowały jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie:

• Zespół Szkół im. ks. J. Dzierżonia w Pieszycach,

• Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie,

• Zespół  Szkół  Nr  3  im.  Kombatantów  Rzeczypospolitej  Polskiej

w Dzierżoniowie  (zadania  w ramach  działalności  wspomagającej  objęły

ocenę  funkcjonowania  gospodarki  finansowej  ze  szczególnym

uwzględnieniem sprawozdawczości i prawidłowości wydatków),

• Powiatowe  Centrum  Opieki  i Wychowania  w Pieszycach  (zadanie

w ramach  działalności  wspomagającej  dotyczyło  oceny  prawidłowości

postępowań w zakresie zamówień publicznych).

Dodatkowo w 2019 roku przeprowadzone zostało 1 zadanie zapewniające poza

planem  audytu.  Zadanie  to  zostało  przeprowadzone  na  wniosek  Starosty

Dzierżoniowskiego  i dotyczyło  oceny  prawidłowości  systemu  w postępowaniu

administracyjnym  do  wydania  decyzji  przez  Wydział  Ochrony  Środowiska

i Rozwoju  w Starostwie  Powiatowym  w Dzierżoniowie.  W wyniku

przeprowadzonych badań wydane zostały  zalecenia poaudytowe,  do których

kierownicy komórek organizacyjnych i jednostek nie wnieśli zastrzeżeń.

Zgodnie  z planem  kontroli  przeprowadzono  6  kontroli  finansowych

w placówkach  niepublicznych.  Tematyka  przeprowadzanych  kontroli

obejmowała zbadanie prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej budżetu

powiatu  dzierżoniowskiego  ze  szczególnym  uwzględnieniem  prawidłowości

i zgodności  składanych  informacji  miesięcznych  dotyczących  liczby

wychowanków w 2018 roku. W wyniku przeprowadzonych kontroli do budżetu

powiatu  dzierżoniowskiego  wpłynęło  3.537,32  zł  jako  zwrot  dotacji

wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. 
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10. Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Powiat  dzierżoniowski  świadczył  nieodpłatną  pomoc  prawną  na  podstawie

ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie

obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Sprawiedliwości  w sprawie  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  oraz  nieodpłatnego

poradnictwa obywatelskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. 

Zarząd  Powiatu  Dzierżoniowskiego  w dniu  10  października  2019  r.  podjął

decyzję  o utworzeniu  na  terenie  powiatu  dzierżoniowskiego  trzech  punktów

nieodpłatnej  pomocy  prawnej  i punktu  nieodpłatnego  poradnictwa

obywatelskiego (posiedzenie Zarządu Powiatu nr 51/19); w tym celu zawarto:

• porozumienia  w sprawie  prowadzenia  punktu  nieodpłatnej  pomocy

prawnej z gminą Bielawa, gminą Łagiewniki, gminą Dzierżoniów, gminą

Piława Górna;

• porozumienia  z Okręgową  Radą  Adwokacką  w Wałbrzychu  i Okręgową

Izbą Radców Prawnych w Wałbrzychu w sprawie udzielania nieodpłatnej

pomocy prawnej na obszarze powiatu dzierżoniowskiego;

• umowy (10  sztuk)  w sprawie  udzielania  nieodpłatnej  pomocy  prawnej

z adwokatami  i radcami  prawnymi,  którzy  zostali  wskazani  przez

Okręgową Radę Adwokacką w Wałbrzychu oraz Okręgową Izbę Radców

Prawnych w Wałbrzychu;

• 2 umowy z organizacjami pozarządowymi;

Koszt  funkcjonowania  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  w 2019  r.  wyniósł

264.000,00 zł brutto;

W  roku  2019  z nieodpłatnej  pomocy  prawnej  i nieodpłatnego  poradnictwa

obywatelskiego skorzystało łącznie 1829 osób.
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11. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy oraz sytuacja na 
rynku pracy w 2019 roku

Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy:

1. opracowanie  i realizacja  programu  promocji  zatrudnienia  oraz

aktywizacji  lokalnego  rynku  pracy  stanowiącego  część  powiatowej

strategii rozwiązywania problemów społecznych;

2. pozyskiwanie  i gospodarowanie  środkami  finansowymi  na  realizację

zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3. udzielanie  informacji  o  możliwościach  i zakresie  pomocy  określonej

w ustawie;

4. udzielanie  pomocy  bezrobotnym  i poszukującym  pracy  w znalezieniu

pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

5. udzielanie  pomocy  pracodawcom  w pozyskiwaniu  pracowników  przez

pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe;

6. kierowanie  bezrobotnych  do  realizatora  działań  aktywizacyjnych,

któremu  marszałek  województwa  zlecił  wykonanie  działań

aktywizacyjnych;

7. realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności udzielanie pomocy

pracodawcom  poprzez  finansowanie  kształcenia  ustawicznego

pracowników i pracodawcy;

8. rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

9. inicjowanie,  organizowanie  i finansowanie  usług  i instrumentów  rynku

pracy;

10.inicjowanie,  organizowanie  i finansowanie  szkoleń  i przygotowania

zawodowego dorosłych;

11.opracowywanie  badań,  analiz  i sprawozdań,  w tym  prowadzenie

monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie

ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy

oraz organów zatrudnienia;
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12.inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć  mających na celu rozwiązanie

lub  złagodzenie  problemów  związanych  z planowanymi  zwolnieniami

grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

13.współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji

zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

14.współpraca  z gminami  w zakresie  upowszechniania  ofert  pracy

i informacji  o  usługach  poradnictwa  zawodowego,  szkoleniach,

przygotowaniu  zawodowym  dorosłych,  stażach,  organizacji  robót

publicznych  oraz  prac  społecznie  użytecznych,  realizacji  Programu

Aktywizacja  i Integracja  oraz  zatrudnienia  socjalnego  na  podstawie

przepisów o zatrudnieniu socjalnym;

15.współpraca  z wojewódzkimi  urzędami  pracy  w zakresie  świadczenia

podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji

informacji zawodowych;

16.przyznawanie  i wypłacanie  zasiłków  oraz  innych  świadczeń  z tytułu

bezrobocia;

17.wydawanie decyzji o:

a) uznaniu  lub  odmowie  uznania  danej  osoby  za  bezrobotną  oraz

utracie statusu bezrobotnego,

b) przyznaniu,  odmowie  przyznania,  wstrzymaniu  lub  wznowieniu

wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium

i innych  finansowanych  z Funduszu  Pracy  świadczeń

niewynikających z zawartych umów,

c) obowiązku  zwrotu  nienależnie  pobranego  zasiłku,  stypendium,

innych  nienależnie  pobranych  świadczeń  lub  kosztów  szkolenia

i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu

Pracy,

d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części

albo  całości  nienależnie  pobranego  świadczenia  udzielonego
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z Funduszu  Pracy,  należności  z tytułu  zwrotu  refundacji  lub

przyznanych  jednorazowo  środków  oraz  innych  świadczeń

finansowanych z Funduszu Pracy;

18.realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia

społecznego  państw  należących  do  UE  oraz  państw,  z którymi

Rzeczpospolita  Polska  zawarła  dwustronne  umowy  międzynarodowe  o

zabezpieczeniu  społecznym,  w zakresie  świadczeń  dla  bezrobotnych,

w tym realizowanie decyzji marszałka województwa;

19.realizowanie  zadań  wynikających  z prawa  swobodnego  przepływu

pracowników  między  państwami  należącymi  do  UE,  w szczególności

przez:

a) realizowanie  działań  sieci  EURES  we  współpracy  z ministrem

właściwym do spraw pracy, samorządami województw oraz innymi

podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES,

b) realizowanie  zadań  związanych  z udziałem  w partnerstwach

transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw;

20.realizowanie  zadań  związanych  z międzynarodowym  przepływem

pracowników,  wynikających  z odrębnych  przepisów,  umów

międzynarodowych  i innych  porozumień  zawartych  z partnerami

zagranicznymi;

21.badanie  i analizowanie  sytuacji  na  lokalnym  rynku  pracy  w związku

z postępowaniem  o  wydanie  zezwolenia  na  pracę  cudzoziemca  lub

postępowaniem o  udzielenie  zezwolenia  na  pobyt  czasowy,  o  którym

mowa w przepisach ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

22.realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców

pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

23.organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu

pracy;

24.opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;
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25.realizowanie  projektów  w zakresie  promocji  zatrudnienia,  w tym

przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

zawodowej  bezrobotnych,  wynikających  z programów  operacyjnych

współfinansowanych ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego

i Funduszu Pracy;

26.inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach

prowadzonych przez urzędy pracy;

27.organizacja i realizowanie programów specjalnych;

28.realizowanie  programów  regionalnych  na  podstawie  porozumienia

zawartego z wojewódzkim urzędem pracy;

29.przetwarzanie  informacji  o  bezrobotnych,  poszukujących  pracy

i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

30.współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia

rejestru centralnego;

31.inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

Zadania,  o  których  mowa  wyżej,  są  wykonywane  przez  powiatowe  urzędy

pracy  wchodzące  w skład  powiatowej  administracji  zespolonej.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie - na takich samych zasadach,

jak każdy inny podmiot dla np. zatrudnionych pracowników – jest  dla osób

bezrobotnych,  pobierających  dodatki  aktywizacyjne  i innych  uprawnionych

płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz

podatku dochodowego od osób fizycznych.
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Sytuacja na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim

Poziom i stopa bezrobocia

Na koniec grudnia 2019 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy 
w Dzierżoniowie zarejestrowanych było 1468 osób bezrobotnych.

Liczba osób bezrobotnych w 2019 roku

Miesiąc Liczba osób bezrobotnych

Styczeń 1918

Luty 1906

Marzec 1849

Kwiecień 1753

Maj 1550

Czerwiec 1426

Lipiec 1411

Sierpień 1432

Wrzesień 1427

Październik 1397

Listopad 1429

Grudzień 1468

Bezrobocie w gminach powiatu

Gmina Liczba osób bezrobotnych

Bielawa 325

Dzierżoniów miasto 515

Pieszyce 154

Piława Górna 146

Dzierżoniów gmina 146

Łagiewniki 102

Niemcza 90

Stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 4,9%. Łącznie do końca grudnia

2019  r.  zarejestrowano  4.128  osób  (średnio  ok.  344  osoby  miesięcznie),

a wyłączono  z ewidencji  4.414  osób  bezrobotnych  (średnio  368  osób

miesięcznie).
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Napływ i odpływ osób bezrobotnych w 2019 roku

Miesiąc Napływ osób bezrobotnych Odpływ osób bezrobotnych

Styczeń 477 313

Luty 362 374

Marzec 331 388

Kwiecień 335 431

Maj 306 509

Czerwiec 279 403

Lipiec 335 350

Sierpień 358 335

Wrzesień 358 365

Październik 352 382

Listopad 341 309

Grudzień 294 255

Wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych:

• 51,64 % stanowią kobiety,

• 48,37 % stanowią mężczyźni,

• 16,76 % to osoby w wieku do 30. roku życia,

• 39,31 % to osoby powyżej 50. roku życia,

• 32,09 % stanowią osoby długotrwale bezrobotne,

• 29,29 % to osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych,

• 13,76 % stanowią osoby z niepełnosprawnościami,

• 23,91 % to osoby posiadające prawo do zasiłku.
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Działania Powiatowego Urzędu Pracy w celu zmniejszenia bezrobocia

Usługi i instrumenty rynku pracy, pośrednictwo pracy

Napływ ofert pracy do Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie:

Stan na: 31 XII 2019

Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do PUP 1 504 (średnio ok. 125 wolnych 
miejsc pracy miesięcznie)

Giełda  pracy:  Są  to  spotkania  grupowe  organizowane  w porozumieniu

z pracodawcą, w wyniku których osoba bezrobotna otrzymuje skierowanie do

pracy. Do końca grudnia 2019 r. PUP zorganizował 30 giełd pracy oraz spotkań

rekrutacyjnych w ramach których udział wzięło łącznie 517 osób. 

Zatrudnianie  cudzoziemców:  do  końca  grudnia  2019  r.  wpłynęły  4.482

oświadczenia  o  zamiarze  powierzenia  pracy  cudzoziemcowi.  Po  weryfikacji

złożonych  dokumentów  i przeprowadzonych  postępowaniach  wyjaśniających

zarejestrowano  4  267  oświadczeń.  Do  wskazanego  wyżej  okresu  wpłynęło

również  27  wniosków  o  wydanie  zezwolenia  na  pracę  sezonową.  Po

przeprowadzonych postępowaniach wyjaśniających wydano 23 zaświadczenia

o wpisie  wniosków  do  ewidencji  wniosków,  a  następnie  po  przedłożeniu

kolejnych dokumentów oraz  spełnieniu  przesłanek,  wydano 16 zezwoleń  na

pracę sezonową. Pracodawcy wnioskowali również o przeprowadzenie badania

lokalnego rynku pracy pod kątem planowanego zatrudnienia cudzoziemców –

po przeprowadzonych analizach i rekrutacjach na wolne miejsca pracy, wydano

97  informacji  starosty  o  braku  możliwości  zaspokojenia  potrzeb  kadrowych

pracodawcy. 

Zwolnienia grupowe: Do końca grudnia 2019 r. do Powiatowego Urzędu Pracy

w Dzierżoniowie wpłynęło 9 zawiadomień o zwolnieniach grupowych. W ramach

przeprowadzonych  analiz  ustalono,  że  62  osoby  objęte  zwolnieniami

grupowymi  posiadają  adres  zamieszkania  na  terenie  powiatu

dzierżoniowskiego. 
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Poradnictwo zawodowe - tematyka porad grupowych:

• „Reakcja w trudnych sytuacjach – bariery w drodze do zatrudnienia”

• „Wiedza o sobie szansą na zdobycie zatrudnienia – warsztat budowania

motywacji”

• „Samodzielność w poszukiwaniu pracy”

• „Kompetencje i predyspozycje zawodowe – poznaj swoje mocne strony”

• „Asertywność w poszukiwaniu pracy – predyspozycje zawodowe”

• „Moja wizytówka u pracodawcy – dokumenty aplikacyjne”

• „Odkryj swój potencjał zawodowy – sztuka skutecznej komunikacji”

• „Uwierz w siebie – kształtowanie aktywnej postawy na rynku pracy”

• „Rynek  pracy  –  źródła  informacji  istotnych  dla  realizacji  celów

zawodowych”.

Doradcy zawodowi w ramach usługi

Osobom  zarejestrowanym  udzielali  informacji  o  lokalnym  rynku  pracy,

pomagali  badać  i określać  predyspozycje  zawodowe,  prowadzili  spotkania

z zakresu poszukiwania pracy w tym: sporządzenia dokumentów aplikacyjnych,

przygotowywania się do rozmów kwalifikacyjnych.

Przeprowadzono 32 grupowe porady zawodowe, w których uczestniczyło 261

osób,  w tym: dla osób do 30 r.ż.  przeprowadzono 12 grupowych informacji

zawodowych pn. „Informacja drogą do sukcesu”, w których uczestniczyło 106

osób,  dla  osób  długotrwale  bezrobotnych  oddalonych  od  rynku  pracy

przeprowadzono 3 grupowe informacje zawodowe pn. „Sytuacja na lokalnym

rynku pracy”, w których uczestniczyło 37 osób.

Dla uczniów szkół oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z terenu

powiatu prowadzono grupowe informacje zawodowe pn. „Wchodzę na rynek

pracy” mające na celu:

• przedstawienie  informacji  o  sytuacji  na  lokalnym  rynku  pracy,  jego

dynamicznych zmianach i zapotrzebowaniu, w tym informacji o zawodach
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deficytowych i nadwyżkowych,  które miały na celu ułatwienie podjęcia

decyzji o wyborze dalszego kształcenia,

• przedstawienie zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

W ww. zakresie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przeprowadzono 45 grupowych

informacji zawodowych, w których uczestniczyło łącznie 1 275 osób.

Szkolenia

Grupowe szkolenia zawodowe: do końca grudnia 2019 r. udział w grupowych

szkoleniach zawodowych rozpoczęło i ukończyło 40 osób, a 19 osób podjęło

zatrudnienie w ciągu trzech miesięcy od ich ukończenia.

Kierunki szkoleń organizowanych w formie grupowej:

• „Nauka obsługi komputera i posługiwania się Internetem”,

• „Kierowca operator wózków jezdniowych”,

• „Operator  obrabiarek  sterowanych numerycznie  z podstawami  czytania

rysunku  technicznego,  obsługą  urządzeń  pomiarowych  oraz

dwutygodniową praktyką u pracodawcy”,

• „Spawanie  podstawowe  spoinami  pachwinowymi  stali  węglowych

i wysokostopowych metodą TIG”.

Szkolenia  indywidualne:  wpłynęło  21  wniosków,  z czego  zawarto  8  umów.

W przypadku pozostałych wniosków (pomimo pozytywnego rozpatrzenia) nie

doszło do realizacji umowy z następujących przyczyn:

• nie wyłoniono instytucji szkoleniowej do przeprowadzenia szkolenia,

• osoba wycofała wniosek,

• osoba nie przeszła badań lekarskich niezbędnych do realizacji szkolenia.

Bony szkoleniowe

Wpłynęło 19 wniosków (w tym w 3 przypadkach wniosek dotyczył realizacji

dwóch szkoleń),  z czego zawartych zostało 19 umów o realizację szkolenia,

natomiast 2 wnioski wycofano, a 1 osoba nie rozliczyła się z wydanego bonu.
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W 2019 r. w ramach szkoleń indywidualnych zrealizowano następujące kierunki

szkoleń:  kursy  prawa  jazdy  kat.  C,  C+E,  szkolenia  w ramach  kwalifikacji

wstępnej  przyspieszonej  w zakresie  przewozu rzeczy,  kursy obsługi  wózków

jezdniowych/widłowych,  kursy  spawania  TIG,  kursy  kosmetyczne,  kurs

groomerski,  szkolenie  z zakresu  czyszczenia  tapicerki  samochodowej

i dywanowej, kurs programisty CAM oraz szkolenie elektryczne.

Środki wydatkowane:282 906,58 zł. 

Studia podyplomowe

Przykładowe kierunki: psychologia w biznesie, kadry i płace, user experience

design/product  design,  rewalidacja  –  edukacja  i rehabilitacja  osób

z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz ze spektrum

autyzmu,  edukacja  wczesnoszkolna  i przedszkolna  z  przygotowaniem

pedagogicznym,  Inspektor  Danych  Osobowych,  grafika  komputerowa

i multimedia,  fizyka  w szkole,  matematyka  w szkole,  dietetyka  w zdrowiu

i chorobie.

• Uczestnicy ogółem: 22 osoby

• Środki wydatkowane: 45 757,36 zł

Staże

• Liczba  uczestników  staży:  195  osób  (w  liczbie  osób  ujęto  zarówno

umowy zawarte w 2019r., jak również kontynuowane z 2018 r.)

• Środki wydatkowane: 1 187 566,78 zł

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Środki  udzielone  zostały  61  osobom  na  łączną  kwotę  1 325 292,08  zł.

W trakcie roku 2019 zorganizowano praktyczne warsztaty dla osób planujących

ubiegać  się  o  środki  na  rozpoczęcie  działalności  gospodarczej.  Do  końca

grudnia  2019  r.  zorganizowano  6  takich  spotkań,  w których  uczestniczyło

łącznie 68 osób. Celem spotkań było zapoznanie zainteresowanych z zasadami

udzielania środków na podjęcie działalności gospodarczej, omówienie sposobu

wypełnienia  wniosku  wraz  z załącznikami  oraz  udzielenie  odpowiedzi  na
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nurtujące wnioskujących pytania. 

Ciekawe dotacje:

• robótki ręczne – akcesoria dla dzieci,

• gastronomia,

• tablice manipulacyjne dla dzieci,

• działalność fotograficzna,

• usługi kurierskie i pocztowe,

• nauka pływania,

• zabawki edukacyjne z filcu.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Do 31 grudnia 2019 r. utworzono 21 stanowisk w ramach refundacji kosztów

wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

Środki wydatkowane: 467 278,99zł

Roboty publiczne

Organizatorzy  robót  publicznych  obowiązani  są  zatrudniać  w pierwszej

kolejności bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi.

Uczestnicy ogółem: 87 osób

Środki wydatkowane:744 139,34 zł

Prace interwencyjne

Uczestnicy ogółem: 229 osób

Środki wydatkowane: 541 920,36 zł

Praca dla młodych 

– refundacja z art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy.

Ze względu na wygaśnięcie programu w 2019 r. w ramach tej formy wsparcia

nie zawarto żadnej umowy. Kontynuowane były umowy zawarte w latach 2016-
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2017  (rekrutacja  na  wolne  stanowiska  pracy,  monitoring  bieżącego

zatrudnienia, rozliczanie umów zrealizowanych).

Uczestnicy nadal realizujący program ogółem: 127 osób.

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie realizuje projekt PO WER pod

tytułem:  „Aktywizacja  osób  młodych  pozostających  bez  pracy  w powiecie

dzierżoniowskim (IV)”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Społeczneg ow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO

WER). 

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat  bez pracy,  w tym

osoby  z niepełnosprawnościami,  zarejestrowane  w PUP  jako  bezrobotne,

spośród  których  co  najmniej  60%  stanowią  osoby,  które  nie  uczestniczą

w kształceniu  i szkoleniu  (tzw.  młodzież  NEET),  zgodnie  z definicją  osoby

z kategorii  NEET,  przyjętą  w PO  WER  2014-2020  oraz  co  najmniej  20%

uczestników  projektu  stanowią  osoby  znajdujące  się  w trudnej  sytuacji  na

rynku  pracy  tj.  osoby  z niepełnosprawnościami  lub  długotrwale  bezrobotne

i/lub  o  niskich  kwalifikacjach.  Zapewniona  jest  możliwość  skorzystania  ze

wsparcia  byłym  uczestnikom  projektu  z zakresu  wyłączenia  społecznego

realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WD. Realizacja projektu

obejmuje okres: I 2019 – XII 2019.

Uczestnicy ogółem: 182 osoby. 

Budżet projektu na 2019 r. wynosi 1 870 000,00 zł.

Zadania realizowane w ramach projektu:

• poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,

• staże,

• szkolenia,

• bony szkoleniowe,

• prace interwencyjne,

• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
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• wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie realizuje projekt RPO WD pod

tytułem:  „Aktywizacja  osób bezrobotnych w wieku od 30 roku życia,  w tym

będących w szczególnej sytuacji  na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim

(V)”  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego

w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

(RPO WD). W projekcie mogą brać udział  osoby w wieku od 30.  roku życia

pozostające  bez  zatrudnienia,  zarejestrowane  jako  bezrobotne,  w tym

znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby w wieku 50 lat

i więcej,  kobiety,  osoby  z niepełnosprawnościami,  osoby  długotrwale

bezrobotne,  osoby z niskimi kwalifikacjami oraz osoby zamieszkujące tereny

wiejskie  (teren  gminy  wiejskiej  Dzierżoniów,  miasta  i gminy  Niemcza  oraz

gminy Łagiewniki), imigranci, reemigranci. Pierwszeństwo udziału w projekcie

mają  osoby,  które  zamieszkują  obszary  powiatu  dzierżoniowskiego  objęte

programem rewitalizacji. Zapewniona jest możliwość skorzystania ze wsparcia

byłym uczestnikom projektu z zakresu wyłączenia społecznego realizowanych

w ramach celu tematycznego 9 w RPO WD. 

Realizacja projektu obejmuje okres I 2019 – XII 2019

Uczestnicy ogółem: 165 osób

Budżet projektu na 2019 r. wynosi 1 636 100,00 zł

Zadania realizowane w ramach projektu:

• poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,

• staże,

• szkolenia,

• prace interwencyjne,

• środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

• wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
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Ponadto  w 2019  r.  kontynuowany  był  projekt  z roku  poprzedniego.

Realizacja projektu obejmowała okres I 2018 – III 2019

Budżet  projektu  na  2019  r.  wyniósł  95 000,00  zł  -  Krajowy  Fundusz

Szkoleniowy.  Pracodawca  może  otrzymać  środki  KFS  dla  siebie  lub  dla

pracownika na sfinansowanie do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale

nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego

uczestnika,  a  w przypadku  mikroprzedsiębiorstw  w wysokości  do  100% nie

więcej  jednak  niż  300  %  przeciętnego  wynagrodzenia  w danym  roku  na

jednego  uczestnika.  O środki  z KFS  może  wystąpić  każdy  pracodawca

zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą

podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników

w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem lub

zatrudniający  osoby  na  podstawie  umów  cywilnoprawnych.  Pracodawca

wybiera instytucję szkoleniową oraz formę kształcenia ustawicznego.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone m.in. na:

• określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego,

• kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za

jego zgodą,

• egzaminy  umożliwiające  uzyskanie  dokumentów  potwierdzających

nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub

przy pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

• ubezpieczenia  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  w związku

z podjętym kształceniem.
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Do  końca  grudnia  2019  r.  ze  środków Krajowego  Funduszu  Szkoleniowego

skorzystało 200 osób, w tym 10 pracodawców i 190 pracowników.

Formy działań Środki wydatkowane na
dzień 31.12.2019 r.

Kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników 208 919,28 zł
Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia 
ustawicznego

0,00 zł

Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy 
pracodawcy lub za jego zgodą

206 503,00 zł

Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów 
potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub 
uprawnień zawodowych

1 936,28 zł

Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia 
kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia

480,00 zł

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 
w związku z podjętym kształceniem

0,00 zł

Promocja KFS 8 384,91 zł
Suma wydatkowanych środków 10.801,19 zł

Wydatki na realizację zadań PUP

Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy finansowane są z:

1. Funduszu Pracy z przeznaczeniem na:

• formy obligatoryjne,  tj.  wypłatę zasiłków dla  bezrobotnych i dodatków

aktywizacyjnych dla uprawnionych w kwocie 4 591 470,56 zł

• finansowanie  programów  na  rzecz  promocji  zatrudnienia,  łagodzenia

skutków bezrobocia  i aktywizacji  zawodowej:  staże,  szkolenia  (w  tym

bony  szkoleniowe),  roboty  publiczne,  prace  interwencyjne,  środki  na

podjęcie  działalności  gospodarczej,  zwroty  kosztów  przejazdu,

finansowanie  studiów  podyplomowych,  finansowanie  badań  lekarskich

w kwocie 1 272 225,56 zł

2. Dodatkowo PUP pozyskał środki z rezerwy MRPiPS w kwocie 15 800,00 zł

z przeznaczeniem  na  staże  w placówkach  Agencji  Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa.

3. Europejskiego  Funduszu  Społecznego  (projekty  PO  WER,  RPO WD)  –

ukierunkowane  na  środowiska  wskazane  w dyrektywach  Unii:  osoby

bezrobotne,  finansowanie  programów  na  rzecz  promocji  zatrudnienia,

łagodzenia  skutków  bezrobocia  i aktywizacji  zawodowej,  tj.:  prace

interwencyjne, staże, szkolenia (w tym bony szkoleniowe), jednorazowe
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środki  na  podjęcie  działalności  gospodarczej,  wyposażenie  lub

doposażenie miejsca pracy w kwocie 3 322 635,93 zł.

4. Finansowanie działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

◦ Limit  podstawowy  w kwocie  237 500,00  zł  (kwota  wydatkowana

– 217 611,69 zł).

Łączne wydatki związane z realizacją zadań w zakresie promocji zatrudnienia,

łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej do 31.12.2019 r.

wyniosły  9  419  743,74  zł.  Dodatkowo  urząd  pracy  oblicza  i odprowadza

comiesięcznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez

prawa do zasiłku. Do 31.12.2019 r. wydatkowano na ten cel 864 668,76 zł.

Efektywność działań podejmowanych przez Urząd Pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej bada corocznie skuteczność

powiatowych urzędów pracy, uwzględniając 6 instrumentów, do których należą:

staże,  szkolenia,  prace  interwencyjne,  roboty  publiczne,  dotacje  na

uruchomienie  działalności  gospodarczej  oraz  środki  na  wyposażenie  lub

doposażenie  stanowisk  pracy.  Wskaźnik  efektywności  zatrudnieniowej

podstawowych  form  aktywizacji  zawodowej  rozumiany  jest  jako  udział

procentowy  liczby  osób,  które  w trakcie  lub  po  zakończeniu  udziału

w podstawowych  formach  aktywizacji  zawodowej  zostały  wykazane  jako

zatrudnione,  w stosunku  do  liczby  osób,  które  zakończyły  udział

w podstawowych formach aktywizacji zawodowej.

Wskaźnik efektywności kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej

rozumiany jest jako stosunek kwoty wydatków Funduszu Pracy poniesionych

przez samorządy powiatowe na finansowanie podstawowych form aktywizacji

zawodowej  do  liczby  osób,  które  w trakcie  lub  po  zakończeniu  udziału

w podstawowych  formach  aktywizacji  zawodowej  zostały  wykazane  jako

zatrudnione.

Z opublikowanego przez MRPiPS w 2019 roku rankingu wynika, że Powiatowy

Urząd  Pracy  w Dzierżoniowie  realizując  wskazane  wyżej  formy  aktywizacji

zawodowej  w 2018  r.  uzyskał  wskaźnik  efektywności  zatrudnieniowej
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w wysokości  92,46 % (81,92 % w 2017 r.),  przy średniej  osiągniętej  przez

wszystkie urzędy pracy w kraju wynoszącej 84,96 %. 

W zakresie  zaś  efektywności  kosztowej  –  średni  koszt  doprowadzenia  do

zatrudnienia  1  osoby  bezrobotnej  wyniósł  w powiecie  dzierżoniowskim

8 731,23 zł (9 014,07 zł w 2017 r.), przy średniej osiągniętej przez wszystkie

urzędy pracy w kraju wynoszącej 10 286,42 zł.

12. Informacja na temat inwestycji zrealizowanych w 2019 roku 
przez Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

NZOZ  Szpital  Powiatowy  w Dzierżoniowie  Spółka  z ograniczoną

odpowiedzialnością,  działa  przede  wszystkim  w oparciu  o  przepisy  kodeksu

spółek handlowych oraz ustawy o działalności leczniczej. Podstawowym celem

Spółki  jest  zaspokajanie  potrzeb  mieszkańców  powiatu  dzierżoniowskiego

w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Świadczenia zdrowotne finansowane są

ze  środków  publicznych  osobom  ubezpieczonym  oraz  innym  osobom

uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową

odpłatnością  lub  całkowicie  odpłatnie.  Organem  założycielskim  Spółki  jest

powiat dzierżoniowski,  który powołał  Spółkę aktem założycielskim z dnia 30

listopada 2007 roku.

Szpital  swoim  oddziaływaniem  obejmuje  cały  powiat  dzierżoniowski  oraz

w niewielkim zakresie części ościennych powiatów. 

Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie świadczy usługi medyczne w ramach łącznie

siedmiu  oddziałów  oraz  Dział  Pomocy  Doraźnej  w dwóch  lokalizacjach  na

terenie powiatu dzierżoniowskiego:

Szpital zlokalizowany w Dzierżoniowie posiada w swojej strukturze:

 Oddział Internistyczny,

 Oddział Chirurgiczny,

 Oddział Ginekologiczno-Położniczy,

 Oddział Pediatryczny,

 Oddział Neonatologiczny.
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Szpital  zlokalizowany  w Bielawie  posiada  w swojej  strukturze  dwa

oddziały:

 Odział Okulistyczny,

 Zakład Opiekuńczo – Leczniczy.

Na ogólną ilość  mieszkańców powiatu  przypadają w lecznictwie zamkniętym

143 łóżka szpitalne.

 Szpital Dzierżoniów - 102 łóżka

 Szpital Bielawa - 41 łóżek

Liczba łóżek w poszczególnych oddziałach szpitalnych.

Nazwa oddziału
Liczba łóżek

całodobowych

Oddział Chirurgiczny 21

Oddział Internistyczny 38

Oddział Ginekologiczno – Położniczy 17

Oddział Neonatologiczny 9

Oddział Pediatryczny 17

Oddział Okulistyczny 11

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy 30
Razem 143
Ponadto oddziały szpitalne posiadają także łóżka pobytu dziennego.

Zadaniem  NZOZ  Szpitala  Powiatowego  w Dzierżoniowie  Sp.  z o.o.  jest

świadczenie usług medycznych w zakresie:

• badań i porad lekarskich,

• leczenia,

• rehabilitacji leczniczej,

• opieki nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad

noworodkiem,

• opieki nad zdrowym dzieckiem,

• badań diagnostycznych,
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• pielęgnacji chorych,

• badan i terapii psychologicznej,

• pielęgnacji niepełnosprawnych i opieki nad nimi,

• orzekania  i opiniowania  o  stanie  zdrowia,  zapobiegania  powstawaniu

urazów  i chorób  poprzez  działania  profilaktyczne  oraz  szczepienia

ochronne.

• promocji zdrowia.

Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

• opieki  stacjonarnej:  chorób  wewnętrznych,  pediatrycznej,  intensywnej

opieki  medycznej,  ginekologiczno-położniczej,  fizjologii  noworodka,

chirurgii  ogólnej,  anestezjologicznej  i reanimacyjnej,  okulistycznej,

medycyny ratunkowej i medycyny paliatywnej;

• diagnostyki:  laboratoryjnej,  obrazowej,  endoskopowej,  czynnościowej

i innej;

• opieki doraźnej: chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej;

• ambulatoryjnej  opieki  specjalistycznej  w poradniach:  internistycznej,

okulistycznej, chirurgicznej, położniczo-ginekologicznej;

• opieki w stanach nagłych w dziale pomocy doraźnej i szpitalnych izbach

przyjęć:  chorób  wewnętrznych,  pediatrii,  chirurgii,  ginekologii

i położnictwa oraz okulistyki.

• Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej.

Inwestycje i modernizacje

Na  przełomie  roku  2018  i 2019  NZOZ  Szpital  Powiatowy  w Dzierżoniowie

Sp z o.o.  kompleksowo  zmodernizował  pracownię  tomografii  komputerowej

oraz RTG. Nowe urządzenia zapewniają dobrą jakość obrazu w krótkim czasie

przy zachowaniu niskiej dawki promieniowania. 

Tomograf i rentgen to podstawowe narzędzia diagnostyczne. Na co dzień

wykorzystywane  są  do  celów  szpitalnych.  Wiele  badań  wykonywanych  jest
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także ambulatoryjnie – na skierowanie w ramach NFZ oraz odpłatnie. W sumie

aparat TK wykonuje ok. 300, a RTG ok. 1200 badań w miesiącu.

Koszt  całego  przedsięwzięcia  to  ponad  4,5  mln  zł.  w tym  tomograf

komputerowy z wyposażeniem to ponad 2,1 mln zł, a aparat RTG – prawie 800

tys.  zł.  Pozostałe  koszty  to  remont  pomieszczeń,  zakup  oprogramowania,

szkolenia pracowników.

Ponadto w 2019 zrealizowano następujące inwestycje:

1) zakup zestawu do histeroskopii; 

2) zakup videogastroskopu i videokolonoskopu;

3) zakup 4 kardiomonitorów na Oddział Ginekologiczny i salę pooperacyjną;

4) zakup zestawu do rozbudowy laparoskopów; 

5) budowa odprowadzenia kanalizacji sanitarnej z terenu szpitala od strony

ulicy Okrzei do kolektora w ulicy Cichej w Dzierżoniowie; 

6) zmiana  lokalizacji  wjazdu  na  teren  szpitala  od  strony  ulicy  Okrzei

w Dzierżoniowie;

7) zakup lampy szczelinowej na potrzeby Poradni Okulistycznej;

8) w  ramach  dotacji  ze  środków  finansowych  pochodzących  z budżetu

państwa  za  pośrednictwem  Wojewody  Dolnośląskiego  na  potrzeby

Zespołów Ratownictwa Medycznego zakupiono: urządzenie do kompresji

klatki piersiowej i respirator.

Wykonanie polityk, programów, strategii, i uchwał Rady Powiatu 

NZOZ  Szpital  Powiatowy  w Dzierżoniowie  Sp.  z o.o.  w 2019  r.  realizował

zadania  określone  w „Programie  działań  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych

w Powiecie  Dzierżoniowskim  na  lata  2014-2020”  przyjętym  Uchwałą  Rady

Powiatu Dzierżoniowskiego Nr XXXVIII/257/13 z dnia 26 listopada 2013 r. 
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Dla obszaru realizacji (2014-2020) Szpitala w Dzierżoniowie i Bielawie
wykonano zadania w ramach likwidacji barier w zakresie umożliwienia
osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania się:

Sposób realizacji Obszar realizacji Zakres realizacji
w roku 2019 

Zakup i montaż windy przyściennej w budynku „A” Szpitala 
w Dzierżoniowie

Szpital
w Dzierżoniowie

Do realizacji

Dobudowa ciągu komunikacyjnego przystosowanego do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne w budynku „G” Szpitala w Dzierżoniowie

Szpital
w Dzierżoniowie

Zrealizowano

Zakup i montaż drzwi wewnętrznych o szerokości w świetle co 
najmniej 90 cm w budynkach Szpitala w Dzierżoniowie i w Bielawie

Szpital  w 
Dzierżoniowie
i w Bielawie

Częściowo 
zrealizowano

Zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz
uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających 
korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych w budynkach Szpitala
w Dzierżoniowie i w Bielawie

Szpital 
w Dzierżoniowie
i w Bielawie

Częściowo 
zrealizowano

Zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej 
i alarmowej w pomieszczeniach budynków Szpitala w Dzierżoniowie 
i w Bielawie oraz oznakowanie wyposażenia i ciągów 
komunikacyjnych alfabetem Braille´a różnym kolorem lub fakturą

Szpital 
w Dzierżoniowie
i w Bielawie

Częściowo 
zrealizowano

Realizując  zadania  wpisujące  się  w „Powiatową  Strategię  Rozwiązywania

Problemów Społecznych  na  lata  2015-2025”  przyjętą  Uchwałą  Nr  IV/31/25

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 stycznia 2015 r.  w szpitalu przez

cały  2019  r.  były  organizowane  comiesięczne  spotkania  informacyjne

z przyszłymi rodzicami zainteresowanymi porodem w szpitalu w Dzierżoniowie.

Ponadto  odbyły  się  wykłady  prowadzone  przez  dr  n.  med.  specjalistę

w dziedzinie  położnictwa  i ginekologii,  specjalistę  w dziedzinie  ginekologii

onkologicznej, specjalistę w dziedzinie perinatologii, pt. „Nietrzymanie moczu

– czy musisz z tym  żyć?”. Jednocześnie w Szpitalu podejmowane są działania

z zakresu  porad  laktacyjnych  udzielanych  przez  certyfikowanego  Doradcę

Laktacyjnego  w ramach  realizacji  kampanii  na  rzecz  karmienia  piersią

z poszanowaniem decyzji  matki  karmiącej.  Ponadto  na  bieżąco  realizowane

były  działania  zmierzające  do  niwelowania,  w miarę  posiadanych  środków

finansowych, barier architektonicznych.
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VII. Podsumowanie
W  imieniu  Zarządu  Powiatu  Dzierżoniowskiego  dziękuję  za  zapoznanie  się

z treścią  Raportu,  który  w sposób  możliwie  zwięzły  podsumował  działalność

naszego powiatu w najważniejszych obszarach. 

Mnie jako starostę cieszy przede wszystkim dobra kondycja budżetu powiatu

dzierżoniowskiego.  Jest  to  kolejny  rok,  kiedy  przemyślana  i odpowiedzialna

strategia  gospodarowania  finansami,  przynosi  pozytywne efekty.  Co istotne,

mimo oszczędnej polityki zarządzania budżetem, udało się zrealizować wiele

inwestycji,  które  wpłynęły  na  poprawę  standardu  życia  mieszkańców.

Wykonaliśmy  je  z własnych  środków,  ale  także  przy  udziale  funduszy

zewnętrznych. 

Powyższy  dokument  pokazuje  także  jak  wieloma  obszarami  na  co  dzień

zajmuje  się  nasz  samorząd,  dlatego  dziękuję  wszystkim  osobom,  które

przyczyniły się do realizacji nakreślonych strategii i planów. 

Jako Starosta Dzierżoniowski chcę zapewnić, że czynimy starania, aby obecny

rok był dla całego powiatu równie udany jak poprzedni. 

Z wyrazami szacunku, Grzegorz Kosowski Starosta Dzierżoniowski.
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