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I. Wprowadzenie

Oddaję w Państwa ręce najnowszą edycję Raportu o stanie  Powiatu Dzierżoniowskiego.

Tym razem dokument opisuje realizację polityk, programów i strategii w 2021 roku. Raport został

opracowany zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

i obejmuje podsumowanie działalności Zarządu i Rady Powiatu. 

Jak zawsze niniejszy dokument jest adresowany do całej społeczności powiatu dzierżoniowskiego.

Zachęcam więc wszystkich mieszkańców do zapoznania się z osiągnięciami samorządu Powiatu

oraz  z  zadaniami,  które  udało  się  zrealizować w 2021 roku.  W przypadku uwag bądź sugestii

związanych  z  rozwojem  Powiatu  Dzierżoniowskiego,  zapraszam  do  kontaktu  –

powiat@pow.dzierzoniow.pl.

Grzegorz Kosowski

Starosta Dzierżoniowski
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II Ogólna charakterystyka Powiatu 
Dzierżoniowskiego

Powiat  dzierżoniowski  położony  jest  w  województwie  dolnośląskim

na Przedgórzu  Sudeckim.  Od stolicy  Dolnego  Śląska  -  Wrocławia  dzieli  go  zaledwie  56  km.

Powierzchnia powiatu wynosi 478,51 km2. Od strony południowej okalają go Góry Sowie jedne

z najstarszych  gór  Europy.  Od północy  powiat  graniczy  z  Górami  Dębowymi,  które  są  częścią

Wzgórz Niemczańskich. Natomiast od strony północnego zachodu znajduje się Masyw Ślęży wraz

ze Wzgórzami  Kiełczyńskimi.  Z  kolei  strona  zachodnia  powiatu  dzierżoniowskiego  przechodzi

w Równinę Świdnicką, a wschodnia we Wzgórza Bielawskie. 

Tak ciekawe położenie, liczne walory przyrodnicze oraz bogactwo dzikich zwierząt czynią

powiat  dzierżoniowski  niezwykle  atrakcyjnym miejscem pod względem turystycznym. W skład

Powiatu  Dzierżoniowskiego  wchodzą  gminy:  Dzierżoniów,  Bielawa,  Pieszyce,  Piława  Górna,

gmina  wiejska  Dzierżoniów,  Łagiewniki  i  Niemcza.  Nasz  powiat  graniczy  z  powiatami:

wrocławskim, świdnickim, wałbrzyskim, kłodzkim, ząbkowickim oraz strzelińskim. 

Powiat dzierżoniowski na 31.12.2021 roku liczył 94.074 mieszkańców. 

Liczba  osób  zameldowanych  w  poszczególnych  gminach  powiatu  dzierżoniowskiego  na  dzień

31.12.2021 roku: 

• Dzierżoniów – 29.888

• Bielawa – 27.931

• Gmina Dzierżoniów – 8.855

• Gmina Pieszyce – 9.016

• Łagiewniki – 7.238

• Piława Górna – 5.898

• Niemcza – 5.248

*Dane liczbowe pochodzą od urzędów gmin. 
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III Rada Powiatu Dzierżoniowskiego
Trwająca  pandemia  nie  spowodowała  zaległości  w  pracy  Rady  Powiatu

Dzierżoniowskiego.  Przewodniczący  Rady  Jacek  Grzebieluch,  opierając  się

na doświadczeniu z 2020 roku, zorganizował pracę Rady w taki sposób, że zarówno plan pracy

Rady,  jak  i  plany  pracy  komisji  zostały  zrealizowane  w  całości,  przy  niemal  stuprocentowej

obecności radnych.

Mając  na  względzie  obowiązujący  w  Polsce  stan  epidemii  (COVID-19)  i związane  z nim

ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów administracji publicznej, w tym organów stanowiących

jednostki samorządu terytorialnego, od stycznia do maja praca Rady odbywała się w sposób zdalny.

Dopiero od czerwca 2021 roku, ze względu na poluzowanie obostrzeń sanitarnych, radni spotykali

się bezpośrednio w Sali Sesyjnej (z zachowaniem reżimu sanitarnego).

Mieszkańcy mogli natomiast nie wychodząc z domu oglądać przebieg wszystkich sesji, ponieważ

obrady  były  transmitowane  na  żywo na  stronie  internetowej

www.pow.dzierzoniow.pl oraz na stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  w zakładce  „Rada

Powiatu”.

Od  prawej:  Przewodniczący  Rady  Powiatu-  Jacek  Grzebieluch,  Wiceprzewodniczący  Rady

Powiatu- Robert Czajkowski, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu- Izabela Piwko- Zadrożna.
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1. Sesje Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

W roku 2021 radni obradowali na 13 sesjach, w tym 2 sesjach nadzwyczajnych.

Tematyka sesji (zgodnie z przyjętym planem pracy zatwierdzonym na sesji 24 listopada 2020 r.)

dot. głównie:

• sprawozdań z działalności służb, inspekcji i straży,

• sytuacji  finansowej  NZOZ  Szpital  Powiatowy  w Dzierżoniowie  Sp.  z  o.  o.  w związku

z pandemią COVID-19 w Powiecie Dzierżoniowskim,

• pomocy  społecznej:  informacji  o  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie

i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie,

• sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dzierżoniowskim, w tym realizacji „tarczy

antykryzysowej”,

• niefinansowej współpracy z III sektorem w 2020 roku,

• „Raportu o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego”,

• sportu i turystyki w Powiecie Dzierżoniowskim,

• gospodarowania nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa,

• realizacji zadań oświatowych Powiatu Dzierżoniowskiego za rok szkolny 2020/2021,

• „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030”,

• budżetu powiatu na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025.

Przyczyną zwołania sesji nadzwyczajnych było natomiast podjęcie stanowisk w sprawie:

• poparcia  apelu  Sejmiku  Województwa  Dolnośląskiego  dot.  konieczności  zmiany

zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2021-2027,

• przyjętego  przez  Radę  Ministrów  w  dniu  27  kwietnia  2021  roku  projektu  uchwały

o Krajowym Planie Odbudowy i treści uchwalonej przez Sejm RP w dniu 04 maja 2021

roku ustawie ratyfikującej decyzję o zwiększeniu zasobów własnych UE.
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Zarząd Powiatu  Dzierżoniowskiego w osobach (od prawej):  Przewodniczący  Zarządu,  Starosta

Dzierżoniowski- Grzegorz Kosowski, Wicestarosta- Andrzej Bolisęga, Członkowie Zarządu: Adam

Domagała i Wacław Dziendziel.

2. Uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

W okresie sprawozdawczym Rada Powiatu podjęła 68 uchwał, które dotyczyły m.in.:

• zmian  w  Uchwale  Budżetowej  na  2021  rok  oraz  w  wieloletniej  prognozie  finansowej

Powiatu Dzierżoniowskiego,

• udzielenia  dotacji  w  roku  2021  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

• ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form i specjalności doskonalenia zawodowego

nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez

szkoły  wyższe,  placówki  doskonalenia  nauczycieli  oraz  inne  podmioty,  których  zadania

statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,

• określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,

• szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia prowadzonym
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przez Powiat Dzierżoniowski,

• uchwalenia  Powiatowego  programu  zapobiegania  przestępczości  oraz  ochrony

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat”,

• udzielenia Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu

za 2020 rok,

• przyjęcia  niektórych  zadań  publicznych  z  zakresu  administracji  rządowej  dotyczących

przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku,

• przyjęcia  Programu  współpracy  Powiatu  Dzierżoniowskiego  z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na rok 2022,

• wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości

kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2022 roku,

• ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  Powiatu

Dzierżoniowskiego,

• Uchwały  Budżetowej  na  2022  rok  oraz  wieloletniej  prognozy  finansowej  Powiatu

Dzierżoniowskiego na lata 2022-2025. 

Rada Powiatu w roku 2021 podjęła również dwa apele wyrażające sprzeciw wobec:

• wyroku  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  07  października  2021r.  sygn.  akt  K  3/21

oraz działań antyunijnych rządu i większości sejmowej z dnia 26 października 2021r.,

• postępowania rządu Rzeczypospolitej Polskiej w kwestii małoletnich uchodźców na granicy

polsko-białoruskiej z dnia 26 października 2021r.
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Radni  Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (od prawej):  Tomasz  Mitraszewski,  Krzysztof  Twardak,

Janusz Cąber i Janusz Guzdek.

3. Komisje Rady Powiatu

W roku 2021 Radni Rady Powiatu pracowali w komisjach Rady. I tak:

1. Komisja Rewizyjna odbyła 11 posiedzeń i przeprowadziła 7 kontroli w:

• Powiatowym  Centrum  Poradnictwa  Psychologiczno-  Pedagogicznego  i Doradztwa

Edukacyjnego w Dzierżoniowie (kontrola problemowa),

• Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie- Sekretarz Powiatu (kontrola kompleksowa),

• I  Liceum  Ogólnokształcącym  im.  Jędrzeja  Śniadeckiego  w  Dzierżoniowie  (kontrola

problemowa),

• Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie- Wydział Edukacji (kontrola kompleksowa),

• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  i  Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie (kontrola

kompleksowa),

• Starostwie  Powiatowym  w  Dzierżoniowie-  Wydział  Ochrony  Środowiska  i  Rozwoju

(kontrola kompleksowa),

• Zarządzie Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie (kontrola problemowa).
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Sprawozdania z dokonanych kontroli przez Komisję Rewizyjną były sukcesywnie przedstawiane

przez Przewodniczącego Komisji- Tomasza Mitraszewskiego na sesjach Rady.

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła 8 posiedzeń,

3. Komisja  Edukacji  i  Kultury  odbyła  12  posiedzeń,  w  tym  2  posiedzenia  wyjazdowe

w Zespole Szkół Nr 1 im.  Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie oraz w Powiatowym

Centrum  Poradnictwa  Psychologiczno-  Pedagogicznego  i  Doradztwa  Edukacyjnego

w Dzierżoniowie, 

4. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbyła 12 posiedzeń.

5. Komisja Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki odbyła 12 posiedzeń.

3.1 Zmiany organizacyjne
W styczniu i październiku składy osobowe komisji uległy zmianie, ze względu na złożenie przez

grupę radnych akcesu do pracy w więcej niż jednej komisji. Przedstawiają się one następująco:

3.2 Komisja Rewizyjna
1. Tomasz Mitraszewski – przewodniczący Komisji

2. Janusz Guzdek - wiceprzewodniczący

3. Janusz Maniecki

4. Janusz Cąber

5. Bernadetta Szczypka

6. Maciej Rojek

3.3 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Marek Piorun – przewodniczący Komisji

2. Krzysztof Twardak – wiceprzewodniczący

3. Maciej Rojek

4. Marcin Pięt

3.4 Komisja Edukacji i Kultury
1. Bernadetta Szczypka – przewodnicząca Komisji

2. Adam Domagała – wiceprzewodniczący

3. Małgorzata Greiner

4. Grażyna Król
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5. Grzegorz Kosowski

6. Andrzej Bolisęga

7. Krzysztof Twardak

8. Krzysztof Bielawski

3.5 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
1. Janusz Guzdek – przewodniczący Komisji

2. Marcin Pięt

3. Krzysztof Bielawski

4. Wacław Dziendziel

5. Robert Czajkowski

6. Izabela Piwko-Zadrożna

7. Grzegorz Kosowski

8. Tomasz Mitraszewski

9. Dariusz Gortych

10. Janusz Szpot

3.6 Komisja Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu 
i Turystyki

1. Janusz Cąber – przewodniczący Komisji

2. Marek Piorun – wiceprzewodniczący

3. Janusz Szpot

4. Dariusz Gortych

5. Robert Czajkowski

6. Adam Domagała

7. Jacek Grzebieluch

8. Andrzej Bolisęga

9. Małgorzata Greiner

10. Grażyna Król
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Radni Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (od prawej):  Marcin Pięt,  Maciej Rojek,  Janusz Szpot,

Małgorzata Greiner, Dariusz Gortych, Grażyna Król, Krzysztof Bielawski

3.7 Komisja doraźna- Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego
Ze względu na trwającą pandemię oraz obostrzenia sanitarne, wręczenie Panu Tadeuszowi

Nestorowiczowi Tytułu Honorowego Ambasadora Powiatu Dzierżoniowskiego, zostało przełożone

na  26  października  2021  roku.  Komisji  doraźnej,  która  została  powołana  w  celu  rozpatrzenia

wniosku  o nadanie  Tytułu  Honorowego  „Ambasador  Powiatu  Dzierżoniowskiego”  Panu

Tadeuszowi Nestorowiczowi, przewodniczyła radna Izabela Piwko- Zadrożna.

Uroczystość wręczenia oraz koncert Ambasadora Powiatu odbyły się w Dzierżoniowskim Ośrodku

Kultury.  Przewodniczący  Rady Powiatu  Jacek  Grzebieluch  otrzymał  wówczas  oryginalny zapis

nutowy hejnału Powiatu Dzierżoniowskiego, skomponowanego przez Tadeusza Nestorowicza. Nuty

wraz ze zdjęciem kompozytora zostały wywieszone w Sali Sesyjnej, gdzie odbywają się obrady

Rady Powiatu.

Zgodnie z zapisami ustawowymi Rada Powiatu na grudniowej sesji zatwierdziła hejnał uchwałą,

która określa szczegółowe zasady jego użytkowania.

Ponadto  w  listopadzie  powołano  komisję  doraźną,  której  zadaniem  była  analiza  formalna
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i merytoryczna  wniosku  Starosty  Dzierżoniowskiego  o  nadanie  Panu  Jackowi  Mickiewiczowi

Tytułu  Honorowego  „Ambasador  Powiatu  Dzierżoniowskiego”.  Skład  Komisji  przedstawiał  się

następująco:

1. Bernadetta Szczypka- przewodnicząca Komisji

2. Tomasz Mitraszewski

3. Robert Czajkowski

4. Marcin Pięt

5. Maciej Rojek

Wniosek przez komisję został  zaopiniowany pozytywnie oraz przyjęty w drodze uchwały przez

Radę Powiatu Dzierżoniowskiego na sesji grudniowej.

Radni Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (od prawej): Marek Piorun, Bernadetta Szczypka

3.8 Komisje dodatkowe
W Komisji oceniającej wnioski o przyznanie „Powiatowego Grantu Oświatowego” pracowali radni:

Małgorzata Greiner (jako przedstawicielka Komisji  Edukacji  i Kultury) oraz Janusz Szpot (jako

przedstawiciel Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki).

Ponadto  członkowie  Komisji  Edukacji  i  Kultury  w  osobach:  Bernadetta  Szczypka  i  Andrzej

Bolisęga pracowali w Zespole Konsultacyjnym powołanym w sprawie dalszego funkcjonowania
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Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Piławie Górnej i Dzierżoniowie.

Natomiast  w  Powiatowej  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  pracowali  przedstawiciele  Rady

Powiatu w osobach: Izabela Piwko- Zadrożna oraz Dariusz Gortych.

3.9 Komisje konkursowe i uroczystości powiatowe
W  roku  2021  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Jacek  Grzebieluch  pracował  w  komisjach

konkursowych m.in.:

• „Wirtualny Powiatowy Konkurs Ozdób Wielkanocnych”, 

• „Jestem bezpieczny w powiecie dzierżoniowskim”, 

• „Zagrożenia w internecie w dobie COVID-19”, 

• „Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Dzierżoniowskiego”, 

• „Co możesz zrobić dla poprawy jakości powietrza”.

Natomiast  w  przypadku  uroczystości  powiatowych,  to  aktywnie  uczestniczył  w  nich  Poczet

Sztandarowy Rady Powiatu, składający się głównie z przedstawicieli Klubów Radnych w osobach:

Andrzej Bolisęga, Robert Czajkowski, Tomasz Mitraszewski, Bernadetta Szczypka, Marcin Pięt,

Dariusz Gortych, Grażyna Król.

4. Wyróżnienia i podziękowania

W 2021 roku Rada Powiatu Dzierżoniowskiego dokonała również innych czynności, takich jak:

1. Wręczenie  podziękowania  dla  Pana  Zbigniewa  Dragana  -  Sekretarza  Powiatu

Dzierżoniowskiego i Pani Wiesławy Bronowickiej - Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego  w  Dzierżoniowie  za wieloletnią  współpracę  z samorządem  powiatowym

z okazji zakończenia pracy zawodowej.

2. Mianowanie nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych.

3. Wręczenie nagród dla laureatów konkursów:

• „Na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Dzierżoniowskiego”,

• „Powiat ma talent”,

• „Sowiogórski Bajarz”,

• „Co możesz zrobić dla poprawy jakości powietrza?”

4. Wręczenie stypendiów w ramach programu promującego wybitne osiągnięcia uczniów szkół

prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski „ZŁOTY TALENT”.
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5. Szkolenia, konferencje radnych

W  roku  2021  został  wyznaczony  Inspektor  Danych  Osobowych  dla  Rady  Powiatu

Dzierżoniowskiego,  w  celu  usprawnienia  nadzoru  nad  przetwarzaniem  danych  osobowych

w ramach działalności Rady, które pojawiać się mogą w szczególności w związku z kierowanymi

przez  mieszkańców  powiatu  postulatami  lub  mogą  być  przedmiotem  podejmowanych  uchwał.

Inspektor przeprowadził szkolenie wśród radnych z ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa

informacji, które zostało zakończone testem sprawdzającym.

Ponadto  radni:  Robert  Czajkowski  i  Tomasz  Mitraszewski  uczestniczyli  w  Ogólnopolskiej

Konferencji  pt.:  „Termiczne  przekształcanie  odpadów  komunalnych  -  Odzysk  energii”

w Uniejowie.

6. Interpelacje i zapytania

Radni w 2021 roku zgłosili 2 zapytania, natomiast nie zgłosili interpelacji. Na wszystkie zgłoszone

zapytania  odpowiedź została  udzielona  przez  Starostę  Dzierżoniowskiego  na  piśmie.  Zapytania

dotyczyły  sporządzania  i przyjmowania  protokołów  z  sesji  Rady  Powiatu.  Treść  zapytań

i odpowiedzi  na  nie,  zgodnie  z zapisami  ustawowymi,  opublikowano  w  Biuletynie  Informacji

Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

7. Goście Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Gośćmi Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w minionym roku byli:

• przedstawiciele rad i samorządów gmin stanowiących powiat,

• dyrektorzy Wydziałów, kierownicy Biur oraz osoby pełniące funkcje na jednoosobowych

stanowiskach  w  Starostwie  Powiatowym  w  Dzierżoniowie,  dyrektorzy  jednostek

organizacyjnych powiatu,

• przedstawiciele Młodzieżowego Zespołu Doradczego,

• prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie,

• przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich,

• przedstawiciele Zarządu Spółki „Zakład Usług Komunalnych – Drozdowski” Sp. z o.o.”

w Pieszycach oraz Zarządu ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. w Pieszycach,

• dr Jerzy Tutaj z Politechniki Wrocławskiej, Instytut Maxa Webera Sp. z o.o.
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IV Finanse Powiatu Dzierżoniowskiego

1. Wykonanie budżetu w 2021 roku

Po raz kolejny w tej kadencji samorządu budżet powiatu zamknął się nadwyżką. Tym razem

różnica między dochodami a wydatkami wyniosła aż 8.323.453,53 zł. Na koniec minionego roku

dochody powiatu wyniosły 114.166.644,05 zł, a wydatki 105.843.190,52 zł.

Warto  zaznaczyć,  że  mimo  planowanego  kredytu  w  wysokości  800.000  złotych  powiat

dzierżoniowski nie zaciągnął żadnych zobowiązań finansowych. Samorząd zmniejszył natomiast

zadłużenie zaciągnięte w 2007 roku o kwotę 1.291.671,96 zł. Dzięki temu zadłużenie powiatu na 31

grudnia 2021 roku wynosi jedynie 1.749.939,92 zł.

Tab. 1. Wykonanie budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2021 roku po uwzględnieniu zmian

Wyszczególnienie Plan 
(po zmianach)

Wykonanie % wykonania planu

Dochody ogółem 111.235.289,93 114.166.644,05 102,63

Dochody bieżące 108.904.789,93 111.959.267,44 102,80

Dochody majątkowe 2.330.500,00 2.207.376,61 94,71

Dochody ze sprzedaży majątku 1.000.000,00 710.306,97 71,03

Wydatki ogółem 115.378.282,40 105.843.190,52 91,73

Wydatki bieżące 108.818.005,40 101.661.736,46 93,42

Wydatki majątkowe 6.560.277,00 4.181.454,06 63,73

Wynik budżetu -4.142.992,47 8.323.453,53 -

Przychody ogółem 5.434.664,43 13.749.388,57 252,99

Rozchody ogółem 1.291.671,96 1.291.671,96 100,00

2. Pozyskane dochody 

2.1 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  1.364.301,04 zł 
• ,,Remont drogi powiatowej nr 3009 D Dzierżoniów – Kiełczyn w miejscowości Tuszyn”

582.628,82 zł.

• ,,Remont drogi powiatowej nr 3009 D Dzierżoniów – Kiełczyn w miejscowości Kiełczyn”

613.910,08 zł (są to środki przekazane na konto budżetu powiatu pod koniec grudnia 2021

roku na zadanie, które będzie realizowane w 2022 roku).

• ,,Przebudowa  istniejącego  przejścia  dla  pieszych  w  ciągu  drogi  powiatowej  3013

D w miejscowości Oleszna na przejście wyniesione” 58.242,14 zł (są to środki przekazane
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na  konto  budżetu  powiatu  pod  koniec  grudnia  2021  roku  na  zadanie,  które  będzie

realizowane w 2022 roku).

• ,,Przebudowa  przejścia  dla  pieszych  na  drodze  powiatowej  3021  D  ul.  B.  Chrobrego,

Niemcza”  54.760,00  zł  (są  to  środki  przekazane  na  konto  budżetu  powiatu  pod koniec

grudnia 2021 roku na zadanie, które będzie realizowane w 2022 roku).

• ,,Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 2878 D, Jaźwina” 54.760,00 zł

(są  to  środki  przekazane  na  konto  budżetu  powiatu  pod  koniec  grudnia  2021  roku

na zadanie, które będzie realizowane w 2022 roku).

2.2 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 850.000,00 zł 
• ,,Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  3006  D  polegająca  na  budowie  chodnika

od ul. Szewskiej 1 w Bielawie do zatoki autobusowej w Józefówku” 850.000,00 zł. 

2.3 Środki z UE
• Środki  z  Fundacji  Rozwoju  Systemu  Edukacji  na  kontynuację  programu  pn.,,Praktyka

zagraniczna – szansą na dobre zatrudnienie” realizowana w ZSiPKZ w Bielawie 195.779,65

zł. 

• Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kontynuację programu pn.,,Zagraniczna

praktyka  zawodowa  –  nowe  wyzwania,  nowe  kompetencje”  realizowana  w  ZS  Nr  3

w Dzierżoniowie 98.039,13 zł. 

• Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kontynuację programu pn.,,Operatywni

nauczyciele- nowoczesna szkoła- kreatywni uczniowie” realizowana w ZSiPKZ w Bielawie

38.069,89 zł. 

• Środki z RPO na projekt pn.,,Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie” w kwocie

632.884,29 zł.

• Środki z RPO na projekt  pn.,,Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe – gwarancją

zatrudnienia” w kwocie 791.586,95 zł. 

• Środki  z  RPO  na  projekt  RPO  WD  ,,Wspieramy  zawody  przyszłości  w  szkołach

województwa dolnośląskiego” w kwocie 4.343,26 zł. 

• Dotacja  ze  środków POWER pn.,,Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  opieki  pacjentom oraz

bezpieczeństwa  personelowi  zakładów  opiekuńczo  –  leczniczych,  domów  pomocy

społecznej,  zakładów  pielęgnacyjno  –  opiekuńczych  i  hospicjów  na  czas  COVID-19”

na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników DPS w Bielawie 97.382,44 zł.
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2.4 Środki z Funduszu COVID 
• Projekt pn.,,Laboratorium przyszłości” w kwocie 60.000,00 zł. 

• Dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej dla DPS 4.400,00 zł. 

2.5 Projekty rządowe 
• ,,Aktywna tablica”  90.996,80 zł. 

• ,,Za życiem” 452.415,00 zł. 

• ,,Poznaj Polskę” 96.244,28 zł. 

2.5 Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej na dofinansowanie inwestycji 

• Dotacja  z budżetu państwa na inwestycje i  zakupy inwestycyjne z  zakresu administracji

rządowej z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę instalacji tlenowej przez NZOZ Szpital

Powiatowy spółka z o.o w Dzierżoniowie 320.000,00 zł. 

3. Realizacja inwestycji

Według Uchwały Nr XXIV/183/20 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z 15 grudnia 2020

roku w sprawie budżetu powiatu na 2021 rok określone zostały planowane wydatki  majątkowe

w kwocie 10.258.444,00 zł.

W  2021  roku  dokonywano  zmian  zaplanowanej  kwoty  inwestycji  uchwałami  Rady  Powiatu,

po otrzymaniu  dodatkowych  środków  zewnętrznych  oraz  w  wyniku  przeniesienia  niezbędnych

środków  z  rezerw  budżetowych,  a  także  przesunięcia  realizacji  inwestycji  na  kolejny  rok

budżetowy. 

Po dokonanych zmianach planowane wydatki majątkowe na 31.12.2021 rok wynosiły 6.560.277,00

zł, natomiast faktycznie poniesione wydatki wyniosły 4.181.454,06 zł tj. 63,73 % zaplanowanych

wydatków majątkowych.

Z  ogólnej  kwoty  planowanych  wydatków  majątkowych  na  2021  rok  zaplanowano  inwestycje

w następujących dziedzinach działalności powiatu:

 transport i łączność 3.883.027,00 zł

 ochrona zdrowia 1.820.000,00 zł

 administracja publiczna 527.000,00 zł

 oświata 157.500,00 zł

 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 86.750,00 zł 
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 pozostałe 86.000,00 zł.

3.1 Realizacja planu inwestycji w układzie poszczególnych działów 
klasyfikacji budżetowej

3.1.1 Rolnictwo i łowiectwo

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

 Plan: 66.000,00 zł

 Wykonanie: 66.000,00 zł

 % wykonania planu: 100,00

Zrealizowany  wydatek  dotyczył  zakupu  sprzętu  pomiarowego  i  informatycznego

oraz oprogramowania  do  rekultywacji  i  poprawy  jakości  gruntów  rolnych.  Wydatek  został

sfinansowany z dotacji z Województwa Dolnośląskiego na udzielenie pomocy finansowej na zakup

sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby rolnictwa i geodezji.

3.1.2 Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe

 Plan: 3.883.027,00 zł

 Wykonanie: 3.632.363,87 zł

 % wykonania planu:93,54

Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań inwestycyjnych opisanych w piątym dziale Raportu - część

poświęcona inwestycjom, modernizacjom i remontom.

3.1.3 Działalność usługowa

Zadania w zakresie geodezji i kartografii

 Plan:20.000,00 zł

 Wykonanie: 14.385,99 zł

 % wykonania planu: 71,92

Zrealizowany wydatek dotyczył zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby geodezji. 

3.1.4 Administracja publiczna

Starostwa powiatowe

 Plan: 527.000,00 zł

 Wykonanie : 22.496,70 zł

 % wykonania planu: 4,26
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Zaplanowany wydatek dotyczy następujących zadań i zakupów:

 rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej w budynku Starostwa Powiatowego Rynek

27 w Dzierżoniowie (dokumentacja projektowa) 7.749,00 zł,

 zakup drukarki wielofunkcyjnej na potrzeby Starostwa 14.747,70 zł 

W planie wydatków inwestycyjnych była również przebudowa budynku Starostwa Powiatowego

w Dzierżoniowie  przy  ul.  Świdnickiej  38  w  celu  zapewnienia  dostępności  i  dostosowania

do wymogów przeciwpożarowych (I etap – wykonanie dokumentacji projektowej i budowa windy)

w kwocie  350.000,00  zł.  Zadanie  to  zostało  złożone  o  dofinansowanie  w  ramach  Rządowego

Funduszu Polski Ład i nie dostało dofinansowania. 

3.1.5 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Powiatowa Państwowa Straż Pożarna

 Plan: 63.000,00 zł

 Wykonanie: 61.807,50 zł

 % wykonania planu: 98,10

Zrealizowany  wydatek  dotyczył  zakupu  kamer  termowizyjnych  dla  KPPSP  w  Dzierżoniowie

ze środków  Funduszu  Wsparcia  Straży  (dofinansowanie  z  Gminy  Bielawa  oraz  z  Gminy

Łagiewniki).

3.1.6 Oświata i wychowanie

Technika

 Plan: 157.500,00 zł

 Wykonanie : 64.400,00 zł

 % wykonania planu:40,88

Zrealizowana  kwota  dotyczyła  zadania  pn.  ,,Termomodernizacja  budynku  ZS  Nr  1

w Dzierżoniowie”  w  kwocie  36.900,00  zł  (dokumentacja  projektowa)  oraz  wydatków

niekwalifikowanych  w  ramach  projektu  dofinansowanego  ze  środków  RPO  pn.  ,,Poprawa

warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” w kwocie

27.500,00  zł  (wykonanie  dokumentacji  projektowej  na  adaptację  i  modernizację  pomieszczeń

szkolnych na pracownie specjalistyczne).

3.1.7 Ochrona zdrowia

 Plan: 1.820.000,00 zł

 Wykonanie:320.000,00 zł
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 % wykonania planu:17,58

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej, przekazanej za pośrednictwem powiatu, na budowę i rozbudowę instalacji

tlenowej przez NZOZ Szpital Powiatowy sp z o.o w Dzierżoniowie w wysokości 320.000,00 zł.

W planie  wydatków  był  również  zakupu  udziałów  oraz  wniesienia  wkładów  do  spółki  NZOZ

Szpital Powiatowy sp z o.o w Dzierżoniowie w kwocie 1.500.000,00 zł, jednak sytuacja finansowa

szpitala nie wymagała dokapitalizowania szpitala w 2021 roku. 
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V Drogi, komunikacja, transport

1. Komunikacja i transport

Dane ewidencyjne dotyczące transportu i komunikacji w powiecie za 2021 rok w zakresie

działalności Wydziału Komunikacji i Transportu.

1.1 Rejestracja i prowadzenie ewidencji pojazdów
W Powiecie Dzierżoniowskim zarejestrowanych było 89.393 pojazdów (co stanowi przyrost

w stosunku do stanu z 2020 roku o 2.754 pojazdów) w tym między innymi:

• samochody osobowe - 63.696

• samochody ciężarowe - 9.114

• motocykle i motorowery - 6.521

• autobusy - 214

W trakcie roku wydano 11.160 dowodów rejestracyjnych (spadek o 665 szt.) oraz decyzje o: 

• rejestracji pojazdów – 10.273,

• wyrejestrowaniu pojazdów – 1.004.

W tym samym czasie zawiadomiono o zbyciu 4.827 pojazdów. 

1.2 Wydawanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz 
prowadzenie ewidencji osób posiadających uprawnienia lub ich 
pozbawionych
W  trakcie  roku  wydano  łącznie  1.890  (wzrost  o  756  szt.)  krajowe  prawa  jazdy

oraz 5 międzynarodowe prawa jazdy.

Odnotowano:

• cofnięcie uprawnień – 121,

• zakazy prowadzenia pojazdów – 192,

• zatrzymanie praw jazdy – 302.
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1.3 Wydawanie zezwoleń, licencji i prowadzenie ewidencji dotyczącej 
transportowej działalności gospodarczej
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego: 

• rzeczy - 99 (wypisów na pojazdy - 365),

• osób - 17 (wypisów na pojazdy – 46),

• licencje z zakresu pośrednictwa przy przewozie rzeczy – 35,

• licencje samochód osobowy - 3,

• zezwolenia na przewozy regularne – 1,

• zaświadczenia w zakresie transportu na potrzeby własne – 119 (wypisów 256),

• licencje dot. samochodów osobowych od 7 do 9 osób - 11 (wypisów 18).

1.4 Nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców oraz 
stacjami kontroli pojazdów
W Powiecie Dzierżoniowskim w rejestrach ewidencji na 31.12.2021 roku znajdują się:

• ośrodki szkolenia kierowców (OSK) – 16, 

• instruktorzy nauki jazdy – 44, 

• stacje kontroli pojazdów (SKP) – 15,

• uprawnieni diagności – 46. 

1.5 Zarządzanie organizacją ruchu na drogach gminnych 
i powiatowych
Wydział  w  imieniu  Starosty  zatwierdza  projekty  organizacji  ruchu,  wydaje  zezwolenia

na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny, a także prowadzi ewidencję i rozliczenia dotyczące

pojazdów  usuwanych  z  drogi.  W  omawianym  okresie  odnotowano  następujące  czynności

administracyjne:

• zatwierdzone  stałe organizacje ruchu – 39,

• zatwierdzone czasowe organizacje ruchu – 202,

• wydane zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach) – 32,

• ilość pojazdów usuniętych z drogi – 175.
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2. Inwestycje, modernizacje, remonty

Miniony  rok  stał  pod  znakiem  oszczędności  i  racjonalnego  gospodarowania  budżetem,

ale także realizacji inwestycji w wielu dziedzinach. Z ogólnej kwoty zaplanowanej na inwestycje,

najwięcej przeznaczono na przebudowę i modernizację dróg.

Do najważniejszych zadań należy zaliczyć:

• modernizację chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Bielawie (240.000 zł),

• przebudowę drogi Podlesie – Ruszkowice (232.000 zł),

• przebudowę  przepustu  drogowego  w  Olesznej (koszt:  600.000  zł,  dofinansowanie

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000 zł),

• budowę  chodnika  od  ulicy  Szewskiej  w  Bielawie  do  zatoki  autobusowej

w Józefówku (koszt:  910.000  zł,  dofinansowanie  z  Rządowego  Funduszu  Inwestycji

Lokalnych w kwocie 850.000 zł),

• remont  drogi  w  Tuszynie (koszt:  832.000  zł,  dofinansowanie  z  Rządowego  Funduszu

Rozwoju Dróg w wysokości 70% wartości),

• remont  drogi  w  Kiełczynie,  którego  zakończenie  planowane  jest  do  10  lipca  2022
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roku (koszt:  875.000  zł,  dofinansowanie  z  Rządowego  Funduszu  Rozwoju  Dróg

w wysokości 70% wartości),

• modernizację drugiego etapu drogi Podlesie-Ruszkowice (276.000 zł),

• budowę chodnika w Ostroszowicach (59.000 zł),

• budowę chodnika w Piławie Górnej przy ulicy Chrobrego (65.000 zł),

• budowę chodnika w Piskorzowie (40.000 zł),

• podpisanie  umów  na  doświetlenie  przejść  dla  pieszych  w  Olesznej,  Niemczy

i Jaźwinie (dofinansowanie w wysokości 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

• przebudowa drogi powiatowej nr 3007D na odcinku Bielawa-Kietlice o długości 2180 mb

wraz  z  budową  pętli  autobusowej  w  Bielawie  (koszt:  5.707.153,84  zł,  dofinansowanie

z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości

95% wartości).

Jednocześnie powiat dzierżoniowski wykonał dokumentację projektową, która umożliwi realizację

kolejnych  inwestycji  drogowych oraz  ubieganie  się  o  środki  zewnętrzne  na  ich  sfinansowanie.

Wykonana została dokumentacja na przebudowę ulicy Piastowskiej w Piławie Górnej. Oprócz tego

powstały  projekty  dotyczące  budowy  chodników  w  Dobrocinie  i  Jędrzejowicach

oraz na przebudowę przepustu w Uciechowie i budowę mostu drogowego w Ostroszowicach.
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VI Ochrona zdrowia publicznego 
i bezpieczeństwo

2021 rok ponownie  stał  pod znakiem walki  z  pandemią  COVID-19.  W związku  z  tym

powiat  dzierżoniowski  zrealizował  wiele  zadań  z  uwzględnieniem  potrzeb  związanych

z ograniczeniem  rozprzestrzeniania  się  koronawirusa.  Niemniej  w  minionym  roku  działalność

powiatu była dużo szersza i swym zasięgiem obejmowała dużo więcej obszarów, niż tylko walkę

z pandemią.  

1. Ochrona zdrowia publicznego

1.1 NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie wykonał wiele ważnych inwestycji, które poprawiają standard

leczenia oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Wśród nich należy wymienić:

• zakończenie  budowy  dodatkowego  zbiornika  na  tlen  medyczny  wraz  z  infrastrukturą

drogową,

• wymianę drzwi w oddziale internistycznym/covidowym,
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• modernizację  pomieszczeń  Laboratorium  na  potrzeby  zmiany  lokalizacji  Pracowni

Serologii,

• budowę ogrodzenia od strony ul. Cichej,

• zakup aparatu AngioOCT do Oddziału okulistycznego,

• wdrożenie  elektronicznej  dokumentacji  medycznej  wynikające  z  ustawy  o  systemie

informacji w ochronie zdrowia,

• kontynuacja  informatyzacji  Spółki,  w  tym  zakup  kolejnych  modułów  oprogramowania

InfoMedica; zmiana oprogramowania na System AMMS,

• uruchomienie sieci bezprzewodowej dla pacjentów.

Oprócz  tego szpital  rozbudował  instalację  tlenową i  sprężonego powietrza,  zainstalował

przepływowe dezynfektory powietrza i przebudował budynek fizjoterapii na potrzeby izolatorium

dla  pacjentów  z  COVID-19.  Ważną  inwestycją  była  budowa  dodatkowego  zbiornika  na  tlen

medyczny wraz z infrastrukturą drogową oraz instalacja nowego tomografu komputerowego wraz

z kontenerem na terenie placówki.
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W 2021 roku Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie pozyskał środki zewnętrzne na poniższe zadania:

• realizacja  projektu  dofinansowanego  z  Funduszy  Europejskich  „Zapewnienie

bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo

– leczniczych  i  hospicjów na  czas  COVID-19” w ramach drugiego  naboru  do  projektu

grantowego – kwota kwalifikowalna – 115.732,58 zł;

• realizacja  projektu  dofinansowanego  z  Funduszy  Europejskich  „Przeciwdziałanie

wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 – 3” w partnerstwie z innymi

szpitalami – kwota kwalifikowana – 412.706,53 zł;

• dofinansowanie z Fundacji Salus Pro Familia – 5.000 zł;

Warto  dodać,  że  Szpital  pozyskał  dotację  z  budżetu  państwa  na  inwestycje  i  zakupy

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę instalacji

tlenowej w wysokości 320 000,00 zł, która została przekazana za pośrednictwem Powiatu.

1.2 Zadania koordynowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Spraw 
Obywatelskich

W roku 2021 realizowane były działania dotyczące przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania

zagrożenia epidemiologicznego w powiecie dzierżoniowskim, a w szczególności:
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• organizowanie spotkań w ramach PZZK;

• prowadzenie  działań  informacyjnych  dla  społeczności  w  zakresie  bieżącej  sytuacji

pandemicznej;

• współorganizacja  Punktu  Szczepień  Powszechnych  oraz  mobilnych  punktów  szczepień

przeciw COVID-19 w powiecie dzierżoniowskim;

• obsługa  infolinii   Powiatowe  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  Starosty

Dzierżoniowskiego;

• dystrybucja środków ochrony osobistej;

• prowadzenie kampanii informacyjnej promującej szczepienia przeciw COVID-19;

• przygotowywanie  cyklicznych  raportów  w  zakresie  bieżącej  sytuacji  epidemiologicznej

oraz przebiegu procesu szczepień.

• dystrybucja  materiałów  informacyjnych  dotyczących  promowania   szczepień  przeciw

COVID-19.W roku 2021 prowadzono we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej

Straży  Pożarnej  w  Dzierżoniowie  dystrybucję  środków  ochrony  osobistej  w  zakresie

zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.  

• W  tym  okresie  rozdysponowano  wśród  placówek  oświatowych,  żłobków,  przedszkoli,

jednostek organizacyjnych powiatu, placówek podstawowej opieki zdrowotnej, organizacji

pozarządowych, służb, inspekcji i straży:

• 12.000 litrów płynów do dezynfekcji;

• 450.000 sztuk maseczek ochronnych; 

• 8.300 sztuk fartuchów ochronnych;

• 1.220 paczek rękawiczek ochronnych;

• 1.200 sztuk gogli ochronnych.

1.3 Dom Pomocy Społecznej w Bielawie
Dom Pomocy Społecznej w Bielawie wraz z filią w Niemczy jest  domem dla osób przewlekle

somatycznie chorych i  świadczy swoim mieszkańcom usługi opiekuńcze polegające na udzieleniu

pomocy w podstawowych czynnościach  życiowych,  pielęgnacji  i  pomocy w załatwianiu  spraw

osobistych.  Ponadto DPS zapewnia usługi  wspomagające związane z  podnoszeniem sprawności

i aktywizowaniem oraz z zaspokajaniem potrzeb religijnych i kulturalnych.

Zgodnie  z  celem pod  nazwą  „Wspieranie  inicjatyw  mających  na  celu  zwiększenie  aktywności

życiowej i społecznej  osób niepełnosprawnych oraz starszych”, zawartym w Powiatowej Strategii
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Rozwiązywania  Problemów  Społecznych na  lata  2018-2025,  aby  przeciwdziałać  wykluczeniu

społecznemu oraz izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, zorganizowano 24 różnego rodzaju

imprezy integracyjne (w Bielawie oraz w Niemczy); warsztaty, konkursy, spartakiady, spotkania

ze społecznością lokalną. 

Ze  względu  na  trwającą  pandemię  i  związaną  z  tym konieczność  zapewnienia  bezpieczeństwa

zdrowotnego  mieszkańcom  DPS,  imprezy  z  udziałem  gości  z  zewnątrz  odbywały  się  jedynie

na terenie otwartym przy aktualnie niskim wskaźniku zachorowalności na COVID-19 w naszym

powiecie. 

Systematycznie  w  ciągu  całego  2021  roku  pracownicy  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Bielawie

świadczyli mieszkańcom pomoc w zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze

oraz  sprzęt  rehabilitacyjny.  Mieszkańcy  uzyskali  dofinansowanie  m.in.  do  materacy

przeciwodleżynowych  –  43  szt.,  wózków  inwalidzkich  –  2  szt.,  pionizatorów  –  3  szt.,  protez

zębowych 3 szt., okularów – 3 szt. 

W celu ciągłego podnoszenia jakości usług w DPS realizowano szkolenie kadr zajmujących się

opieką  nad  osobami  niepełnosprawnymi.  Pracownicy  DPS  uczestniczyli  w  następujących

szkoleniach: 

• Afazja i jej rodzaje. Metody pracy z mieszkańcem z afazją. – 26 osób,

• Choroby  otępienne:  objawy,  przyczyny  leczenie.  Metody  pracy  z  mieszkańcem

dementywnym – 27 osób,

• Zachowania agresywne w wieku podeszłym – przyczyny, leczenie. Metody postępowania

z mieszkańcem przejawiającym agresję – 37 osób

• Depresja – metody pracy z mieszkańcem – 40 osób.

Dom  Pomocy  Społecznej  w  Bielawie  w  2021  roku,  w  ramach  przeciwdziałania  COVID-19,

realizował projekt z udziałem środków unijnych i środków z budżetu państwa na łączną kwotę

97.382,44  złotych,  pn.:  „Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  opieki  pacjentom  oraz  bezpieczeństwa

personelowi  zakładów  opiekuńczo-leczniczych,  domów  pomocy  społecznej,  zakładów

pielęgnacyjno-leczniczych i hospicjów na czas COVID-19".

W celu  utrzymania  standardu placówki,  a  także  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  mieszkańcom

oraz innym użytkownikom budynków wykonano:

• remont części dachu budynku DPS w Bielawie (35 424,00 złotych) – budżet powiatu,

• remont instalacji odgromowej w DPS- Filii w Niemczy (10 470,00 złotych) – realizacja

zadania z została sfinansowana w 50% z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu  Wojewódzkiego
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we Wrocławiu.

Ponadto w 2021 roku pozyskano darowizny rzeczowe na łączną kwotę 71.253,20 złotych (środki

ochrony indywidualnej, pościel jednorazowa, środki dezynfekcyjne, słodycze, kosmetyki).

1.4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w 
Dzierżoniowie

1.4.1 Piecza zastępcza

Centrum realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ponadto pełni

rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, tak więc zajmuje się kompleksowo organizowaniem

opieki dla dzieci pozbawionych opieki rodziców, podejmuje działania mające na celu pozyskiwanie

kandydatów do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej,  przygotowuje kandydatów do pełnienia tej

funkcji,  zapewnia  wsparcie  istniejącym  rodzinom  zastępczym  oraz  dzieciom  w  nich

przebywającym,  a  także  podejmuje  działania  w  celu  stabilizowania  sytuacji  dzieci.  Ponadto

do zadań  Centrum  należy  wypłata  świadczeń  należnych  rodzinom  zastępczym  oraz  osobom

opuszczającym pieczę zastępczą. 

Rodzinna piecza zastępcza 

W 2021 roku w Powiecie  Dzierżoniowskim funkcjonowały następujące formy rodzinnej  pieczy

zastępczej: 

• rodziny zastępcze spokrewnione, 

• rodziny zastępcze niezawodowe, 

• rodziny zastępcze zawodowe, w tym w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego,

• rodzinne domy dziecka. 

Tab. 2 Liczba rodzin zastępczych oraz liczba dzieci, w tym osób pełnoletnich objętych pieczą 
zastępczą według stanu na 31.12.2021 r. 

Wyszczególnienie Liczba rodzin zastępczych Liczba dzieci
Rodziny zastępcze spokrewnione 73 106
Rodziny zastępcze niezawodowe 37 45
Rodziny zastępcze zawodowe 3 8
Rodziny zastępcze zawodowe pełniące 
funkcję pogotowia rodzinnego

3 9

Rodzinne domy dziecka 4 30
OGÓŁEM 120 198

Tab. 3 Liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka powstałych i rozwiązanych
Wyszczególnienie Powstałe w okresie

sprawozdawczym
Rozwiązane w okresie

sprawozdawczym
Rodziny zastępcze spokrewnione 13 19
Rodziny zastępcze niezawodowe 3 10
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Wyszczególnienie Powstałe w okresie
sprawozdawczym

Rozwiązane w okresie
sprawozdawczym

Rodziny zastępcze zawodowe 0 1
Rodziny zastępcze zawodowe pełniące 
funkcję pogotowia rodzinnego

0 0

Rodziny zastępcze zawodowe 
specjalistyczne

0 0

Rodzinne domy dziecka 0 0
Ogółem 16 30

W wyniku realizacji postanowień sądu, w okresie sprawozdawczym do wszystkich form rodzinnej

pieczy zastępczej  przybyło  46  małoletnich.  Przed ukończeniem 18.  roku życia  rodzinną  pieczę

zastępczą opuściło 39 dzieci, a po 18 roku życia – 22 osoby.

Finansowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka odbywa się na podstawie Ustawy

z dnia  9  czerwca  2011  roku  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej.  Wysokość

świadczenia  na  pokrycie  kosztów  utrzymania  dziecka  w  rodzinie  zastępczej  uzależniona  jest

od stopnia  pokrewieństwa  oraz  stanu  zdrowia  dziecka.  Ponadto  kwoty  przysługujące  rodzinom

zastępczym na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu

dziecka,  podlegają  waloryzacji  wskaźnikiem cen towarów i  usług  konsumpcyjnych ogłaszanym

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ostatni raz waloryzacja taka nastąpiła w czerwcu

2021 roku. Wysokość świadczeń od tego czasu wyglądała następująco:

• na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej do dnia 31 maja 2021 roku

694,00 zł miesięcznie, a od dnia 1 czerwca 2021 roku 746,00 zł miesięcznie;

• na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym

domu dziecka do dnia 31 maja 2021 roku 1052,00 zł miesięcznie, a od dnia 1 czerwca 2021

roku 1 131,00 zł miesięcznie.

W 2021 roku na comiesięczną pomoc dla rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 2.228.362,46 zł. 

Ponadto  rodzinom  zastępczym  oraz  prowadzącym  rodzinne  domy  dziecka,  do  świadczenia

na pokrycie  kosztów  utrzymania  dziecka  przysługuje  dodatek  w  wysokości  500,00  zł  zwany

„dodatkiem wychowawczym”.

W 2021 roku na ten cel wydatkowano kwotę 1.019.745,86 zł.

Rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka przysługuje dodatek na dziecko

legitymujące  się  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  lub  orzeczeniem  o  znacznym  lub

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.  Dodatek  wynosił  do 31 maja  2021 roku 211,00 zł

miesięcznie, a od 1 czerwca 2021 roku (waloryzacja) wynosi 227,00 zł miesięcznie. 

Tab.4. Zestawienie świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka
Rodzaj świadczenia Liczba Ogólna kwota wypłaconych
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świadczeń świadczeń w 2021 r.
Dodatek z tytułu niepełnosprawności 263 56 492,24 zł
Świadczenie jednorazowe na przyjęcie dziecka 18 21 524,70 zł
Świadczenie związane z wystąpieniem zdarzeń losowych 6 7 087,60 zł
Dofinansowanie do wypoczynku 34 33 400,00 zł

Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego 
bądź domu jednorodzinnego

26 86 412,42 zł

Środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i 
nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i 
wychowaniem dziecka oraz funkcjonowaniem 
rodzinnego domu dziecka

2 6 521,75 zł

Ogółem 349 211 438,71 zł

PCPRiOZ ponosi koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza naszym

powiatem (dzieci, które przed umieszczeniem w pieczy zastępczej mieszkały na terenie Powiatu

Dzierżoniowskiego). W ubiegłym roku na ten cel wydatkowano kwotę 93.099,18 zł. 

Rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka w 2021 roku przysługiwał również

bon turystyczny. Polski Bon Turystyczny przyznawany był na każde dziecko, na które przysługuje

świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy „Rodzina 500 plus”. Bon był przyznawany

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie danych przekazanych przez PCPRiOZ.

Zawodowe rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymują wynagrodzenie

za pełnienie tej funkcji. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od formy sprawowanej opieki,

ilości i wieku dzieci, doświadczenia oraz stażu. Na ten cel w 2021 roku przeznaczono kwotę: 

• wynagrodzenia  (wraz  z  pochodnymi)  dla  zawodowych  rodzin  zastępczych,  w  tym  dla

pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 342.416,93 zł (7 rodzin), 

• wynagrodzenia  (wraz  z  pochodnymi)  osób  prowadzących  rodzinne  domy  dziecka  –

218.69,36 zł (4 rodzinne domy dziecka).

W  rodzinie  zastępczej  zawodowej,  w  której  przebywa  więcej  niż  3  dzieci  oraz

w  rodzinnym  domu  dziecka,  w  którym  przebywa  więcej  niż  4  dzieci,  zatrudnia  się  osobę

do pomocy  przy  sprawowaniu  opieki  nad  dziećmi  i  przy  pracach  gospodarskich.  Na  ten  cel

wydatkowano kwotę 98.059,97 zł.

Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka mają prawo do czasowego

niesprawowania  opieki  nad  dzieckiem  w  związku  z  wypoczynkiem,  w  wymiarze  30  dni

kalendarzowych  w  okresie  12  miesięcy.  W  okresie  czasowego  niesprawowania  opieki  nad

dzieckiem w związku m. in. wypoczynkiem, o którym mowa powyżej lub w związku z udziałem

w szkoleniach lub pobytem w szpitalu oraz w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych trudności lub

zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci umieszczone w tych

rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka trafiają do rodzin pomocowych. Rodzinom
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pomocowym w tym okresie przysługuje wynagrodzenie oraz świadczenia i dodatki przysługujące

rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka na dane dziecko. W ubiegłym roku

5 dzieci z dwóch rodzin zawodowych i 15 dzieci z dwóch rodzinnych domów dziecka, przebywało

w 9  rodzinach  pomocowych.  Kwota  przeznaczona  na  wynagrodzenia  dla  rodzin  pomocowych

wynosiła 12 452,00 zł.

Nad  rodzinami  zastępczymi  i  prowadzącymi  rodzinne  domy  dziecka  opiekę  sprawują

koordynatorzy  rodzinnej  pieczy  zastępczej  praz  pracownicy  socjalni.  W 2021  roku  PCPRiOZ

pozyskał  dodatkowe środki  zewnętrzne  na  realizację  zadań.  Mowa o  przyznaniu  dodatków dla

pracowników socjalnych w wysokości 250,00 zł (do 29 maja 2021 r.), a od 30 maja 2021 roku

w wysokości  400,00  zł  miesięcznie.  Na  dodatek  dla  pracownika  socjalnego  pozyskano  środki

w wysokości 7.708,10 zł, z czego wydatkowano kwotę 7.707,29 zł.

W roku 2021 przeprowadzono 12 kontroli rodzin zastępczych, w tym: 

• 4 w rodzinach spokrewnionych, 

• 4 w rodzinach niezawodowych, 

• 3 w rodzinach zawodowych,

• 1 w rodzinnym domu dziecka.  

Odpłatność  rodziców  biologicznych  za  pobyt  dzieci  w  rodzinnej  i  instytucjonalnej

pieczy zastępczej oraz ZOL

Na  podstawie  dobrowolnych  wpłat  rodziców  oraz  opłat  ściągniętych  przez  Urząd  Skarbowy

lub komornika,  w 2021 roku uzyskano 58.150,10 zł.  Część tej  kwoty w wysokości 4.344,59 zł

PCPRiOZ  musiał  przesłać  właściwym  gminom,  jako  należny  im  dochód.  Zatem  jako  dochód

powiatu pozostała kwota wynosi 53.805,51 zł (należność główna 49 593,53 zł, koszty upomnień

122,81 zł oraz odsetki 4.089,17 zł).
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• Odpłatność  gmin  za  pobyt  dziecka w pieczy  zastępczej  lub Zakładzie  Opiekuńczo-

Leczniczym:

Tab. 5 Wysokość odpłatności poniesionej przez gminy w roku 2021 za pobyt dzieci w pieczy 
zastępczej

Gmina Opłata za rodzinną
pieczę zastępczą

Opłata za
instytucjonalną
pieczę zastępczą

Opłata za ZOL Łącznie opłata
poniesiona przez

gminy

Bielawa 457 236,09 zł 623 781,89 zł nie dotyczy 1 081 017,98 zł

Dzierżoniów – 
gmina miejska

234 015,01 zł 345 743,77 zł 24 289,16 zł 604 047,94 zł

Dzierżoniów -
gmina wiejska

22 675,39 zł 98 071,19 zł nie dotyczy 120 746,58 zł

Pieszyce 59 628,13 zł 69 480,83 zł nie dotyczy 129 108,96 zł

Niemcza 71 420,29 zł 25 229,66 zł nie dotyczy 96 649,95 zł

Piława Górna 118 129,46 zł 97 051,15 zł nie dotyczy 215 180,61 zł

Łagiewniki 47 989,66 zł 66 884,85 zł nie dotyczy 114 874,51 zł

Łącznie: 1 011 094,03 zł 1 326 243,34 zł 24 289,16 zł 2 361 626,53 zł

Wsparcie dla osób usamodzielnianych z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Usamodzielniany to osoba opuszczająca po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny

dom  dziecka,  placówkę  opiekuńczo-wychowawczą  lub  regionalną  placówkę  opiekuńczo-

terapeutyczną, w  przypadku,  gdy  umieszczenie  w  pieczy  zastępczej  nastąpiło  na  podstawie

orzeczenia sądu. 

Proces  usamodzielnienia  rozpoczyna  się  na  rok  przed  osiągnięciem  pełnoletności  przez  osobę

usamodzielnianą  i  w  zależności  od  sytuacji  życiowej  wychowanka,  może  trwać  najpóźniej

do momentu osiągnięcia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.

Na pomoc dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

wydatkowano odpowiednio: 

 pomoc na kontynuowanie nauki dla 29 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych –

174.990,69 zł,           

 pomoc na  usamodzielnienie  dla  13 pełnoletnich  wychowanków rodzin  zastępczych oraz

rodzinnych domów dziecka – 66.610,00 zł,

 pomoc  na  zagospodarowanie  dla  14  pełnoletnich  wychowanków  rodzin  zastępczych
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i rodzinnych domów dziecka – 40 609,00 zł.

Na  pomoc  dla  usamodzielnianych  wychowanków  placówki  opiekuńczo-wychowawczej

wydatkowano odpowiednio: 

 pomoc na kontynuowanie nauki dla 14 osób pełnoletnich wychowanków - 63 696,63 zł, 

 pomoc na usamodzielnienie dla 5 pełnoletnich wychowanków - 35 214,00 zł,

 pomoc na zagospodarowanie dla 5 pełnoletnich wychowanków - 26 200,00 zł.

1.4.2 Wsparcie dla osób usamodzielnianych opuszczających inne specjalistyczne 
placówki i instytucje

Centrum  realizuje  także  zadania  wynikające  z  ustawy  o  pomocy  społecznej  w  związku

z usamodzielnieniem się  osób  opuszczających:  dom pomocy  społecznej  dla  dzieci  i  młodzieży

niepełnosprawnych  intelektualnie,  dom  dla  matek  z  małoletnimi  dziećmi  i  kobiet  w  ciąży,

schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny

ośrodek  wychowawczy,  młodzieżowy  ośrodek  socjoterapii  oraz  młodzieżowy  ośrodek

wychowawczy. 

W minionym roku PCPRiOZ udzieliło pomocy: 

 na usamodzielnienie (1 osobie) na kwotę 1.763,00 zł,

 na zagospodarowanie w formie rzeczowej (2 osoby) na  łączną kwotę 4.049,00 zł (1.850

zł + 2.199 zł).

1.4.3 Mieszkania chronione

Mieszkanie  chronione  jest  formą  pomocy  społecznej  przygotowującą  pod  opieką  specjalistów

osoby  tam  przebywające  do  prowadzenia  samodzielnego  życia  lub  wspomagającą  te  osoby

w codziennym funkcjonowaniu. Powiat Dzierżoniowski w swoim zasobie posiada dwa mieszkania

chronione. Zostały one utworzone 1 marca 2020 roku i są prowadzone przez Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.

Mieszkania znajdują się w Piławie Górnej przy ulicy Szkolnej 6 (budynek Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego). Każde z mieszkań składa się z 3 pokoi, kuchni i łazienki. Mieszkania

wyposażone są  w instalację  wodno-kanalizacyjną,  elektryczną,  centralnego ogrzewania,  C.W.U.

podłączone do instalacji  wewnętrznych budynku oraz wentylację grawitacyjną.  W mieszkaniach

znajdują  się  niezbędne  meble  oraz  podstawowy sprzęt  gospodarstwa domowego.  Obie  kuchnie

wyposażone są w lodówkę, zlewozmywak, szafki, płytę indukcyjną z piekarnikiem, zmywarkę, stół

i  krzesła.  W  łazienkach  znajduje  się  prysznic,  pralka,  toaleta  i  umywalka.  Każdy  z  pokoi

wyposażony  jest  w  łóżko/łóżka,  szafkę  nocną/szafki  nocne,  biurko,  krzesło,  lampy  i  szafy
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do przechowywania  ubrań.  Mieszkania  przeznaczone  są  obecnie  dla  10  osób.  Na  wyposażeniu

mieszkań znajduje się również laptop do dyspozycji usamodzielnianych. Usamodzielniani dostają

po zamieszkaniu również ręczniki, pościel i środki czystości. Na dalszym etapie zamieszkania sami

są zobowiązani do zaopatrywania się w niezbędne środki. Od 1 lipca 2021 roku z pomocy poprzez

umieszczenie  w  mieszkaniu  chronionym korzysta  jedna  osoba  usamodzielniana,  która  opuściła

rodzinną  pieczę  zastępczą.  Ponadto  Powiat  Dzierżoniowski,  na  mocy  zawartego  porozumienia,

zapewnia 1 miejsce w mieszkaniu chronionym dla usamodzielnianego pochodzącego z powiatu

średzkiego. 

1.4.4 Cudzoziemcy i repatrianci

W 2021 roku PCPRiOZ w Dzierżoniowie nie udzielało pomocy na pokrycie kosztów przejazdu,

zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla repatriantów.

Zgodnie  z  art.  91  ustawy z  dnia  12  marca  2004r.  o  pomocy społecznej  cudzoziemcowi,  który

uzyskał w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, udziela się pomocy.

W 2021 r. Centrum wypłaciło kwotę 3.715,20 zł tytułem świadczenia pieniężnego na utrzymanie

dla 1 cudzoziemca, który uzyskał ochronę uzupełniającą. Była to kontynuacja wypłaty świadczenia

przyznanego przez Starostę Dzierżoniowskiego w 2020 roku. 

W 2021  r.  PCPRiOZ  w  Dzierżoniowie  wypłacił  też  świadczenia  przyznane  przez  Wojewodę

Dolnośląskiego  dla  posiadaczy  Karty  Polaka  osiedlających  się  na  terenie  Powiatu

Dzierżoniowskiego.  Wypłacono  świadczenia  pieniężne  przeznaczone  na  częściowe  pokrycie

kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w łącznej

kwocie 25 740,00 zł (2 osoby).

1.4.5 Wsparcie osób niepełnosprawnych 

Realizacja zadań finansowych z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i  Ochrony  Zdrowia  w  2021  roku  realizowało  zadania

finansowane  ze środków  PFRON  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej.  W  dniu

23.02.2021 roku Powiat otrzymał środki zgodnie z algorytmem na realizację zadań w wysokości

3.904.499,00  zł,  które  zostały  rozdzielone  na  poszczególne  zadania  zgodnie  z  uchwałą  Rady

Powiatu Nr XXXVIII/209/21 z 30.03.2021 roku. 

Ostateczny  plan  finansowy na  realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej

w 2021 roku został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/259/21 z 21.12.2021 roku.
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Tab.6 Podział środków finansowych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej

L.p Rodzaj zadania Kwota Kwota 
wydatkowana

1. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej (art.10a ustawy) 2 061 120 zł 2 051 685 zł

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art.35a 
ust.1 pkt7 lit. c ustawy)

1 515 337 zł 1 515 314 zł

3. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych (art.35a ust.1 pkt7 lit. b ustawy) 11 831 zł 11 831 zł

4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w 
komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art.35a 
ust.1 pkt7 lit. d ustawy)

316 211 zł 316 211 zł

Zgodnie  z  ustawą  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób

niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w imieniu Starosty

zrealizowało zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w poniższym zakresie.

• Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Przez  cały  okres  2021  roku  w  ramach  likwidacji  barier  architektonicznych  wpłynęło

37 wniosków (w tym 2 wnioski dotyczące dzieci) na łączną kwotę 546.414,00 zł (w tym 38.500 zł

dla dzieci). 

Podpisano  24  umowy  na  kwotę  158.092,00  zł,  natomiast  zrealizowano  22  umowy.  W czasie

realizacji  umów dwie  osoby  zmarły.  Dlatego  też  wypłacona  kwota  była  niższa  od  przyznanej

i łącznie  wyniosła  122.956,00 zł.  Złożone wnioski  dotyczyły  przede  wszystkim przystosowania

łazienki do potrzeb osób mających trudności w poruszaniu się.

• Dofinansowanie likwidacji barier technicznych

W 2021 roku złożono 53 wnioski  (3 dotyczyły  dzieci)  na  łączną  kwotę 274.354,00 zł  (w tym

21.439,00  zł  dla  dzieci).  Wnioski  te  dotyczyły  przede  wszystkim  dofinansowania  do  zakupu

rowerów  trójkołowych,  przyrządów  ułatwiających  korzystanie  z  toalety  i  łazienki,  łóżek

rehabilitacyjnych,  urządzenia  wspomagającego  chodzenie  i  wymiany  ogrzewania  węglowego

na ogrzewanie gazowe. 

Podpisano 49 umów na kwotę 136.347,00 zł (w tym 3 umowy dotyczyły dzieci – 8.140,00 zł). 

W związku z niższymi kwotami rozliczeniowymi i  rezygnacją dwóch osób z realizacji  umowy,

wypłacona kwota dofinansowania była niższa od przyznanej i wyniosła 115.812,00 zł. 

• Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

W 2021 roku złożono 31 wniosków na kwotę 146.430,00 zł (w tym 19 wniosków dotyczyło dzieci

na kwotę 96.143,00 zł).  Dotyczyły one głównie dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego
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z osprzętem i laptopów, systemów „MÓWIK” wraz z tabletem oraz komunikatorów wzrokowych. 

Podpisano 30 umów na kwotę 82.619,00 zł (w tym 19 umów dotyczących dzieci – 53 438,00 zł).

Tak  jak  w  przypadku  likwidacji  barier  technicznych,  kwoty  rozliczeniowe  były  niższe  niż

w umowie. Należy dodać, że dwie osoby zrezygnowały z realizacji podpisanych umów, dlatego też

wypłacona kwota to 77.443,00 zł. 

• Zaopatrzenie  osób  niepełnosprawnych  w  przedmioty  ortopedyczne  i  środki

pomocnicze

Jest  to  program  realizowany  przy  współpracy  z  Narodowym  Funduszem  Zdrowia  (w  części

finansowany  z  środków  NFZ).  Cieszy  się  on  bardzo  dużym  zainteresowaniem  wśród  osób

niepełnosprawnych, o czym świadczy liczba korzystających z tej formy pomocy. 

W 2021 roku z dofinansowania skorzystało 1.177 osób dorosłych i 67 dzieci. Wypłacono kwotę

1.513.794,00 zł,  w tym 157.533,00 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. W przypadku

dzieci  dofinansowanie  dotyczyło  zakupu  m.in.:  aparatów  słuchowych,  obuwia  ortopedycznego,

wózków inwalidzkich, pionizatorów, a także pieluchomajtek i cewników.

• Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

W ramach tego zadania osoby niepełnosprawne mogły składać wnioski o dofinansowanie zakupu

sprzętu  rehabilitacyjnego.  Wnioski  dotyczyły  zakupu  m.in.  roweru  stacjonarnego,  rotora

do ćwiczenia rąk i nóg. W okresie sprawozdawczym złożono 3 wnioski na kwotę 2.624,00 zł. 

Podpisano  3  umowy  na  kwotę  2.144,00  zł.  Jedna  osoba  zrezygnowała  z  realizacji  podpisanej

umowy i dlatego wypłacona kwota była niższa i wyniosła 1.520,00 zł.

• Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych

Na  realizację  zadania  wpłynęło  15  wniosków.  W  związku  z  występującą  pandemią  jedna

organizacja  zrezygnowała  z  dofinansowania  jeszcze  przed  podpisaniem  umowy.  Podpisano  14

umów na kwotę 12.280,00 zł. Wypłacona kwota to 11.831,00 zł i jest niższa od przyznanej, co jest

wynikiem rozliczeń organizacji (wykorzystano dofinansowanie w niższej kwocie lub dany zakup

nie został uznany w ramach dofinansowania).

• 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. 

W 2021 roku kwota przeznaczona na działalność obu warsztatów wyniosła 2.290.134,00 zł, z czego
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2.061.120,00  zł  stanowiły  środki  PFRON,  a  229.014,00  zł  stanowiły  środki  własne  Powiatu

Dzierżoniowskiego. 

1.4.6 Opieka wytchnieniowa

W  2021  roku  członkowie  rodzin  i  opiekunowie  osób  niepełnosprawnych  korzystali

ze specjalistycznego  poradnictwa w ramach  programu „Opieka  wytchnieniowa” –  edycja  2021,

realizowanego  przez  Ministerstwo  Rodziny  i  Polityki  Społecznej  ze  środków  Funduszu

Solidarnościowego.

Głównym  celem  Programu  było  wsparcie  członków  rodzin  bądź  opiekunów  sprawujących

bezpośrednią opiekę nad:

• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia,

• osobami  z orzeczeniem  o znacznym  stopniu  niepełnosprawności  oraz orzeczeniami

równoważnymi.

Program skierowany był do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci

doraźnej,  czasowej  przerwy  w  sprawowaniu  bezpośredniej  opieki  nad  dziećmi  z  orzeczeniem

o niepełnosprawności,  a także  nad  osobami  ze  znacznym  stopniem  niepełnosprawności

oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Program był realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie

członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem

o niepełnosprawności  lub  osobami  ze znacznym  stopniem  niepełnosprawności/osobami

z orzeczeniem  równoważnym,  możliwość  skorzystania  ze specjalistycznego  poradnictwa

psychologicznego  oraz wsparcia  w zakresie  nauki  pielęgnacji,  rehabilitacji,  dietetyki.  Program

pozwolił  opiekunom  osób  niepełnosprawnych  przez  wsparcie  psychologiczne  na  wzmocnienie

osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych z ciągłym

sprawowaniem opieki. Udział w programie przyczynił się do podniesienia kompetencji dotyczących

wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia

działań  rehabilitacyjnych  w warunkach  domowych  oraz objęcie  specjalistycznym  poradnictwem

w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z założeniami programu ze wsparcia  skorzystało 10 członków rodzin bądź opiekunów

dorosłych  osób  niepełnosprawnych  oraz  10  osób  będących  członkami  rodzin  bądź  opiekunami

dzieci. Łącznie skorzystano z 200 godzin wsparcia..

1.4.7 Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

W 2021 roku PCPRiOZ realizowało Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”
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– edycja 2021. Celem programu było wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego

wsparcia  przy wykonywaniu  czynności dnia codziennego, pomoc uczestnikom w funkcjonowaniu

w życiu  społecznym,  ograniczanie  skutków  niepełnosprawności,  stymulacja  do podejmowania

aktywności  na różnych  szczeblach  życia  codziennego.  Program  miał  również  na celu

przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Program był finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu

Solidarnościowego. 

W programie udział wzięło 70 osób niepełnosprawnych (w tym 43 osoby dorosłe ze znacznym

stopniem niepełnosprawności, 15 osób dorosłych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

i 12 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności).

Na realizację programu wydatkowano łącznie 619.428,47 zł, z czego:

• na usługi asystenta – 604.599,19 zł;

• na zakup środków ochrony osobistej – 2.052,27 zł;

• na koszty dojazdu własnym transportem – 11.947,93 zł;

• na zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, sportowe – 829,08 zł.

1.4.8 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.

Tab. 7 Moduły, obszary, zadania, formy, zakres pomocy i adresaci programu „Aktywny 
samorząd”

Formy i zakres pomocy Adresaci

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu

• znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności lub orzeczenie o 
niepełnosprawności (do 16 roku życia),

• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej 
lub zatrudnienie,

• dysfunkcja narządu ruchu

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy • znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności,

• wiek aktywności zawodowej,
• dysfunkcja narządu ruchu,

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy • znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności,

• wiek aktywności zawodowej,
• dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu 

wymagającym korzystanie z usług tłumacza 
języka migowego, 

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do • znaczny lub umiarkowany stopień 
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Formy i zakres pomocy Adresaci

posiadanego samochodu niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja narządu słuchu,

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogramowania

• znaczny stopień niepełnosprawności lub 
orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku 
życia),

• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej 
lub zatrudnienie,

• dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu 
wzroku,

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w 
ramach programu sprzętu elektronicznego i 
oprogramowania 

• Beneficjenci pomocy w Obszarze B 

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogramowania

• umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja narządu wzroku

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogramowania

• znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności lub orzeczenie o 
niepełnosprawności (do 16 roku życia),

• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej 
lub zatrudnienie,

• dysfunkcja narządu słuchu i trudnościami w 
komunikowaniu się za pomocą mowy, 

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego
sprzęty elektronicznego, zakupionego w ramach programu

• znaczny stopień niepełnosprawności lub 
orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku 
życia)

• pomoc udzielona w Zadaniach 1,3 i 4

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym

• znaczny stopień niepełnosprawności lub 
orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku 
życia),

• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej 
lub zatrudnienie,

• zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinia 
eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności 
do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia 
udzielonego w programie, 

• dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne 
poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o
napędzie ręcznym, 

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 
zapewnienie opieki dla osoby zależnej

• znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności,

• aktywność zawodowa,
• pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.
• znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności,
• nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej 

lub kolegium lub przewód doktorski otwarty 
poza studiami doktoranckimi.

W 2021 roku w ramach programu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony

Zdrowia w Dzierżoniowie złożono:

• 6 wniosków dotyczących Modułu I Obszar A Zadanie 1 (zakup specjalistycznego fotelika

samochodowego dla dziecka i przystosowanie posiadanego samochodu do potrzeb osoby
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poruszającej  się  na  wózku  inwalidzkim)  –  podpisano  6  umów.  Zrealizowano  wszystkie

umowy i wypłacono kwotę 37.727,00 zł;

• 3 wnioski dotyczące Modułu I Obszar A Zadanie 2 (dofinansowanie do kursu prawa jazdy) –

podpisano i zrealizowano 3 umowy, w ramach których wypłacono kwotę 4.275,00 zł;

• 5 wniosków dotyczących Modułu I Obszar B Zadanie 1 (zakup sprzętu komputerowego) –

podpisano 5 umów (w tym 1 umowa dotycząca dziecka; zrealizowano wszystkie umowy,

a wydatkowana kwota to 30.377,00 zł (w tym 7.000,00 zł dla dziecka); 

• 5 wniosków dotyczących Modułu I Obszar B Zadanie 3 (zakup sprzętu komputerowego) –

podpisano 5 umów, które zostały zrealizowane i wypłacono kwotę 22.096,00 zł; 

• 2  wnioski  dotyczące  Modułu  I  Obszar  B  Zadanie  4  (zakup  sprzętu  komputerowego)  –

podpisano 2 umowy. Umowy zostały zrealizowane i wydatkowano kwotę 6.699,00 zł;

• 3 wnioski dotyczące Modułu I Obszar C Zadanie 1 (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie

elektrycznym) – podpisano 2 umowy (w tym 1 dla dziecka). Umowy zostały zrealizowane,

a wydatkowana kwota to 25.760,00 zł. Jeden wniosek został rozpatrzony negatywnie, gdyż

wnioskodawca otrzymał negatywną opinię eksperta PFRON.

• 1 wniosek dotyczący Modułu I  Obszar C Zadanie 2 (utrzymanie sprawności technicznej

wózka  inwalidzkiego  o  napędzie  elektrycznym).  Podpisano  1  umowę,  która  została

zrealizowana i wypłacono kwotę 990,00 zł; 

• 3 wnioski  dotyczące Modułu I  Obszar  C Zadanie 3 (zakup protezy  kończyny,  w której

zastosowano  nowoczesne  rozwiązania  techniczne).  Podpisano  2  umowy.  Do  31.12.2021

roku zrealizowano 1 umowę. Wydatkowana kwota to 25.000,00 zł. Druga umowa zostanie

zrealizowana  w  2022  roku.  Jeden  wniosek  pozostał  bez  rozpatrzenia  z  powodu  zgonu

wnioskodawcy; 

• 4  wnioski  dotyczące  Modułu  I  Obszar  C  Zadanie  5  (zakup  skuterów  inwalidzkich

elektrycznych  lub  oprzyrządowania  elektrycznego  do  wózka  ręcznego)  –  podpisano

4 umowy. Zrealizowano wszystkie umowy i wydatkowano kwotę 26.625,00 zł;

• 3 wnioski dotyczące Modułu I Obszar D (dofinansowanie do przedszkola dla dziecka osoby

niepełnosprawnej). Podpisano i zrealizowano 3 umowy. Wydatkowana kwota  to 12.038,00

zł;

• 45  wniosków  dotyczących  Modułu  II  –  podpisano  45  umów.  Do  31.12.2021  roku

zrealizowano  40  umów.  Wydatkowana  kwota  to  144.176,00  zł.  5  umów  będzie

zrealizowanych w 2022 roku.

• Termin realizacji pozostałych umów i wypłaty dofinansowania upływa 30 marca 2022 roku. 
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1.4.9 Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

W  2021 roku  do  Powiatowego  Zespołu  do  Spraw  Orzekania  o  Niepełnosprawności  

w  Dzierżoniowie  wpłynęło  3.781 wniosków o  ustalenie  niepełnosprawności  lub  stopnia

niepełnosprawności.  Zespół  wydał  3.953 orzeczenia o  niepełnosprawności  i  stopniu

niepełnosprawności, 506 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność  oraz  497 kart

parkingowych.

Szczegółowe  informacje  o  przyjętych  wnioskach  i  wydanych  orzeczeniach  z  uwzględnieniem

podziału na powiaty zawarte zostały w poniższych tabelach. 

Tab.8 Wnioski w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności- osoby po 16. 
roku życia

Lp. Cel złożenia wniosku Powiat
dzierżoniowski

Powiat ząbkowicki Razem

1. Odpowiednie zatrudnienie 466 271 737

2. Szkolenie 0 2 2

3. Uczestnictwo w terapii zajęciowej 15 9 24

4. Konieczność zaopatrzenia w 
przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze

375 169 544

5. Korzystanie z systemu 
środowiskowego wsparcia 
w samodzielnej egzystencji

174 125 299

6. Zasiłek stały 0 0 0

7. Zasiłek pielęgnacyjny 564 471 1 035

8. Korzystanie z karty parkingowej 231 162 393

9. Inne (ulgi i uprawnienia) 169 127 296

Razem 1 994 1 336 3 330

Tab.9 Wnioski w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności- osoby przed 16. 
rokiem życia

Lp. Cel złożenia wniosku Powiat
dzierżoniowski

Powiat ząbkowicki Razem

1. Zasiłek pielęgnacyjny 210 199 409

2. Zasiłek stały 15 7 22

3. Inne 12 8 20

RAZEM 237 214 451

Tab.10 Ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - osoby 
powyżej 16. roku życia

Lp. Wyszczególnienie Powiat dzierżoniowski Powiat ząbkowicki Razem

1 Wydane orzeczenia z 
określeniem stopnia 
niepełnosprawności 

1 602 1 034 2 636

2 Wydane orzeczenia o 222 148 370

45



Lp. Wyszczególnienie Powiat dzierżoniowski Powiat ząbkowicki Razem

niezaliczeniu do osób 
niepełnosprawnych 

3 Wydane orzeczenia o odmowie 
ustalenia stopnia 
niepełnosprawności

81 52 133

4 Ogółem wydane orzeczenia 
(1+2+3)

1 905 1 234 3 139

5 Wydane orzeczenia o zaliczeniu
do osób niepełnosprawnych po 
raz pierwszy

598 330 928

Tab.11 Ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  osoby 
przed 16. rokiem życia

Lp. Wyszczególnienie Powiat dzierżoniowski Powiat ząbkowicki Razem

1 Wydane orzeczenia o odmowie 
ustalenia niepełnosprawności 

2 0 2

2 Wydane orzeczenia o niezaliczeniu 
do osób niepełnosprawnych

53 49 102

3 Wydane orzeczenia o zaliczeniu do 
osób niepełnosprawnych

174 156 330

Tab.12 Ilość wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność z podziałem na 
rodzaj posiadanego przez wnioskodawcę orzeczenia

Lp. Wyszczególnienie Powiat dzierżoniowski Powiat ząbkowicki Razem

1.

Legitymacje wydane osobom przed 
16-tym rokiem życia na podstawie 
ważnych orzeczeń o 
niepełnosprawności

42 11 53

2.

Legitymacje wydane osobom po 16-
tym roku życia na podstawie 
ważnych orzeczeń o stopniu 
niepełnosprawności

310 143 453

3.

Legitymacje wydane osobom 
niepełnosprawnym po 16-tym roku 
życia na podstawie orzeczeń o 
wskazaniach do ulg i uprawnień

0 0 0

RAZEM 352 154 506

Tab.13 Ilość wydanych kart parkingowych
L.p Wyszczególnienie Powiat dzierżoniowski Powiat ząbkowicki Razem

1.
Karty parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych

305 183 488

2. Karty parkingowe dla placówek 8 1 9

Razem 313 184 497

1.4.10 Działania w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ośrodek interwencji kryzysowej 

Pomoc  świadczona  przez  pracowników  OIK  udzielana  jest  zgodnie  z  miesięcznym
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harmonogramem,  w  którym  jest  zawarta  informacja  o  rozkładzie  czasu  pracy  każdego

ze specjalistów  i  zależna  od  ilości  zgłoszeń  oraz  zapotrzebowania  ze  strony  klientów  OIK.

Zaznaczyć należy  również,  że  w ramach Ośrodka Interwencji  Kryzysowej  w 2021 roku osoby

znajdujące się w sytuacji kryzysowej miały możliwości skorzystania z mieszkania interwencyjnego

działającego  przy  OIK,  które  znajduje  się  w  Dzierżoniowie  przy  ul.  Pocztowej  14a/1.  Lokal

przeznaczony jest dla osób pochodzących z terenu powiatu dzierżoniowskiego, którzy znaleźli się

w sytuacji kryzysowej, osób samotnych i osób z dziećmi, które były zagrożone przemocą domową

lub zostały ofiarami przemocy domowej. 

W ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej z pomocy skorzystało 171 osób. Żadna

z osób nie skorzystała ze schronienia w formie pobytu w mieszkaniu interwencyjnym.  

W związku z ogłoszonym stanem epidemii  rozprzestrzeniania  się  wirusa  SARS-CoV-2,  w celu

przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez organy państwa, działalność Ośrodka Interwencji

Kryzysowej ograniczyła się do świadczenia swoich usług z wykorzystaniem dostępnych zdalnych

środków komunikacji. W sytuacjach wymagających pilnej pomocy gdy kontakt osobisty nie mógł

być zastąpiony rozmową telefoniczną kontakt odbywał się w sposób indywidualny z zachowaniem

i stosowaniem  podstawowych  zasad  reżimu  sanitarnego  i  zasad  dotyczących  zapobiegania

rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. 

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne/terapia psychologiczna

Specjalistyczne  poradnictwo  psychologiczne  dla  osób  z  Powiatu  Dzierżoniowskiego  jest

świadczone przez psychologów PCPRiOZ i  skierowane do osób i  rodzin,  które  mają trudności

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 2021  roku  z  poradnictwa  psychologicznego  i  terapii  psychologicznej  skorzystało

9 osób.

Trening kompetencji rodzicielskich

Rada  Powiatu  Dzierżoniowskiego  uchwałą  Nr  XXVII/174/16  z  20  grudnia  2016 roku przyjęła

do realizacji  „Powiatowy  program  profilaktyczny  w  zakresie  promowania  i  wdrażania

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie

na lata 2017 – 2021”, czyli 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
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wychowawczych  w  stosunku  do  dzieci  w  rodzinach  zagrożonych  przemocą  w  rodzinie.

Adresatami  programu  były  osoby  o  obniżonych  kompetencjach  wychowawczych  i  niezaradne

życiowo.

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

„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 2021 miała mieć miejsce piąta edycja Programu. 

Realizacja  programu  korekcyjno-edukacyjnego  dla  osób  stosujących  przemoc

w rodzinie, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat. 

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. 

Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

„Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie  na rok 2021”

został przyjęty do realizacji Zarządzeniem nr 32/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy

w Rodzinie w Dzierżoniowie w dniu  14 grudnia 2020 roku. 

Naczelnym celem programu jest redukcja zachowań przemocowych u jego uczestników, a także

nauka umiejętności społecznych zastępujących zachowania agresywne, zwiększenie świadomości

w obszarze  konsekwencji  stosowania  przemocy  domowej,  wzbudzenie  wewnętrznej  motywacji

uczestników  do  zmiany  postaw  o  charakterze  antyspołecznym  oraz  promowanie  pozytywnego

systemu wartości i prawidłowych relacji interpersonalnych.

Obszerne sprawozdania z realizacji tych programów dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum

Pomocy w Rodzinie w Dzierżoniowie.

1.4.11 Promocja zdrowia

W  2021  roku  dla  mieszkańców  Powiatu  Dzierżoniowskiego  przeprowadzono  2  akcje

dotyczące profilaktyki zdrowia. Pierwsza akcja odbyła się 10,11 i 12 lipca 2021 roku.

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i  Ochrony  Zdrowia  w  Dzierżoniowie  we  współpracy

z Fundacją Ronalda McDonalda oraz dzięki wsparciu finansowemu i organizacyjnemu partnerów

akcji  -  miasta  Dzierżoniów, właścicieli  restauracji  McDonald’s w Dzierżoniowie,  zorganizowało

akcję pod nazwą „NIE nowotworom dla dzieci”. W ramach przedsięwzięcia bezpłatnie, bezpiecznie

i bezboleśnie przeprowadzono badania USG dzieci z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego w wieku

od 9 miesięcy do 6 lat. 
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Celem  badań  przesiewowych  USG  była  dokładna  ocena  stanu  narządów  wewnętrznych  oraz

wykrycie ewentualnych odstępstw od normy. Badania odbywały się w ambulansie - mobilnej stacji

medycznej,  składającej  się  z  poczekalni  –  rejestracji  oraz  dwóch  gabinetów  lekarskich,

wyposażonych  w  nowoczesny  sprzęt  ultrasonograficzny.  Lekarze  przyjmujący  to  radiolodzy

pracujący w szpitalach pediatrycznych.  W ciągu trzech dni  postoju  ambulansu przebadano 212

dzieci z naszego powiatu,  w tym 117 dziewczynek i 95 chłopców. U żadnego z maluchów nie

wykryto zmian nowotworowych, jednak dzięki badaniom profilaktycznym lekarze wykryli ponad

40 innych zmian i odstępstw od normy kwalifikujących się do konsultacji lub dalszej diagnostyki.

W trakcie akcji udzielono 30 porad lekarskich, w 30 przypadkach zalecono kontrolne badanie USG,

24 dzieci skierowano na dodatkowe konsultacje pediatryczne, 9 chirurgicznych i 8 urologicznych.

Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem co świadczy, że jest zapotrzebowanie na takie

badania i w przyszłości z pewnością zostaną one powtórzone.  

Druga  akcja  odbyła  się  7,14  i  23  września  2021  roku.  Powiatowe  Centrum Pomocy  Rodzinie

i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, we współpracy z „Polską Profilaktyką” zorganizowało akcję

dotyczącą  profilaktyki  zdrowotnej  dla  mieszkańców Powiatu  Dzierżoniowskiego.  W ramach tej

akcji  w  wyznaczonych  dniach  osoby  zainteresowane  mogły  skorzystać  z  bezpłatnych  badań

w busach.

• 7 września 2021 roku wykonano badania spirometryczne (Spirobus).

W ramach  badania przebadano 55 osób. Nieprawidłowości stwierdzono u 28 osób, w tym:

- 20 osób miało wynik słabej wydolności z podejrzeniem astmy,

- 8 osób miało słabą wydolność oskrzelowo – płucną, (nie byli w stanie wykonać badania).

Osoby te zostały poinformowane o potrzebie konsultacji specjalistycznej.

• 14 września 2021 roku wykonano badanie dermatologiczne (Dermobus).

W ramach badania przebadano 68 osób, w tym 30 mężczyzn i 38 kobiet.

U  30  osób  wykryto  nieprawidłowości  i  zostały  one  poinformowane  o  potrzebie  konsultacji

specjalistycznej.

• 23  września  2021  roku  wykonano  badania  kardiologiczne  (Kardiobus)  i  badania  skóry

(Dermobus).   

• Badania kardiologiczne.

W ramach badania przebadano 52 osoby w tym: 40 kobiet i 12 mężczyzn. U 26 osób stwierdzono

nieprawidłowości i zostały one poinformowane o potrzebie konsultacji specjalistycznej.

• Badania dermatologiczne.
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W ramach badania przebadano 70 osób w tym 49 kobiet i 21 mężczyzn.

U  22  osób  wykryto  nieprawidłowości  i  zostały  one  poinformowane  o  potrzebie  konsultacji

specjalistycznej. Akcja również cieszyła się dużym zainteresowaniem.

1.4.12 Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Dzierżoniowie

Powiatowy  Ośrodek  Wsparcia  w  Dzierżoniowie  jako  jednostka  organizacyjna  Powiatu

Dzierżoniowskiego  swoją  działalność  rozpoczął  z  dniem  1  sierpnia  2020  roku,  zgodnie  

z  Uchwałą nr XIX/151/20 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z 30 czerwca 2020 roku.

Usługi świadczone przez Ośrodek są realną odpowiedzią na sygnalizowane potrzeby mieszkańców

Powiatu w zakresie wsparcia oraz poradnictwa specjalistycznego.

POW w 2021 roku świadczył pomoc w formie:

• poradnictwa psychologicznego (konsultacje indywidualne),

• terapii uzależnień (konsultacja indywidualne),

• grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i rodziców dzieci uzależnionych,

• psychoterapii (konsultacje indywidualne),

• grupowych zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci w przedziale wiekowym 7-10 lat

• schronienia.

W roku 2021 z pomocy Ośrodka skorzystało łącznie 102 klientów, z czego 33 stanowiły

dzieci.  Żadna z  osób zgłaszających się  do Ośrodka nie  korzystała  z  całodobowego schronienia

znajdującego się w Dzierżoniowie przy ulicy Pocztowej 14a. 
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Wśród klientów Ośrodka zidentyfikować można:

• osoby zmagające się z szeroko pojętym uzależnieniem,

• osoby współuzależnione, w tym rodziców dzieci uzależnionych,

• osoby doświadczające przemocy psychicznej, fizycznej oraz materialnej,

• osoby  zmagające się z nawracającymi stanami depresyjnymi lub lękowymi,

• osoby uwikłane w trudności relacyjne,

• osoby  z  zaburzeniami  odżywiania  powstałymi  w  wyniku  doświadczania  zachowań

przemocowych,

• osoby  wymagające wsparcia  natury wychowawczej,  w celu zapobiegania zachowaniom

przemocowym wobec małoletnich.

Z  uwagi  na  ogłoszony  w  kraju  stan  epidemii  i  obostrzenia  związane  z  ograniczeniem

rozprzestrzeniania  się  wirusa  SARS-CoV-2,  Powiatowy  Ośrodek  Wsparcia  w  Dzierżoniowie

w ciągu całego roku działał w systemie hybrydowym.  W okresach niskiego wskaźnika zakażeń

usługi  oferowane  przez  Ośrodek  odbywały  się  w  postaci  bezpośrednich  kontaktów  

z  zachowaniem  odpowiedniego  reżimu  sanitarnego.  W  okresach  wzmożonej  ilości  zakażeń

możliwym było korzystanie z usług indywidualnych i grupowych w formie zdalnej. 

1.5 Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 
i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie
W  skład  Powiatowego  Centrum  Poradnictwa  Psychologiczno-Pedagogicznego  i  Doradztwa

Edukacyjnego w Dzierżoniowie wchodzą:

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z Filią w Bielawie,

• Biblioteka Pedagogiczna.

W  placówce  zatrudnionych  jest  28  pracowników  pedagogicznych  oraz  12  administracyjnych

i obsługi.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z Filią w Bielawie:

Działalność diagnostyczna poradni   

• Przeprowadzono ogólnie pełnych diagnoz -  1611 z czego:

- psychologicznych - 665,

- pedagogicznych  - 664,

- logopedycznych – 270,

- terapeuty ruchu – 12.
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Orzecznictwo

Odbyło  się  24  posiedzeń  Zespołu  Orzekającego.  Wydano  łącznie  286  orzeczeń  i  110  opinii

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Działalność terapeutyczna 

Tab.14 Formy i liczba odbiorców prowadzonych terapii.

Nazwa terapii (programu) Liczba uczestników

Metoda Warnkego 6

Indywidulna terapia psychologiczna 43

Terapia pedagogiczna (dla uczniów z trudnościami z matematyki, zespoły ortograficzne, 
korekcyjno-kompensacyjne)

53

Terapia logopedyczna 164

Terapia ręki 2

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z wykorzystaniem Metody Warnkego 2

Biofeedback 25

Trening umiejętności społecznych 37

Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi 17

Terapia ruchowa 2

Ćwiczenia rehabilitacyjne 1

Terapia taktylna 1

Terapia czaszkowo-krzyżowa 2

Realizacja programów: 

• „Za  życiem”  -  dla  dzieci  do  7  roku  życia  w  ramach  działania  Wiodącego  Ośrodka

Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego)  prowadzono  zajęcia  specjalistyczne

(fizjoterapeuta,  psycholog,  pedagog  specjalny,  hipoterapeuta,  neurologopeda,

dogoterapeuta). W sumie z pomocy skorzystało 140 dzieci.

• Wczesnego  Wspomagania  Rozwoju  Dziecka  (zajęcia  specjalistyczne  WWR:  pedagog

specjalny,  psycholog,  specjalista   neurologopeda,  terapeuci  ruchu,  dogoterapeuta).

Z pomocy skorzystało 73 dzieci.

Działania Poradni w terenie:

Tab.15 Warsztaty dla uczniów (prowadzone na terenie szkoły)

Forma warsztatów
Liczba uczestników

Cyberprzemoc 20

Jak radzić sobie ze stresem 156

Techniki skutecznego uczenia się 262
 Zajęcia reintegracyjne 162
Zajęcia integracyjne 186
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Forma warsztatów
Liczba uczestników

Warsztaty z kinezjologii edukacyjnej – gimnastyka mózgu 27

 Mindfullness – techniki uważności 10
Interwencja kryzysowa 22
„Jak pandemia wpłynęła na moje życie” – warsztaty dla młodzieży 56

Tab.16 Prelekcje

Prelekcje dla rodziców Liczba

Motywacja dziecka do nauki 48

Kształtowanie motywacji wewnętrznej i wspieranie rozwoju uzdolnień 47

Rozwój dziecka do 7 roku życia 10

Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo? 32

Konsultacje dla rodziców, nauczycieli i pełnoletnich uczniów prowadzone przez 
wszystkich specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów ruchu.

511

Tab.17 Badania profilaktyczne i przesiewowe

Badania profilaktyczne i przesiewowe w terenie Liczba

Diagnoza kondycji psychicznej w okresie pandemii i nauki zdalnej młodzieży ze szkół 
ponadpodstawowych w powiecie dzierżoniowskim

838

Przesiewowe badania pedagogiczne uczniów klas III 73

Obserwacja dzieci w przedszkolu po katem wyłonienia dzieci z problemami w 
zachowaniu lub rozwojowymi

18

Diagnoza umiejętności czytania ze zrozumieniem i poprawnego pisania klas IV – 
badania przesiewowe

351

Badania profilaktyczne  programem ,,Widzę” 272

Badania profilaktyczne ,,Mówię” 272

Skala Ryzyka Dysleksji – uczniowie klas I 204

Diagnoza przyczyn problemów wychowawczych w klasie 16

Przesiewowe badania logopedyczne 17

Podsumowanie i osiągnięcia PCPPPiDE w Dzierżoniowie w roku 2021 roku

Remont  trzech  gabinetów  przeznaczonych  do  diagnozy  i  terapii,  w  tym wyposażenie  gabinetu

w specjalistyczny  sprzęt  i  pomoce  przeznaczone  do  terapii  zaburzeń  integracji  sensorycznej,

co wpłynęło na zwiększenie dostępności tej formy terapii.

Z uwagi na pogorszenie kondycji psychicznej dzieci i młodzieży, będącej m.in skutkiem pandemii,

nauki zdalnej i izolacji oraz wzrastającą liczbę uczniów z problemami emocjonalno-społecznymi,

przeprowadzono  w  kwietniu  2021  roku  badania  ankietowe  wśród  uczniów  szkół

ponadpodstawowych  dotyczące  kondycji  psychicznej.  Proces  przygotowania  i  przeprowadzenia

diagnozy  był  możliwy  dzięki  ścisłej  współpracy  psychologów  Poradni  oraz  psychologów

szkolnych. Wyniki i wnioski udostępniono do szkół, przedstawiono na stronie internetowej Poradni.

Pomogło to rozpoznać potrzeby uczniów i szkół w zakresie pomocy i wsparcia ze strony Poradni,
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co zostało uwzględnione w planowaniu pracy na przyszły rok szkolny.

W celu niwelowania skutków pandemii i nauki zdalnej we wrześniu 2021 roku przygotowano ofertę

przesiewowych  badań  w  szkołach  pod  kątem  rozpoznawania  depresji  wśród  uczniów,  a  także

działań  naprawczych  w  formie  grupowych  oddziaływań  terapeutycznych  dla  młodzieży

z problemami emocjonalnymi, które odbywałyby się na terenie Poradni. Te formy pomocy spotkały

się  z  zainteresowaniem  szkół.  Realizacja  tych  działań  została  zaplanowana  na  rok  szkolny

2021/2022.

1.6. Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie wspiera osoby z niepełnosprawnością w dostępie

do usług świadczonych przez urząd zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu

dostępności  osobom  ze  szczególnymi  potrzebami  oraz  ustawą  z  dnia  4  kwietnia  2019  roku

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W 2021 roku Starostwo zakupiło następujące urządzenia i środki techniczne do obsługi klientów:

• dwie przenośne pętle indukcyjne Univox SmartLoop w celu zapewnienia pomocy osobom

używającym aparatów słuchowych,

• system  nawigacyjno–informacyjny  ToTuPoint,  który  ułatwia  osobom  niewidomym

i słabowidzącym  dostęp  do  Biur  Obsługi  Klienta  w  obu  budynkach  Starostwa;  jest

on umiejscowiony nad głównym wejściem do każdego budynku, można z niego korzystać

za pomocą smartfonu lub tabletu wyposażonego w interfejs BLE (Bluetooth Low Energy

4.0),

• dwa krzesła do transportu osób z niepełnosprawnościami.

Strony  internetowe  urzędu  bip.pow.dzierzoniow.pl  oraz  www.pow.dzierzoniow.pl  zostały

wzbogacone o:

• informację o działalności Starostwa opracowaną w trzech formach:

◦ w tekście  łatwym do  czytania  (ETR  -  Easy  To  Read)  dla  osób  niepełnosprawnych

intelektualnie,

◦ w Polskim Języku Migowym (PJM) dla osób z problemami słuchu,

◦ w tekście odczytywalnym maszynowo dla osób ze szczególnymi potrzebami;

• opis aktualnego stanu dostępności cyfrowej prowadzonych stron internetowych, czyli tzw.

deklarację dostępności,

• opis dostępności architektonicznej budynków Starostwa,
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• informację o możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu

spraw w Starostwie opracowaną w PJM,

• opis  procedur  umożliwiających  składanie  wniosków  o  zapewnienie  dostępności

architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej.

2. Bezpieczeństwo

2.1 Program ”Bezpieczny Powiat”
Wszystkie  zadania  z  dziedziny  bezpieczeństwa  i  porządku  realizowane  są w oparciu

o zapisy  Powiatowego  Programu  Zapobiegania  Przestępczości  oraz  Ochrony  Bezpieczeństwa

Obywateli i Porządku Publicznego „Bezpieczny Powiat” wdrożonego w roku 2021.

Podstawowym założeniem Programu była koordynacja i aktywizacja działań służb, straży

i środowisk  zajmujących  się  zawodowo  i  społecznie  problematyką  bezpieczeństwa  i  porządku

publicznego.

Głównym celem Programu była poprawa stanu i  poczucia bezpieczeństwa mieszkańców

oraz  stworzenie  systemu  monitorowania,  planowania  i  koordynacji  działań  w  zakresie

bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W roku 2021 w ramach programu zrealizowano wiele działań edukacyjnych skierowanych

do  dzieci  i młodzieży,  a  także  społeczności  powiatu  dzierżoniowskiego,  szczególnie

ukierunkowanych na profilaktykę.

Realizowane projekty:

• dystrybucja karty ICE,

• organizacja  powiatowego  konkursu  plastycznego  „Jestem  bezpieczny  w  powiecie

dzierżoniowskim”,

• organizacja konkursu filmowego „Zagrożenia w Internecie w dobie COVID-19”,

• dystrybucja  kolorowanek  edukacyjnych:  „Bezpieczne  Wakacje”,  „Elementarz

Bezpieczeństwa”,

• dystrybucja kolorowanek edukacyjnych „O smogu naszym wrogu”,

• dystrybucja środków ochrony osobistej.

• Dodatkowo  w  ramach  działania  Wydziału  Bezpieczeństwa   i  Spraw  Obywatelskich

wspierane były projekty kierunkowe służb, inspekcji i straży,

• „Edukacja w obszarze bezpieczeństwa”
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• „Zagrożenie – tlenek węgla”,

• „Bądź Widoczny – Bądź Bezpieczny”,

• „Działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19”.

2.2 Działalność Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
W roku  2021  roku  odbyły  się  34  posiedzenia  w  ramach  funkcjonowania  Powiatowego

Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Działalność w tym zakresie dotyczyła:

• zagrożenia epidemiologicznego;

• zagrożenia powodziowego;

• zagrożeń zimowych;

• ochrony środowiska;

• współpracy pomiędzy podmiotami systemu zarządzania kryzysowego;

• pozostałych sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego.

PZZK realizował  zadania  w  oparciu  o  zapisy  zawarte  Powiatowym Planie  Zarządzania

Kryzysowego, który jest  na bieżąco aktualizowany. 

W  roku  2021  PCZK  łącznie  podjęło  około  6000  czynności  w  ramach  całodobowego

przepływu  informacji  na  potrzeby  zarządzania  kryzysowego  (średnio  500  miesięcznie),  w  tym

między innymi: 

• monitorowanie zagrożeń na terenie powiatu dzierżoniowskiego;

• koordynowanie działań z obszaru zarządzania kryzysowego o zasięgu powiatowym; 

• ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach;

• opracowywanie raportów, meldunków, okresowych sprawozdań, analiz; 

• organizowanie spotkań,  konsultacji, uzgodnień.

2.3 Magazyn interwencji kryzysowej
W  roku  2021  prowadzono  we  współpracy  z  Komendą  Powiatową  Państwowej  Straży

Pożarnej  w  Dzierżoniowie  dystrybucję  środków  ochrony  osobistej  w  zakresie  zapobiegania,

przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.  

W  tym  okresie  rozdysponowano  wśród  placówek  oświatowych,  żłobków,  przedszkoli,

jednostek  organizacyjnych  powiatu,  placówek  podstawowej  opieki  zdrowotnej,  organizacji

pozarządowych, służb, inspekcji i straży:

56



• 12.000 litrów płynów do dezynfekcji,

• 450.000 sztuk maseczek ochronnych, 

• 8.300 sztuk fartuchów ochronnych,

• 1.220 paczek rękawiczek ochronnych,

• 1.200 sztuk gogli ochronnych.

2.4 Alarmy bombowe 
W 2021 roku w 58 przypadkach prowadzono koordynację działań w zakresie przesyłania

informacji  o  fałszywych  alarmach  bombowych,  które  wpływały  do  instytucji  administracji

publicznej, placówek oświatowych i  placówek medycznych.

W ramach  podnoszenia  kompetencji  oraz  kwalifikacji  uczestniczono  w różnego  rodzaju

formach szkoleniowo-ćwiczebnych. W roku 2021 łącznie wzięto udział w 15 przedsięwzięciach.

2.5 Kwalifikacja Wojskowa
W okresie  od  22  września  do  28  października  2021  roku  przeprowadzono  w  powiecie

dzierżoniowskim  kwalifikacje  wojskową.  W  tym  okresie  przed  Powiatową  Komisją  Lekarską

w Dzierżoniowie stawiło się 607 osób wobec których przeprowadzono kompleksową procedurę

w zakresie orzeczenia o zdolności do służby wojskowej.

2.6 Ochrona zabytków
W  roku  2021  przeprowadzono  trzy  lustracje  obiektów  zabytkowych  pod  kątem

zabezpieczenia przed różnego rodzaju zdarzeniami kryzysowymi:

• Kościół Parafialny pw. św. Bartłomieja w Rościszowie,

• Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wilkowie Wielkim,

• Pałac w Piławie Górnej.
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VII Edukacja i wychowanie

1. Działania Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach 
przygotowań do powstania nowego dokumentu strategicznego 
dotyczącego rozwoju edukacji

W zakresie  zarządzania  oświatą  rok  2021  był  rokiem kontynuacji  diagnozowania  stanu

oświaty  w powiecie  dzierżoniowskim.  Ze  względu  na  utrudnienia  spowodowane  pandemią

wydłużył  się  okres  realizacji  zadań  zawartych  w  harmonogramie  działań  rozwojowych,  który

powstał w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie „Wsparcie kadry jednostek

samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji

kluczowych uczniów”. Celem działań zaplanowanych w harmonogramie było zoptymalizowanie

procesu zarządzania oświatą w powiecie dzierżoniowskim. Na plan pierwszy wysunęła się analiza

potrzeb i planowanie wizji rozwoju lokalnego systemu oświaty. Pandemia, z jednej strony opóźniła

realizację  zadań,  z  drugiej  zaś  naświetliła  potrzeby  w  innych  obszarach.  Przyczyniło  się

to bezpośrednio do skrystalizowania priorytetów polityki oświatowej powiatu, które będą stanowiły

fundament  Planu  Rozwoju  Oświaty  Powiatu  Dzierżoniowskiego  z  Uwzględnieniem  Procesu

Wspomagania Szkół w Zakresie Kształtowania Kompetencji Kluczowych 2022–2026. 

Brzmią one następująco: 

• Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego  ze  szczególnym

uwzględnieniem szkół branżowych.

• Rozwój  szkolnictwa  zawodowego  poprzez  zacieśnienie  współpracy  ze  środowiskiem

pracodawców.

• Stałe  doskonalenie  kadry  kierowniczej,  nauczycieli  i  pracowników  zatrudnionych

w szkołach i placówkach oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem wzrastającej liczby

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

• Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dzieci  i  młodzieży  poprzez  polepszanie  warunków

i wspomaganie rozwoju. 

• Podniesienie poziomu kształcenia i jakości edukacji w szkolnictwie ponadpodstawowym.

• Modernizacja bazy lokalowej i sprzętowej jednostek oświatowych 

• Optymalizacja wydatków oświatowych. 

W  grudniu  2021  roku  projekt  Planu  Rozwoju  Oświaty  Powiatu  Dzierżoniowskiego
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z Uwzględnieniem  Procesu  Wspomagania  Szkół  w  Zakresie  Kształtowania  Kompetencji

Kluczowych  2022–2026  został  przekazany  do  wstępnej  konsultacji  dyrektorom  powiatowych

jednostek oświatowych i uzyskał aprobatę. 

2. Szkolnictwo publiczne w powiecie dzierżoniowskim

W powiecie  od  1  września  2020 roku obowiązuje  sieć  publicznych szkół  ponadpodstawowych

i specjalnych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski przyjęta uchwałą nr XXI/167/20 Rady

Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 września 2020 roku Wspomniana sieć obejmuje:

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

• Liceum  Ogólnokształcące  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi  im.  Bolesława  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.

• 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.

• 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.

2.2 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. Piłsudskiego 24, 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.
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2.3 Pięcioletnie technika z klasami dotychczasowych czteroletnich 
techników dla absolwentów gimnazjów

• 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.

• Technikum  Nr  1  w  Dzierżoniowie  (w  którym  są  prowadzone  klasy  dotychczasowego

czteroletniego Technikum Nr 1 w Dzierżoniowie), wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1

im.  prof.  Wilhelma  Rotkiewicza  w Dzierżoniowie,  siedziba:  ul.  Mickiewicza  8,  58-200

Dzierżoniów.

• 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.

• 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.

2.4 Trzyletnie branżowe szkoły I stopnia
• Branżowa Szkoła  I  Stopnia  w Bielawie,  wchodząca  w skład  Zespołu  Szkół  i  Placówek

Kształcenia Zawodowego w Bielawie, siedziba: ul. Żeromskiego 41, 58-260 Bielawa.

• 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.

• Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Dzierżoniowie, wchodząca w skład Zespołu Szkół Nr 2

im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie, siedziba: ul. Piłsudskiego 24, 58-200

Dzierżoniów.

2.5 Szkoły policealne dla osób posiadających wykształcenie średnie lub
wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 
2,5 roku

• Szkoła Policealna w Bielawie, wchodząca w skład Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia

Zawodowego w Bielawie, siedziba: ul. Żeromskiego 41, 58-260 Bielawa.

• Szkoła Policealna Nr 3 w Dzierżoniowie, wchodząca w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. prof.
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Tadeusza  Kotarbińskiego  w  Dzierżoniowie,  siedziba:  ul.  Piłsudskiego  24,  58-200

Dzierżoniów.

• 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.

2.6 Ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne
• Szkoła  Podstawowa Specjalna  Nr  2  w  Dzierżoniowie,  wchodząca  w  skład  Specjalnego

Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Dzierżoniowie,  ul. Nowowiejska  74  i  76,  58-260

Dzierżoniów.

• 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.

2.7 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.

2.8 Trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy
• 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.

• 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.

2.9 Uczniowie w szkołach prowadzonych przez powiat dzierżoniowski 
od września 2021 roku

Tab. 18 Zestawienie liczby uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez 
powiat

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 10 228
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Nazwa szkoły/zespołu Typ szkoły Profil/zawód w którym
kształci szkoła

Liczba
oddziałów

ogółem

Liczba
uczniów
ogółem

I Liceum Ogólnokształcące im.
Jędrzeja Śniadeckiego w 
Dzierżoniowie

liceum 
ogólnokształcące dla 
młodzieży

ogólnokształcący 12 348

II Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana Pawła II w 
Dzierżoniowie

liceum 
ogólnokształcące dla 
młodzieży

ogólnokształcący 20 604

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

technikum dla 
młodzieży

technik automatyk
technik elektryk
technik informatyk
technik mechanik
technik mechatronik

16 424

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

liceum 
ogólnokształcące dla 
dorosłych

ogólnokształcący 1 11

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

Branżowa Szkoła I 
stopnia

blacharz samochodowy 
cukiernik 
elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych
elektryk
fotograf
fryzjer 
kucharz
lakiernik
piekarz 
pracownik obsługi 
hotelowej
mechanik pojazdów 
samochodowych
monter sieci i instalacji 
sanitarnych 
murarz-tynkarz 
sprzedawca
stolarz
ślusarz

12 325

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

technikum dla 
młodzieży

technik hotelarstwa 
technik żywienia i usług 
gastronomicznych 
technik usług fryzjerskich
technik spedytor
technik technologi 
żywności 

8 209

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

21 613

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 

14 375
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Nazwa szkoły/zespołu Typ szkoły Profil/zawód w którym
kształci szkoła

Liczba
oddziałów

ogółem

Liczba
uczniów
ogółem

multimediów
technik programista

Ogółem wszystkie szkoły 114 3137

2.10 Uczniowie w szkołach specjalnych prowadzonych przez powiat 
dzierżoniowski od września 2021 roku

Tab. 19 Zestawienie liczby uczniów uczęszczających do szkół specjalnych

Nazwa Placówki Oświatowej
Liczba

oddziałów
Liczba

uczniów
Liczba

wychowanków
Liczba dzieci

z zesp. rew-wych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Dzierżoniowie ogółem, w tym:

14 70 21 0

Szkoła podstawowa 9 37

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 3 15

Branżowa szkoła I stopnia 2 18

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Piławie Górnej ogółem, w tym:

10 53 23 1

Szkoła podstawowa 9 48

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 1 5

Ogółem placówki 24 123 44 1

2.11 Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez powiat dzierżoniowski od września 
2021 roku

Tab. 20 Zestawienie liczby nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat

lp Szkoła/Placówka Oświatowa Liczba nauczycieli Ogółem liczba etatów nauczycieli

1 LO Bielawa 27 23,15

2 I LO Dzierżoniów 35 26,98

3 II LO Dzierżoniów 45 39,31

4 ZSiPKZ Bielawa 38 28,29

5 ZS Nr 1 Dzierżoniów 41 34,05

6 ZS Nr 2 Dzierżoniów 41 33,49

7 ZS Nr 3 Dzierżoniów 59 48,04

8 SOSW Dzierżoniów + Internat 30 27,08

9 SOSW Piława Górna + Internat 28 26,22

10
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-
Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w 
Dzierżoniowie

28 25,95

RAZEM 372 312,56
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2.12 Liczba etatów na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
we wrześniu 2021 roku

Tab.21 Etaty z podziałem na stopnie awansu zawodowego

lp Szkoła/Placówka Oświatowa Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany

1 LO Bielawa 2,35 2,67 4,24 13,89

2 I LO Dzierżoniów 0,00 1,28 2,34 23,36

3 II LO Dzierżoniów 0,56 3,50 8,96 26,29

4 ZSiPKZ Bielawa 0,35 1,69 4,48 21,77

5 ZS Nr 1 Dzierżoniów 0,00 0,50 9,23 24,32

6 ZS Nr 2 Dzierżoniów 3,17 0,00 4,20 26,12

7 ZS Nr 3 Dzierżoniów 3,13 5,61 4,28 35,02

8 SOSW Dzierżoniów  1,78 1,44 6,50 17,36

9 SOSW Piława Górna + Internat 1,11 1,00 4,83 19,28

10

Powiatowe Centrum Poradnictwa 
Psychologiczno-Pedagogicznego i 
Doradztwa Edukacyjnego w 
Dzierżoniowie

2,00 6,50 3,00 14,45

RAZEM 14,45 24,19 52,06 221,86

2.13 Wydatki a subwencja w szkołach i placówkach oświatowych 

Tab.22 Wydatki i subwencja w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Dzierżoniowski w 2021 roku - Standard A x wskaźnik korygujący Di = 6 069,377 zł

Lp.
Nazwa szkoły/placówki

oświatowej
Wysokość subwencji

oświatowej
Wykonanie budżetu

31.12.2021 r. *
Różnica (kolumna 3 –

kolumna 4)
1 LO w Bielawie 1 894 401,68 2 546 203,78 -651 802,10
2 I LO w Dzierżoniowie 2 608 949,28 3 246 185,41 -637 236,13
3 II LO w Dzierżoniowie 4 256 310,77 4 987 573,33 -731 262,56
4 ZSiPKZ w Bielawie 3 286 080,87 4 130 223,54 -44 142,67
5 ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 4 600 615,18 4 654 166,58 -44 551,40
6 ZS Nr 2 w Dzierżoniowie 5 135 866,84 4  511 063,88 624 802,96
7 ZS Nr 3 w Dzierżoniowie 5 157 528,09 5 180 825,52 -23 297,43
8 SOSW w Dzierżoniowie 3 455 254,96 4 126 356,79 -671 101,83
9 SOSW w Piławie Górnej 2 950 387,49 4 398 249,26 -1 447 861,77

10 PCPPPiDE w Dzierżoniowie 2 463 204,40 2 544 300,41 -81 096,01

RAZEM: 35 808 599,56 40 316 148,50 -4 507 548,94

* z wyłączeniem projektów/programów finansowanych ze środków zewnętrznych, inwestycji

2.14 Dotacje udzielone niepublicznym szkołom i placówkom 
oświatowym w 2021 roku

Tab. 23. Dotacje dla szkół niepublicznych z podziałem na typ szkoły i faktyczne wykonanie 
dotacji

Szkoła/Placówka Typ/Rodzaj Wykonanie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim 
Centrum Zdrowia w Pieszycach

szkoła podstawowa 697 834,38

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Bajeczne szkoła podstawowa 707 462,62
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Szkoła/Placówka Typ/Rodzaj Wykonanie
Wzgórza" w Dobrocinie
Policealna Szkoła w Dzierżoniowie szkoła policealna dla dorosłych 18 838,52
Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "TWOJA 
SZKOŁA" w Dzierżoniowie 

szkoła policealna dla dorosłych 14 082,26

Policealna Szkoła Medyczna "EPSILON" w 
Dzierżoniowie

szkoła policealna dla dorosłych 93 9162,82

Branżowa Szkoła I Stopnia CRRiMP w Bielawie branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży 879 196,83
Szkoła Wielobranżowa w Bielawie branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży 404 647,07
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie liceum ogólnokszt. dla młodzieży 504 105,80

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych 
"TWOJA SZKOŁA" w Dzierżoniowie 

liceum ogólnokszt. dla dorosłych 62 852,79

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy 
"Bajeczne Wzgórza" w Dobrocinie

szkoła przysposabiająca do pracy 381 408,16

Branżowa Szkoła I Stopnia CRRiMP w Bielawie 
(specjalne potrzeby edukacyjne)

branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży 357 141,04

Szkoła Wielobranżowa w Bielawie (specjalne potrzeby 
edukacyjne) branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży 16 936,20

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie 
(specjalne potrzeby edukacyjne)

liceum ogólnokszt. dla młodzieży 63 485,48

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w 
Bielawie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 181 482,57

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczna "Promyk Słońca" w Dzierżoniowie

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 297 248,43

CENTRUM WSPOMAGANIA ROZWOJU Niepubliczna
Poradnia w Dzierżoniowie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 205 419,12

Ośrodek Rehabilitacjo - Edukacyjno - Wychowawczy w 
Dzierżoniowie

uczn. realizujący obowiązek szkolny 1 466 776,86

OGÓŁEM 7 198 080,95

3. Wspieranie uczniów uzdolnionych w roku 2021

Powiat  Dzierżoniowski  wspiera  uzdolnionych  uczniów  poprzez  program  stypendialny  przyjęty

Uchwałą  Nr  XLVI/282/10  Rady  Powiatu  Dzierżoniowskiego  w  dniu  27  kwietnia  2010  roku

w sprawie  przyjęcia  lokalnego  programu  wspierania  edukacji  uzdolnionych  uczniów  szkół

prowadzonych przez powiat dzierżoniowski.

Łącznie za osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021 stypendia otrzymało 207 uczniów na kwotę

80.000,00 zł, w tym:

• w ramach Programu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych

„ZŁOTY PRYMUS”– 207 stypendiów na łączną kwotę 66 800,00 zł;

• w ramach Programu promującego wybitne osiągnięcia uczniów szkół ponadpodstawowych

„ZŁOTY TALENT”– 10 stypendiów na łączną kwotę 5 500,00 zł;

• w ramach  Programu  motywacyjnego  dla  uczniów  branżowych  szkół  I stopnia  „ZŁOTA

NADZIEJA”– 47 stypendiów na łączną kwotę 7 700,00 zł.

65



3.1 Powiatowe Granty Oświatowe
Program Powiatowych Grantów Oświatowych funkcjonuje od 2008 roku. 

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

Dzierżoniowskiego  z  dnia  21.05.2015r.  przez  „grant”  należy  rozumieć  zadanie  związane

z realizacją  między  innymi  programów  podnoszących  jakość  pracy  szkoły  (placówki),

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia młodzieży, związanych z profilaktyką patologii wśród

młodzieży,  różnych  form  wypoczynku  młodzieży,  międzyszkolnych  konkursów,  festiwali,

przeglądów.

Tab.24 Granty oświatowe przyznane w 2021 roku

Lp.
Szkoła/

Placówka Oświatowa

Ilość grantów
przyznanych w

2021 roku

Wartość
przyznanych

grantów
w zł

Ilość grantów
zrealizowanych w

2021 roku*

Wartość
zrealizowanych

grantów
w 2021 roku (zł)

1 LO Bielawa 15 11200 15 11200

2 I LO Dzierżoniów 11 11100 11 11100
3 II LO Dzierżoniów 5 4800 5 4800

4 ZSiPKZ Bielawa 11 20800 11 20800

5 ZS Nr 1 Dzierżoniów 8 7700 8 7698
6 ZS Nr 2 Dzierżoniów 10 11700 10 11700
7 ZS Nr 3 Dzierżoniów 9 9000 6 7706
9 SOSW Dzierżoniów 15 12300 15 12300
10 SOSW Piława Górna 11 11400 11 11400

RAZEM 95 100000 92 98704

*w  związku  z  pandemią  covid-19  szkoły  w  2021  roku  miały  bardzo  ograniczone  możliwości

realizacji przyznanych grantów

4. Projekty realizowane w szkołach i placówkach powiatu 
dzierżoniowskiego w roku 2021 finansowane ze źródeł 
zewnętrznych (ze środków unijnych, w ramach programów 
rządowych)

4.1 Projekt pn.: „Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie” 
współfinansowany ze środków UE w ramach EFS, realizowany 
w ramach RPO WD na lata 2014-2020
Lider projektu: Powiat Dzierżoniowski 

Partner Projektu: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska.

Podmioty realizujące projekt:

1) Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.
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2) Zespół Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie.

3) Zespół Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie.

4) Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie.

Projekt  partnerski  skierowany do 299 osób z  5  zespołów szkół  zawodowych z  terenu powiatu

dzierżoniowskiego

Wartość projektu: 2.467.265,15 zł.

Dofinansowanie: 2.343.565,15 zł.

Okres realizacji projektu od 2019.09.01 do 2021.12.31.

Wydatki poniesione w 2021 roku w łącznej wysokości 973.759,36 zł 

Działania zrealizowane w ramach projektu w 2021 roku: 

Wynagrodzenia nauczycieli – 145.593,88 zł za realizację:

• dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów – 322 h

• doradztwa zawodowego dla uczniów – 161 h

• tworzenie nowych programów edukacyjnych – 150 h

Zakup pomocy dydaktycznych/odzieży w ranach utworzenia klas patronackich oraz dodatkowych

zajęć specjalistycznych – 21.325,69 zł

• Nagrody dla uczniów w konkursach – 12.558,30 zł

• Staże uczniów u pracodawców (111 staży) – 205.320,16 zł

• Staże nauczycieli u pracodawców (16 nauczycieli) – 14.804,00 zł

• Wycieczki zawodoznawcze dla uczniów – 9 wycieczek – 28.915,46 zł

• Studia  podyplomowe  nauczyciela  ZSiPKZ  w  Bielawie  -  Tworzenie  oprogramowania

w technologii NET – 5.000,00 zł.

Realizacja kursów/szkoleń dla uczniów 169.596,00 zł:

• Kurs Uprawnienia elektryczne SEP - 15 uczniów

• Kurs prawa jazdy kat. B - 42 uczniów

• Kurs barmański - 30 uczniów

• Kurs operatora suwnicy - 15 uczniów

• Kurs Operatora Wózka Widłowego - 40 uczniów

• Kurs wizażu/makijażu - 26 uczniów

• Kurs spawacza - 10 uczniów
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• Kurs baristy - 35 uczniów

• Kurs Magazyniera - 10 uczniów

Realizacja kursów szkoleń dla nauczycieli 103.807,16 zł:

• język angielski zawodowy dla 12 nauczycieli ZS Nr 1 w Dzierżoniowie

• język angielski zawodowy dla 9 nauczycieli ZS Nr 3 w Dzierżoniowie

• język angielski zawodowy dla 7 nauczycieli ZSiPKZ w Bielawie

• zastosowania zasobów internetowych w dydaktyce uczniów-E-learning dla 22 nauczycieli

szkół zawodowych.

• doskonalenie umiejętności gastronomicznych dla 9 nauczycieli ZS Nr 2 w Dzierżoniowie

(2 szkolenia)

• Profesjonalny kelner bankietowy dla 2 nauczycieli ZS Nr 2 w Dzierżoniowie

• Kurs księgowy "Symfonia" dla 5 nauczycieli w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie

• Kurs na szefa/menagera kuchni (restauracji) dla 9 nauczycieli ZS Nr 2 w Dzierżoniowie

• Kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego ECDL dla 22 nauczycieli szkół zawodowych.

4.2 Projekt pn.: „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe 
gwarancją zatrudnienia” współfinansowany ze środków UE w ramach
EFS, realizowany w ramach RPO WD 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 w Dzierżoniowie

• Zespół Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie 

• Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie

Projekt  partnerski  skierowany  do 249  osób z  4  zespołów szkół  zawodowych z terenu  powiatu

dzierżoniowskiego.

Wartość projektu: 2.782.037,45 zł.

Dofinansowanie: 2.364.731,83 zł.

Okres realizacji projektu od: 1.01.2021 do: 30.06.2023 r.

Wydatki poniesione w 2021 roku w łącznej wysokości 664.339,30 zł 
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Działania zrealizowane w ramach projektu w 2021 roku: 

• Zakup pomocy dydaktycznych i książek dla szkół – 423.920,87 zł

• Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli – 111.580,00 zł:

◦ Prowadzenie obsługi biura dla 6 nauczycieli ZS Nr 3 w Dzierżoniowie 

◦ Przygotowanie deserów restauracyjnych dla 2 nauczycieli ZS Nr 2 w Dzierżoniowie

◦ Programowanie  i  obsługiwanie  procesu  druku  3D  dla  2  nauczycieli  ZS  Nr  1

w Dzierżoniowie oraz 3 nauczycieli ZSiPKZ w Bielawie

◦ Projektowanie grafiki komputerowej dla 2 nauczycieli ZS Nr 1 w Dzierżoniowie oraz 3

nauczycieli ZSiPKZ w Bielawie

◦ Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia

dla 6 nauczycieli ZS Nr 2 w Dzierżoniowie

◦ Tworzenie witryn internetowych dla 1nauczyciela ZSiPKZ w Bielawie

• Pozostałe działania w ramach projektu 104.433,69:

◦ Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów – 378h

◦ Przygotowanie i prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów – 179h

◦ Staże zawodowe u pracodawców dla 20 uczniów.

4.3 Projekt „Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa 
dolnośląskiego” współfinansowany ze środków UE w ramach EFS, 
realizowany w ramach: RPO WD 2014-2020
Lider projektu: Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS w Krakowie

Partnerzy: Centrum Wspierania Przedsiębiorczości we Wrocławiu,  Gmina Wrocław oraz Powiat

Dzierżoniowski

Całkowita wartość projektu: 1.999 608,00 zł, w tym wsparcie dla ZSiPKZ – 199.200,00 zł

Kwota dofinansowania: 1.699.608,00 zł

W projekcie uczestniczy 5 szkół: 

• Zespół Szkół Nr 8 we Wrocławiu (Technikum nr 19)

• Zespół Szkół Nr 18 we Wrocławiu (Technikum nr 3)

• Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu (Technikum nr 7) 

• Elektroniczne Zakłady Naukowe we Wrocławiu (Technikum nr 10)

• Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie (Technikum) - ZSiPKZ
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Okres realizacji projektu: od: 1.08.2020 do: 31.07.2022 r.

Wartość  wydatków  poniesionych  w  2021  roku  na  realizację  projektu  5.167,54  zł  (doradztwo

zawodowe dla uczniów).

4.4 Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „AKTYWNA 
TABLICA”
W ramach programu zakupiono sprzęt elektroniczny:

• 15 laptopów

• 2 tablety

• 2 tablice interaktywne

• pomoce  dydaktyczne/narzędzia  do  terapii  dla  uczniów  ze  specjalnymi  potrzebami

edukacyjnymi. 

Dotacja – 90.996,80 zł

Wkład własny –22.749,20 zł 

Szkoły uczestniczące w programie:

• Liceum Ogólnokształcące w Bielawie – 17.500,00 zł

• Zespół Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie (technikum) – 17.500,00 zł 

• Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie (technikum) – 17.500,00 zł 

• Specjalny  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  w  Dzierżoniowie  (szkoła  podstawowa  -  43

750,00 zł, branżowa szkoła I stopnia – 17 496,00 zł).

4.5 Rządowy program pn. „Wyposażenie szkół podstawowych 
realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej 
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 
dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 
uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego”.
W ramach programu zakupiono:

• Podręczniki lub materiały edukacyjne – 27.619,53 zł

• Materiały ćwiczeniowe – 8.433,43 zł

• poniesiono koszty obsługi – 387,50 zł 
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Wsparciem objęci zostali uczniowie szkół podstawowych:

• w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Dzierżoniowie - 37 uczniów,

• w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Piławie Górnej – 48 uczniów

• szkół niepublicznych – 27 uczniów.

4.6 Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „POZNAJ POLSKĘ”
Realizacja wycieczek krajowych przez 8 szkół w celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci

i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji,

zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. 

Dotacja – 96.244,28 zł

Wkład własny –22.401,82 zł 

Szkoły uczestniczące w przedsięwzięciu: 

• I  Liceum  Ogólnokształcące  w  Dzierżoniowie  –  18.750,00  zł  -  wycieczka  3-dniowa:

Oświęcim, Kraków, Łagiewniki, Bochnia.

• II  Liceum  Ogólnokształcące  w  Dzierżoniowie  –  18.640,00  zł  -  wycieczka  3-dniowa:

Malbork, Gdańsk.

• Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie (Technikum) – 18 015,00 zł

- wycieczka 3-dniowa: Gdańsk.

• Zespół Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie (Technikum) – 18.320,00 zł - wycieczka 3-dniowa:

Warszawa.

• Zespół Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie (Technikum) – 17.310,00 zł - wycieczka 3-dniowa:

Licheń, Gniezno, Poznań, Toruń.

• Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie (Technikum) – 12.195,00 zł - wycieczka 2-dniowa:

Toruń.

• Specjalny  Ośrodek  Szkolno–Wychowawczy  w  Dzierżoniowie  (Szkoła  Podstawowa)  –

2.097,00 zł - wycieczka 1-dniowa: Wrocław.

• Specjalny  Ośrodek  Szkolno–Wychowawczy  w  Piławie  Górnej  (Szkoła  Podstawowa)  –

13.319,10 zł - wycieczka 2-dniowa: Warszawa.
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4.7 Wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych polegających 
na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - LABORATORIA 
PRZYSZŁOŚCI finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19
Zakup  nowoczesnego  wyposażenia  stanowisk  do  pracy  narzędziowej,  sprzętu,  narzędzi,

elektronarzędzi,  materiałów,  innych  przedmiotów  i  pomocy  służących  rozwijaniu  umiejętności

podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Dotacja – 60.000,00 zł

Wkład własny – 878,54 zł 

Wsparcie dla uczniów szkół:

• w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Dzierżoniowie – 30.000,00 zł

• w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Piławie Górnej – 30.878,54 zł.

4.8 Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki z puli środków 
rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie 
doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne
Subwencja – 30.000,00 zł

Wkład własny – 3.100,00 zł 

Zakup wyposażenia do nowo powstałych pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 przy SOSW

w Piławie Górnej:

• do  gabinetu  do  terapii  EEG  i  RSA Biofeedback,  w  którym  będą  prowadzone  zajęcia

sprzyjające  relaksacji  i  wyciszeniu  –  obniżające  poziom napięcia  psychicznego  i  lęku  -

zakup aparatu EEG Biofeedback wraz z zestawem elektrod usznych i miseczkowych - 18

022,00 zł.

• do  gabinetu  do  terapii  indywidualnej  i  grupowej,  wpływającej  na  rozwój  motoryki,

koordynacji  ruchowej  oraz  spostrzegawczości  -  zakup  dywanu  interaktywnego

wraz z oprogramowaniem i dostępem do pakietu aplikacji - 15 078,00 zł.

4.9 Zajęcia wspomagające dla uczniów
Realizacja zajęć wspomagających w szkołach prowadzonych przez Powiat. Zajęcia wspomagające

miały  na celu  utrwalenie  wiadomości  i  umiejętności  z  wybranych  obowiązkowych  zajęć

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Przeznaczone były dla chętnych uczniów klas IV-

VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
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Subwencja – 80.179,31

Zrealizowano łącznie 1.132 godziny przez szkoły publiczne z przedmiotów: matematyka,  język

polski, język angielski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język

niemiecki oraz 120 h przez szkoły niepubliczne. 

Szkoły realizujące zajęcia: 

• Liceum Ogólnokształcące w Bielawie – 82 h

• I Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie – 180 h

• II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie – 187 h

• Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie – 93 h

• Zespół Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie – 125 h

• Zespół Szkół Nr 2 im. w Dzierżoniowie – 45 h

• Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – 315 h

• Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Dzierżoniowie – 45 h

• Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Piławie Górnej – 60 h

• Szkoły niepubliczne – 120 h.

4.10 Projekt pn. „Operatywni nauczyciele – nowoczesna szkoła – 
kreatywni uczniowie”
Projekt finansowany ze środków UE w ramach PO WER

Realizator: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

W  2021  roku  poniesiono  wydatki  w  łącznej  wysokości  13.142,00  zł  na  działania  związane

z upowszechnianiem rezultatów projektu. 

4.11 Projekt pn. „Praktyka zagraniczna – szansą na dobre 
zatrudnienie”
Projekt finansowany ze środków UE w ramach PO WER

Realizator: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

W 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości  314.584,45  zł  na działania:  kurs języka

hiszpańskiego  i  przygotowanie  językowo-kulturowe,  zakup  biletów  lotniczych  oraz  opłaty

pobytowe w Sewilli  (Hiszpania),  2  wyjazdy –  realizacja  staży  przez  40  uczniów klas  trzecich

technikum.
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4.12 Projekt pn. „Europejski program podnoszenia umiejętności w 
kształceniu zawodowym uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie 
szansą na sukces ”
Projekt finansowany ze środków UE w ramach ERASMUS+

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

W 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości  493 239,66  zł na działania:  kurs języka

hiszpańskiego,  kurs  języka  angielskiego  i  przygotowanie  językowo-kulturowe,  zakup  biletów

lotniczych oraz opłaty pobytowe w Maladze (Hiszpania), 3 wyjazdy – realizacja staży przez 46

uczniów szkoły.

4.13 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

W 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości  62.894,99  zł na działania:  zakup biletów

lotniczych oraz opłaty pobytowe w Sewilli (Hiszpania), 1 wyjazd - 20 uczniów szkoły – realizacja

staży zawodowych. 

4.14 Projekt pn. „Zagraniczna praktyka zawodowa inwestycją w 
przyszłość”
Projekt finansowany ze środków UE w ramach: Programu ERASMUS+

Realizator: Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

W 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 219 793,64 zł na działania: przygotowanie

pedagogiczne,  kulturowe  i  językowe  (kurs  języka  hiszpańskiego)  zakup  biletów  lotniczych

oraz opłaty pobytowe w Sewilli (Hiszpania), 2 wyjazdy - 30 uczniów szkoły – realizacja praktyk

zawodowych.

4.15 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 2021 roku – wydatki w łącznej wysokości 452 415,00 zł na:

74



• umowy zlecenia z tytułu świadczenia usług rehabilitacyjnych, logopedycznych 

• umowy z firmami – zakup usług rehabilitacyjnych, logopedycznych, dogoterapeutycznych,

fizjoterapeutycznych. Terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, integracja sensoryczna,

arteterapii, hipoterapia.

• zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych 

• remont sali do terapii integracji sensorycznej i fizjoterapii.

Ilość zrealizowanych godzin: 6.454,50.

Uczestnicy/Odbiorcy: 122 dzieci.

Realizatorzy: 30 terapeutów.

W ramach programu w internacie  Zespołu Szkół  Nr 2 w Dzierżoniowie  przygotowane są dwa

jednoosobowe pokoje dla uczennic w ciąży. W 2021 roku pokoje nie zostały wykorzystane przez

żadną uczennicę.  W celu utrzymania miejsca dla  uczennic w ciąży,  zostały poniesione wydatki

związane z ogrzewaniem pomieszczeń.

5. Uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w zakresie 
edukacji i zabytków podjęte w 2021 roku

• Uchwała nr XXVII/204/21 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 lutego 2021 roku

w sprawie  udzielenia  dotacji  w  roku  2021  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie

lub roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  oraz  Uchwała

nr XXIX/217/21 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 kwietnia 2021r. zmieniająca

uchwałę w sprawie udzielenia dotacji w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - przyznanie dotacji

w wysokości  50  000,00  zł  (słownie:  pięćdziesiąt  tysięcy  złotych  00/100)  Parafii

Rzymskokatolickiej  pw.  Bożego  Ciała  w  Bielawie   na  prace  budowlane  przy  zabytku

Kościoła parafialnego pw. Bożego Ciała w Bielawie  tj. remont dachu kościoła; uchwałą

zmieniającą  skorygowano  zakres  zadania  z  połaci  południowo  –  wschodniej  na  połać

południowo  –  zachodnią.  Dotowany  wykonał  zadania  objęte  wnioskiem  i  terminowo

rozliczył się z dotacji;

• Uchwała nr XXVII/205/21 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 lutego 2021 roku

w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form i specjalności doskonalenia

zawodowego  nauczycieli  oraz  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  za  kształcenie

pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty,

których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli  -  plan podziału
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środków  został  opracowany  na  podstawie  wniosków  dyrektorów  szkół  i placówek

oświatowych i realizowany był przez szkoły zgodnie ze szkolnymi wewnętrznymi planami

doskonalenia;

• Uchwała  nr  XXVIII/212/21  Rady  Powiatu  Dzierżoniowskiego  z  dnia  30  marca  2021

roku zmieniająca  uchwałę  w sprawie  gromadzenia  dochodów na  wydzielonym rachunku

przez  samorządowe  jednostki  budżetowe  prowadzące  działalność  w  zakresie  oświaty  –

uchwała podjęta w związku z koniecznością aktualizacji  wykazu jednostek budżetowych

gromadzących dochody na wydzielonym rachunku poprzez wykreślenie  zlikwidowanego

z dniem 31 sierpnia 2020r. Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach. 

• Uchwała nr XXXII/226/21 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie  udzielenia  dotacji  w  roku  2021  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - przyznanie dotacji

w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Parafii Rzymsko-

Katolickiej p.w. Św. Antoniego z Padwy w Pieszycach na prace budowlane przy zabytku

Kościoła  filialnego  p.w.  Aniołów  Stróżów  w  Kamionkach  tj.  remont  elewacji  wieży

kościoła, dotowany wykonał zadania objęte wnioskiem i terminowo rozliczył się z dotacji;

• Uchwała  nr  XXXIII/231/21  Rady  Powiatu  Dzierżoniowskiego  z  dnia  31  sierpnia  2021

roku zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  lokalnego  programu  wspierania  edukacji

uzdolnionych  uczniów  szkół  prowadzonych  przez  Powiat  Dzierżoniowski  -  zmiany

wprowadzone na wniosek Komisji  Edukacji  i  Kultury Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

dotyczą Programu motywacyjnego Złota Nadzieja dla uczniów branżowych szkół I stopnia.

Podniesiona  została  średnia  ocen,  umożliwiająca  uzyskanie  stypendium  z  4,0  do  4,5

oraz zwiększona maksymalna stawka stypendium z 350,00 zł do 400,00 zł.

6. Działalność Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania 
w Pieszycach za rok 2021

Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach jest samorządową jednostką budżetową,

podległą Starostwu Powiatowemu w Dzierżoniowie. Placówka prowadzi działalność w Pieszycach

przy ulicy Ogrodowej 81,81/1 i 81/2 oraz w Piławie Górnej przy ulicy Sienkiewicza 80, 80a i 80 b.

W skład jednostki wchodzą placówki typu socjalizacyjnego oraz placówka interwencyjna,  które

swoją  działalnością  opiekuńczo-wychowawczą  obejmują  dzieci  i  młodzież  w  wieku  od  10  lat

do czasu  usamodzielnienia.  Placówka  działa  na  podstawie  Decyzji  i  Zezwolenia  Wojewody

Dolnośląskiego. Centrum zapewnia swoim podopiecznym częściowo lub całkowicie pozbawionym
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opieki  rodzicielskiej,  ciągłą,  całodobową  opiekę  i  wychowanie.  Placówka  zaspakaja  niezbędne

potrzeby dziecka, a w szczególności emocjonalne, rozwojowe, społeczne, religijne i bytowe.

Regulaminowa  liczba  miejsc  w  placówkach,  dla  których  Centrum  zapewnia  wspólną  obsługę,

według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, wyniosła: 

a) Dom Dziecka Nr 1 w Pieszycach, ul Ogrodowa 81/1, placówka opiekuńczo – wychowawcza

typu socjalizacyjnego – 14 miejsc, 

b) Dom  Dziecka  Nr  2  w  Piławie  Górnej,  ul.  Sienkiewicza  80,  placówka  opiekuńczo–

wychowawcza typu socjalizacyjnego – 14 miejsc,

c) Dom  Dziecka  Nr  3  w  Piławie  Górnej,  ul.  Sienkiewicza  80b,  placówka  opiekuńczo–

wychowawcza typu socjalizacyjnego – 14 miejsc,

d) Dom  Dziecka  Nr  4  w  Piławie  Górnej,  ul.  Sienkiewicza  80a,  placówka  opiekuńczo–

wychowawcza typu interwencyjnego – 10 miejsc.

e) Dom Dziecka Nr 5 w Pieszycach, ul Ogrodowa 81/2, placówka opiekuńczo–wychowawcza

typu socjalizacyjnego – 14 miejsc.

6.1 Dane statystyczne
 Według stanu na 31 grudnia 2021 roku w Centrum było zatrudnionych 47 osób w tym 29

zajmujących się opieką i wychowaniem. 

 Łączna liczba wychowanków, którzy skorzystali z opieki naszej placówki w trakcie całego

2021  roku  –  76  dzieci,  w  tym  z  placówki  socjalizacyjnej  57  dzieci,  a  w  placówce

interwencyjnej 19 wychowanków.

 Przeciętna liczba wychowanków przebywających w naszym domu, uwzględniając wszystkie

dni  roku  kalendarzowego  2021,  wyniosła  dla  placówki  socjalizacyjnej  50  dzieci,

a dla placówki interwencyjnej 6 dzieci. 

 W 2021 roku placówkę opuściło 15 wychowanków:

• powrót do domu rodzinnego – 6 dzieci,

• umieszczenie w rodzinie zastępczej – 1 dziecko,

• usamodzielnienie – 8 wychowanków.

6.2 Budżet
Zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2021 Starosty Powiatu Dzierżoniowskiego, zostały ustalone średnie

wydatki miesięczne, przeznaczone na utrzymanie dziecka w PCOiW w Pieszycach, w 2021 roku,

w wysokości 5 171,87 złotych.
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Na działalność Centrum w 2021 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.961.890,00

złotych, a wydatkowano 3 961 823,79 złotych, co stanowi 99,99 % wykonania planu. Największą

część  wydatków  stanowiły  wydatki  osobowe  (płace,  dodatkowe  wynagrodzenie  roczne,

ubezpieczenie  społeczne,  fundusz  pracy,  wpłaty  na  pracownicze  plany  kapitałowe),  wynoszące

2 935 092,95 złotych, co stanowiło 74,08 % ogólnej kwoty wydatków. Pozostała część wydatków

przeznaczona była m.in. na zakup:

• materiałów i wyposażenia placówki,

• środków żywności, leków i materiałów medycznych,

• energii, 

• usług medycznych i pozostałych.

Dokonano także wypłat na tzw. kieszonkowe wychowanków oraz na nagrody dla podopiecznych

za bardzo  dobre  wyniki  w  nauce  i  wzorowe  zachowanie.  Część  wydatków  dotyczyła  odpisu

na Zakładowy Fundusz Środków Socjalnych. 

W roku 2021, PCOiW w Pieszycach pozyskało od różnych sponsorów i darczyńców na wsparcie

swojej działalności, środki finansowe w wysokości 53 685,71 złotych.

Dzięki  uzyskanym  w  ten  sposób  środkom  pieniężnym  sfinansowano  m.in.  wypoczynek  letni

i zimowy wychowanków, wycieczkę do „Energylandii” w Zatorze oraz zostało wykonanych szereg

prac modernizacyjnych, remontowych i naprawczych w budynkach Centrum. Natomiast wartość

pozyskanych darowizn w formie rzeczowej wyniosła  20 711,38 złotych, które zostały przekazane

wychowankom na okoliczność świąt i urodzin oraz w celu wzbogacenia warsztatu pracy podczas

zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych i świetlicowych z dziećmi.

Działalność  naszego  Centrum  to  przede  wszystkim  stwarzanie  podopiecznym  warunków

do wszechstronnego rozwoju. Podopieczni Centrum wzięli  udział w następujących dodatkowych

formach zajęć: 

• Przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie domów dziecka

pt.  „WITAJ WIOSNO”.  Dzieci i  młodzież Powiatowego Centrum Opieki  i  Wychowania

w Pieszycach przygotowali autorską reklamę i zajęli I miejsce w ogólnopolskiej rywalizacji.

• Uczestnictwo  w  warsztatach  internetowej  platformy  edukacyjnej  „Skillplanet.io”,

prowadzonej przez Fundację „Hammersbach Kids Family”.

• Uczestnictwo w konkursie pt. „Możesz być kim chcesz”, organizowanym przez Fundację

„Omenaa” z  Warszawy oraz konkursie  pt.  „Olimpiada przyszłości”,  realizowanym przez

Ogólnopolski Portal Domów Dziecka.
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• Uczestnictwo  w warsztatach  wykonywania  profesjonalnego  makijażu  i  stylizacji  fryzur,

przeprowadzonych przez Stowarzyszenie „Adventure Realms” z Wrocławia.

• Kontynuacja kursu nauki programowania komputerów dla wychowanków, zorganizowanego

przez Firmę „Hammersbach”.

Pracownicy  Centrum  utworzyli  i  w  dalszym  ciągu  prowadzą  Stowarzyszenie  „Lepsze  Jutro”

w Pieszycach,  które  podejmuje  działania  i  inicjatywy mające na celu pozyskanie  różnych form

pomocy  i  wsparcia  dla  wychowanków  placówek  opiekuńczo-wychowawczych  ze  szczególnym

uwzględnieniem podopiecznych tych placówek, którzy rozpoczynają samodzielne życie. W roku

2021 wykonano generalny  remont lokalu  mieszkalnego wraz z  adekwatnym wyposażeniem dla

wychowanki  opuszczającej  Dom Dziecka  nr  1  w Pieszycach.  Wychowanka tej  samej  placówki

otrzymała po raz kolejny stypendium naukowe na kontynuację studiów wyższych. 

Pomimo ogromnych utrudnień, spowodowanych trwającą od dwóch lat  pandemią koronawirusa,

podtrzymywano współpracę z  holenderskimi fundacjami,  firmami sponsorującymi oraz osobami

prywatnymi,  które  deklarują  kontynuację  działań  pomocowych  na  rzecz  placówki.  Dzięki  tej

współpracy  podopieczni  mogą  rozwijać  swoje  zainteresowania,  korzystać  z  dodatkowych zajęć

edukacyjnych.  Placówka otrzymuje również pomoc rzeczową oraz wsparcie  przy wykonywaniu

różnych prac remontowo-naprawczych. 
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7. Działalność Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie

7.1 Potrzeby i oczekiwania środowiska oświatowego
Biblioteka  Pedagogiczna  w  Dzierżoniowie  wchodzi  w  skład  Powiatowego  Centrum

Poradnictwa Pedagogiczno-Psychologicznego i Doradztwa Edukacyjnego. Biblioteka Pedagogiczna

wspomaga rozwój szkół i placówek, zaspokaja potrzeby czytelnicze i informacyjne  nauczycieli,

studentów, uczniów i innych użytkowników biblioteki, wspiera proces kształcenia i doskonalenia

mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego. Biblioteka jest pozytywnie postrzegana w środowisku

oświatowym, głównie za sprawą bogatego księgozbioru,  który jest  rozbudowywany zgodnie  ze

zdiagnozowanymi potrzebami czytelników, kierunkami polityki oświatowej państwa oraz trendami

w edukacji.

7.2 Rozbudowa zbiorów i doskonalenie form udostępniania 
• W 2021 roku zakupiono 187 woluminów o wartości  6047.51 zł. 

• 111 woluminów pozyskano w darze na sumę 679.61 zł.

• Zakupiono i otrzymano w darze  298 książek.  

• Stan inwentarzowy księgozbioru - 43967

• Gromadzenie czasopism:

- 2 tytuły  – zakupiono ze środków własnych za 645  zł.

- 4  tytuły – w darze.

W roku 2021 zakupiono 187 książek ze środków własnych, czyli o 154 więcej niż w roku

ubiegłym.   Przywiązujemy dużą wagę do jakości zakupów,  a także tego, by zakupione książki były

zgodne  z potrzebami  czytelników.  Cyklicznie  przeprowadzamy  ankiety  diagnozujące  potrzeby

czytelnicze,  bierzemy  pod  uwagę  propozycje  czytelników  dotyczące  poszerzania  księgozbioru.

Większość  z zakupionych  książek  dotyczy  tematyki  autyzmu,  zaburzeń  mowy,  problemów

wychowawczych i edukacyjnych, ze względu na korzystających z biblioteki pracowników Poradni i

rodziców dzieci będących klientami Poradni.

7.3 Udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz
• Liczba odwiedzin 2747  -  w tym  1403  to nauczyciele, liczba sesji na Ibuk Libra - 1191

• Udostępniono 12 820 - zbiorów, w tym 10 829 - książek, czasopism filmów, 347 - kopii

cyfrowych,  1615 otwarć na Ibuku.
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• Wszyscy czytelnicy biblioteki na koniec 2021 roku - 1631 użytkowników. 

• W roku sprawozdawczym zapisało się do biblioteki  54 osób.

Czytelnicy  mają  wolny  dostęp  do  wyeksponowanych  w  wypożyczalni  filmów  edukacyjnych,

nowości,  książek  na  wystawach  tematycznych  oraz  literatury  regionalnej.  

W  czytelni,  do  bieżących  numerów  czasopism  pedagogicznych  oraz  teczek   z   materiałami

repertuarowymi.   Księgozbiór  główny  znajduje  się  w  magazynie  i  jest  ułożony  w  kolejności

numerycznej. Wyodrębniono w nim zbiór książek dotyczących Dolnego Śląska oraz uroczystości

szkolnych.  W magazynie znajdują się również książki  należące do czytelni, ułożone numerycznie.

Natomiast  w  Dziale  Opracowań  znajduje  się  księgozbiór  podręczny  (encyklopedie,  słowniki,

leksykony)  ułożony  wg  Uniwersalnej  Klasyfikacji  Dziesiętnej.  Księgozbiór  czytelni  jest

udostępniany na zewnątrz na krótsze, uzgodnione z czytelnikiem terminy.  Książki z wypożyczalni

udostępniane są na okres 1 miesiąca, z możliwością przedłużenia,  jeżeli nie czeka  na nie inny

czytelnik.

7.4 Udostępnianie kopii dokumentów
Przygotowano 50  skanów i udostępniono 347 kopii cyfrowych.

7.5 Analiza i ocena udostępniania zbiorów
Czytelnicy otrzymują  książki na poszukiwane tematy. Jeżeli nie ma w naszych zasobach

konkretnej pozycji, sprawdzamy katalogi innych  bibliotek i książkę sprowadzamy. Sprawdzamy

również katalog biblioteki publicznej w Dzierżoniowie i tam odsyłamy czytelnika.  

7.6 Wspomaganie szkół i placówek
Udzielanie pomocy nauczycielom  w wyborze literatury, a także innych źródeł informacji

potrzebnych  w  pracy  dydaktycznej  i  wychowawczej.  Pomoc  nauczycielom  w  przygotowaniu

szkoleniowych rad pedagogicznych.  Rozwijanie kompetencji informacyjnych (szkolenia, instruktaż

indywidualny).  Gromadzenie  i  udostępnianie  scenariuszy  na  uroczystości  szkolne  i  imprezy

okolicznościowe.

Wspomaganie  nauczycieli  w  awansie  zawodowym.  Udzielanie  porad  podczas  konsultacji

indywidualnych  a  także  poprzez  pocztę  elektroniczną.  Gromadzenie  materiałów  dotyczących

awansu  i  tworzenie  materiałów  pomocniczych   związanych  z  przygotowaniem  dokumentacji

na poszczególne stopnie awansu zawodowego. 

• Funkcjonujące sieci współpracy skupione w wokół Biblioteki

Sieć nauczycieli  bibliotekarzy ze szkół w powiecie dzierżoniowskim. Celem działania sieci jest
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integracja środowiska, wymiana doświadczeń, rozwiązywanie problemów edukacyjnych. Spotkania

mają  charakter  cykliczny   w  zależności  od  potrzeb.  W  tym  szczególnym  roku  

z bibliotekarzami szkolnymi utrzymywano kontakt telefoniczny i mailowy. 

• Formy wspomagania bibliotek szkolnych

Konsultacje  indywidualne   dotyczące  warsztatu  pracy  nauczyciela  bibliotekarza  np.  ewidencji

podręczników,  selekcji  księgozbioru,  prowadzenia  dokumentacji  bibliotecznej.  Nauczyciele-

bibliotekarze brali  udział w szkoleniach on-line.

7.7 Zrealizowane w bibliotece  imprezy promujące kulturę czytelniczą 
i medialną

Wystawy:

• Na terenie biblioteki zorganizowano 11 wystaw tematycznych:

• Emocje pod kontrolą (styczeń)

• Dostrzegamy problemy psychiczne (luty)

• Dysleksja (marzec)

• Ruch to zdrowie (kwiecień)

• Smaki zdrowia (maj)

• Lato z książką (czerwiec)

• Smaki zdrowia (lipiec/sierpień)

• Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów (wrzesień)

• Wychowanie do wrażliwości na prawdę (październik)

• Bajkoterapia (listopad)

• Dzieci w cyfrowym świecie (grudzień)

Przygotowano  7   ściennych  gazetek  tematycznych  dla  nauczycieli   oraz  rodziców

odwiedzających poradnię: 

• Wybrane bajeczki dla dzieci (styczeń)

• Bajkoterapia dla dzieci i młodzieży (luty)

• Strach ma wielkie oczy (marzec)

• Niezwykłe opowieści (kwiecień)

• Mądre wychowanie dziecka (maj/czerwiec)

• Zdrowe odżywianie (wrzesień)

• Rozwój emocjonalny dziecka (październik)
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7.8 Zrealizowane zajęcia promujące metody edukacji czytelniczej 
i medialnej

• 25.03.2021  -  Światowy  Dzień  czytania  Tolkiena  -  czytanie  fragmentów  książek

J.R.R.Tolkiena w Bibliotece Pedagogicznej - umieszczenie filmiku na youtube i Facebooku

• 03.09.2021  -  Narodowe Czytanie- Moralność pani Dulskiej

• 27.10.2021  -  Czytanie legend i podań dolnośląskich

• 16.11.2021  -  Czytanie legend i podań dolnośląskich

• 05.11.2021  -  Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek 

Łącznie w wydarzeniach stacjonarnych uczestniczyło 194 osoby.

7.9 Realizacja zajęć edukacyjnych 
Realizacja  programu  biblioterapeutycznego  Świat  wartości  w  literaturze  -  uwierz  w  siebie  

i  zaakceptuj  innych,  skierowany  do  uczniów  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego

w Dzierżoniowie:

• 19.01.2021 - Jesteśmy uczynni 

• 10.02.2021 - Zimowy czas 

• 11.03.2021 - Książki znamy i czytamy – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 

• 15.04.2021 - Kultura osobista 

• 04.10.2021 - Jesień 

• 16.11.2021 - Lubimy współpracować  

• 06.12.2021 - Zima

W związku z zagrożeniem pandemicznym wszystkie lekcje miały formę on-line

7.10 Realizacja form szkoleniowych
Szkolenia  zorganizowane  przez  bibliotekę  odbyły  się  on-line,  i  prowadzone  były  przez

pracowników DBP we Wrocławiu:

• 28.01.2021 - Canva-graficzne rewolucje - proste narzędzie, zachwycające efekty 

• 25.02.2021 - Fake news – jak rozpoznawać? 

• 18.03.2021 - Kobieta, media, bezpieczeństwo – wpływ stereotypów na postrzeganie kobiet 

w mediach, wykład konwersatoryjny 

• 12.04.2021 - Lapbook. Książka tworzona na kolanach 

• 30.09.2021 - Dynamiczne prezentacje – genialne inspiracje
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• 19.10.2021 - Nauka i zabawa – grywalizowane quizy- Quizlet i Quiziz

• 19.11.2021 - Escape room w programie Genially

• 09.12.2021 - Użyteczne narzędzia do ankietowania, pomiaru wiedzy i prezentacji danych. 

Łącznie w szkoleniach online uczestniczyło 65  nauczycieli.

7.11 Doskonalenie zawodowe pracowników
Pracownicy  biorą  udział  w szkoleniach,  które  są  organizowane  na  terenie  biblioteki  a  także   

w organizowanych przez DBP we Wrocławiu:

• 28.01.2021 - Canva-graficzne rewolucje-proste narzędzie, zachwycające efekty, 

• 17.02.2021 - Diagnoza i terapia dziecka z autyzmem wybiórczym (rada szkoleniowa),

• 25.02.2021 - Fake news – jak rozpoznawać? 

• 18.03.2021 - Kobieta, media, bezpieczeństwo – wpływ stereotypów na postrzeganie kobiet 

w mediach, wykład konwersatoryjny, 

• 12.04.2021 - Lapbook. Książka tworzona na kolanach

• 14.05.2021 - Konferencja  zorganizowanej w ramach Tygodnia Bibliotek przez DBP

• 30.09.2021 - Dynamiczne prezentacje – genialne inspiracje, 

• 07.10.2021 - Książki pachnące wrażeniami-jak odkrywać w młodych czytelnikach kolejne

warstwy książek

• 19.10.2021- Nauka i zabawa – grywalizowane quizy- Quizlet i Quiziz

• 19.11.2021 - Escape room w programie Genially,

• 09.12.2021- Użyteczne narzędzia do ankietowania, pomiaru wiedzy i prezentacji danych 

Wszystkie szkolenia w 2021 roku miały formę on-line.

7.12 Analiza i ocena pracy biblioteki
Działania edukacyjne w roku 2021 takie jak szkolenia, zajęcia biblioteczne  odbywały się

on-line  i cieszyły  się  dużym  zainteresowaniem.  Biblioteka  prowadziła   promocję  placówki

i księgozbioru poprzez Facebook i Instagram. Biblioteka Pedagogiczna w Dzierżoniowie wspierała

wzorem lat ubiegłych nauczycieli  zdobywających kolejne stopnie awansu zawodowego.  W celu

wzbogacenia  księgozbioru  i  lepszego  zaspokajania  potrzeb  czytelniczych  złożono  wniosek

o dofinansowanie  w ramach  Narodowego  Programu  Rozwoju  Czytelnictwa.  W  październiku

i listopadzie udało się zorganizować stacjonarne zajęcia z uczniami i przedszkolakami: Czytanie

legend i podań dolnośląskich, obchody Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek, w których udział
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wzięło 194 uczestników. W roku 2021 Biblioteka Pedagogiczna  zrealizowała wszystkie działania

przewidziane  w  planie  pracy,  uwzględniając  potrzeby  środowiska  lokalnego  i  swoich

użytkowników.

Łączna liczba osób korzystających z usług biblioteki w 2021 roku – 6488, w tym m.in.:

• Liczba osób korzystających ze zbiorów biblioteki w 2021 roku – 3938 

• Liczba osób korzystających z usług edukacyjnych – 335

• Liczba osób korzystających z informacji naukowej - 72

• Liczba osób korzystających z innych usług (ksero, komputery) – 533

• Liczba udostępnionych zbiorów – 12820

• Liczba zorganizowanych szkoleń – 8

• Zajęcia dla uczniów – 11

• Liczba zorganizowanych wystaw – 11

• Liczba zorganizowanych spotkań literackich - 5
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VIII Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie

1. Sytuacja na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim 

1.1. Poziom i stopa bezrobocia 
Na  koniec  2021  roku  w  ewidencji  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Dzierżoniowie

zarejestrowanych było 1511 osób bezrobotnych. Liczba osób bezrobotnych:

• styczeń: 2090

• luty: 2086

• marzec: 2045

• kwiecień: 1939

• maj: 1866

• czerwiec: 1712

• lipiec: 1616

• sierpień: 1558

• wrzesień: 1548

• październik: 1534

• listopad: 1548

• grudzień: 1511 

Łącznie w 2021 roku zarejestrowano 3131 osób (średnio ok. 261 osób miesięcznie), a wyłączono

z ewidencji 3569 osoby bezrobotne (średnio ok. 297 osób miesięcznie).

Tab.25 Napływ i odpływ osób bezrobotnych

Miesiąc Napływ Odpływ

Styczeń 313 172

Luty 242 246

Marzec 273 314

Kwiecień 218 324

Maj 258 331

Czerwiec 213 367

Lipiec 233 329

Sierpień 253 311

Wrzesień 325 335
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Miesiąc Napływ Odpływ

Październik 274 288

Listopad 278 264

Grudzień 251 288

Wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych: 

• 49,76 % stanowią mężczyźni, 

• 50,24 % stanowią kobiety, 

• 28,87 % to osoby w wieku do 30. roku życia, 

• 23,98 % to osoby powyżej 50. roku życia, 

• 23,25 % stanowią osoby długotrwale bezrobotne, 

• 28,30 % to osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych, 

• 9,52 % stanowią osoby z niepełnosprawnościami, 

• 26,51 % to osoby posiadające prawo do zasiłku.

2. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w celu zmniejszenia 
bezrobocia 

2.1 Usługi i instrumenty rynku pracy 
Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do PUP - 2489 (średnio ok. 207 wolnych miejsc pracy

miesięcznie).

2.2 Giełda pracy 
Były to spotkania grupowe organizowane w porozumieniu z pracodawcą, w wyniku których

osoba bezrobotna otrzymała skierowanie do pracy. W 2021 roku PUP zorganizował 2 giełdy pracy,

w których udział wzięło łącznie 63 osoby. 

2.3 Zatrudnianie cudzoziemców 
W  2021  roku  wpłynęło  1224  oświadczeń  o  powierzeniu  pracy  cudzoziemcowi.

Po weryfikacji  złożonych  dokumentów  i  przeprowadzonych  postępowaniach  wyjaśniających

zarejestrowano 1131 oświadczeń i wydano 2 decyzje o odmowie wpisu oświadczenia do ewidencji.

We wskazanym wyżej okresie wpłynęło również 201 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę

sezonową lub jego przedłużenie. 

Po  przeprowadzonych  postępowaniach  wyjaśniających  wydano  133  zaświadczenia  o  wpisie

wniosków  do  ewidencji  wniosków.  Po  przedłożeniu  kolejnych  dokumentów  oraz  spełnieniu
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przesłanek,  wydano  169  zezwoleń  na  pracę  sezonową.  Dodatkowo  wydano  100  decyzji

o umorzeniu  postępowania  w  sprawie  wydania  zezwoleń  na  prace  sezonowe.  Pracodawcy

wnioskowali również o przeprowadzenie badania lokalnego rynku pracy pod kątem planowanego

zatrudnienia cudzoziemców. Po przeprowadzonych analizach i rekrutacjach na wolne miejsca pracy,

wydano 76 informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. 

2.4 Zwolnienia grupowe 
W  2021  roku  wpłynęły  2  zawiadomienia  o  zwolnieniach  grupowych.  W  jednym

zawiadomieniu wskazano 1 osobę, która ma być objęta zwolnieniami grupowymi i posiada adres

zamieszkania  na terenie  powiatu  dzierżoniowskiego.  Natomiast  w  drugim  zawiadomieniu  nie

podano ilości osób z powiatu dzierżoniowskiego. 

2.5 Poradnictwo zawodowe
Przeprowadzono 6 grupowych informacji zawodowych, w których uczestniczyło 28 osób.

Tematyka grupowych informacji zawodowych: 

• "Sposoby i metody rekrutacji stosowane przez pracodawców" 

• "Sytuacja na lokalnym rynku pracy". 

2.6 Szkolenia 
W 2021 roku zrealizowano następujące szkolenia grupowe: 

• Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. 

• Kurs księgowości i płac z obsługą programu Ms Excel. 

• Kierowca operator wózków jezdniowych. 

• Szkolenia indywidualne: wpłynęło 10 wniosków, z czego:  zawarto 7 umów. 

• 5 wniosków rozpatrzono pozytywnie lecz nie  doszło do zawarcia  umowy,  ponieważ nie

wyłoniono instytucji szkoleniowej do przeprowadzenia szkolenia. 

• 3 wnioski rozpatrzono negatywnie - brak celowości finansowania szkolenia. 

• 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia - na dzień złożenia wniosku osoba nie posiadała statusu

bezrobotnego. 

• 1 wniosek (data wpływu do PUP 29.12.2021 roku) – w trakcie rozpatrywania. 

W 2021 roku w ramach szkoleń indywidualnych zrealizowane zostały następujące szkolenia: kurs

prawa jazdy kat. D, kurs prawa jazdy kat. B, kurs prawa jazdy kat. C, szkolenie z hydrografiki,

„Od zera do Barbera”, „Kurs keratynowego prostowania włosów”, nanoplastia/botox.
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2.7 Bony szkoleniowe
Wpłynęło 12 wniosków na bony szkoleniowe, z czego: 

• zawarto 16 umów. 

• 1  wniosek  rozpatrzono  pozytywnie,  ale  nie  doszło  do  podpisania  umowy  z  instytucją

szkoleniową. 

Wybrane kierunki szkoleń: 

• Szkolenie dedykowane MAYA.

• Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metoda TIG 141. 

• kurs  spawania  blach  spoinami  czołowymi  metodą  TIG  141  z  uprawnieniami  TUV

Rheinland. 

• Basic Oval & Almond & Square. 

• Mix Media. 

• Manicure frezarkowy i bezcążkowy, żel bez piłowania, odnowa i tempo pracy przy żelu. 

• Manicure kombinowany. 

• Specjalista robót budowlanych. 

• Operator-Programista CNC. 

• Szkolenie cukiernicze - tort weselny od podstaw. 

• Trylogia włosa. 

• Kurs prawa jazdy kat. D. 

W ramach szkoleń wydatkowano kwotę: 234.210,22 zł. 

2.8 Studia podyplomowe
Ogółem uczestnicy: 39 osób.

Środki wydatkowane: 142 202,29 zł.

Przykładowe kierunki: 

• Prawo kanoniczne dla prawników, 

• Logopedia kliniczna, 

• Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenoprdagogika), 

• Nadzór Sanitarno-Epidemiologiczny w Zdrowiu Publicznym, 

• Informatyka z programowaniem w szkole, 
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• Wiedza o społeczeństwie, 

• Edukacja dla bezpieczeństwa, 

• Edukacja włączająca, 

• Specjalista ds. kadr i płac, 

• Menedżer ochrony środowiska, 

• Zarządzanie projektami.

2.9 Staże 
• Liczba uczestników staży: 182 osoby. 

• Środki wydatkowane: 1.355.601,73 zł 

2.10 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Środki udzielone zostały 56 osobom na łączną kwotę 1.217.101,78 zł.

W trakcie roku 2021 zorganizowano 2 praktyczne warsztaty dla osób planujących ubiegać

się  o środki  na  rozpoczęcie  działalności  gospodarczej,  w których uczestniczyło  łącznie  9  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 nurtujące wnioskujących pytania.

Ciekawe dotacje: 

• wynajem zamku dmuchanego, zabawy (animacje) z dziećmi, 

• studio piercingu, tatuażu, 

• działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 

• administracyjna obsługa biur, 

• działalność rekreacyjna, organizacja wyjazdów wędkarskich. 

2.11 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy 
W 2021 roku utworzono 23 stanowiska w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia

stanowisk pracy. 

Środki wydatkowane: 521.037,19 zł 

2.12 Roboty publiczne 
Organizatorzy robót publicznych obowiązani byli zatrudniać w pierwszej kolejności bezrobotnych
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będących dłużnikami alimentacyjnymi. 

• Uczestnicy ogółem: 65 osób 

• Środki wydatkowane: 660.419,80 zł. 

2.13 Prace interwencyjne 
• Uczestnicy ogółem: 122 osoby 

• Środki wydatkowane: 567.743,05 zł.

2.14 Prace społecznie użyteczne 
• Uczestnicy ogółem: 15 osób 

• Środki wydatkowane: 7 554,60 zł 

• Bon na zasiedlenie 

• Uczestnicy ogółem: 2 osoby 

• Środki wydatkowane: 16.000,00 zł. 

W związku z ogłoszonym w 2020 roku na terytorium Polski stanem epidemii, w celu złagodzenia

negatywnych  skutków,  jakie  stan  ten  wywołuje  dla  przedsiębiorców,  PUP realizuje  wsparcie

zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku w formie:

2.14.1 Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla 
mikroprzedsiębiorców i organizacji pozarządowych

• liczba wniosków, które wpłynęły do PUP: 100, 

• liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie (liczba zawartych umów): 16, 

• środki wydatkowane: 75.579,00 zł, 

• liczba mikroprzedsiębiorców / organizacji pozarządowych, którym umorzono pożyczkę: 16. 

2.14.2 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla 
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 

• liczba wniosków, które wpłynęły do PUP: 80,

• liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie (liczba zawartych umów): 44,

• środki wydatkowane: 1.344.003,61 zł.

2.14.3 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla 
organizacji pozarządowych

• liczba wniosków, które wpłynęły do PUP: 4,
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• liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie (liczba zawartych umów): 2,

• środki wydatkowane: 136.039,01 zł.

2.14.4 Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
(art.15zzc ww. ustawy)

• liczba wniosków, które wpłynęły do PUP: 233,

• liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie (liczba zawartych umów): 144,

• środki wydatkowane: 788.760,00 zł. 

2.14.5 Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej

• liczba wniosków, które wpłynęły do PUP: 1.219

• liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie (liczba zawartych umów): 1.144

• środki wydatkowane: 5.914.166,00 zł.

2.15 Projekt POWER 
Do końca 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie wsparł  przedsiębiorców,

mających  siedzibę  na  terenie  powiatu  dzierżoniowskiego,  w  ramach  „tarcz  antykryzysowych”,

łączną kwotą 8.258.547,62 zł. 

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie realizuje projekt PO WER pod tytułem: „Aktywizacja

osób  młodych  pozostających  bez  pracy  w  powiecie  dzierżoniowskim  (V)”  współfinansowany

ze środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  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).

• Realizacja projektu obejmuje okres I 2020 – XII 2021.

• Budżet projektu na 2021 r. wynosi 1 739 755,11 zł.

Zadania realizowane w ramach projektu: 

• staże, 

• pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, 

• szkolenia, 

• bony szkoleniowe, 
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• prace interwencyjne, 

• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

• wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy, 

• bon na zasiedlenie, 

• instrumenty  dofinansowania  (wsparcie  dla  osób  samozatrudnionych,  pracodawców

i organizacji pozarządowych związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19. 

2.16 Projekt RPO WD
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  (VI)”  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,  czyli  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 2020 – XII 2021

• Budżet projektu na 2021 r. wynosi 1 688 512,36 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, 

• instrumenty  dofinansowania  (wsparcie  dla  osób  samozatrudnionych,  pracodawców
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i organizacji pozarządowych związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19). 

W okresie realizacji projektu Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie obejmuje wsparciem przede

wszystkim: 

• osoby o niskich kwalifikacjach, 

• osoby z niepełnosprawnościami, 

• osoby długotrwale bezrobotne, 

• osoby w wieku 50 lat i więcej, 

• osoby zamieszkujące obszary wiejskie, 

• pracownicy przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, osoby samozatrudnione. 

2.17 Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Do końca grudnia 2021 roku ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego skorzystało 236

osób, w tym 14 pracodawców. 

Tab.26 Realizacja Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 roku

Lp. Formy działań Środki wydatkowane na 31.12.2021

1 Kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników 448 146,10 zł

a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia 
ustawicznego 

0,00 zł

b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy 
lub za jego zgodą 

445 585,30 zł

c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających
nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych 

2 560,80 zł

d) Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia 
kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia 

0,00 zł

e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku
z podjętym kształceniem 

0,00 zł

2 promocja KFS 6 407,69 zł

3. Wydatki na realizację zadań PUP

Na wydatki poniesione na różne formy pomocy przez Powiatowy Urząd Pracy składają się:  

• formy obligatoryjne,  tj.  wypłata  zasiłków dla bezrobotnych i  dodatków aktywizacyjnych

dla uprawnionych w kwocie 5.723.839,62 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, doposażenie stanowisk
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pracy,  zwroty  kosztów  przejazdu,  finansowanie  studiów  podyplomowych,  finansowanie

badań lekarskich w kwocie 4.725.750,66 zł, 

• wydatki na realizację „tarczy antykryzysowej” w kwocie 8.258.547,62 zł,

• składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie

1.541.741,24 zł. 

Łącznie wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w 2021 roku na ten cel wyniosły 20.249.879,14 zł. 
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IX Ochrona środowiska

Zadania rządowe i samorządowe w zakresie ochrony środowiska w 2021 roku realizował

Wydział  Ochrony Środowiska  i  Rozwoju na podstawie  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

Powiatowego  w  Dzierżoniowie.  Zadania  te  wpisane  są  w  szereg  ustaw,  które  realizowane

są na poszczególnych stanowiskach Wydziału.

W 2021 roku Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju zrealizował łącznie 1413 dokumentów.

1. Wykaz spraw zrealizowanych przez Wydział Ochrony 
Środowiska i Rozwoju

1.1 Wynikających z Ustawy o lasach w zakresie gospodarki leśnej w 
lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

• wydawanie decyzji administracyjnych na wycinkę drzew w lesie – 11 decyzji, 

• legalizacja pozyskanego drewna – 7,

• wydawanie  zaświadczeń  dla  notariusza  w  sprawie  objęcia  /  nie  objęcia  działki

uproszczonym  planem  urządzenia lasu / inwentaryzację lasu – 325 zaświadczeń.
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1.2 Wynikających z Ustawy Prawo łowieckie
• wystawienie faktur VAT za dzierżawę obwodów łowieckich polnych – 5,

• rozliczanie czynszów dzierżawnych kół łowieckich – 9,

• rozliczanie czynszów dzierżawnych między gminami i nadleśnictwami – 16,

• wydawanie zezwoleń na utrzymanie chartów – 1 decyzja.

Jednocześnie Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju współpracuje z nadleśnictwami w zakresie

pozyskiwania informacji na temat wykonania przez koła rocznych planów łowieckich, wysokości

poniesionych  przez  koła  wydatków  na  poprawę  warunków  bytowania  zwierzyny  w  obwodzie

łowieckim  oraz  wysokości  poniesionych  przez  nadleśnictwo  kosztów  ochrony  lasu  przed

zwierzyną.

1.3 Wynikających z Ustawy o ochronie przyrody
• wydawanie  zezwoleń  na  wycięcie  drzew  i  krzewów  rosnących  na  gruntach  należących

do gmin – 185 decyzji,

• prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawo

Unii Europejskiej – 10 zaświadczeń o wpisie do rejestru.

1.4 Wynikających z Ustawy o transporcie kolejowym
• wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew rosnących wzdłuż linii kolejowej – 10 decyzji.

1.5 Wynikających z Ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do 
zalesienia

• naliczanie co kwartał  wysokości ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych

na wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

• współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie przekazywania

środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów – 4 razy w roku.

1.6 Wynikających z Ustawy Prawo geologiczne i górnicze
• zatwierdzanie  i  przyjmowanie  projektów  robót  geologicznych  z  zakresu  hydrogeologii,

geologii inżynierskiej oraz na potrzeby wykorzystania ciepła ziemi – 11,

• zatwierdzanie i przyjmowanie dokumentacji z zakresu hydrogeologii, geologii inżynierskiej

oraz dokumentacji innej' – 5,

• udzielanie informacji geologicznej – 6.
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1.7 Wynikających z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym

• opiniowanie organu administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin

i  wód  podziemnych  projektów  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania

przestrzennego,  projektów  planu  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  składanie

wniosków  do  zawiadomień  o  przystąpieniu  do  sporządzenia  planu/zmiany  planu

zagospodarowania przestrzennego – 30,

• przygotowanie  Uchwał  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  wniosków  do  zawiadomień

o przystąpieniu do sporządzenia planu/zmiany planu zagospodarowania przestrzennego –

2 uchwały.

1.8 Wynikających z Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
• udzielanie  informacji  o  zgłoszeniach  roszczeń  reprywatyzacyjnych  oraz  o  obciążeniach

dożywotnim użytkowaniem – 6 informacji,

• wydawanie  decyzji  o  przekazaniu  na  własność  działki  gruntu  rolnego,  będącej

w bezpłatnym,  dożywotnim  użytkowaniu,  z  tytułu  przekazania  gospodarstwa  rolnego

na rzecz Skarbu Państwa – 1 decyzja,

• wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego – 11 zaświadczeń.

1.9 Wynikających z Ustawy Prawo ochrony środowiska
• wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – 2 decyzje,

• zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia, w tym ich

zmian – 38,

• wydawanie opinii w zakresie ochrony przed hałasem i ochrony powietrza – 12,

• wydawanie  decyzji  nakładającej  obowiązek  sporządzenia  i  przedłożenia  przeglądu

ekologicznego/ zmiana decyzji – 3 decyzje,

• analizowanie  pomiarów  wielkości  emisji  zanieczyszczeń  i  sprawozdań  wynikających

z pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – 17,

• analizowanie  pomiarów  emisji  hałasu  przedkładanych  przez  przedmioty,  dla  których

wydano decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu – 6,

• wydawanie  decyzji  o  dopuszczalnym  poziomie  hałasu/  zmiana  decyzji/  stwierdzenie

wygaśnięcia  decyzji – 5 decyzji,

• wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
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– 8 postępowań zakończonych decyzją (w tym 3 postępowania zakończone w 2022 r.),

• opiniowanie  Uchwałą  Zarządu  Powiatu  gminnych  projektów  Programów  Ochrony

Środowiska – 2 uchwały,

• opiniowanie  organu  ochrony  środowiska  w  zakresie  terenów  zagrożonych  osuwaniem

się mas  ziemnych  projektów  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania

przestrzennego,  projektów  planu  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  składanie

wniosków  do  zawiadomień  o  przystąpieniu  do  sporządzenia  planu/zmiany  planu

zagospodarowania przestrzennego – 30.

1.10 Wynikających z Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych

• wydawanie zezwoleń/zmian zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych – 1.

1.11 Wynikających z Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
• wydawanie  decyzji  zezwalających  na  wyłączenie  gruntów  z  produkcji  rolniczej  –  239

decyzji,

• prowadzenie  postępowań  administracyjnych  w  zakresie  rekultywacji  gruntów

zdegradowanych i zdewastowanych – 20 postępowań , w tym 6 decyzji i 1 postanowienie

w sprawie odmowy wszczęcia postępowania,

• wydawanie  decyzji  i  postanowień  o  przeznaczeniu  gruntów  rolnych  i  leśnych  na  cele

nierolnicze  i  nieleśne  (dot.  opiniowania  decyzji  o  warunkach  zabudowy  i  decyzji

o lokalizacji inwestycji celu publicznego)  - 107 decyzji i postanowień.

1.12 Wynikających z Ustawy o odpadach
• wydawanie  zezwoleń  na  przetwarzanie  odpadów,  zbieranie  odpadów,  przetwarzanie

i zbieranie odpadów (w tym ich zezwoleń) – 4 postępowania zakończone decyzją (w tym

2 postępowania zakończone w 2022 r.).

1.13 Wynikających z Ustawy o rybactwie śródlądowym
• wydawanie kart wędkarskich / duplikatów – 237,

• rejestracja jachtów i innych jednostek pływających do 24 m – 8.
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1.14 Wynikających z Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko

• udostępnianie informacji o środowisku – 10,

• wypełnianie i przekazywanie sprawozdań statystycznych L-03, F-03, RWW-11, RWW-12,

OŚ-26  oraz  z  wykorzystania  budżetu  państwa  związanych  z  realizacją  zasadami

administracji  rządowej  wynikających  z  Ustawy  Prawo  wodne,  Prawo  geologiczne

i górnicze,  Prawo  łowieckie,  Ustawy  o  lasach,  Ustawy  o  ochronie  gruntów  rolnych

i leśnych, a także innych sprawozdań wynikających z przepisów prawa  – 10,

• prowadzenie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z zakresu

zadań  wydziału,  zgodnie  z  ustawą  o  postępowaniu  egzekucyjnym  w  administracji  –

2 postępowania  administracyjne,  w  których  wydano:  1  upomnienie,  2  postanowienia

o nałożeniu grzywny, 1 postanowienie o odrzuceniu zarzutu, 2 postanowienia o zawieszeniu

postępowania, 2 postanowienia o podjęciu postępowania.

2. Udział w tworzeniu dokumentów rozwojowych

Wydział  Ochrony  Środowiska  i  Rozwoju  oprócz  realizacji  wyżej  wymienionych  zadań

rządowych  i samorządowych,  w  2021  roku  uczestniczył  w  opracowaniu  dokumentów

strategicznych, takich jak: Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2021-

2030 oraz Wieloletni Plan Strategiczny dotyczący Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW)

na terenie  powiatu  dzierżoniowskiego  –  Plan  rozwoju  gospodarki  wodnej  w  powiecie

dzierżoniowskim do roku 2026.

2.1 Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 
2021 -2030

Strategia  rozwoju  jest  jednym  z  podstawowych  dokumentów  planistycznych.  Przyjęta

w 2013  roku  Strategia  Rozwoju  Powiatu  Dzierżoniowskiego  na  lata  2014-2020  straciła  swą

aktualność.

Prace  nad  strategią  prowadzone  były  metodą  ekspercko-partycypacyjną  (uczestniczącą),

obejmującą pracę specjalnie powołanego Zespołu ds. opracowania Strategii oraz Branżowych Grup

Roboczych, w skład których wchodzili przedstawiciele jednostek samorządowych powiatu. Jednym

z  głównych  celów  Ponadlokalnej  Strategii  Rozwoju  Aglomeracji  Dzierżoniowskiej  2030,  jest

realizacja  zintegrowanych  projektów,  w  tym  inwestycyjnych  stanowiących  odpowiedź

na zdiagnozowane  na  obszarze  aglomeracji  potencjały  i  wyzwania.  Dlatego  w  proces
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przygotowania  i opracowania  Strategii  zostali  zaangażowani  partnerzy  społeczno-gospodarczy.

Włączenie  w proces  opracowania  strategii  mieszkańców,  przedsiębiorców,  organizacji

pozarządowych i innych miało istotne znaczenie mające na celu dostosowanie dokumentu Strategii

do  ich  potrzeb  oraz  lokalnych  realiów.  Przeprowadzono  dwa  cykle  publicznych  konsultacji,

w czasie których zgłaszano poprawki do projektu Strategii. Szczegółowy tryb konsultacji, o których

mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

(Dz.U.  z  2021  r.,  poz.  1057)  został  określony  Uchwałą  Nr  06/2021  Zarządu  „Stowarzyszenie

Ziemia Dzierżoniowska” z dnia 26 lipca 2021 roku. Pierwszy cykl konsultacji trwał od 2 sierpnia

do 15 września 2021 roku, a drugi cykl konsultacji od 24 września do 28 października 2021 roku.

W ramach opracowania Strategii przygotowano:

• Diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Aglomeracji Dzierżoniowskiej,

• Prognozę  oddziaływania  na  środowisko  Ponadlokalnej  Strategii  Rozwoju  Aglomeracji

Dzierżoniowskiej 2030

• Ponadlokalną Strategię Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030.

Zakres opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 zgodny

jest z obowiązującymi przepisami.

Plan strategiczny, obejmujący cele, priorytety (kierunki działań) i priorytety inwestycyjne podlegały

hierarchizacji i zostały określone na następujących poziomach:

• wizja obrazująca pożądany stan aglomeracji w 2030 roku,

• misja obejmująca credo działalności samorządów i interesariuszy aglomeracji,

• cel główny, do którego dążyć będzie aglomeracja projektując działania rozwojowe,

• obszary strategicznej interwencji kluczowe dla rozwoju aglomeracji,

• cele  strategiczne  w  wymiarze  społecznym,  gospodarczym  i  przestrzennym  wskazujące

obszary, których wsparcie jest konieczne dla trwałego rozwoju aglomeracji,

• priorytety  (kierunki  działań)  uszczegółowiające  cele  strategiczne  i grupujące  priorytety

inwestycyjne konieczne dla osiągnięcia poszczególnych celów strategicznych.

WIZJA: Aglomeracja Dzierżoniowska 2030 − ENERGIA MIEJSCA

Aktywna  i  zintegrowana  wspólnota  rozwijająca  turystykę,  wspierająca  ochronę  środowiska,

ekologiczną gospodarkę, efektywny system komunikacji oraz oferująca wysoką jakość życia i usług

społecznych.

MISJA: Aglomeracja Dzierżoniowska 2030 − JEDNOCZY I INSPIRUJE
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Wzmacnianie potencjału Aglomeracji Dzierżoniowskiej poprzez partnerstwo w zakresie rozwoju

inicjatyw  lokalnych,  gospodarczych  i  społecznych,  służących  podniesieniu  standardów  życia

i zrównoważonemu rozwojowi obszaru.

Misją  Aglomeracji  Dzierżoniowskiej  jest  stwarzanie  warunków  do  trwałego,  zrównoważonego

i wielofunkcyjnego  rozwoju  wszystkich  samorządów  przy  wykorzystaniu  uwarunkowań

gospodarczych, przyrodniczych, kulturowych i położenia geograficznego.

CEL GŁÓWNY: Zrównoważony rozwój Gmin Aglomeracji Dzierżoniowskiej

Plan strategiczny opracowany dla Aglomeracji Dzierżoniowskiej został zintegrowany tematycznie

i przestrzennie  poprzez  wskazanie  wspólnej  wizji,  misji  i  celów  strategicznych,  a  także

przyporządkowanych  im  priorytetów  realizowanych  na  obszarze  poszczególnych  jednostek

samorządu  terytorialnego  tworzących  aglomerację,  jak  i  wspólnie  w  partnerstwie  projektów

inwestycyjnych.  Jednostkowa  i  zintegrowana  realizacja  poszczególnych  elementów  planu

strategicznego  pozwoli  na  osiągnięcie  efektu  synergii,  przezwyciężenie  barier  i  przyczyni  się

do wykorzystania potencjałów obszaru, a w ujęciu ponadlokalnym przyczyni się do zwiększenia

konkurencyjności obszaru aglomeracji.

OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI (OSI):

OSI 1. Turystyka, sport, rekreacja i kultura

OSI 2. Kapitał ludzki, usługi społeczne i przestrzeń

OSI 3. Gospodarka i cyfryzacja

OSI 4. Komunikacja i transport

OSI 5. Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

OSI 6. Współpraca i zarządzanie

CELE STRATEGICZNE:

Cel strategiczny 1: Aglomeracja Dzierżoniowska atrakcyjna turystycznie, rekreacyjnie, sportowo

i kulturalnie

Cel strategiczny 2: Aglomeracja Dzierżoniowska atrakcyjna do zamieszkania

Cel  strategiczny  3:  Aglomeracja  Dzierżoniowska  innowacyjna,  przedsiębiorcza  i  atrakcyjna

inwestycyjnie

Cel strategiczny 4: Aglomeracja Dzierżoniowska dostępna wewnętrznie i zewnętrznie

Cel strategiczny 5: Aglomeracja Dzierżoniowska bezpieczna i przyjazna dla środowiska

Cel strategiczny 6: Aglomeracja Dzierżoniowska obywatelska i efektywnie zarządzana
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W  planie  strategicznym  i  operacyjnym  zamieszczono  listę  projektów  o  charakterze

komplementarnym, priorytety inwestycyjne stanowią przewidywane kierunki działań samorządów.

W  ramach  priorytetów  przewidziano  typy  projektów  inwestycyjnych,  które  po  uzupełnieniu

o miejsce działań, zakres prac oraz przewidywane koszty, będą gotowymi projektami do zgłoszenia

i realizacji, o których można powiedzieć, że są zgodne ze Strategią Ponadlokalną. Projekty nie są

ograniczane do poszczególnych samorządów, mogą być realizowane przez wszystkie samorządy,

które  przyjmą  Strategię  Ponadlokalną  jako  własną.  W  przypadku  chęci  realizacji  projektów

inwestycyjnych,  które  nie  zostały  przewidziane  w  Strategii  Ponadlokalnej,  dla  potwierdzenia,

że są one zgodne ze Strategią Ponadlokalną, będzie potrzebna nowelizacja przyjętej Strategii. Po

wprowadzeniu do Strategii nowych projektów inwestycyjnych i przyjęciu Strategii przez jednostki

samorządu terytorialnego będzie można potwierdzić, że są one zgodne ze Strategią.

2.2 Wieloletni Plan Strategiczny dotyczący Dolnośląskiego 
Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu dzierżoniowskiego – 
Plan rozwoju gospodarki wodnej w powiecie dzierżoniowskim do roku
2026

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie w 2021 r. uczestniczyło w projekcie „Dolnośląskie

Partnerstwa Wodne (DPW) na terenie powiatu dzierżoniowskiego”, którego głównym celem była

integracja,  określenie  potrzeb,  postawienie  diagnozy  i opracowanie  dokumentu  stanowiącego

podstawę do sporządzenia Wieloletniego Planu Strategicznego.  W ramach projektu opracowano

Wieloletni Plan Strategiczny dotyczący Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie

powiatu  dzierżoniowskiego  –  Plan  rozwoju  gospodarki  wodnej  w  powiecie  dzierżoniowskim

do roku  2026. Wieloletni  Plan  Strategiczny  dla  powiatu  dzierżoniowskiego  to  ranking

najważniejszych inwestycji  oraz priorytetowych działań do realizacji  na terenie funkcjonowania

Partnerstwa. 

W ramach  zawartego  Partnerstwa  odbywały  się  spotkania  i  konferencje  na  temat  racjonalnego

gospodarowania  wodą,  retencji  wodnej,  problemów  związanych  z  suszą,  ochrony  zasobów

wodnych. Dolnośląskie Partnerstwa ds. Wody to przedsięwzięcie, którego celem było zainicjowanie

współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów pomiędzy lokalnym społeczeństwem, a instytucjami

i samorządami  w  zakresie  gospodarki  wodnej  na  obszarach  wiejskich,  ze  szczególnym

uwzględnieniem rolnictwa.
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3. Edukacja ekologiczna

W 2021 r. przeprowadzono akcję edukacyjną dotyczącą ochrony powietrza, skierowaną dla uczniów

szkół  ponadpodstawowych  –  Powiatowy Konkurs  pod nazwą „Co  możesz  zrobić  dla  poprawy

jakości powietrza?”. Głównym celem konkursu było zaangażowanie młodzieży w działania mające

na  celu  ochronę  powietrza.  W  ramach  konkursu  uczniowie  przygotowali  spoty  filmowe,

przedstawiające  możliwości  pozytywnego,  codziennego  działania  każdego  człowieka  na rzecz

poprawy jakości powietrza. 
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X Polityka społeczna

Uchwałą nr XXII/172/20 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 października 2020

roku  w sprawie  przyjęcia  Programu  współpracy  Powiatu  Dzierżoniowskiego  z  organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok

2021 został przyjęty powyższy program. 

1. Współpraca finansowa

Zarząd  Powiatu  w  roku  2021  przeznaczył  328.040  zł  na  współpracę  z  organizacjami

pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego

w następujących trybach:

• otwarte konkursy ofert - kwota 200.000 zł;

• powierzenie  prowadzenia  punktów  nieodpłatnej  pomocy  prawnej,  nieodpłatnego

poradnictwa  obywatelskiego,  w  tym  nieodpłatna  mediacja  i  zwiększenie  świadomości

prawnej społeczeństwa - kwota 128.040 zł – dotacja z budżetu państwa.

Podpisano 66 umów na realizację zadań publicznych, w tym:

• w trybie  otwartego konkursu  ofert  podpisano 63 umowy,  a  w trybie  pozakonkursowym

(art.19a) – 3 umowy na łączną kwotę 187.400 zł;

• w trybie powierzenia zadania publicznego podpisano 2 umowy (dotacja z budżetu państwa)

w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz

edukacji prawnej kwota 128.040 zł;

Ogółem wydatkowano na zadania publiczne kwotę 315.440 zł.

2. Współpraca niefinansowa

Powiat  w  nawiązaniu  do  kontynuowanej  umowy  partnerskiej  z  16  marca  2015  roku

dotyczącej  współpracy  pomiędzy  Powiatem  Dzierżoniowskim  a  gminami  powiatu

dzierżoniowskiego w zakresie współpracy na rzecz trzeciego sektora koordynował ofertę doradczo-

szkoleniową.

Zgodnie  z  umową  wsparcie  merytoryczne  według  potrzeb  zapewniała  organizacjom  Fundacja

Merkury z Wałbrzycha w następującym zakresie:

• pozyskiwania funduszy na działania (ze źródeł krajowych i zagranicznych),
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• 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.

W minionym roku przeprowadzono dwa szkolenia:

• szkolenie  on-line  na  temat  nowelizacji  ustawy  o  przeciwdziałaniu  praniu  pieniędzy

i finansowaniu  terroryzmu,  która  nałożyła  obowiązek  zgłoszenia  beneficjentów

rzeczywistych,  czyli  członków  zarządów,  rad,  fundatorów,  do  Centralnego  Rejestru

Beneficjentów Rzeczywistych;

• szkolenie dotyczące „Zasad księgowości oraz rozliczania projektów realizowanych przez

organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert”.

3. Jubileusze organizacji pozarządowych 

W 2021 roku 30 organizacji  z  powiatu  dzierżoniowskiego obchodziło  swoje  jubileusze.

Były to stowarzyszenia,  które  działają  między  innymi  w  obszarze  sportu,  turystyki,  kultury,

bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia.  Starosta  Dzierżoniowski  Grzegorz  Kosowski,  w  sposób

szczególny  doceniając  tę aktywność  społeczną,  przekazał  reprezentantom  stowarzyszeń  listy

gratulacyjne oraz okolicznościowe statuetki. 

Organizacje, które obchodziły swoje jubileusze to:

• Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”, Dzierżoniów, ul. Świdnicka 38 - 20 – lecie

• Miejsko-Zakładowy  Klub  Sportowy  „Lechia”  w  Dzierżoniowie,  Dzierżoniów,

ul. Wrocławska 47 - 75 – lecie

• Uczniowski  Klub  Sportowy  „Lechia”  Dzierżoniów,   Dzierżoniów,  ul.  Kopernika  7  –

15 – lecie

• Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie, Dzierżoniów, ul. Świdnicka 35 - 15 – lecie

• Zespół Pieśni i Tańca „Poloneziaki”, Bielawa, os.  Włókniarzy 1 - 20 – lecie

• Warsztaty  Terapii  Zajęciowej  Polskiego  Stowarzyszenia  na  Rzecz  Osób
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z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dzierżoniowie, Dzierżoniów, ul. Parkowa 4b -

20 – lecie

• Miejski Klub Sportowy „Pogoń” Pieszyce, Pieszyce, ul. Hermana 4 - 65 – lecie

• Zapaśniczy Klub Sportowy „Bielawianka”, Bielawa, ul. Waryńskiego 11 - 75 – lecie

• Klub Piłkarski „Bielawianka”, Bielawa, ul. Sportowa 10 - 75 – lecie

• Klub Sportowy „Bielawianka – Bester”, Bielawa, ul. Obrońców Westerplatte 6 - 75 – lecie

• Bielawski Klub Żeglarski „Wielka Sowa”, Bielawa, ul. Wolności 57 - 15 – lecie

• Stowarzyszenie Obywatelski Blok Samorządowy, Dzierżoniów, ul. Rynek 47 - 20 – lecie

• Ochotnicza Straż Pożarna w Przerzeczynie Zdroju, Niemcza, ul.  Niemczańska 10 - 75 –

lecie

• Ochotnicza Straż Pożarna w Piławie Górnej, Piława Górna, ul. Polna 5 - 75 – lecie

• Ochotnicza Straż Pożarna w Ostroszowicach, Ostroszowice, ul. Ogrodowa 1 - 75 – lecie

• Ochotnicza Straż Pożarna w Gilowie, Niemcza, Gilów 43 - 75 – lecie

• Ochotnicza Straż Pożarna w Sienicach, Łagiewniki, Sienice 47 - 75 – lecie

• Ochotnicza Straż Pożarna w Jaźwinie, Jaźwina 75 - 75 – lecie

• Ochotnicza Straż Pożarna w Piławie Dolnej, Piława Dolna, ul. Główna 74 - 75 – lecie

• Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoczniku, Dzierżoniów, Roztocznik 41A - 65 – lecie

• Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie, Pieszyce, Piskorzów 45 - 75 – lecie

• Stowarzyszenie Kwaterodawców „Kraina Sudecka”, Owiesno 30 - 10 – lecie

• Stowarzyszenie  Grupa  Rekonstrukcji  Historycznej  58  Pułku  Piechoty,  Dzierżoniów,

os. Jasne 20 - 10 – lecie

• Stowarzyszenie  Przyjaciół  Koszykówki  „B-BALL”,  Dzierżoniów,  os.  Różane  21A/6  –

10 – lecie

• Stowarzyszenie „Nasza Radiobuda”, Dzierżoniów, ul. Mickiewicza 8 - 10 – lecie

• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Ananas”, Bielawa, ul. Wolności 105 - 10 – lecie

• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Jaźwina bez Granic”, Jaźwina 75a - 10 – lecie

• Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi Podlesie i Ruszkowice „Razem Możemy Więcej”,

Niemcza, Podlesie 14 - 10 – lecie

• Stowarzyszenie „Razem dla Wsi”, Owiesno 81 - 10 – lecie

• Stowarzyszenie  Ochrony  i  Promocji  Zdrowia  im.  Królowej  Jadwigi,  Dzierżoniów,
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ul. Sienkiewicza 14a/2 - 10 – lecie. 

4. Powiatowy dzień kombatanta

15 kwietnia  2021 roku odbyło  się  spotkanie  w ramach Powiatowej  Rady Kombatantów

i Osób Represjonowanych, która jest społecznym organem doradczym starosty dzierżoniowskiego.

Podczas uroczystości starosta Grzegorz Kosowski omówił sytuację społeczno-gospodarczą

naszego  regionu. Podsumowano  także  działalność  środowiska  kombatanckiego  powiatu

dzierżoniowskiego w latach 2011-2020. 

Ważną  częścią  spotkania  była  dyskusja  o  sytuacji  kombatantów  w  powiecie

dzierżoniowskim, ze szczególnym uwzględnieniem trudnego czasu, jakim jest pandemia COVID-

19. Na zakończenie starosta podziękował wszystkim za udział i wręczył upominki kombatantom

oraz przekazał gratulacje tegorocznym jubilatom.

5. Spotkania bożonarodzeniowe z kombatantami

Z uwagi na trwającą pandemię SARS-CoV-2, powiatowa wigilia dla kombatantów odbyła

się w zmienionej formie. Zrezygnowano z tradycyjnego spotkania na rzecz osobistych odwiedzin

Starosty Dzierżoniowskiego Grzegorza Kosowskiego u reprezentantów wszystkich kół i związków

kombatanckich z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Każda z tych wizyt miała ciepłą, świąteczną

atmosferę; nie zabrakło serdecznych rozmów i życzeń oraz świątecznych upominków.

6. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie, nieodpłatna mediacja

W  2021  roku  z  rządowego  projektu  nieodpłatnej  pomocy  prawnej,  nieodpłatnego

poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji skorzystało 2209 osób.

7. Nadzór nad stowarzyszeniami

Na  dzień  31  grudnia  2021r.  w  rejestrze  Starosty  Dzierżoniowskiego  figurowały  373

organizacje, w tym:

• stowarzyszenia różne - 168;

• jednostki terenowe - 34;

• fundacje – 41;

• stowarzyszenia kultury fizycznej - 32;

• kluby  sportowe  działające  w  formie  stowarzyszenia,  których  statut  nie  przewiduje
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prowadzenia działalności gospodarczej - 39;

• uczniowskie kluby sportowe - 30;

• stowarzyszenia zwykłe - 27;

• koła gospodyń wiejskich -2.
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XI Architektura i budownictwo 

Wydział  Urbanistyki,  Architektury  i  Budownictwa  w  roku  2021  na  bieżąco  realizował

zadania w zakresie:

• Urbanistyka - zagospodarowanie przestrzenne

Zarząd  Powiatu,  na  wniosek  burmistrzów/wójtów  uzgodnił  13 projektów/zmian  miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego. Głównym celem ww. projektów była: aktualizacja zasad

zagospodarowania terenów, przeznaczenie nowych terenów pod zabudowę, przekształcenie części

terenów  rolnych  na usługi,  zapobieganie  zabudowie  terenów  otwartych  i  terenów  rolnych,

w szczególności  położonych  w  obszarze  szczególnego  zagrożenia  powodzią,  ograniczenie

inwestycji  niepożądanych  oraz  lokalizowanie  funkcji  mieszkaniowej,  usługowej  i  turystycznej,

modyfikacja  zasad  dotyczących  zasad  kształtowania  i zabudowy  oraz  wskaźników

zagospodarowania,  zmiana przeznaczenia terenów zabudowy zagrodowej na cele nierolnicze, tj. na

zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną  i  zabudowę  mieszkaniowo-usługową,  ustalenie

przeznaczenia oraz zasad zabudowy i zagospodarowania dla istniejących i różnorodnych sposobów

wykorzystania terenu oraz nowych terenów dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

• Architektura i budownictwo

Wpłynęło ogółem 2409 spraw. W tym, na podstawie ustawy - Prawo budowlane i ustawy – Kodeks

postępowania administracyjnego zakończonych zostało wydaniem 1131 decyzji administracyjnych

(o pozwoleniu  na  budowę,  rozbiórkę,  o  odmowie  wydania  pozwolenia,  zmianie  decyzji

o pozwoleniu  na  budowę,  przeniesienia  pozwolenia  na  budowę  na  rzecz  innego  podmiotu,

wygaszenia  decyzji  o pozwoleniu  na  budowę,  uchylenia  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę,

sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych). Oprócz tego wydano

743 zaświadczeń  –  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);  515 zaświadczeń  na  podstawie

ustawy  o  własności  lokali  o  samodzielności  lokali  mieszkalnych/użytkowych  –  w ramach

ustanawiania odrębnej własności, wymaganych przy sprzedaży wydzielonych w budynkach lokali

mieszkalnych lub użytkowych.
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Zarejestrowano i wydano 596 dzienników budowy.

• Cyfryzacja  w  procesie  inwestycyjno-budowlanym  –  cyfryzacja  procedur

administracyjnych

Rok 2021 rozpoczął rewolucję w obszarze całego procesu inwestycyjno-budowlanego w kierunku

usprawnienia  procedur  inwestycyjnych  poprzez  umożliwienie  składania  wniosków  w  formie

elektronicznej.  Cały  proces  cyfryzacji  procedur  budowlanych rozłożony jest  na etapy.  Pierwsze

zmiany prawa w tym przedmiocie weszły w życie 4 lutego 2021 roku, następnie 1 i 5 lipca 2021

roku.

Idea rządowej aplikacji serwisu e-budownictwo do składania elektronicznych wniosków w procesie

budowlanym pojawiła się już na początku 2020 roku.

Portal  e-budownictwo  umożliwia  inwestorom  składanie  wniosków  oraz  dokonywanie  zgłoszeń

w postaci  elektronicznej.  Inwestor   ma  możliwość  wyboru,  czy  chce  w  procesie  budowlanym

kontaktować się z organem administracji architektoniczno-budowlanej w formie elektronicznej czy

papierowej. Elektroniczny generator wniosków cyfrowych znajduje się na stronie: 

www.e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Od lutego 2021 roku Inwestor mógł elektronicznie: zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu

budowlanego lub jego części (od 17.02.2021 r.); złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności

wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (od 17.02.2021 r.);

zgłosić  budowę  lub  inne  roboty  budowlane  (od  18.02.2021  r.  -  z  wyjątkiem  tych  zgłoszeń,

do których konieczne jest dołączenie projektu budowlanego); zgłosić rozbiórkę (od 19.02.2021 r.);

złożyć wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania niektórych obowiązków kierownika

budowy, o których mowa w art. 45a ust. 1 Prawa budowlanego (od 19.02.2021 r.); złożyć wniosek

o przeniesienie  decyzji  o pozwoleniu  na  budowę;  złożyć  wniosek  o  przeniesienie  praw

i obowiązków  wynikających  ze  zgłoszenia,  wobec  którego  organ  nie  wniósł  sprzeciwu

(od 20.02.2021 r.); złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (od 26.02.2021 r.).

Od 1 lipca 2021 roku Inwestor mógł elektronicznie: złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz

z załączonym projektem zagospodarowania  działki  lub  terenu  oraz  projektem architektoniczno-

budowlanym;  złożyć  wniosek  o  wydanie  odrębnej  decyzji  o  zatwierdzeniu  projektu

zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego; złożyć wniosek

o zmianę  pozwolenia  na  budowę;  złożyć  wniosek  o  odstępstwo  od  przepisów  techniczno-

budowlanych;  złożyć  wniosek  o  wydanie  pozwolenia  na  budowę  tymczasowego  obiektu

budowlanego; złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele

budowlane.
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Od  5  lipca  2021  roku  Inwestor  mógł  elektronicznie:  dokonać  zgłoszenia  budowy  /  robót

budowlanych z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-

budowlanym.

Również  zostały  wprowadzone  formularze  (wnioski/zawiadomienia)  dotyczące  procedur

administracyjnych pozostających w kompetencji organu nadzoru budowlanego.

Wypełniony formularz można podpisać za pośrednictwem platformy e-PUAP, korzystając z trzech

możliwych  form  e-podpisu:  podpis  kwalifikowany,  podpis  zaufany  i  e-dowód  podpis  osobisty

i w całości wysłać za pośrednictwem serwisu e-budownictwo.

W roku 2021 ilość zgłoszeń budowy/robót  budowlanych w formie  elektronicznej  wyniosła  14,

a wniosków o pozwolenie na budowę 2. 

Tab.27 Porównawcze zestawienie ogólnej ilości spraw, wydanych decyzji administracyjnych 
w latach

Sprawy 2018 2019 2020 2021

Liczba ogółem 2125 2102 2415 2409

Zakończone wydaniem 
decyzji administracyjnej

1321 1360 1298 1131

Jak  wynika  z  powyższej  tabeli,  w  roku  2021  odnotowano  nieznaczny  spadek  ogólnej  liczby

wydanych decyzji  w porównaniu  do  lat  poprzednich.  Przyczyną tego spadku jest  fakt  kolejnej

nowelizacji  ustawy Prawo budowlane,  która wprowadziła  m.in.  rozszerzenie  katalogu obiektów

i robót  budowlanych  zwolnionych  z  pozwolenia  na  budowę,  a  wymagających  tylko  zgłoszenia

budowy lub wykonywania robót budowlanych. Wyraźnym przykładem obrazującym ten fakt jest

ujęcie w katalogu robót wymagających zgłoszenia wykonywanie robót budowlanych - instalowanie

wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych.

W roku 2021 ilość zgłoszeń na wyżej wymienione zamierzenie budowlane wyniosła 378.

1. Informacja o ruchu budowlanym w powiecie w roku 2021

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.
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Informacje  zbiorcze  dotyczące  wydanych  w  roku  2021  pozwoleń  na  budowę  przedstawione

są w tabelach wynikowych według poszczególnych kategorii obiektów budowlanych.

Tab.28 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 26 27 27

Dzierżoniów - miasto 18 20 20

Dzierżoniów - gmina 94 99 99

Pieszyce - miasto 13 13 13

Pieszyce - gmina 21 22 22

Piława Górna 6 6 6

Łagiewniki 40 43 43

Niemcza - miasto 6 6 6

Niemcza - gmina 7 8 8

Razem 231 244 244

Ilość (w ujęciu procentowym) pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym w danych

gminach:

Tab.29 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 1 2

Dzierżoniów - miasto 2 6 12

Dzierżoniów - gmina 3 5 10
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11,3%
7,8%

40,7%

5,6%
9,1%

2,6%

17,3%
2,6% 3,0% BIELAWA DZIERŻONIÓW - 

MIASTO
DZIERŻONIÓW - GMINA PIESZYCE - MIASTO
PIESZYCE - GMINA PIŁAWA GÓRNA
ŁAGIEWNIKI NIEMCZA - MIASTO
NIEMCZA - GMINA 



Gmina Liczba pozwoleń i
zgłoszeń z projektem

budowlanym 

Liczba budynków Liczba mieszkań

Pieszyce - gmina 1 1 2

Razem: 7 13 26

Ilość pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym w danych gminach:

Tab.30 Budynki mieszkalne wielorodzinne - pozwolenia na budowę budowy nowych 
budynków mieszkalnych 

Gmina Liczba pozwoleń Liczba budynków Liczba mieszkań 

Dzierżoniów - miasto 2 3 123

Pieszyce - miasto 1 1 12

Piława Górna 1 3 111

Razem 4 7 246

Ilość (w ujęciu procentowym) pozwoleń w danych gminach:
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14,3%

28,6%

42,9%

14,3%
BIELAWA
DZIERŻONIÓW - 
MIASTO
DZIERŻONIÓW - 
GMINA
PIESZYCE - GMINA

50,0%

25,0%

25,0%

DZIERŻONIÓW - 
MIASTO
PIESZYCE - MIASTO
PIŁAWA GÓRNA



W  roku  2021  ogółem  na  budowę  budynków  mieszkalnych  (jednorodzinnych

i wielorodzinnych) wydano 242 pozwoleń, w tym liczba mieszkań wyniosła 516.

Tab.31 Budynki niemieszkalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – liczba pozwoleń 
i zgłoszeń z projektem budowlanym

Gmina/
Miasto

Budynki
Biurowe

Budynki
Handlowo-usługowe

Budynki transportu i łączności

Bielawa - 4 2

Dzierżoniów-miasto - 3 5

Dzierżoniów - gmina - 1 2

Pieszyce - miasto - 3 1

Pieszyce - gmina - - 1

Piława Górna - 1 -

Łagiewniki - 2 2

Niemcza - miasto - - -

Niemcza - gmina - 1 -

Razem 0 15 13

Tab.32 Budynki niemieszkalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – liczba pozwoleń i 
zgłoszeń z projektem budowlanym

Gmina/
Miasto

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
inżynierii lądowej

i wodnej

Bielawa 5 1 1 9

Dzierżoniów-miasto 2 - - 3

Dzierżoniów - gmina 2 - 11 17

Pieszyce - miasto 1 - 1 1

Pieszyce - gmina - - 1 -

Piława Górna - - - 3

Łagiewniki 1 - 3 5

Niemcza - miasto - - - -

Niemcza - gmina 1 - - 1

Razem 12 1 17 39
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1.1 Ilość (w ujęciu procentowym) pozwoleń w danych gminach
• budynki handlowo-usługowe

•  budynki transportu i łączności

• budynki przemysłowe i magazynowe
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15,4%

38,5%

15,4%

7,7%

7,7%
15,4%

BIELAWA DZIERŻONIÓW - 
MIASTO

DZIERŻONIÓW - GMINA PIESZYCE - MIASTO
PIESZYCE - GMINA ŁAGIEWNIKI

41,7%

16,7%
16,7%

8,3%

8,3% 8,3%
BIELAWA DZIERŻONIÓW - 

MIASTO
DZIERŻONIÓW - GMINA PIESZYCE - MIASTO
ŁAGIEWNIKI NIEMCZA - GMINA 

26,7%

20,0%
6,7%

20,0%

6,7%
13,3%

6,7% BIELAWA DZIERŻONIÓW - 
MIASTO

DZIERŻONIÓW - GMINA PIESZYCE - MIASTO
PIŁAWA GÓRNA ŁAGIEWNIKI
NIEMCZA - GMINA 



• ogólnodostępne  obiekty  kulturalne,  budynki  o  charakterze  edukacyjnym,  budynki

szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej

• pozostałe budynki niemieszkalne

• obiekty inżynierii lądowej i wodnej
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100%

BIELAWA

5,9%

65,0%

5,9%

5,9%

17,7%

BIELAWA
DZIERŻONIÓW - GMINA
PIESZYCE - MIASTO
PIESZYCE - GMINA
ŁAGIEWNIKI

23,1%

7,7%

43,6%

2,6%

7,7%
12,8% 2,6% BIELAWA DZIERŻONIÓW - 

MIASTO
DZIERŻONIÓW - GMINA PIESZYCE - MIASTO
PIŁAWA GÓRNA ŁAGIEWNIKI
NIEMCZA - GMINA 



W  roku  2021  wydano  3 decyzje  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  (zrid)

ze specustawy drogowej.

1. Decyzja  zezwalająca  Burmistrzowi  Miasta  Bielawa  na  realizację  inwestycji  drogowej,

polegającej  na  rozbudowie  i  przebudowie  drogi  gminnej  ulicy  Słonecznej  i  1  Maja  w

Bielawie.

2. Decyzja  zezwalająca  Burmistrzowi  Miasta  Bielawa  na  realizację  inwestycji  drogowej,

polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej ulicy 1 Maja w Bielawie.

3. Decyzja  zezwalająca  Burmistrzowi  Miasta  Bielawa  na  realizację  inwestycji  drogowej,

polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr117931D – ul. Wysoka w Bielawie.

Inwestycje  w  budownictwie  mieszkaniowym  związane  z  ograniczeniem  niskiej  emisji

obejmujących  trwałą  zmianę  systemu  ogrzewania  opartego  na  paliwie  stałym  węglowym

na ogrzewanie ekologiczne – gazowe.

Tab.33 Pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych – zmiana sposobu ogrzewania 
– budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych

Gmina Liczba

Bielawa 206

Dzierżoniów - miasto 161

Dzierżoniów - gmina 17

Pieszyce - miasto i gmina 90

Piława Górna 50

Łagiewniki 0

Niemcza - miasto i gmina 19

Razem 543

W danych gminach:
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38,0%

29,7%3,1%

16,6%

9,2% 3,5% BIELAWA

DZIERŻONIÓW - MIASTO

DZIERŻONIÓW - GMINA

PIESZYCE - MIASTO i 
GMINA

PIŁAWA GÓRNA

NIEMCZA - MIASTO i 
GMINA



* Informację na temat ruchu budowlanego w roku 2021 roku w porównaniu z latami: 2020, 2019

i 2018 zawiera załącznik nr 1 do Raportu.

1.2 Ilość pozwoleń w danych gminach, w poszczególnych kategoriach 
w roku 2021

Bielawa

Dzierżoniów - miasto
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7,8%

28,6%

50,0%

20,0%

38,5%

16,7%
7,7%

Budynki mieszkalne 
jednorodzinne (jedno-
mieszkaniowe)

Budynki mieszkalne 
jednorodzinne o dwóch 
mieszkaniach

Budynki wielorodzinne

Budynki handlowo-
usługowe

Budynki transportu i 
łączności

Budynki przemysłowe i 
magazynowe

Obiekty inżynierii lą-
dowej i wodnej

11,3%
14,3% 26,7%

15,4%

41,7%

100,0%

5,9%

23,1%

100,0%

Budynki mieszkalne jedno-
rodzinne (jednomieszka-
niowe)
Budynki mieszkalne jedno-
rodzinne o dwóch miesz-
kaniach
Budynki handlowo-usługowe
Budynki transportu i łącz-
ności
Budynki przemysłowe i 
magazynowe
Ogólnodostęone obiekty kul-
turowe, budynki o charakte-
rze edukacyjnym, budynki 
szpitali i zakładów opieki 
medycznej oraz budynki kul-
tury fizycznej
Pozostałe budynki nie-
mieszkalne
Obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej
Zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID)



Dzierżoniów - gmina

Pieszyce - miasto

Pieszyce - gmina
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40,7%

42,9%

6,7%
15,4%16,7%

64,7%

43,6%

Budynki mieszkalne 
jednorodzinne (jed-
nomieszkaniowe)

Budynki mieszkalne 
jednorodzinne o dwóch 
mieszkaniach

Budynki handlowo-
usługowe

Budynki transportu i 
łączności

Budynki przemysłowe i 
magazynowe

Pozostałe budynki 
niemieszkalne

Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

5,6%

25,0%

20,0%

7,7%

8,3%

5,9% 2,6%

Budynki mieszkalne 
jednorodzinne 
(jednomieszkanio-
we)
Budynki wieloro-
dzinne

Budynki handlowo-
usługowe

Budynki transportu i 
łączności

Budynki przemy-
słowe i magazyno-
we
Pozostałe budynki 
niemieszkalne

Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

9,1%

14,3%

7,7%

5,9%

Budynki mieszkalne 
jednorodzinne 
(jednomieszkanio-
we)
Budynki mieszkalne 
jednorodzinne o 
dwóch mieszkaniach

Budynki transportu i 
łączności

Pozostałe budynki 
niemieszkalne



Piława Górna

Łagiewniki

Niemcza - miasto
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2,6%

25,0%

6,7%

7,7%
Budynki mieszkalne 
jednorodzinne 
(jednomieszkanio-
we)
Budynki wielorodzinne

Budynki handlowo-
usługowe

Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

17,3%

13,3%

15,4%8,3%

17,7%

12,8%

Budynki mieszkalne 
jednorodzinne 
(jednomieszkanio-
we)Budynki handlowo-
usługowe

Budynki transportu i 
łączności

Budynki przemysłowe 
i magazynowe

Pozostałe budynki 
niemieszkalne

Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

2,6%

Budynki mieszkalne 
jednorodzinne (jedno-
mieszkaniowe)



Niemcza - gmina
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3,0%

6,7%
8,3%

2,6% Budynki mieszkalne 
jednorodzinne (jedno-
mieszkaniowe)

Budynki handlowo-
usługowe

Budynki przemysłowe i 
magazynowe

Obiekty inżynierii lą-
dowej i wodnej



XII Geodezja i kartografia

1. Gospodarowanie mieniem Powiatu Dzierżoniowskiego

Organem  upoważnionym  przez  Radę  Powiatu  Dzierżoniowskiego  do  gospodarowania

zasobem  nieruchomości  powiatu  jest  Zarząd  Powiatu  Dzierżoniowskiego,  a  komórkami

organizacyjnymi działającym w strukturach Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie zajmującymi

się  gospodarowaniem majątkiem powiatu  są  Wydział  Geodezji,  Katastru  i  Nieruchomości  oraz

Wydział  Organizacyjny,  a  także  poszczególne  Jednostki  Organizacyjne,  którym  nieruchomości

zostały  przekazane  w  formie  trwałego  zarządu.  Wszystkie  nieruchomości  stanowiące  własność

Powiatu Dzierżoniowskiego mają założone księgi wieczyste prowadzone przez Wydział  VI Ksiąg

Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.

Gospodarowanie nieruchomościami obejmuje czynności faktyczne i prawne, które składają

się na utrzymanie oraz zarządzanie tymi nieruchomościami. Uregulowania prawne dotyczące tych

czynności są zróżnicowane w zależności od tego, kto jest zarządcą danej nieruchomości i jakie jest

przeznaczenie poszczególnych nieruchomości.

W zasobie mienia powiatu zarządzanym przez Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

na  początku  2021  roku  znajdowało  się  21  nieruchomości  gruntowych,  3  lokale  mieszkalne

(pustostany), 15 lokali objętych umowami najmu. Zasób ten zmniejszył się na koniec 2021 roku do

20 nieruchomości gruntowych oraz 2 lokali mieszkalnych (pustostany). 

Wykaz zbytych i nabytych w różnej formie nieruchomości i lokali  przedstawią tabele.

Tab.37 Zbycie lokalu – przekazanie w trwały zarząd

Lp Lokalizacja 
oraz przeznaczenie

nieruchomości

Nr działki
obręb 

pow. w ha

Data decyzji,
umowy sprzedaży

lub darowizny

Wartość
księgowa lub
szacowana

Zarządca lub
właściciel

nieruchomości

1 Dzierżoniów, 
ul. Pocztowa 14A 
(lokal mieszkalny nr 5)

329/4
Centrum
pow. 0.0388 ha

08.03.2021r. 6.433,40 zł Powiatowy 
Ośrodek Wsparcia
w Dzierżoniowie

Tab.38 Zbycie nieruchomości gruntowej - przekazanie w trwały zarząd

Lp Lokalizacja 
oraz przeznaczenie

nieruchomości

Nr działki
obręb 

pow. w ha

Data decyzji,
umowy sprzedaży

lub darowizny

Wartość
księgowa lub
szacowana

Zarządca lub
właściciel

nieruchomości

1 Bielawa,
ul. Wojska Polskiego
(teren pod zatokę 
autobusową)

1017/1
Południe
pow. 0.2011 ha

26.04.2021r. 123.882,00 zł
Zarząd Dróg 
Powiatowych 
w Dzierżoniowie
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Lp Lokalizacja 
oraz przeznaczenie

nieruchomości

Nr działki
obręb 

pow. w ha

Data decyzji,
umowy sprzedaży

lub darowizny

Wartość
księgowa lub
szacowana

Zarządca lub
właściciel

nieruchomości

2 Bielawa, 
ul. Wojska Polskiego
(teren pod zatokę 
autobusową)

1018/1
Południe
pow. 0.0395 ha

26.04.2021r. 18.501,80 zł Zarząd Dróg 
Powiatowych
w Dzierżoniowie

Tab.39 Pozyskanie do zasobu w drodze darowizny od Skarbu Państwa

Lp Lokalizacja 
oraz przeznaczenie

nieruchomości

Nr działki
obręb 

pow. w ha

Data decyzji,
umowy sprzedaży

lub darowizny

Wartość
księgowa lub
szacowana

Zarządca lub
właściciel

nieruchomości

1 Dzierżoniów, 
ul. Bat. Chłopskich 19
(lokal użytkowy F2)

206/35
Przedmieście
pow. 0.0536 ha

13.12.2021r. 506.255,00 zł Powiatowy Urząd 
Pracy 
w Dzierżoniowie

Tab.40 Zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

Lp Lokalizacja 
oraz przeznaczenie

nieruchomości

Nr działki
obręb 

pow. w ha

Data decyzji,
umowy sprzedaży

lub darowizny

Wartość
księgowa lub
szacowana

Zarządca lub
właściciel

nieruchomości

1 Gmina Miasto Pieszyce
działka gruntowa 
zabudowana 
budynkiem użytkowym

Działka 
nr 66 
Środkowe
pow. 0.1463 ha

16.12.2021r. 707.000,00 zł Osoby fizyczne

W 2021  roku  w  zasobie  powiatu  znajdowało  się  15  lokali  mieszkalnych  (objętych  umowami

najmu). W ciągu roku nie przeprowadzano procedury ich sprzedaży.

Tab.41 Struktura obłożenia lokali mieszkalnych

Lp
Status prawny umowy Lokalizacja lokali mieszkalnych

1

Ważna umowa na najem lokalu mieszkalnego

Roztocznik 63-63A 6

Dzierżoniów, ul. Pocztowa 14A 3

Bielawa, ul. Boh. Getta 7 1

2 Przekazanie lokalu w trwały zarząd Dzierżoniów, ul. Pocztowa 14A 2

3 Bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego 
przez najemcę

Roztocznik 63-63A 1

4 Lokale mieszkalne (pustostany) przeznaczone 
do zagospodarowania lub sprzedaży

Roztocznik 63-63A 2

W zasobie  Powiatu  Dzierżoniowskiego  znajdują  się  także  nieruchomości  gruntowe oraz  lokale

użytkowe oddane w najem lub użyczenie innym podmiotom. Temat ten obrazują poniższe tabele.

Tab.42 

Lp
Status prawny umowy Lokalizacja lokali użytkowych

1 Umowa na najem nieruchomości gruntowej Bielawa, ul. Wolności 114 1
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Lp
Status prawny umowy Lokalizacja lokali użytkowych

z budynkiem

Tab.43

Lp
Status prawny umowy Lokalizacja działek gruntowych

1 Umowa na dzierżawę części terenu Dzierżoniów, ul. Świdnicka 38 1

Tab. 44

Lp
Status prawny umowy Lokalizacja lokali użytkowych

1 Umowa użyczenia lokalu użytkowego Dzierżoniów, ul. Bat. Chłopskich 19 1

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie zasad gospodarowania mieniem

powiatu dzierżoniowskiego stawki czynszu najmu lokali użytkowych powinny być waloryzowane

co najmniej raz w roku o wskaźnik podawany przez GUS. W 2021 roku zwaloryzowano 3 stawki

czynszu.  Natomiast  czynsze  lokali  mieszkalnych  nie  były  waloryzowane  ze  względu  na  brak

stosownych uchwał gmin.

Prawidłowo  prowadzona  gospodarka  finansowa  posiadanymi  zasobami,  winna  przynosić

właścicielowi  określony  dochód,  tak  jest  także  w  przypadku  nieruchomości  Powiatu

Dzierżoniowskiego. Dochody uzyskane z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości zarządzanych

przez Wydział Geodezji,  Katastru i  Nieruchomości ukształtowały się w 2021 roku na poziomie

ok. 89.166,00 zł.

W 2021  roku  jednostki  organizacyjne  powiatu  (głównie  szkoły  ponadpodstawowe),  w  ramach

posiadanych uprawnień zawarły kilkadziesiąt  umów na najem m.in.  lokali  mieszkalnych, najem

garaży  oraz  najem  pomieszczeń  szkolnych  różnego  przeznaczenia,  na  ogólną  kwotę

ok. 349.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie ustalenia zasad

gospodarowania  mieniem  Powiatu  Dzierżoniowskiego  jednostka  jest  zobowiązana

do odprowadzania  20%  przychodu  związanego  z zawartą  umową,  wobec  powyższego  powiat

uzyskał z tego tytułu ok. 69.800,00 zł.

Oprócz  nieruchomości,  przynoszących  określone  dochody  do  budżetu  powiatu,  są  także

nieruchomości, które ze względu na koszty ich utrzymania, przeznaczane zostały w różnej formie

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. 
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Tab. 45 Wykaz przetargów i ich efekt przeprowadzanych przez wydział w 2021 roku

Lp Lokalizacja 
oraz przeznaczenie

nieruchomości

Nr działki
obręb 

pow. w ha

Data przetargu,
umowy sprzedaży

nieruchomości

Cena
wywoławcza
lub zbycia

nieruchomości

Tryb zbycia
nieruchomości

1 Gmina Miasto Pieszyce
działka gruntowa zabudowana
budynkiem użytkowym

Działka 
nr 66 
obręb Środkowe
o pow. 0.1463 ha

21.03.2021r. 1.112.000,00 zł
I przetarg 
nieograniczony
(wynik negatywny)

2 Gmina Miasto Pieszyce
działka gruntowa zabudowana
budynkiem użytkowym

Działka 
nr 66 
obręb Środkowe
o pow. 0.1463 ha

14.07.2021r. 834.000,00 zł
II przetarg 
nieograniczony
(wynik negatywny)

3 Gmina Miasto Pieszyce
działka gruntowa zabudowana
budynkiem użytkowym

Działka 
nr 66 
obręb Środkowe
o pow. 0.1463 ha

16.12.2021r. 707.000,00 zł
III przetarg 
nieograniczony
(wynik pozytywny)

4 Dzierżoniów ul. Ciepłownicza
działki gruntowe
WSSE INVEST-PARK 
podstrefa Dzierżoniów

Działki 
nr 157,158,159
obręb Zachód
o pow. 2.4360 ha

06.04.2021r. 1.552.000,00 zł
I przetarg 
nieograniczony
(wynik negatywny)

5 Dzierżoniów ul. Ciepłownicza
działki gruntowe
WSSE INVEST-PARK 
podstrefa Dzierżoniów

Działki 
nr 157,158,159
obręb Zachód
o pow. 2.4360 ha

20.05.2020r. 1.164.000,00 zł
II przetarg 
nieograniczony
(wynik negatywny)

6 Dzierżoniów ul. Ciepłownicza
działki gruntowe
WSSE INVEST-PARK 
podstrefa Dzierżoniów

Działki 
nr 157,158,159
obręb Zachód
o pow. 2.4360 ha

08.09.2020r. 1.100.000,00 zł
III przetarg 
nieograniczony
(wynik negatywny)

Zasadniczym celem zarządcy nieruchomości jest dbanie o stan techniczny obiektów budowlanych

oraz w miarę posiadanych środków finansowych, podejmowanie kroków mających na celu poprawę

ich stanu technicznego. Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości w ramach przyznanego planu

wydatków budżetowych na 2021 rok wykorzystał na remonty kwotę w wysokości ok. 68.280,00 zł.

Działania  związane  z  gospodarowaniem  nieruchomościami  powiatu  muszą  być  zgodne

z obowiązującymi przepisami prawa, uzupełnianymi przez decyzje lub uchwały, które podejmuje

Zarząd Powiatu, a czasami także Rada Powiatu. 

Tab. 46 Zestawienie uchwał wnoszonych pod obrady ww organów oraz stan ich realizacji

Lp Nr uchwały Czego dotyczy Stan realizacji

1 183 / 400 / 21
z dnia 
15.11.2021r.

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej 
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 699/41, nr 702 obręb 0001 
Północ, położonej przy ul. Wolności 114 w Bielawie

w realizacji

2
-

Brak uchwał Rady Powiatu Dzierżoniowskiego 
dotyczących merytorycznych zadań
Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

-
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2. Gospodarowanie mieniem 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 31 grudnia 2021 r. liczba działek stanowiących zasób Skarbu Państwa to 251 o łącznej

powierzchni 93,3142 ha. 

Na  dzień  31  grudnia  2021  r.  liczba  działek  stanowiących  zasób  Skarbu  Państwa  oddanych

w użytkowanie wieczyste to 1365 o łącznej powierzchni 434,7137 ha.

Działanie,  w  wyniku  którego  zmniejszyła  się  liczba  działek  tworzących  zasób  nieruchomości

Skarbu  Państwa  to  przede  wszystkim  wciąż  trwający  proces  komunalizacji  nieruchomości

tj. regulacji  stanu  prawnego  na  rzecz  właściwych  gmin,  a  także  zbycie  poprzez  sprzedaż

i darowiznę.

Tab.47 Wykaz zbywanych nieruchomości

Data i numer zarządzenia
Wojewody Dolnośląskiego

Opis nieruchomości
zbywanej

Tryb przeniesienia
prawa własności,

użytkowania
wieczystego lub

oddanie w
użytkowanie

wieczyste

Cena nieruchomości 

Zarządzenie nr 430 Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 
2020 r.

działka nr 34/1 o 
powierzchni 1,1920 ha 
gmina Niemcza obr. Gola 
Dzierżoniowska

Tryb 
bezprzetargowy na 
rzecz użytkownika 
wieczystego

10.000,00 zł (VAT nie
podlega)

Zarządzenie nr 258 Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 23 czerwca 
2021 r.

Lokal F2 o powierzchni 
237,79 m2 położony w 
Dzierżoniowie przy ul. 
Batalionów Chłopskich 19,

Darowizna na rzecz 
Powiatu 
Dzierżoniowskiego 

Wartość przedmiotu
darowizny 506.255,00 zł

127



Data i numer zarządzenia
Wojewody Dolnośląskiego

Opis nieruchomości
zbywanej

Tryb przeniesienia
prawa własności,

użytkowania
wieczystego lub

oddanie w
użytkowanie

wieczyste

Cena nieruchomości 

wraz z udziałem w działce 
nr 206/35 obręb 
Przedmieście 
pow. 0.0536 ha

2.1 Zasób lokalowy
W zasobie Skarbu Państwa w roku 2021 znajdowało się 12 lokali  mieszkalnych. W roku 2021

podpisano jedną umowę najmu lokalu mieszkalnego, nie przeprowadzono procedury ich sprzedaży.

Tab. 48 Struktura zajętości lokali

Lp Status Liczba lokali

1. Ważne umowy 
najmu

10

2. Bezumowne 
korzystanie

2

3.
Pustostany

0

Zasób  lokali  użytkowych  w  związku  z  darowizną  zmniejszył  się  do  trzech.  Zgodnie

zapisami  w  umowach  stawki  czynszu  najmu  lokali  użytkowych  powinny  być  waloryzowane

o wskaźnik GUS. W związku ze wzrostem wskaźnika zwaloryzowano 4 stawki czynszu.

W 2021  roku  podpisano  1  nową  umowę  na  najem  budynku  mieszkalnego  i  2  umowy

na dzierżawę gruntu rolnego.

Także  w  przypadku  obiektów  budowlanych  stanowiących  własność  lub  współwłasność

Skarbu Państwa podejmowane były kroki mające na celu bieżące utrzymanie oraz poprawę ich

stanu technicznego. Na zadania w zakresie bieżącego gospodarowania nieruchomościami Skarbu

Państwa,  Starosta  pozyskał  dotację  od  Wojewody  Dolnośląskiego  w  kwocie  104.350,00  zł.

Działania  takie  w  2021  roku  kontynuowano  na  budynku  położonym  przy  ul.  Batalionów

Chłopskich 19 w Dzierżoniowie polegały one m.in. na wymianie części instalacji wodociągowej.

Zakres  robót  wykonanych  na  budynku  mieszkalnym przy  ul.  Kopernika  11S w Dzierżoniowie

obejmował  prace  polegające  na  uszczelnieniu  ściany  zewnętrznej  oraz  naprawie  dachu  na

komórkach. Wydatkowana w 2021 roku kwota to ok. 28.000,00 zł.
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Zgodnie  przepisami  Prawa  Budowlanego  corocznie  przeprowadzany  jest  na  obiektach

zarządzanych przez wydział roczny przegląd techniczny budynków. Szczególny nacisk kładzie się

na stan instalacji przewodów kominowych, przewodów nawiewno – wywiewnych oraz instalacji

gazowych i energetycznych.

W  związku  z  art.  15ja  ustawy  z  dnia  2  marca  2020r.  o szczególnych  rozwiązaniach

zawiązanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczeniem  COVID-19,  innych  chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020r., poz. 2255 ze zm.),

starosta  dzierżoniowski  pomniejszył  opłatę  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  za  2020r.

proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego

oraz stan epidemii z powodu COVID-19, 14 przedsiębiorcom na łączną kwotę 69.750,65 zł.

Prowadzona  gospodarka  finansowa  zasobami,  winna  przynosić  właścicielowi  określony

dochód, tak jest także w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa naszego powiatu:

Dochody  Skarbu  Państwa  w 2021  r.  wyniosły  ogółem 2.814.757,45 zł,  z  czego  685.153,23  zł

to dochód  Powiatu  Dzierżoniowskiego,  pozostałe  środki  w  kwocie  2.129.604,22  zł  przekazano

do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Tab.49 Dochody skarbu Państwa i Starostwa Powiatowego

Lp. Wyszczególnienie §
Dochody ogółem

2021 r. 
Dochody

Starostwa 2021 r.

Dochody Skarbu
Państwa 2021 r.

(przekazane do DUW)

1.
Wpływy z opłat za zarząd, 
użytkowanie 

0470 16.594,92 zł 4.148,72 zł 12.446,20 zł

1.
Wpływy z opłat za 
użytkowanie wieczyste

550 2.434.900,12 zł 608.725,00 zł 1.826.175,12 zł

2. Koszty upomnień 640 11,60 zł 0,58 zł 11,02 ł

3.
Dochody z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych SP

0750 78.153,68 zł 19.538,38 zł 58.615,3 zł

4.

Wpływy z tytułu 
przekształcenia użytkowania 
wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo 
własności

0760 67.682,80 zł
16920,70 zł

50.762,10 zł

5. Wpływy ze sprzedaży 770 10.000,00 zł 2.500,00 zł 7.500,00 zł

6. Odszkodowania 800 92.514,65 zł 4.625,73 zł 87.888,92 zł
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Lp. Wyszczególnienie §
Dochody ogółem

2021 r. 
Dochody

Starostwa 2021 r.

Dochody Skarbu
Państwa 2021 r.

(przekazane do DUW)

7. Pozostałe odsetki 920 114.753,71 zł 28.686,82 zł 86.066,89 zł

8. Wpływy z różnych dochodów 0970 145,97 zł 7,30 zł 138,67 zł

Razem: 2.814.757,45 zł 685.153,23 zł 2.129.604,22 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  174  pozycji  dla  nieruchomości  położonych  w  granicach  gmin

miejskich, miast w gminach, miejsko - wiejskich, 61 pozycji dla nieruchomości położonych poza

ww. granicami  (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 2021  r.  wydano  3  decyzje.  Dodatkowo  Starosta  Dzierżoniowski  pozyskał

od Wojewody Dolnośląskiego dotacje w wysokości 311.800,00 zł celem wypłaty odszkodowania

za przejecie nieruchomości pod drogę krajową.

W wyniku zakończonych postępowań sądowych i administracyjnych zasób nieruchomości

Skarbu Państwa powiększył  się  w 2021 r.  o  udziały  w prawie  własności  nieruchomości  rolnej

zabudowanej  położonej  w  Bratoszowie,  składającej  się  z  trzech  działek  geodezyjnych,

o powierzchni 1,1140 ha.
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3. Geodezja

3.1 Scalenie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina
Dzierżoniów
W 2021 roku Powiat Dzierżoniowski kontynuował realizację operacji scalenia gruntów wsi Piława

Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów. Przeprowadzono następujące działania:

• Sporządzono  dokumentację  dotyczącą  przetargu  na  wykonanie  zagospodarowania

poscaleniowego  oraz  w  miesiącach  marzec  –  maj  2021  r.  przeprowadzono  procedurę

w sprawie  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  zadanie  pod  nazwą  „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.  W dniu  17

maja 2021 roku postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

Cena  oferty  najkorzystniejszej  przekroczyła  kwotę,  jaką  Zamawiający  przeznaczył

na realizację zamówienia tj. 7.601.788,40 zł. Powiat Dzierżoniowski nie miał możliwości

zwiększenia ww. kwoty do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.

• W związku ze zmianami w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów

wiejskich  z  udziałem  środków  Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w dniu 16 czerwca 2021 roku Powiat Dzierżoniowski zwrócił  się z prośbą o dokonanie

zmiany  umowy  nr  00001-6502-UM0100003/16  z  dnia  31.08.2016  roku,  w zakresie

umożliwienia  zwiększenia  przyznanej  pomocy,  określonej  w § 4  wyżej  wymienionej

umowy.

• 21 lipca 2021 roku zawarto Aneks nr 5 do umowy na Scalanie gruntów wsi Piława Dolna

oraz  części  wsi  Owiesno,  gmina  Dzierżoniów,  powiat  dzierżoniowski,  którego

postanowienia  umożliwiają  zwiększenie  pomocy  finansowej  na  realizację  zadania

(pierwotne warunki umowy nie pozwalały na zwiększenie dotacji).

• 9  lipca  2021  roku  złożono  Wniosek  wraz  z  wymaganymi  dokumentami  o zwiększenie

pomocy finansowej.
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• 29 grudnia 2021 roku został zawarty Aneks nr 6 do umowy na Scalanie gruntów wsi Piława

Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski. W myśl aneksu

kwota dotacji została zwiększona o 6.704.884,70 zł.

• Ponadto  pozyskano:  zaświadczenia  dotyczące  braku  sprzeciwu  wobec  zgłoszenia

przebudowy zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 382, decyzje zmieniające terminy dla wycinki

drzew, prolongatę uzgodnienia branżowego NETIA, prolongatę opinii WiK Dzierżoniów,

prolongatę uzgodnienia branżowego Polska Spółka Gazownictwa, uzgodnienie Orange.

Aktualnie  całkowity  koszt  realizacji  operacji  to  według  zestawienia  rzeczowo-finasowego

stanowiącego  załącznik  do  Aneksu  nr  6  do  Umowy  dotacji  to 20 368  396,94  zł.  Operacja

realizowana jest w 100 % ze środków publicznych w tym:

• Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 63,63%.

• Budżet państwa 36,37%.

3.2 Inwentaryzacja oraz projekt modernizacji szczegółowej 
wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze całego powiatu 
dzierżoniowskiego.

Starosta  Dzierżoniowski  wykonując  zadania organu służby geodezyjnej  i kartograficznej,

w 2021  roku  zlecił  wykonanie  pracy  geodezyjnej  polegającej  na inwentaryzacji  wszystkich

punktów  szczegółowej  osnowy  wysokościowej,  usytuowanych  na  terenie  powiatu

dzierżoniowskiego - niezależnie od warunku spełniania przez te punkty obecnie obowiązujących

standardów technicznych oraz sporządzeniu  projektu modernizacji  szczegółowej  wysokościowej

osnowy geodezyjnej z uwzględnieniem wyników inwentaryzacji. Wykonawca zobowiązany był do

pomiaru kontrolnego inwentaryzowanych punktów osnowy, wykonania zdjęć dokumentacyjnych

każdego znaku geodezyjnego oraz aktualizacji opisów topograficznych.

Opracowaniem  objęto  cały  powiat:  65  obrębów  ewidencyjnych  w  tym  26 obrębów

miejskich oraz 39 obrębów wiejskich o łącznej powierzchni ewidencyjnej 47 776 ha.

Na terenie całego powiatu zaprojektowano sieć wielowęzłową składającą się z 215 ciągów o łącznej

długości  425  km  nawiązaną  bezpośrednio  do  punktów  podstawowej  osnowy  wysokościowej

(dawna I i II klasa). Podczas realizacji osnowy długość może nieznacznie się zmienić. Określono

przybliżoną lokalizację 139 reperów i przyjęto 374 repery dotychczasowe spełniające wymaganą

stabilizację i lokalizację, łącznie zaprojektowano 513 reperów.

Na ten cel z budżetu województwa pozyskano w 2021 roku 58.917,00 zł (100% finansowania).
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3.3 Cyfryzacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego
W  2021  roku  Starosta  Dzierżoniowski  zlecił  prace  polegające  na  przetworzeniu  do  postaci

elektronicznej  dokumentów  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego  oraz  utworzenie  dla  nich

rejestrów  przestrzennych  (zorientowanie  w  przestrzeni  geodezyjnej  plików  zeskanowanych

dokumentów  poprzez  utworzenie  dla  nich  zakresów  przestrzennych.)  wraz  z  ich  wpisaniem

do ewidencji materiałów zasobu prowadzonej w „systemie PZGiK” – ERGO OŚRODEK. Zadanie

dotyczyło operatów „Stanu posiadania”, scaleń i wymian gruntów oraz klasyfikacji uzupełniającej

z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

Tab.50 Zestawienie ilościowe dokumentacji przetworzonej w ramach realizowanego zadania

Dokumentacja Ilość tomów/teczek
dokumentacji

Ilość operatów Ilość w m. b.

Stan posiadania wraz z klasyfikacją 
podstawową, Dzierżoniów - gmina

52 15 1,38

Aktualizacja klasyfikacji,
Dzierżoniów - gmina

27 188 1,15

Aktualizacja klasyfikacji,
Gmina Łagiewniki

17 146 0,95

Aktualizacja klasyfikacji, Bielawa 8 41 0,42

Scalenia i wymiana gruntów, Dzierżoniów
- gmina

48 18 1,52

Scalenia i wymiana gruntów,
Gmina Łagiewniki

19 15 0,6

Łącznie: 171 423 6,02

Wartość zadania wyniosła 62.000,00 zł w tym:

• środki z budżetu wojewody: 36.083,00 zł (58,20 %).

• środki z budżetu powiatu:  25.917,00 zł (41,80 %).

3.4 Zakup sprzętu informatycznego ze środków pochodzących 
z budżetu Województwa Dolnośląskiego

Powiat Dzierżoniowski otrzymał pomoc finansową w formie dotacji celowej od samorządu

województwa dolnośląskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego

oraz  niezbędnego  oprogramowania.  Środki  z dotacji  są  przeznaczone  na  zakup  sprzętu

informatycznego  do  prowadzenia  ewidencji  gruntów  i  budynków  oraz  prowadzenia  spraw

dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych.
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Zakres rzeczowy zrealizowanych prac:

Dla Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju:

• Urządzenie wielofunkcyjne A3 (skaner, kopiarka drukarka).

• Zestawy komputerowe z jednym monitorem oraz oprogramowaniem – 2 szt.

Dla Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości:

• Serwer

Zadanie  wykonane  zgodnie  z  umową  nr  MGW/16/2021  z  dnia  14.05.2021  r.  zawartą

pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Dzierżoniowskim.

• Zakup  urządzenia  wielofunkcyjnego  A3:  14.747,70  zł,  w  tym:  14.747,70  zł  (dotacja

z budżetu województwa).

• Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (2 szt.): 14.391,00 zł, w tym:

12.000,00 zł (dotacja z budżetu województwa),

2.391,00 zł (środki własne powiatu).

Zakup serwera: 52.612,59 zł, w tym:

51.252,30 zł (dotacja z budżetu województwa),

1.360,29 zł (środki własne powiatu).

3.5 Wdrożenie e-narad koordynacyjnych oraz e-usługi udostępniania 
aktów notarialnych

Początkiem  2021  roku  wdrożono  pełną  informatyzację  narad  koordynacyjnych

oraz uruchomiono  e- usługę  wyszukiwania  i  przeglądania  aktów  notarialnych,  przeznaczoną

dla rzeczoznawców majątkowych. 

Sytuowanie  projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu  na  obszarach  miast  oraz  w pasach

drogowych  na  terenie  istniejącej  lub  projektowanej  zwartej  zabudowy  obszarów  wiejskich

koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. Wniosek inwestora

lub  projektanta  o skoordynowanie  usytuowania  projektowanej  sieci  uzbrojenia  terenu  wraz

z propozycją tego usytuowania kierowany jest na naradę koordynacyjną prowadzoną przez starostę.

W  naradzie  uczestniczą  przedstawiciele  gestorów  sieci  uzbrojenia  terenu.  Proces  ten  obecnie

prowadzony jest w pełni elektronicznie.

Na wniosek rzeczoznawcy majątkowego, dostęp do aktów notarialnych wraz z możliwością

ich przeglądania do tej pory odbywał się w sposób tradycyjny, na miejscu w Wydziale Geodezji,

Katastru i Nieruchomości. Obecnie, po uprzednim założeniu konta w systemie teleinformatycznym
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powiatowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego,  stosowny  wniosek  można  złożyć

elektronicznie.  System  naliczy  i  wystawi  Dokument  Obliczenia  Opłaty.  Koszty  wglądu

do dokumentów można uiścić z wykorzystaniem usługi szybkiej płatności internetowej Paybynet,

a następnie otrzymać dostęp do dokumentów na zasadach i z rygorem określonym w przepisach

prawa.  Usługa  możliwa  jest  dzięki  prowadzonej  już  od  2015  roku  cyfryzacji  dokumentów

uzasadniających  wpisy  do  bazy  ewidencji  gruntów  i  budynków.  Warto  zwrócić  uwagę,

że w podobny sposób można pozyskać dane z Rejestru Cen Nieruchomości.

3.6 Realizacja w roku 2021 zadań z zakresu administracji rządowej 
zleconych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne

Tab.51 Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych na podstawie ustawy z dnia 17 
maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne

Lp. Nazwa zadania Jednostka Ilość spraw
zrealizowanych
od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.

1 Obsługa zgłoszenia pracy geodezyjnej
(wraz z uzgodnieniem z wykonawcą listy mat. 
zasobu- art. 12 ust.3 ustawy) – odpłatnie

Liczba zgłoszeń 2312

2 Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów 
stanowiących wyniki prac geodezyjnych 
i kartograficznych

liczba protokołów 
weryfikacji ogółem

2092

3 Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów 
stanowiących wyniki prac geodezyjnych 
i  artograficznych

w tym pozytywnych 1854

4 Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów 
stanowiących wyniki prac geodezyjnych 
i kartograficznych

w tym negatywnych 234

5 Uwierzytelnianie dokumentów opracowywanych 
przez wykonawcę prac

ilość wniosków 41

6 Ewidencjonowanie materiałów zasobu
(wraz z metadanymi)

ilość nadanych 
identyfikatorów

2569

7 Wyłączanie materiałów z zasobu liczba wyłączonych 
materiałów

534

8 Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia terenu

ilość protokołów 180

9 Odpłatne wydawanie wypisów/ wypisów i wyrysów/
wyrysów z operatu ewidencyjnego

łączna ilość wypisów/ 
wypisów i wyrysów/ 
wyrysów

10339

10 Odpłatne udostępnianie materiałów pzgik (poza 
zgłoszeniami prac geodezyjnych)

liczba wniosków 1850

11 Aktualizacja bazy BDOT500 i GESUT ilość operatów będących 
podstawą aktualizacji

1315

12 Prowadzenie BDSOG ilość punktów w bazie 4736
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Lp. Nazwa zadania Jednostka Ilość spraw
zrealizowanych
od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.

(baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych)

13 Prowadzenie bazy danych RCiWN ilość transakcji w bazie 22466

14 Nieodpłatne udostępnianie materiałów pzgik
(poza zgłoszeniami)

liczba wniosków 37

15 Wydawanie decyzji w sprawie gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów

ilość decyzji 28

16 Aktualizacja informacji zawartych w bazie danych 
ewidencji gruntów i budynków

liczba czynności  mat-tech. 
Art. 24 ust. 2b pkt. 1

6129

17 Aktualizacja informacji zawartych w bazie danych 
ewidencji gruntów i budynków

Liczba decyzji
art. 24 ust. 2b pkt 2

1

18 Wydawanie decyzji ws. odmowy aktualizacji 
informacji zawartych w egib (art. 24 ust 2c)

ilość decyzji 0

19 Zawiadomienia o dokonanych zmianach w danych 
egib, kierowane do:

1.Organów podatkowych - 
§49 ust. 1 pkt 1

4514

20 Zawiadomienia o dokonanych zmianach w danych 
egib, kierowane do:

2.Wydziałów KW - §49 
ust. 1 pkt 2

968

21 Zawiadomienia o dokonanych zmianach w danych 
egib, kierowane do:

3.Właściwych jednostek 
statystyki publicznej - §49 
ust. 1 pkt 3

492

22 Zawiadomienia o dokonanych zmianach w danych 
egib, kierowane do:

4.Właściwych podmiotów 
§ 49 ust.1 pkt 4

860

23 Zawiadomienia o dokonanych zmianach w danych 
egib, kierowane do:

5.Starostów powiatów 
sąsiednich - § 49 ust.1 pkt 4

0

24 Zawiadomienia o dokonanych zmianach w danych 
egib, kierowane do:

Razem pkt 1-5 5679

25 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

111

26 Wprowadzanie danych do rejestru cen i wartości 
nieruchomości

liczba  transakcji 
ujawnionych w rejestrze

1415

27 Prowadzenie bazy danych ewidencji gruntów 
i budynków

ilość działek wg stanu 
na dzień 31.12.2021 r.

57888

28 Prowadzenie bazy danych ewidencji gruntów 
i budynków

Ilość budynków wg stanu na
dzień 31.12.2021 r.

37589

29 Wydawanie zaświadczeń w trybie kpa ilość zaświadczeń 604

30 Tworzenie BDSOG ilość utworzonych punktów 0
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XIII Ochrona praw konsumentów

Właściwość miejscową Rzecznika obejmuje obszar powiatu dzierżoniowskiego. Rzecznik

przyjmuje konsumentów w swoim biurze w poniedziałek,  czwartek i  piątek w godz 8.00-14.30

oraz we wtorki w godz 8.00-16.30.

1. Realizacja zadań Rzecznika Konsumentów

1.1 Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego 
i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
W sprawach  związanych  z  ochroną  praw  i  interesów  konsumentów,  w  granicach  legitymacji

wynikającej z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatu  Dzierżoniowskiego  przyjmował  konsumentów  osobiście,  udzielał  porad  telefonicznie

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Potencjalna  strefa  działań  jest  ogromna.  Istotnym elementem jaki  nakłada  na  rzecznika  ustawa

to fakt,  że  poradnictwo niezależnie  w jakiej  jest  formie  musi  być  bezpłatne.  Forma udzielanej

porady może być bezpośrednia to jest w biurze rzecznika albo też może być  pośrednia i mieć

charakter porady telefonicznej lub e-mailowej. Na terenie powiatu dzierżoniowskiego problematyka

konsumencka  najczęściej  w  2021  roku  związana  była  z  branżą  odzieży  i  obuwia,  urządzeń

gospodarstwa  domowego,  mebli  i  usług  telekomunikacyjnych,  w  tym  umów  zawieranych

na odległość. Poniżej krótkie omówienie tych tematyk:

• branża odzieży, obuwia, urządzeń i mebli – obserwuje się dalszy wzrost ilości skarg w tym

segmencie rynku spowodowany przede wszystkim pojawieniem się w sprzedaży dużej ilości

taniego towaru z krajów azjatyckich nie zawsze dobrej jakości. Konsumenci kierując się

ceną  nie  zwracają  uwagi  na  jakość  wyrobu.  Zdarzają  się  przypadki  podrabiania  marek

znanych firm. Podczas użytkowania okazuje się, że towar nie spełnia oczekiwań ze strony

klienta w związku z czym dochodzi on swoich praw z tytułu niezgodności z umową,

• umowy zawierane na odległość w tym przez Internet oraz poza lokalem – wskaźnik skarg na

tego rodzaju usługi od kilku lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Wpływ na taki stan

rzeczy ma fakt rozszerzenia możliwości korzystania z tego rodzaju zakupów oraz pandemia.

Niestety  konsumenci  nie  czytają  dokładnie  informacji  handlowych,  nie  zapoznają  się

z załączonymi  regulaminami  i  w  konsekwencji  mają  kłopoty  w  dochodzeniu  swoich
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roszczeń. Często też nie korzystają z ustawowego uprawnienia odstąpienia od takiej umowy

w terminie  14  dni,  co  w  dużym stopniu  utrudnia  w  konsekwencji  proces  dochodzenia

roszczeń. 

• usługi telekomunikacyjne – wskaźnik skarg na tego rodzaju usługi od kilku lat utrzymuje się

na  wysokim  poziomie.  Wpływ  na  taki  stan  rzeczy  ma  w  większości  przypadków

podpisywanie przez konsumentów umów  bez zapoznania się z ich treścią, w szczególności

zawartych na odległość albo poza lokalem. Konsumenci skarżyli się także często, że zostali

wprowadzeni w błąd przez przedstawiciela odwiedzającego ich w domach.

1.2 Występowanie do przedsiębiorców w sprawach konsumenckich
Oprócz  formy  wystąpień  pisemnych,  podejmowano  interwencję  w  sprawie  polubownego

załatwienia  skargi  z  przedsiębiorcami  poprzez  kontakt  uzgodnień  telefonicznych.  Wzajemne

wyjaśnienie  sobie  istniejących  unormowań  prawnych  często  rodzi  skutek  uznania  roszczeń

konsumentów lub powoduje, że obie strony próbują ugodowo rozstrzygnąć istniejący problem. 

1.3 Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów
W okresie sprawozdawczym nie zwrócił się do rzecznika żaden konsument w sprawie udzielenia

pomocy  w  dochodzeniu  swoich  roszczeń  na  drodze  procesowej.  Udzielono  jedynie  w  kilku

przypadkach  pomocy  w wypełnieniu  druku  SP –  sprzeciwu  od  nakazu  zapłaty  oraz  udzielono

pomocy w skonstruowaniu treści pozwu.

Współdziałanie z Delegaturą Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej

oraz organizacjami konsumenckimi.

Na  bieżąco  analizowane  są  informacje  napływając  z  delegatur  UOKiK,  czy  organizacji

konsumenckich pod kątem informacji dotyczących ochrony konsumentów.

2. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym

Konsumenci trafiający do rzecznika mogą skorzystać z folderów i ulotek dotyczących tematyki

konsumenckiej. Na stronach internetowych publikowane  są informacje o tematyce konsumenckiej.

Działania o charakterze edukacyjnym w zakresie praw konsumentów kierowane również były przez

rzecznika do młodzieży.

Wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych

• Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

• Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,
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• 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 2021 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.

3. Liczba udzielonych porad

W 2021 roku udzielono łącznie 1089 porad i  informacji  prawnej w zakresie ochrony interesów

konsumentów oraz w 134 sprawach wystosowano pisemne wystąpienie do przedsiębiorców w celu

ochrony praw i interesów konsumentów.
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XIV Promocja, turystyka, kultura, sport

Pomimo  trudnej  sytuacji  epidemiologicznej  w  2021  roku  udało  się  zorganizować

wydarzenia  sportowe,  turystyczne  i  kulturalne  min. „Sowi  Tour”,  „Powiatowy  Charytatywny

Maraton Piłki Siatkowej Gramy dla Eleny”, „Wyroluj Raka”, „22. Rajd Pieczonego Ziemniaka”,

„Pod  Żaglami  Powiatu”,  „Powiat  ma  Talent”,  „Wirtualny  Powiatowy  Konkurs  Ozdób

Wielkanocnych”, „Powiatowy Konkurs Ozdób Bożonarodzeniowych”, „Konkurs na Najpiękniejszy

Wieniec Dożynkowy Powiatu Dzierżoniowskiego”, „II Puchar Łysajki”.

Każde z wydarzeń cieszyło się dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców, osób spoza

terenu  powiatu,  a  także  turystów odwiedzających  nasz  region.  Ponadto  dzięki  zakupowi  drona

utworzono  galerię  online  ze  zdjęciami  powiatu  z  „lotu  ptaka”  oraz  wydano  nowy folder  letni
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i zimowy,  które  promują największe  atrakcje  powiatu.  Promocja atrakcji  turystycznych powiatu

miała miejsce podczas I Giełdy Członków DOT, która odbyła się w lipcowy weekend z inicjatywy

Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Na terenie Twierdzy Srebrna Góra powiat dzierżoniowski

miał swoje stoisko promujące najciekawsze zakątki naszego terenu.

21  grudnia Rada  Powiatu  zaakceptowała  wniosek  starosty  dzierżoniowskiego  i  nadała  Tytuł

Honorowy  “Ambasador  Powiatu  Dzierżoniowskiego”  Panu  Jackowi  Mickiewiczowi –

mieszkańcowi Pieszyc i  jednocześnie legendzie polskiego kolarstwa szosowego. Jest  to  kolejny

mieszkaniec powiatu, który otrzymał ten zaszczyt.

Warto  podkreślić,  że  w  2021  roku  Powiat  Dzierżoniowski  zyskał  swój  hejnał,  który

skomponował Tadeusz  Nestorowicz  –  Honorowy  Ambasador  Powiatu.  Hejnał  Powiatu

Dzierżoniowskiego  został  uchwalony  przez  Radę  Powiatu  Dzierżoniowskiego  w  grudniu  2021

roku. Od tego czasu każda sesja rady powiatu oraz ważne wydarzenia rozpoczyna odtworzenie

hejnału.

W 2021 roku Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie zdobyło znak jakości w ramach Konkursu dla

Instytucji Administracji Publicznej „Przyjazny Urząd 2021”. Znak Jakości „Przyjazny Urząd 2021”

wyróżnia  instytucje,  które  stosują  wysokie  standardy  w  dziedzinie  obsługi  klienta,  cechują  się

profesjonalizmem i rzetelnością w działaniach na rzecz mieszkańców. Otrzymanie tego znaku jest

dowodem na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie.

Należy dodać,  że  pod koniec 2021 roku zamontowano tablice informacyjne,  promujące powiat

dzierżoniowski.  Główne atrakcje powiatu promują cztery nowe tablice turystyczne.  Zostały one

zamontowane przy drogach wojewódzkich  prowadzących do naszego powiatu.  Tablice  promują

takie atrakcje jak: Arboretum Wojsławice, Jezioro Bielawskie i Góry Sowie.
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XV Podsumowanie
Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z Raportem o Stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za

2021 rok. Z pewnością miniony czas był trudny ze względu na ciągle trwającą walkę z pandemią

COVID-19.  Niemniej  uważam,  że  mimo  znaczących  wydatków  związanych  z  finansowaniem

działań  na  rzecz  zapobiegania  pandemii,  udało  się  naszemu  samorządowi  zrealizować  kilka

ważnych zadań. Mam tutaj na myśli przede wszystkim wykonanie wielomilionowych inwestycji

z wykorzystaniem  środków  zewnętrznych.  Co  jednak  ważne  gospodarowaliśmy  naszymi

wydatkami w sposób przemyślany, dzięki czemu budżet powiatu po raz kolejny w tej  kadencji

został zrealizowany z nadwyżką. Oznacza to, że finanse Powiatu Dzierżoniowskiego są bezpieczne

i pozwalają spoglądać w przyszłość z dużym optymizmem. 

Na łamach Raportu  chcę  podziękować wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego

w Dzierżoniowie, jednostek organizacyjnych powiatu oraz Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie

za pracę i zaangażowanie. Słowa podziękowania za dobrą współpracę kieruję również do Radnych

zasiadających w Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego. 

Jestem przekonany, że dzięki wspólnym wysiłkom 2022 rok okaże się owocny dla całej

społeczności powiatu. Przede wszystkim jednak liczę na to, że razem stawimy czoła wyzwaniom

wywołanym przez wojnę w Ukrainie, w postaci między innymi kryzysu uchodźczego, jaki pojawił

się również w Powiecie Dzierżoniowskim. 

Z wyrazami szacunku, 

Grzegorz Kosowski Starosta Dzierżoniowski
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