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I. Wprowadzenie
Starostwo  Powiatowe  w  Dzierżoniowie  już  po  raz  trzeci  ma  przyjemność

zaprezentować  Raport  o  Stanie  Powiatu  Dzierżoniowskiego.  Tym  razem

dokument,  który  został  przygotowany w oparciu  o art.  30a ust.  1  ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, obejmuje podsumowanie

działalności Zarządu i Rady Powiatu w 2020 roku.

Raport w szczegółowy sposób opisuje realizację polityk, programów i strategii

oraz  uchwał  Rady  Powiatu  Dzierżoniowskiego.  Dokument  ma  charakter

publiczny,  więc  dostęp  do  niego  mają  wszyscy  mieszkańcy.  Treść  raportu

została opracowana z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami

i jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej

www.pow.dzierzoniow.pl.

Z przyjemnością więc zachęcam do zapoznania się z osiągnięciami samorządu

Powiatu  oraz  z  zadaniami,  które  udało  się  zrealizować  w  2020  roku.

W przypadku  uwag  bądź  sugestii  związanych  z  rozwojem  Powiatu

Dzierżoniowskiego, zapraszam do kontaktu – powiat@pow.dzierzoniow.pl.

Starosta Dzierżoniowski

Grzegorz Kosowski.
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II. Rada Powiatu Dzierżoniowskiego1

Rada  Powiatu  VI  kadencji  w  roku  2020  pracowała  w  następującym

składzie:

KRZYSZTOF BIELAWSKI
• Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
• Członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość

ANDRZEJ BOLISĘGA
• Wicestarosta
• Członek Komisji Edukacji i Kultury
• Członek  Komisji  Ochrony  Zdrowia,  Spraw

Społecznych, Sportu i Turystyki
• Przewodniczący  Klubu  Radnych  Koalicja

Obywatelska, Platforma. Nowoczesna

JANUSZ CĄBER
• Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Zdrowia,  Spraw

Społecznych, Sportu i Turystyki
• Członek Komisji Rewizyjnej
• Członek  Klubu  Radnych  Koalicja  Obywatelska,

Platforma. Nowoczesna

ROBERT CZAJKOWSKI
• Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
• Członek  Komisji Ochrony  Zdrowia,  Spraw

Społecznych, Sportu i Turystyki
• Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
• Członek  Klubu  Radnych  Obywatelski  Blok

Samorządowy

ADAM DOMAGAŁA
• Członek Zarządu Powiatu
• Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji i Kultury
• Członek  Komisji Ochrony  Zdrowia,  Spraw

Społecznych, Sportu i Turystyki
• Członek  Klubu  Radnych  Obywatelski  Blok

Samorządowy

WACŁAW DZIENDZIEL
• Członek Zarządu Powiatu
• Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
• Członek  Klubu  Radnych  Obywatelski  Blok

Samorządowy

1 Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów przekazanych przez Biuro Rady Powiatu.
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DARIUSZ GORTYCH
• Członek  Komisji Ochrony  Zdrowia,  Spraw

Społecznych, Sportu i Turystyki
• Członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość  

MAŁGORZATA GREINER
• Członek Komisji Edukacji i Kultury
• Członek  komisji  doraźnej  -  Ambasador  Powiatu

Dzierżoniowskiego (Tadeusz Nestorowicz)
• Członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość

  
JACEK GRZEBIELUCH

• Przewodniczący Rady Powiatu
• Członek  Komisji Ochrony  Zdrowia,  Spraw

Społecznych, Sportu i Turystyki
• Członek  komisji  doraźnej  -  Ambasador  Powiatu

Dzierżoniowskiego (Tadeusz Nestorowicz)
• Członek  Klubu  Radnych  Koalicja  Obywatelska,

Platforma. Nowoczesna

JANUSZ GUZDEK
• Przewodniczący  Komisji Budżetu  i  Rozwoju

Gospodarczego
• Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
• Członek  Klubu  Radnych  Koalicja  Obywatelska,

Platforma. Nowoczesna

GRZEGORZ KOSOWSKI
• Starosta Dzierżoniowski
• Członek Komisji Edukacji i Kultury
• Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
• Członek  Klubu  Radnych  Koalicja  Obywatelska,

Platforma. Nowoczesna

GRAŻYNA KRÓL
• Członek Komisji Edukacji i Kultury
• Członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość  

JANUSZ MANIECKI
• Członek Komisji Rewizyjnej
• Członek  komisji  doraźnej  -  Ambasador  Powiatu

Dzierżoniowskiego (Tadeusz Nestorowicz)
• Członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość 
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TOMASZ MITRASZEWSKI
• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
• Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
• Członek  Klubu  Radnych  Koalicja  Obywatelska,

Platforma. Nowoczesna

MARCIN PIĘT
• Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
• Przewodniczący  Klubu  Radnych  Prawo  i

Sprawiedliwość 
MAREK PIORUN

• Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
• Wiceprzewodniczący  Komisji Ochrony  Zdrowia,

Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki,
• Członek  komisji  doraźnej  -  Ambasador  Powiatu

Dzierżoniowskiego (Tadeusz Nestorowicz)
• Zastępca  Przewodniczącej  Klubu  Radnych

Obywatelski Blok Samorządowy

IZABELA PIWKO-ZADROŻNA
• Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
• Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
• Przewodnicząca  komisji  doraźnej  -  Ambasador

Powiatu Dzierżoniowskiego (Tadeusz Nestorowicz)
• Przewodnicząca  Klubu  Radnych  Obywatelski  Blok

Samorządowy 

MACIEJ ROJEK
• Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
• Członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość  

BERNADETTA SZCZYPKA
• Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury
• Członek Komisji Rewizyjnej
• Członek  Klubu  Radnych  Obywatelski  Blok

Samorządowy

JANUSZ SZPOT
• Członek  Komisji Ochrony  Zdrowia,  Spraw

Społecznych, Sportu i Turystyki
• Członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość  

KRZYSZTOF TWARDAK
• Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
• Członek Komisji Edukacji i Kultury
• Członek Klubu Radnych Koalicja Obywatelska, Platforma.

Nowoczesna 
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Radni  obradowali  na  11 sesjach  (zgodnie  z przyjętym  planem  pracy

zatwierdzonym na sesji  w dniu  26  listopada 2019  r.)  i  podjęli  79 uchwał.

Uchwały  zostały  przez  Zarząd  Powiatu  Dzierżoniowskiego  wykonane

z zachowaniem  procedur  i  terminów  określonych  uchwałami  i  przepisami

prawa.  Uchwały  stanowiące  akty  prawa  miejscowego  zostały  opublikowane

w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolnośląskiego.  Ponadto  zgodnie

z ustawą o dostępie do informacji  publicznej,  uchwały zostały opublikowane

w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego. 

Zdj. 1. Źródło: materiały archiwalne Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Przewodniczący Rady Powiatu - Jacek Grzebieluch, 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  postanowił,  iż  sesje

w  miesiącach:  marzec,  kwiecień,  maj,  październik,  listopad  i  grudzień

oraz  głosowania  nad  uchwałami  odbywały  się  w  sposób  zdalny.

Radni  po  raz  pierwszy  komunikowali  się  ze  sobą  za  pośrednictwem

Wideokonferencji  SKYPE  oraz  programu  eSesja.  Dzięki  temu  zarówno  plan
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pracy Rady Powiatu, jak i plany pracy komisji zostały zrealizowane w całości

(przy prawie 100% obecności radnych).  

Obrady  sesji  były  transmitowane  na  żywo  na  stronie  internetowej

Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz na stronie Biuletynu Informacji

Publicznej.  

Również  komisje  Rady  Powiatu,  mając  na  względzie  obowiązujący

w Polsce stan epidemii COVID-19, w miesiącach: kwiecień, maj, październik,

listopad,  grudzień  swoje  posiedzenia  odbyły  w  sposób  zdalny

(za pośrednictwem  Wideokonferencji  SKYPE,  oraz  programu  eSesja).

Zgodnie  z decyzją  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  -  Jacka  Grzebielucha

posiedzenia marcowe zostały odwołane, a ich tematy zrealizowano w kwietniu. 

W roku 2020:

1. Komisja  Rewizyjna odbyła  11 posiedzeń  i  przeprowadziła  5 kontroli

(w tym jedna problemowa i cztery kompleksowe):

• kompleksowa w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Bolesława Chrobrego w Bielawie w zakresie  wynajmu pomieszczeń

ze szczególnym uwzględnieniem hali sportowej i boiska,

• problemowa  w  Wydziale  Edukacji  Starostwa  Powiatowego

w Dzierżoniowie w  sprawie  ograniczenia  wydatków  w Specjalnych

Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Dzierżoniowie i w Piławie Górnej,

• kompleksowa w Biurze Promocji,  Kultury, Sportu i  Turystyki  Starostwa

Powiatowego  w Dzierżoniowie, w  zakresie: umów  przygotowywanych,

kontrolowanych  i  rozliczanych  przez  Biuro  oraz  procedur  zakupowych

dotyczących wydatków rekomendowanych i akceptowanych do realizacji

przez Biuro,

• kompleksowa w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie u Powiatowego

Rzecznika  Konsumentów  w  zakresie: działalności  Rzecznika,  procedur

reklamacyjnych oraz realizacji skarg i wniosków,

• kompleksowa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie w zakresie

przygotowania do sezonu zimowego 2020/2021. 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła 13 posiedzeń. Przeprowadziła

postępowania wyjaśniające w ramach 3 skarg i 1 wniosku. 
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3. Komisja Edukacji i Kultury odbyła  11 posiedzeń, w tym  1 posiedzenie

wyjazdowe  w Zespole  Szkół  Nr  2  im.  prof.  T.  Kotarbińskiego

w Dzierżoniowie. 

4. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbyła 11 posiedzeń.

5. Komisja  Ochrony Zdrowia,  Spraw Społecznych,  Sportu i  Turystyki

odbyła  11 posiedzeń,  w tym  1 posiedzenie  wyjazdowe  w  NZOZ  Szpital

Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

Ze względu na panującą epidemię pozostałe, zaplanowane przez komisje

posiedzenia wyjazdowe, zostały odwołane. Komisje zapoznawały się wówczas

z funkcjonowaniem  szkół  i  placówek  na  podstawie  przesłanych  materiałów

od dyrektorów, realizując tym samym tematykę swoich posiedzeń na bieżąco.  

Ponadto radni pracowali w komisji doraźnej, której przewodniczyła radna

Izabela  Piwko-Zadrożna,  powołanej  w  celu  rozpatrzenia  wniosku  o nadanie

Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego” dla Pana Tadeusza

Nestorowicza.  Wniosek  został  zaopiniowany  przez  komisję  pozytywnie

i następnie przedłożony Radzie  Powiatu pod obrady wrześniowej sesji.  Rada

akceptując decyzję komisji  podjęła stosowną Uchwałę Nr XXI/163/20 w tym

temacie.  

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). 

Natomiast,  zgodnie z Zarządzeniem Starosty Dzierżoniowskiego z dnia

27 listopada 2020 r., powołany został społeczny zespół konsultacyjny do spraw

opracowania alternatywnych koncepcji  zagospodarowania obiektów będących

siedzibą  Specjalnych  Ośrodków  Szkolno-Wychowawczych  Powiatu

Dzierżoniowskiego,  do  pracy  którego  zostali  zaproszeni  radni:  Bernadetta

Szczypka (Przewodnicząca  Komisji  Edukacji  i  Kultury)  oraz  Janusz  Maniecki

(członek  Komisji  Rewizyjnej).  W  okresie  sprawozdawczym  radni  złożyli

6 interpelacji,  9 zapytań i 1 wniosek, które zgodnie z ustawą o samorządzie

powiatowym opublikowano wraz z odpowiedziami Starosty Dzierżoniowskiego

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.
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Po raz pierwszy, we wrześniu 2020 r., Poczet Sztandarowy Rady Powiatu

VI  kadencji  w  osobach:  Andrzej  Bolisęga,  Robert  Czajkowski  i  Marcin  Pięt

(przedstawiciele  klubów  radnych)  wziął  udział  w  uroczystościach  z  okazji

81.rocznicy  Sowieckiej  Napaści  na  Polskę  oraz  Światowego  Dnia  Sybiraka

organizowanych  przez  Burmistrza  Dzierżoniowa  i Przewodniczącego  Rady

Miejskiej Dzierżoniowa. 
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III. Ogólna charakterystyka powiatu 
dzierżoniowskiego2

Zdj. 2. Mat. arch. Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Powiat dzierżoniowski  położony jest  na Dolnym Śląsku, w odległości  56 km

od  Wrocławia.  Powierzchnia  powiatu  wynosi  478,51  km2.  Najwyższej

położonym  miejscem  w  naszym  regionie  jest  Wielka  Sowa,  będąca

jednocześnie najwyższym wzniesieniem Gór Sowich. Główną rzeką na terenie

powiatu jest Piława, która swój bieg rozpoczyna w powiecie ząbkowickim. 

Powiat  dzierżoniowski  graniczy  z powiatami:  wrocławskim,  świdnickim,

wałbrzyskim,  kłodzkim,  ząbkowickim  oraz  strzelińskim.  Tworzą  go  gminy:

Bielawa,  Dzierżoniów,  Pieszyce,  Piława  Górna,  gmina  wiejska  Dzierżoniów,

Łagiewniki i Niemcza. 

Powiat  dzierżoniowski  na  dzień  31.12.2020  roku  liczył  95 534

mieszkańców. 

2 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez gminy.
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Liczba  osób  zameldowanych  w poszczególnych  gminach  powiatu

dzierżoniowskiego na dzień 31.12.2020 roku*:

• Dzierżoniów – 30.442

• Bielawa – 28.352

• Gmina Dzierżoniów – 8.913 

• Gmina Pieszyce – 9.218

• Łagiewniki – 7.292

• Piława Górna – 5.984

• Niemcza – 5.333.

*Dane liczbowe pochodzą od urzędów gmin.

Krótka charakterystyka gmin powiatu

Bielawa 

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

miasta  obejmuje  powierzchnię  36,2  km2.  Organem  wykonawczym  gminy

Bielawa  jest  burmistrz.  Obecnie  funkcję  tę  pełni  Andrzej  Hordyj.  Organem

stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Miejska, w której skład wchodzi 21

radnych. 

Dzierżoniów 

Miasto  będące  siedzibą  władz  powiatu  dzierżoniowskiego  oraz  władz  gminy

wiejskiej  Dzierżoniów.  Położone  jest  w  Kotlinie  Dzierżoniowskiej,  nad  rzeką

Piławą.  Organem wykonawczym gminy  Dzierżoniów jest  burmistrz.  Obecnie

funkcję tę pełni Dariusz Kucharski.  Organem stanowiącym i kontrolnym jest

Rada Miasta, w której skład wchodzi 21 radnych. 

Pieszyce 

W  skład  gminy  Pieszyce  wchodzą  cztery  sołectwa:  Piskorzów,  Bratoszów,

Rościszów  i  Kamionki.  Centralne  położenie  gminy  Pieszyce  u  podnóża  Gór

Sowich stanowi  dobrą bazę turystyczno-wypadową.  Organem wykonawczym
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gminy  Pieszyce  jest  burmistrz.  Obecnie  funkcję  tę  pełni  Dorota  Konieczna-

Enozel. Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miejska, w której skład

wchodzi 15 radnych. 

Gmina Wiejska Dzierżoniów 

Gmina  Dzierżoniów  charakteryzuje  się  największą  powierzchnią  pośród

pozostałych gmin powiatu dzierżoniowskiego i stanowi 29,67 % powierzchni

całkowitej  powiatu.  Gmina położona jest  na terenie Przedgórza Sudeckiego,

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

Niemczańskimi. Organem wykonawczym gminy wiejskiej Dzierżoniów jest wójt.

Obecnie  funkcję  tę  pełni  Marek  Chmielewski.  Organem  stanowiącym

i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy, w której skład wchodzi 15 radnych. 

Łagiewniki 

Gmina  Łagiewniki  znajduje  się  w  centralnej  części  województwa

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

do przejścia granicznego w Kudowie Zdrój.

Organem wykonawczym gminy Łagiewniki jest wójt. Obecnie funkcję tę pełni

Jarosław Tyniec. Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy

Łagiewniki, w której skład wchodzi 15 Radnych. 

Piława Górna 

Piława Górna położona jest w południowej Polsce, we wschodniej części Kotliny

Dzierżoniowskiej. Organem wykonawczym gminy Piława Górna jest burmistrz.

Obecnie  funkcję  tę  pełni  Krzysztof  Chudyk.  Organem  stanowiącym

i kontrolnym jest Rada Miejska, w której skład wchodzi 15 radnych. 

Niemcza 

Gmina  Niemcza  posiada  charakter  rolniczo-przemysłowy,  a  jej  głównymi

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

inwestycje, rozwinięte budownictwo mieszkaniowe i infrastruktura turystyczno-

rekreacyjna. Organem wykonawczym gminy Niemcza jest burmistrz. Obecnie
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funkcję tę pełni Jarosław Węgłowski. Organem stanowiącym i kontrolnym jest

Rada Miejska, w której skład wchodzi 15 radnych. 
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IV. Działania na rzecz walki z COVID-193

Zdj. 2. Mat. arch. Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Trudno podsumowywać 2020 rok bez odniesienia do pandemii COVID-19,

która dotknęła również nasz teren. 

W ubiegłym roku wykonywano wszystkie zadania dotyczące przeciwdziałania,

zapobiegania, zwalczania COVID-19, które realizowane były w imieniu Zarządu

Powiatu Dzierżoniowskiego przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

pod  przewodnictwem  Starosty  Dzierżoniowskiego.  Koordynowano  bieżące

sprawy  dotyczące  Covid-19  w  zakresie  pobierania  wymazów,  szczepień,

kwarantanny, oddawania osocza, a także działań informacyjno-edukacyjnych.

Przygotowano  logistykę  dystrybucji  wszystkich  środków  ochrony  osobistej,

która  prowadzona była  poprzez  Powiatowy Magazyn Interwencji  Kryzysowej

funkcjonujący w systemie całodobowym. 

3 Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów przekazanych przez Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie, 
Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich i Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie.
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Ważnym  punktem  działań  Zarządu  Powiatu  było  prowadzenie

wielopłaszczyznowej, stałej współpracy z Wojewodą Dolnośląskim, Marszałkiem

Województwa Dolnośląskiego, samorządami gminnymi, Szpitalem Powiatowym,

ratownictwem  medycznym,  powiatowymi  służbami,  inspekcjami  i strażami

oraz  prywatnym  pogotowiem  ratunkowym.  Ponadto  wszystkie  działania

realizowano   przy  współpracy  z:  jednostkami  organizacyjnymi  powiatu,

placówkami oświatowymi, zakładami podstawowej opieki medycznej, lokalnymi

mediami,  organizacjami  pozarządowymi,  Wojskiem  Obrony  Terytorialnej,

lokalnymi  przedsiębiorcami  oraz  innymi  podmiotami  działającymi  na  rzecz

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego.

W tym czasie ogromną rolę odegrał  NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie

Sp.  z  o.  o.  Jest  on  bowiem  jednym  z  tych  szpitali,  w  których  z nakazu

Wojewody utworzony został  tak zwany oddział  covidowy,  który od początku

uruchomienia  jest  on  praktycznie  przez  cały  czas  zajęty  przez  chorych

na  COVID-19.  Placówka  spełniła  wszystkie  wymagania  postawione  przez

Wojewodę Dolnośląskiego, ale od tego czasu ponosi ogromne koszty związane

z utrzymaniem tego specjalnego oddziału.

Kłopoty wiązały się głównie z rozliczaniem z NFZ finansowania zakupu usług

i materiałów  niezbędnych  do  obsługi  pacjentów  zarażonych

koronawirusem. Dlatego  też  Powiat  Dzierżoniowski  wraz  ze  wszystkimi

gminami  powiatu  podjął  decyzję  o  wsparciu  Szpitala  Powiatowego

w Dzierżoniowie  łączną  kwotą  blisko  3  mln  złotych. Placówka  przeznacza

te fundusze  na  zakup  urządzeń  do  tlenoterapii,  środków  ochrony  osobistej

oraz wykonanie modernizacji infrastruktury dzierżoniowskiego szpitala, w tym

zbiorników  i  instalacji  tlenowej.  Wsparcie  finansowe  pozwoliło  również

na zakup karetki dla Pogotowia Ratunkowego.
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Zdj. 2. Mat. arch. Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

W  związku  z  wprowadzonymi  w  Polsce  przepisami,  Zarząd  Powiatu

Dzierżoniowskiego stanął przed dużym wyzwaniem, jakim było wprowadzenie

na terenie powiatu różnego rodzaju zasad, których zadaniem było w większości

złagodzenie  skutków wywieranych  na  lokalną  gospodarkę,  usługi  medyczne

i między innymi edukację, przez rozprzestrzeniającego się wirusa. W ramach

przeciwdziałania  rozpowszechnianiu  się  wirusa  powiat  został  zobowiązany

do realizacji  wytycznych  wynikających  z  rozporządzeń  KPRM  i  stosownych

ustaw. Odwołano zajęcia w szkołach ponadpodstawowych i  podjęto  starania

aby usprawnić proces zdalnego nauczania.

W  ramach  prowadzonych  działań  zreorganizowano  pracę  Starostwa

Powiatowego  i  jednostek  podległych.  Podjęte  środki  ostrożności  dały  efekt

w postaci  ograniczenia  zachorowalności  zarówno  wśród  pracowników,

jak  i klientów  starostwa.  Dopiero  druga,  jesienna  fala  COVID-19,  w  której
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zachorowania  były  bardziej  rozproszone,  spowodowała  większy  wzrost

zachorowań w powiecie.

Członkowie  Zarządu  Powiatu  wyszli  również  z  propozycją  wsparcia

w wykonywaniu testów mieszkańcom powiatu  – powiat  finansował  transport

medyczny  pobieranych  od  pacjentów  wymazów.  Na  polecenie  Wojewody

Dolnośląskiego  przygotowano  również  miejsca  zbiorowej  kwarantanny.

Specjalnie  do  tego  celu  zakupione  zostały  łóżka  polowe,  śpiwory,  koce

i poduszki.  W celu zapewnienia utrzymania ciągłości  pracy i  realizacji  zadań

w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, zapewnione zostały środki ochrony

osobistej dla pracowników komórek organizacyjnych (przyłbice, maski, środki

dezynfekcyjne).Powiat  na  wymienione  wyżej  potrzeby  przeznaczył

i wydatkował około 200.000 zł.

Przy  tej  okazji  należy  wspomnieć,  że  duży  wkład  w walce  z  utrudnieniami

spowodowanymi  wirusem  miał  w  2020  roku  Powiatowy  Urząd  Pracy

w Dzierżoniowie. Pomoc  przedsiębiorcom  w  ramach  tarcz  antykryzysowych,

a więc  zbieranie  wniosków,  ich  opracowywanie,  wydawanie  decyzji  oraz

sprawne i szybkie wypłacanie środków, pomogło przetrwać firmom na rynku,

a wielu  mieszkańcom  utrzymać  zatrudnienie. W  sumie  na  konto

przedsiębiorców z powiatu dzierżoniowskiego, Powiatowy Urząd Pracy przekazał

w ramach kilku programów pomocowych kwotę 37.965.400 zł.

Celem  wszystkich  działań  była  skuteczna  wymiana  informacji  pomiędzy

samorządami, służbami, strażami, inspekcjami i jednostkami organizacyjnymi,

która pozwoliła na rzetelną analizę zagrożenia związanego z pandemią, dzięki

czemu  można  było  wypracowywać  wspólne  działania  zmierzające

do minimalizacji  skutków  zagrożenia  na  terenie  powiatu  dzierżoniowskiego

w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców.
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V. Finanse 4

Sytuacja  związana  z  pandemią  COVID-19,  a  przede  wszystkim obostrzenia

wprowadzone  przez  rząd  w  sferze  gospodarczej  i  społecznej  sprawiły,

że władze Powiatu Dzierżoniowskiego musiały podjąć jeszcze większe wysiłki

niż  w poprzednich  latach  w  celu  osiągnięcia  dobrego  wyniku  finansowego

budżetu na koniec 2020 roku.

Z jednej strony bowiem udział w podatku PIT w minionym roku był mniejszy

o około 650 000 zł w porównaniu do planu. Z drugiej jednak strony samorząd

pozyskał wiele funduszy unijnych i krajowych, w tym przeznaczonych na walkę

z  COVID-19.  Co  istotne,  obostrzenia  wprowadzone  w  związku  z  pandemią

sprawiły,  że władze powiatu zmuszone były  odwołać  wiele  inicjatyw,  co też

wpłynęło  na  zaoszczędzenie  środków.  Dzięki  temu  część  pieniędzy

przeznaczono np. na oświatę.

Powiat Dzierżoniowski skutecznie sięgnął również po refundację składki  ZUS

w wysokości  50%  jej  wartości  dla  takich  jednostek  jak:  Zarząd  Dróg

4 Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów przekazanych przez Wydział Budżetowo-Finansowy.
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Powiatowych, Powiatowe Centrum Opieki  i  Wychowania, Powiatowe Centrum

Pomocy  Rodzinie  czy  Liceum  Ogólnokształcące  w  Bielawie,  I  LO

w Dzierżoniowie,  Zespół  Szkół  w  Pieszycach,  Specjalny  Ośrodek  Szkolno-

Wychowawczy  w  Dzierżoniowie  i  Powiatowe  Centrum  Poradnictwa

Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie.

Co  ważne,  samorząd  nie  zaciągnął  planowanego  wcześniej  kredytu

na inwestycje  w  wysokości  2  mln  złotych.  Dzięki  tym działaniom rok  2020

samorząd Powiatu Dzierżoniowskiego zamknął się nadwyżką. 

Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonywanych w budżecie na przestrzeni

całego  2020  roku,  dochody  budżetowe  wykonano

w wysokości  110.413 508,20 zł.

Według Uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia  17 grudnia 2019

roku w sprawie budżetu powiatu na 2020 rok określone zostały  planowane

dochody  majątkowe w kwocie   800.000,00  zł. Po  wszystkich  dokonanych

zmianach  w ciągu  minionych  dwunastu  miesięcy  ich  wykonanie  wyniosło

5.318.953,46 zł, co stanowi 142,30% planu. 

Zrealizowane ponad  plan  wydatki  majątkowe  dotyczą  przede  wszystkim

refundacji  środków  za  projekty   zrealizowane  w  poprzednich  latach,

dofinansowane ze środków UE.

W okresie   od  1  stycznia   do  31 grudnia  2020  roku,   poniesione  wydatki

z budżetu  powiatu  wyniosły  104.235.652,06  zł,  tj.  93,76%  założeń

planowanych. 

Z  ogólnej  kwoty  wydatków  zasadnicza  część  została  przeznaczona

na sfinansowanie  realizacji  zadań  własnych  powiatu  -  na  zadania

te wydatkowano  kwotę  90.317.995,74  zł, tj.  86,65%  wydatków  ogółem.

Na zadania  z  zakresu  administracji  rządowej  wydatkowano  kwotę

12.165.635,01  zł, tj.  11,67% wydatków ogółem.  Na  zadania  realizowane

przez  powiat  na  zasadzie  porozumień  między  jednostkami  samorządu

terytorialnego wydatkowano kwotę   1.752.021,31 zł, tj.  1,68% wydatków

ogółem.
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Nadwyżka  budżetowa  za  2020  rok  wyniosła  6.177.856,14  zł  i  wynikała

z wykonania  dochodów ponad  plan,  szczególnie  z  refundacji  środków z  UE

za zadania  zrealizowane  w  poprzednich  latach,  z  wpływów  za  sprzedaż

zbędnych nieruchomości, która pierwszy raz od kilku lat została zrealizowana

ponad plan oraz odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. 

Na  nadwyżkę  miało  też  wpływ  wykonanie  wydatków  poniżej  zaplanowanej

kwoty,  nie  zosytały  wydatkowane  w  całości  rezerwy  budżetowe.  Niższe

od planowanych  były  również  środki  na  obsługę  długu,  nie  zostały

wykorzystane  środki  na  poręczenie  zabezpieczenia  wykupu  obligacji  spółce

NZOZ Szpital  Powiatowy w Dzierżoniowie.  Ponadto nie wpełni  wydatkowano

planowaną kwotę na podwyższenie kapitału  spółce NZOZ Szpital  Powiatowy

w Dzierżoniowie. Jednocześnie w zwiazku z ogłoszeniem przez WHO pandemii

koronawirusa  wywołujacego  COVID  -19,  nie  zostały  wydatkowane  środki

na programy zdrowotne czy na dotacje dla organizacji pożytku publicznego.

Natomiast  ogólne  zadłużenie  powiatu  wynikające  z  zaciągania  zobowiązań

finansowych  w  poprzednich  kadencjach  samorządu  wynosi  na  dzień

31.12.2020 roku – 3.041 611,88 zł. Na niską wartość zadłużenia miało wpływ

racjonalne  gospodarowanie  środkami  finansowymi.  Warto  podkreślić,  że  w

minionym roku Zarząd Powiatu spłacił zobowiązania - wynikające z ogólnego

zadłużenia samorządu - na kwotę 1.600.000 złotych. 
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VI. Drogi, komunikacja, transport 5

Powiat dzierżoniowski posiada dobrze rozwiniętą sieć drogową, co przy

wysokim stopniu urbanizacji i znacznym uprzemysłowieniu regionu, ma istotny

wpływ na rozwój infrastruktury transportowej. Dominującą rolę pełni  w tym

przypadku transport drogowy. Jednocześnie na terenie powiatu systematycznie

wzrasta liczba pojazdów. Wymaga to więc nie  tylko rozwoju sieci  drogowej

i utrzymania jej na odpowiednim poziomie, lecz także zapewnienia należytej

obsługi spraw urzędowych związanych z pojazdami i osobami kierującymi.    

    Powyższe czynniki powodują, iż zadania wypełniane przez Powiat w tym

zakresie,  z  roku  na  rok  systematycznie  rosną.  W  ślad  za  tym  następuje

dynamiczny przyrost czynności związanych z obsługą obywateli  i  podmiotów

gospodarczych  w  zakresie  posiadanych  środków transportu.  W  roku  2020

istotny  wpływ  na  funkcjonowanie  Starostwa  miała  pandemia  koronawirusa.

Należy  jednak  stwierdzić,  że  mimo  ograniczeń  urząd  wypełnił  swe  zadania

w  zakresie  spraw   związanych  z  rejestracją  i  ewidencją  pojazdów,

5 Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów przekazanych przez Wydział Komunikacji i Transportu oraz 
Zarząd Dróg Powiatowych.
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uprawnieniami  kierujących  pojazdami  i  sprawami  dotyczącymi  wykonywania

transportu drogowego. 

1. Rejestracja i prowadzenie ewidencji pojazdów

W  powiecie  zarejestrowanych  jest  86  619 pojazdów  (co  stanowi  przyrost

w stosunku do stanu z roku poprzedniego o 2689 pojazdów) w tym:

 

- samochody osobowe – 61.799

- samochody ciężarowe – 8.897

- motocykle i motorowery – 6.264

- autobusy – 203.                             

W trakcie roku wydano 11.825 dowodów rejestracyjnych oraz decyzje o: 

- rejestracji pojazdów – 8.755

- wyrejestrowaniu pojazdów – 987.

 

W tym samym czasie zawiadomiono o zbyciu 3.987 pojazdów. 

W  trakcie  roku  wydano  łącznie  1.134 krajowe  prawa  jazdy

oraz 2 międzynarodowe prawa jazdy.

Odnotowano:                                       

- cofnięcie uprawnień  – 102

- zakazy prowadzenia pojazdów - 153

- zatrzymanie praw jazdy – 264.

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego: 

-  rzeczy  - 90  (wypisów na pojazdy -352)

-  osób - 15 (wypisów na pojazdy – 47)

- Licencje z zakresu pośrednictwa przy przewozie rzeczy – 32
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- Licencje samochód osobowy - 1

- Zezwolenia na przewozy regularne –  4

- Zaświadczenia w zakresie transportu na potrzeby własne –  113 (wypisów

250)

- Licencje dotyczące samochodów osobowych od 7 do 9 osób -  10 (wypisów

16).

W powiecie dzierżoniowskim w rejestrach ewidencji na dzień 31.12.2020r.

znajduje się 15 Ośrodków Kształcenia Kierowców, 43 instruktorów nauki jazdy,

13 stacji kontroli pojazdów i 46 uprawnionych diagnostów. 

Wydział  Komunikacji  i  Transportu  w  imieniu  Starosty  zatwierdza  projekty

organizacji  ruchu,  wydaje  zezwolenia  na  wykorzystywanie  dróg  w  sposób

szczególny, a także prowadzi ewidencję i rozliczenia dot. pojazdów usuwanych

z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu

drogowym.

- Zatwierdzone w 2020 r. stałe organizacje ruchu - 57

- Zatwierdzone w 2020 r. czasowe organizacje ruchu - 179

- Wydane zezwolenia  na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy

na drogach) - 21

- Ilość  pojazdów usuniętych z  drogi  zgodnie z  art.  130a ustawy z dnia  20

czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym - 212.

2.  Inwestycje  drogowe  zrealizowane  na  terenie  Powiatu
Dzierżoniowskiego
Mimo  światowego  kryzysu  spowodowanego  koronawirusem,  w  Powiecie

Dzierżoniowskim  nadal  realizowane  były  inwestycje  i  remonty.  Jak  zawsze,

najbardziej  widoczne  inwestycje  obejmowały  przebudowę  dróg,  chodników

i mostów.  W sumie  na  te  cele  powiat  przeznaczył  w  minionym roku  blisko

5 389 882,27  złotych. Należy  podkreślić,  że  znaczna  część  tych  środków

pochodziła ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy rządowych.
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Środki te pozwoliły na wykonanie poniższych zadań:

– budowa chodnika i kładki dla pieszych wraz z odwodnieniem w Kamionkach,

– przebudowa drogi w Dobrocinie od granicy Dzierżoniowa do ul. Ogrodowej,

– budowa chodnika przy ulicy Bolesława Chrobrego w Niemczy,

– budowa chodnika w Dobrocinie,

– budowa zatoki autobusowej i chodnika w Ostroszowicach,

– przebudowa drogi w Ligocie Małej,

– modernizacja drogi we Włókach,

– budowa chodnika w Gilowie,

– przebudowa odcinka drogi powiatowej z odcinkiem drogi gminnej 

w Dobrocinie,

– przebudowa drogi 3004D w Piławie Górnej (budowa peronu autobusowego 

i chodnika),

– remont mostu w Mościsku.

• 25



VII. Edukacja 6

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

Po  zakończeniu  okresu  funkcjonowania  Strategii  Rozwoju  Oświaty  Powiatu

Dzierżoniowskiego  na  lata  2005-2019,  przystąpiono  do  działań

przygotowawczych  mających  na  celu  stworzenie  nowego  dokumentu

strategicznego  uwzględniającego  aktualne  kierunki  rozwoju  edukacji

w wymiarze  krajowym  oraz  europejskim.  W  związku  z  powyższym  Powiat

Dzierżoniowski  przystąpił  do projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu

terytorialnego  w  zarządzaniu  oświatą  ukierunkowanym  na  rozwój  szkół

i kompetencji  kluczowych uczniów - II  etap” (początek realizacji:  maj 2019

roku) prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. 

Efektem udziału Powiatu Dzierżoniowskiego w wyżej wymienionym projekcie

było powstanie Harmonogramu Działań Rozwojowych, w którym określono: 

Cel:  Zoptymalizowanie  procesu  zarządzania  lokalną  oświatą  w powiecie

dzierżoniowskim.

Obszar: Analizowanie potrzeb i planowanie realizacji  wizji  rozwoju lokalnego

6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów przygotowanych przez Wydział Edukacji.
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systemu oświaty.

Zadanie:  Wypracowanie  strategicznej  wizji  rozwoju  lokalnej  oświaty

ze szczególnym uwzględnieniem: 

• optymalizacji  doskonalenia  nauczycieli  z  wykorzystaniem procesowego

wspomagania, jako odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby rozwojowe;

• organizacji  kształcenia  w obszarze  szczególnych potrzeb edukacyjnych

z wykorzystaniem lokalnych zasobów; 

• działań  zapewniających  optymalną  sieć  placówek  edukacyjnych  oraz

promocji szkół branżowych.

Ponadto dokonano wyboru narzędzi i rozwiązań zarządczych: 

• przygotowanie pogłębionych analiz ukazujących oświatę samorządową;

• podjęcie działań usprawniających lokalną oświatę. 

Przyjęto  także,  że  personalnemu  rozwojowi  organizacji  sprzyjać  będą

następujące narzędzia oraz rozwiązania: 

• Uzgodnienie  w  gronie  lokalnej  społeczności  wspólnego  rozumienia

oczekiwanej „wartości w oświacie” i odzwierciedlenie jej w wizji i misji

miejscowego systemu oświaty.

• Analizowanie  potrzeb  i  oczekiwań  społeczności  lokalnej  w  zakresie

organizacji  i  funkcjonowania  jednostek  oświatowych  (analizy  SWOT

z perspektywy samorządowca, rodzica, dyrektorów, nauczycieli, uczniów,

pracodawców itp.). 

• Włączenie  różnych  odbiorców,  w  tym  dyrektorów  szkół  i  placówek

w proces planowania rozwoju oświaty (stosowanie na etapie prowadzonej

diagnozy  otwartych  debat  oświatowych  nt.  oczekiwanych  rezultatów

systemu  edukacji  i  uwzględnienie  jej  wyników  w  decyzjach

strategicznych). 

Czas realizacji harmonogramu zaplanowano od czerwca 2019 roku do września

2020 roku. 

Do czasu wybuchu pandemii  COVID-19 działania zawarte w harmonogramie

były realizowane na bieżąco: 

• dokonano  analizy potrzeb w wybranych obszarach wsparcia, 

• pracę kontynuował Społeczny Zespół Konsultacyjny ds. rozwoju oświaty
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powiatu dzierżoniowskiego, 

• przeprowadzono  debatę  oświatową  w  powiecie  dzierżoniowskim

pn. „Od jakości pracy szkoły do kompetencji uczniów” - 18.09.2019r.,

• dokonano analizy sieci szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu

dzierżoniowskiego,  w  wyniku  której  podjęto  uchwałę  intencyjną

w sprawie  zamiaru  likwidacji  Zespołu  Szkół  im.  ks.  Jana  Dzierżonia

w Pieszycach – grudzień 2019 r., 

• zorganizowano  spotkanie  wstępne  ws.  podpisania  porozumienia

o współpracy  Powiatu  Dzierżoniowskiego  z  pracodawcami  –  grudzień

2019 r., 

• zainicjowano współpracę z Biurem Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

w sprawie  zorganizowania  akcji  promocyjnej  zawodów  niszowych

w szkołach  branżowych  I  stopnia  powiatu  dzierżoniowskiego

– październik 2019 r., 

• ustalono  przeprowadzenie  audytu  w  specjalnych  ośrodkach  szkolno-

wychowawczych – styczeń 2020 r.

Pandemia  COVID-19,  wprowadzenie  zdalnego  nauczania  jak  i  konieczność

rozwiązywania  problemów  związanych  z  licznymi  obostrzeniami  spowolniła

realizację  aktywności  zawartych  w  harmonogramie  działań  rozwojowych,

a także zmusiła do ich weryfikacji w  zakresie założeń oraz terminów realizacji. 

W  obszarze  optymalizacji  doskonalenia  nauczycieli  z  wykorzystaniem

procesowego  wspomagania,  jako  odpowiedzi  na  zdiagnozowane  potrzeby

rozwojowe:

• dokonano  diagnozy  potrzeb  rozwojowych,  ale  rozpoczęcie  szkoleń

zaplanowano dopiero na rok 2021,

• w roku 2020 przeprowadzono niezaplanowane, ale konieczne, szkolenia

dla wszystkich nauczycieli  zakresu wykorzystania możliwości  platformy

Office 365 w ramach zdalnego nauczania. 

W obszarze  działań  zapewniających  optymalną  sieć  placówek  edukacyjnych

oraz promocji szkół branżowych: 

• podjęto  uchwały  o  rozwiązaniu  Zespół  Szkół  im.  ks.  Jana  Dzierżonia

w Pieszycach i likwidacji wszystkich szkół i placówek wchodzących w jego
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skład (28 kwietnia 2020 r.),

• podjęto  uchwałę  o  zmianie  sieci  szkół  w  powiecie  dzierżoniowskim

(29 września 2020 r.),

• ze  względu  na  ograniczenia  wynikające  z  pandemii  nie  udało

się przeprowadzić profesjonalnej akcji promocyjnej szkół branżowych. 

Obszar organizacji kształcenia w zakresie szczególnych potrzeb edukacyjnych

z wykorzystaniem  lokalnych  zasobów  ze  względu  na  planowane  zmiany

systemowe musi ulec całkowitej weryfikacji. 

Pandemiczna  rzeczywistość  skutecznie  utrudniła  opracowanie  wizji  lokalnej

oświaty,  która miała  uzyskać  swój  końcowy kształt  do końca sierpnia 2020

roku.  Udało  się  jedynie  w  porozumieniu  z  dyrektorami  szkół  i  placówek

oświatowych oraz  Społecznym Zespołem  Konsultacyjnym ds. rozwoju oświaty

powiatu  dzierżoniowskiego  ustalić  propozycje  obszarów  rozwoju.  

Prezentują się one następująco: 

• Wykorzystanie technologii informatycznych i multimedialnych w procesie

kształcenia, także w formie zdalnej.

• Rozwój systemu nagród i stypendiów dla uczniów wyróżniających się.

• Doskonalenie  pracy  nauczycieli  z  uwzględnieniem  zwiększenia  udziału

samorządu w tej dziedzinie.

• Zapewnienie  równych  szans  edukacyjnych  dla  dzieci  i  młodzieży

niezależnie  od  pochodzenia,  miejsca  zamieszkania  i  stopnia

niepełnosprawności. 

• Podniesienie  poziomu  kształcenia  i  jakości  edukacji  w  szkolnictwie

ponadpodstawowym  ze  szczególnym  uwzględnieniem  młodzieży

uzdolnionej. 

• Rozwój  szkolnictwa  zawodowego  poprzez  zacieśnienie  współpracy

ze środowiskiem pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju

szkolnictwa branżowego. 

2. Szkolnictwo publiczne w powiecie dzierżoniowskim   
Od 1 września 2020r. obowiązuje sieć publicznych szkół ponadpodstawowych

i specjalnych  prowadzonych  przez  Powiat  Dzierżoniowski  przyjęta  uchwałą

nr XXI/167/20 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 września 2020r. Sieć
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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.

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

• 30



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. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie, siedziba:
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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.

• 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.

Do dnia 31 sierpnia 2020 r. w ramach sieci funkcjonował także Zespół Szkół

im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach, w skład którego wchodziły szkoły typu

technikum, branżowa szkoła I stopnia i szkoła policealna. Z dniem 31 sierpnia

2020  r.  Zespół  został  rozwiązany,  a  szkoły  wchodzące  w  jego  skład

zlikwidowane. 

Uczniowie ze zlikwidowanej szkoły zostali przeniesieni do Zespołu Szkół nr 2 w

Dzierżoniowie, a nauczyciele i pracownicy uzyskali pracę w innych placówkach

oświatowych Powiatu Dzierżoniowskiego. 
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Należy dodać, że różnego rodzaju projekty realizowane przez  Zespół Szkół

im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach, zostały przekazane do kontynuacji do

Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie. 

Tab. 1. Uczniowie w szkołach prowadzonych przez powiat dzierżoniowski od września 2020 r.

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

Liczba
oddziałów

ogółem

Liczba
uczniów
ogółem

Liceum Ogólnokształcące z
Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Bolesława Chrobrego w Bielawie

liceum
ogólnokształcące dla

młodzieży

ogólnokształcący 9 218

I Liceum Ogólnokształcące im.
Jędrzeja Śniadeckiego w

Dzierżoniowie

liceum
ogólnokształcące dla

młodzieży
ogólnokształcący

13 357

II Liceum Ogólnokształcące im.
Jana Pawła II w Dzierżoniowie

liceum
ogólnokształcące dla

młodzieży
ogólnokształcący

20 603

Zespół Szkół Nr 1 im. prof.
Wilhelma Rotkiewicza w

Dzierżoniowie

technikum dla
młodzieży

technik automatyk
technik elektryk

technik informatyk
technik mechanik

technik mechatronik

17 451

Zespół Szkół Nr 2 im. prof.
Tadeusza Kotarbińskiego w

Dzierżoniowie

liceum
ogólnokształcące dla

dorosłych

ogólnokształcący 2 58

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

mechanik pojazdów
samochodowych

monter sieci i instalacji
sanitarnych 

murarz-tynkarz 
sprzedawca

stolarz
ślusarz

11 315

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 żywienia i usług

gastronomicznych

9 236

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

21 612

Zespół Szkół i Placówek
Kształcenia Zawodowego w

Bielawie

technikum dla
młodzieży

technik informatyk
technik mechanik
technik pojazdów
samochodowych

technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej

technik fotografii i
multimediów

13 346

Ogółem wszystkie szkoły 115 3196
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Tab.2. Uczniowie w szkołach specjalnych prowadzonych przez powiat dzierżoniowski od 
września 2020 r.

Nazwa Placówki Oświatowej
Liczba

oddziałów
Liczba

uczniów 

Liczba
wychowankó

w

Liczba dzieci
z zesp. rew-wych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Dzierżoniowie ogółem,

w tym:
13 71 22 1

Szkoła podstawowa 7 34

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 4 17

Branżowa szkoła I stopnia 2 20

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Piławie Górnej ogółem,

w tym:
8 49 23 2

Szkoła podstawowa 7 41

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 1 8

Ogółem placówki 21 120 43 3

Tab. 3. Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez powiat dzierżoniowski od września 2020 r.

lp Szkoła/Placówka Oświatowa Liczba nauczycieli Ogółem liczba etatów
nauczycieli

1 LO Bielawa 30 21,72

2 ILO Dzierżoniów 33 26,55

3 II LO Dzierżoniów 46 40,52

4 ZSIPKZ Bielawa 37 30,15

5 ZS Nr 1 Dzierżoniów 39 33,49

6 ZS Nr 2 Dzierżoniów 43 33,2

7 ZS Nr 3 Dzierżoniów 50 40,8

8 SOSzW Dzierżoniów + Internat 30 28,21

9 SOSzW Piława Górna + Internat 30 24,72

10
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-

Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w
Dzierżoniowie

27 24,95

RAZEM 365 304,31

Tab. 4. Liczba etatów na poszczególnych stopniach awansu zawodowego we wrześniu 2020 
roku

lp Szkoła/Placówka Oświatowa Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany
1 LO Bielawa 0,47 3,49 3,65 14,11
2 ILO Dzierżoniów 0,56 0,61 2,26 23,12
3 II LO Dzierżoniów 0 5,14 8,57 26,81
4 ZSIPKZ Bielawa 1,49 1,68 5,44 21,54
5 ZS Nr 1 Dzierżoniów 0 0,5 8,86 24,13
6 ZS Nr 2 Dzierżoniów 0,52 0,05 4,83 27,8
7 ZS Nr 3 Dzierżoniów 3 3,67 4,55 29,58
8 SOSzW Dzierżoniów  0 3,67 6,17 18,37
9 SOSzW Piława Górna + Internat 0,61 1,25 7,64 15,22

10

Powiatowe Centrum Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego i

Doradztwa Edukacyjnego w
Dzierżoniowie

2,5 4,5 4 13,95

RAZEM 9,15 24,56 55,97 214,63
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Tab.5. Wydatki, a subwencja w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Dzierżoniowski w 2020 roku
Standard A x wskaźnik korygujący Di = 6 075,35868 zł

L.P Nazwa szkoły / placówki
oświatowej

Wysokość subwencji
oświatowej

Wykonanie budżetu
31.12.2020 r. *

Różnica (kolumna 3 –
kolumna 4)

1 LO w Bielawie 1  621  501,08 2  456 629,00 - 835  127,92
2 I LO w Dzierżoniowie 2  822  392,93 3  188 602,00 -366  209,07
3 II LO w Dzierżoniowie 4  152  884,33 4  683  064,67 -530  180,34
4 ZSiPKZ w Bielawie 3  278  579,46 4  025  534,68 -746  955,22
5 ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 4  635  243,51 4  023  535,28 611  708,23
6 ZS Nr 2 w Dzierżoniowie 4  381 226,69 3  938  762,56 442  464,13
7 ZS Nr 3 w Dzierżoniowie 4  979  363,98 4  863  147,11 116  216,87

8 ZS w Pieszycach 842  919,56 1  494  118,05 -651  198,49

9 SOSW w Dzierżoniowie 2  703  941,66 3  641  900,81 -937  959,15
10 SOSW w Piławie Górnej 2  646  900,12 4  077  104,35 -1  430  204,23

11 PCPPPiDE w Dzierżoniowie 2  408  583,85 2  153  340,12 255  243,73

RAZEM: 34  473  537,17 38  545  738,63 -4  072  201,46

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

Tab. 6. Dotacje udzielone niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym w 2020 roku.

Szkoła/Placówka Typ/Rodzaj Wykonanie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim

Centrum Zdrowia w Pieszycach
szkoła podstawowa 684  500,04

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Bajeczne
Wzgórza" w Dobrocinie

szkoła podstawowa 588  671,91

RAZEM 1  273  171,95
Policealna Szkoła w Dzierżoniowie szkoła policealna dla dorosłych 41  044,20

Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "TWOJA
SZKOŁA" w Dzierżoniowie 

szkoła policealna dla dorosłych 9  801,60

Policealna Szkoła Medyczna "EPSILON" w Dzierżoniowie szkoła policealna dla dorosłych 545  051,40

RAZEM 595  897,20
Branżowa Szkoła I Stopnia CRRiMP w Bielawie branżowa szkoła I stopnia dla

młodzieży
789  349,62

Szkoła Wielobranżowa w Bielawie 
branżowa szkoła I stopnia dla

młodzieży
367  928,18

RAZEM 1  157  277,80
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w

Bielawie 
liceum ogólnokszt. dla

dorosłych
8  200,46

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie liceum ogólnokszt. dla
młodzieży

375  409,44

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
"TWOJA SZKOŁA" w Dzierżoniowie 

liceum ogólnokszt. dla
dorosłych

68  460,02

RAZEM 452  069,92
Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

"Bajeczne Wzgórza" w Dobrocinie
szkoła przysposabiająca do

pracy
366  222,00

RAZEM 366  222,00
Branżowa Szkoła I Stopnia CRRiMP w Bielawie

(specjalne potrzeby edukacyjne)
branżowa szkoła I stopnia dla

młodzieży
284  435,88

Szkoła Wielobranżowa w Bielawie (specjalne potrzeby
edukacyjne)

branżowa szkoła I stopnia dla
młodzieży 15  637,92

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie
(specjalne potrzeby edukacyjne)

liceum ogólnokszt. dla
młodzieży

61  679,14

RAZEM 361  752,94
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w

Bielawie wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka 156  503,04
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Szkoła/Placówka Typ/Rodzaj Wykonanie
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno -

Pedagogiczna "Promyk Słońca" w Dzierżoniowie
wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka
329  592,00

CENTRUM WSPOMAGANIA ROZWOJU Niepubliczna
Poradnia w Dzierżoniowie

wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka

182  870,40

RAZEM 668  965,44

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
w Dzierżoniowie

uczn. realizujący obowiązek
szkolny

1  264  940,58

RAZEM 1  264  940,58

OGÓŁEM 6  140  297,83

3. Wspieranie uczniów uzdolnionych w roku 2020

Powiat  Dzierżoniowski  wspiera  uzdolnionych  uczniów  poprzez  program

stypendialny  przyjęty  Uchwałą  Nr  XLVI/282/10  Rady  Powiatu

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

programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez

powiat dzierżoniowski.

Łącznie za osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 stypendia otrzymało 207

uczniów na kwotę 63 000,00 zł, w tym:

• w  ramach  programu  stypendialnego  dla  uzdolnionych  uczniów  szkół

ponadpodstawowych „ZŁOTY PRYMUS”– 166 stypendiów na łączną kwotę

53 250,00 zł;

• w  ramach  programu  promującego  wybitne  osiągnięcia  uczniów  szkół

ponadpodstawowych „ZŁOTY TALENT”– 8  stypendiów na łączną  kwotę

4 500,00 zł;

• w  ramach  programu  motywacyjnego  dla  uczniów  branżowych  szkół

I stopnia „ZŁOTA NADZIEJA”– 33 stypendia na łączną kwotę 5 250,00 zł.

4. Powiatowe Granty Oświatowe

Program  Powiatowych  Grantów  Oświatowych  funkcjonuje  w  powiecie

dzierżoniowskim od 2008 r. 

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

Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 21.05.2015 r. 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
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młodzieży, międzyszkolnych konkursów, festiwali i przeglądów.

Tab. 7. Granty oświatowe przyznane w 2020 roku.

Lp.
Szkoła/

Placówka Oświatowa

Ilość grantów
przyznanych
w 2020 roku

Wartość
przyznanych

grantów
w zł

Ilość grantów
zrealizowanych
w 2020 roku*

Wartość
zrealizowanych

grantów
w 2020 roku (zł)

1 LO Bielawa 10 7600 8 6000

2 I LO Dzierżoniów 6 8800 6 8800

3 II LO Dzierżoniów 6 8200 0 0

4 ZSiPKZ Bielawa 9 13500 7 11000

5 ZS Nr 1 Dzierżoniów 5 7200 3 4800

6 ZS Nr 2 Dzierżoniów 5 6000 3 3430

7 ZS Nr 3 Dzierżoniów 10 13480 2 3104

8 ZS Pieszyce 3 3000 1 1000
9 SOSzW Dzierżoniów 8 6500 8 6500

10 SOSzW Piława Górna 8 8200 8 8200

RAZEM 70 82480 46 52834

*w związku z pandemią COVID-19, szkoły w 2020 roku miały bardzo ograniczone możliwości 
realizacji przyznanych grantów.

5.  Projekty  realizowane w szkołach i  placówkach powiatu
dzierżoniowskiego  w  roku  2020,  finansowane  ze  źródeł
zewnętrznych (ze środków unijnych, w ramach programów
rządowych)

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

współfinansowany ze środków UE w ramach EFS, realizowany w ramach RPO

WD na lata 2014-2020.

Lider projektu: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska.

Partnerzy projektu: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina

Dzierżoniów, Gmina Piława Górna, Gmina Niemcza, Gmina Łagiewniki.

Projekt partnerski skierowany do 2 806 osób z 2 szkół podstawowych i 3 szkół

licealnych z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

Wartość projektu: 2 143 528,98 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 821 999,63 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 do 30.11.2020

Wydatki w 2020 r. łącznie – 34 215,80 zł.

Podmioty realizujące projekt:
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• Liceum  Ogólnokształcące  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi  im.  Bolesława

Chrobrego w Bielawie.

• I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie.

• II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie.

Zrealizowane zadania:

• dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań dla uczniów szkół

ogólnokształcących  rozwijające  zainteresowania,  podnoszące  jakość

i efektywność nauczania, poszerzenie wiedzy;

• Noc Przyrodników – cykl wykładów, prezentacji nauczycieli akademickich

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

• udział uczniów w warsztatach językowych w Wyższej Szkole Filologicznej

we Wrocławiu;

• zajęcia  w  języku  angielskim  –  zatrudnienie  aktorów  Teatru  Polskiego

we Wrocławiu. Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z uczniami;

• Wyjazd uczniów do Teatru w Warszawie (spektakl w języku angielskim –

Dzieła Szekspira);

• Zakup pomocy dydaktycznych  (Młody  Przyrodnik  –  koło  przyrodnicze)

oraz zakup tonerów, tuszy do zakupionego sprzętu celem zapewnienia

trwałości projektu.

5.2  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:

• Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

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

• Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie.

• Zespół  Szkół  nr  3  im.  Kombatantów  Rzeczypospolitej  Polskiej

w Dzierżoniowie.

• Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach.
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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: 2021-08-31.

Wydatki poniesione w 2020 r. w łącznej wysokości 1 064 181,80 zł.

Działania zrealizowane w ramach projektu w 2020 roku: 

• Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów – 416h (5 szkół);

• Przygotowanie i prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów - 421h

(5 szkół);

• Tworzenie  nowych  programów edukacyjnych  przez  nauczycieli  -  210h

(2 szkoły);

• Studia  podyplomowe  nauczycieli  dla  4  nauczycieli  z 2 szkół  (Kadry

i płace,  Logistyka  w  szkole,  Kosmetologia,  Nauczanie  przedmiotów

z zakresu nauczania usług fryzjerskich);

• Zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów;

• Staże dla 131 uczniów (5 szkół);

• Wycieczka zawodoznawcza do Poznania na Polagrę;

•  Kurs obsługi kasy fiskalnej dla uczniów;

•  Kursy/szkolenia dla nauczycieli.

5.3 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).
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• 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.

Okres realizacji projektu: od: 2020-08-01do: 2022-07-31.

Wartość wydatków poniesionych w 2020r. na realizację projektu 59 175,72 zł 

5.4  Projekt  „Zdalna  Szkoła  –  wsparcie  Ogólnopolskiej  Sieci
Edukacyjnej  w systemie  kształcenia  zdalnego” współfinansowany
ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt elektroniczny  o łącznej wartości

102 340,00 zł (45 laptopów,  10 tabletów) dla  uczniów i  nauczycieli  szkół

prowadzonych przez Powiat w celu realizacji podstawy programowej w sposób

zdalny.

Szkoły/placówki oświatowe, które otrzymały sprzęt w ramach projektu:

• Liceum Ogólnokształcące w Bielawie (6 laptopów).

• I Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie (6 laptopów).

• II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie (6 laptopów).

• Zespół  Szkół  i  Placówek  Kształcenia  Zawodowego  w  Bielawie

(5 laptopów).

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

(5 laptopów).

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

(6 laptopów).

• Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie (5 laptopów).

• Specjalny  Ośrodek  Szkolno  –  Wychowawczy  w  Dzierżoniowie

(10 tabletów).

• Specjalny  Ośrodek  Szkolno  –  Wychowawczy  w  Piławie  Górnej

(6 laptopów).
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5.5  Rządowy  Program  rozwijania  szkolnej  infrastruktury  oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno
– komunikacyjnych na lata 2020-2024 „AKTYWNA TABLICA”

Dotacja – 54 466,35 zł   Wkład własny – 13 616,59 zł.

W ramach programu zakupiono sprzęt elektroniczny: 15 laptopów, 2 tablice

interaktywne,  2  projektory,  2  zestawy  głośników,  1  interaktywny  monitor

dotykowy.

Szkoły uczestniczące w programie: 

• Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

• Liceum Ogólnokształcące w Bielawie.

• I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie.

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

5.6  Jednorazowe  dofinansowanie  dla  nauczycieli  z  przeznaczeniem
na zakup  sprzętu  przydatnego  w  prowadzeniu  zajęć  realizowanych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego
sposobu realizacji tych zajęć „500 dla nauczyciela”

Wsparcie za zakup sprzętu do nauki zdalnej otrzymało:

• 282 nauczycieli szkół/placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat

Dzierżoniowski na łączną kwotę 138 661,90 zł.

• 23  nauczycieli  szkół  niepublicznych  wpisanych  do  ewidencji  szkół

i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego

na łączną kwotę 11 402,70 zł.

5.7 Zadanie w ramach modułu 3. Wieloletniego Rządowego Programu
„Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-
2023  organów  prowadzących  publiczne  szkoły  podstawowe
w zapewnieniu  bezpiecznych  warunków  nauki,  wychowania  i  opieki
przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

Dotacja – 130 000,00 zł, wkład własny – 48 552,00 zł.

Placówki oświatowe uczestniczące w programie: 

• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dzierżoniowie – 62 500,00

zł.

• Specjalny  Ośrodek  Szkolno  –  Wychowawczy  w Piławie  Górnej  –  116

052,00 zł.
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W ramach programu zakupiono wyposażenie do stołówek szkolnych (kuchni

i jadalni) oraz wykonano remonty polegające na wymianie okładzin ściennych

i posadzek,  wymianie  instalacji  elektrycznej  i  oświetlenia  oraz  wymianie

instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Przy  realizacji  projektu  dodatkowo  zrealizowano  zadanie  „Zakup  i  montaż

nowego dźwigu towarowego w SOSW w Piławie Górnej” na kwotę 40 000,00 zł

oraz zakup dodatkowego wyposażenia do stołówki na kwotę 2 548,00 zł.

 

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

(program rządowy).

W ramach programu zakupiono:

- podręczniki lub materiały edukacyjne – 24 146,40 zł;

- materiały ćwiczeniowe – 7 798,41 zł.

Wsparciem objęci zostali uczniowie szkół podstawowych: 

• w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno–Wychowawczym  w  Dzierżoniowie  –

35 uczniów;

• w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno–Wychowawczym  w  Piławie  Górnej  –

40 uczniów;

• szkół niepublicznych – 31 uczniów.

5.8 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 2020 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości  177 182,51 zł na udział

16 nauczycieli w kursie języka angielskiego na Malcie.
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5.9 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  2020  r.  poniesiono  wydatki  w  łącznej  wysokości 212  800,41   zł  na

działania:

- kurs języka hiszpańskiego dla uczniów i zakup biletów lotniczych oraz opłaty

pobytowe w Hiszpanii (zakwaterowanie, wyżywienie).

Termin mobilności uczniów:

28.06 – 25.07.2020 - grupa II - 24 uczniów Hiszpania, 2 opiekunów. 

W związku z panującą sytuacją – COVID-19 wyjazd przeniesiony na 2021 rok,

zostanie zrealizowany w terminie 04.07.2021-31.07.2021 r.    

Bilety  lotnicze  zostały  anulowane,  firma RYANAIR dokonała  zwrotu  środków

za zakupione bilety. 

Usługa zakwaterowania z wyżywieniem została przeniesiona na 2021 rok.

5.10 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 2020 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 294 518,33 zł na działania:

- kurs języka hiszpańskiego dla uczniów, zakup podręczników zakup biletów

lotniczych oraz opłaty pobytowe w Hiszpanii (zakwaterowanie, wyżywienie).

Termin mobilności uczniów:

04.09.2020 – 05.10.2020 - grupa I - 18 uczniów, Hiszpania, 1 opiekun.

W związku z panującą sytuacją – COVID-19 (firmy w Hiszpanii  nie wyraziły

zgody  na  przylot  uczniów  z  zagranicy  celem  odbycia  praktyk)  –  wyjazd

przeniesiony  na  2021  rok,  zostanie  zrealizowany  w  terminie  04.07.2021-
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31.07.2021 r.    

Bilety  lotnicze  zostały  anulowane,  firma RYANAIR dokonała  zwrotu  środków

za  zakupione  bilety.  Usługa  zakwaterowania  z  wyżywieniem  została

przeniesiona na 2021 rok:

- 03.09.2021 – 04.10.2021 - grupa II - 22 uczniów, 2 opiekunów.

5.11 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 2020r. – wydatki w łącznej wysokości 185 348,91 zł na:

• umowy  zlecenia  z  tytułu  świadczenia  usług  rehabilitacyjnych,

logopedycznych;

• umowy  z  firmami  –  zakup  usług  rehabilitacyjnych,  logopedycznych,

dogoterapeutycznych,  fizjoterapeutycznych.  Terapia  pedagogiczna,

terapia psychologiczna, integracja sensoryczna, arteterapii;

• zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Ilość zrealizowanych godzin: 3 071,50.

Uczestnicy/Odbiorcy: 117 dzieci.

Realizatorzy: 24 terapeutów.

W  ramach  programu  w  internacie  Zespołu  Szkół  Nr  2  w  Dzierżoniowie

przygotowane zostały dwa jednoosobowe pokoje dla uczennic w ciąży. W 2020

roku pokoje nie zostały wykorzystane przez żadną uczennicę.

6.  Działalność  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego w Dzierżoniowie w 2020 roku
Wśród najważniejszych zadań przeprowadzonych w 2020 roku przez Specjalny

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie należy wymienić: 
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• realizację ogólnoszkolnego  projektu promującego wartości patriotyczne,

w  ramach  którego  przeprowadzono  z  uczniami  z  niepełnosprawnością

intelektualną :

-  „BohaterON w Twojej  szkole”  – wysyłanie kartek i  listów do byłych

powstańców.

- Akcja „Rozdajemy Kotyliony w dniu 11.XI.” – samodzielnie wykonane

przez  uczniów kotyliony  otrzymali  mieszkańcy  powiatu  oraz  urzędnicy

wszelkich instytucji. W tym roku również para prezydencka.

- Ogólnopolska akcja „Szkoła do Hymnu”  - wspólne śpiewanie hymnu

polskiego.

• realizację  międzynarodowego   projektu  edukacyjnego  wspierającego

rozwój społeczny i  emocjonalny dzieci  „Emocja” dla 34 uczniów klas szkoły

podstawowej.

Szeroka  współpraca,  mimo  trudności  związanych  z  ograniczeniami

pandemicznymi,  ze  środowiskiem  lokalnym  w  zakresie  pomocy  uczniom

i wychowankom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom:

• firma:  GE AVATION –pomoc finansowa firmy w przygotowaniu paczek

dla uczniów, zakupu przyborów szkolnych, organizacji wigilii;

• firma: BROEN – pomoc finansowa firmy w zakupie przyborów szkolnych,

paczek dla uczniów.

Sprawne  wdrożenie  systemu  edukacji  zdalnej  dla  uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną:

• Wyposażenie  uczniów  w  sprzęt  niezbędny  do  realizacji  nauczania

w formie zdalnej;

• Szkolenia dla kadry pedagogicznej w zakresie kształcenia na odległość;

• Zakup  sprzętu   (tablety)  w  ramach  rządowego  programu  „Zdalna

Szkoła”;

• Remont  i  doposażenie  jadalni  i  kuchni  Placówki  w  sprzęt.  Poprawa

warunków oraz estetyki spożywania posiłków. 
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7.  Działalność  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego w Piławie Górnej w 2020 roku.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej liczy  8 oddziałów

z czego 7 to szkoła podstawowa, a jeden szkoła przysposabiająca do pracy. Do

Ośrodka  uczęszcza  łącznie  62 uczniów,  w  tym 41  do  szkoły  podstawowej,

8 do szkoły  przysposabiającej  do  pracy,  2  na  indywidualne  zajęcia

rewalidacyjno-wychowawcze  i  11  na  zajęcia  z  wczesnego  wspomagania

rozwoju dziecka.

W szkole funkcjonują trzy grupy wychowawcze liczące 23 wychowanków. Kadra

pedagogiczna  liczy  30  osób,  w  tym  2  nauczycieli  stażystów,  2  nauczycieli

kontraktowych,  10  mianowanych  i  16  dyplomowanych.  Liczba  etatów

nauczycielskich  –  24,72.  W  administracji  pracują  3  osoby  (3,25  etatu)

i 16 osób w obsłudze (13,30 etatu).

 Tab. 8. Realizacja uchwał Rady Powiatu:
L.p Numer

uchwały

Data Czego dotyczyła Realizacja

1. XVI/13

2/20

31.03.202

0

W sprawie ustalenia na rok 2020 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

Zgodnie z uchwałą 
dofinansowanie 
wyniosło 14 885,00 zł. 
Uchwała została 
zrealizowana

2. XXI/16

8/20

29.09.202

0

W sprawie skargi złożonej na nienależyte 
wykonanie zadań przez Dyrektorów szkół 
i placówek oświatowych dla których Powiat 
Dzierżoniowski jest organem prowadzącym w 
zakresie niezapewnienia elektronicznych 
skrzynek podawczych na platformie ePUAP.

Uchwała została 
zrealizowana

Wymienione projekty (poza pierwszym) realizowane były w zmienionej formie

z zachowaniem reżimu sanitarnego, bez udziału osób z zewnątrz.

W  związku  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  uczniów,  organizacja  wszelkich

dalszych wyjazdów, w tym zielonych szkół, turnusów, w czasie pandemii była

wstrzymana. 

Jedyna  dalsza  kilkudniowa  wycieczka  uczniów  odbyła  się  we  wrześniu

do Międzygórza.

Ponadto odbywały się wycieczki bliższe z zachowaniem reżimu sanitarnego.
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7.1 Najważniejsze osiągnięcia:

• Ciągła i trwała współpraca ze szkołą specjalną w Lanškroun.

• Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

• Projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób   
    z niepełnosprawnościami”.

• Opracowanie i wydanie nowego folderu placówki.

• Uzyskanie tytułu „Szkoła Odkrywców Supermocy”.

7.2 Uzyskane certyfikaty

• za udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Idą święta, nie o sms-ie

lecz o kartce pamiętaj”,

• za  udział  w  XI-tej  edycji  programu  edukacyjnego  „Akademia

bezpiecznego Puchatka”,

• za aktywne przyczynienie się do sukcesu EUROPE CODE WEEK 2020.

Od września 2020 roku placówka pracowała w trybie stacjonarnym.

8. Biblioteka pedagogiczna prowadzona w ramach  Poradni
Psychologiczno  -  Pedagogicznej  Powiatowego  Centrum
Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa
Edukacyjnego  

8.1 Analiza i ocena gromadzenia zbiorów

W roku 2020 zakupiono 33 książki ze środków własnych, czyli tyle samo co

w roku ubiegłym.  Biblioteka przyjęła w darze 918 książek, w tym 781 książek

z Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie, która zlikwidowała dział ekonomiczny,

dzięki  uzyskanym książkom Biblioteka Pedagogiczna poszerzyła swoją ofertę

o książki  ekonomiczne,  prawnicze,  socjologiczne.  Biblioteka  dysponuje

skromnymi środkami na zakup książek i  przywiązuje dużą wagę do jakości

zakupów,  a  także  tego,  by  zakupione  książki  były  zgodne  z  potrzebami

czytelników.  Cyklicznie  przeprowadzane  są  ankiety  diagnozujące  potrzeby

czytelnicze, brane są pod uwagę propozycje czytelników dotyczące poszerzania

księgozbioru.  Większość  z  zakupionych książek dotyczy tematyki autyzmu,

zaburzeń mowy, problemów wychowawczych,  ze względu na korzystających

z biblioteki  pracowników  Poradni  i  rodziców  dzieci  korzystających  z  usług

Poradni.
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8.2 Rozbudowa bazy czytelników

Łączna  liczba  czytelników  na  koniec  2020  r.  to  1578  osób.  W  2020  roku

do biblioteki zapisało się  41 osób.

8.3 Udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz

Liczba odwiedzin 1825  -  w tym  946  to nauczyciele,  aktywni czytelnicy  -

309, liczba sesji na Ibuk Libra - 1542

Udostępniono  10 484  - zbiorów, w tym  8005  - książek, czasopism filmów,

366 - kopii cyfrowych,  2113 otwarć na Ibuku.

Wypożyczenia  między  biblioteczne:  Biblioteka  w  Dzierżoniowie  wypożyczyła

innym bibliotekom 13 książek. Z innych bibliotek sprowadzono dla czytelników

14 książek.

W roku sprawozdawczym na terenie biblioteki zorganizowano 10 wystaw

tematycznych i przygotowano 7 ściennych gazetek tematycznych. Realizowano

również  zajęcia  promujące  metody  edukacji  czytelniczej  i  medialnej.

W minionym roku biblioteka realizowała również  program biblioterapeutyczny

Świat wartości w literaturze - uwierz w siebie i zaakceptuj innych, skierowany

do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie.

Placówka  wspiera  również  szkoły  i  nauczycieli  poprzez  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 - 77 porad. Gromadzenie materiałów dotyczących

awansu i  tworzenie materiałów pomocniczych związanych z przygotowaniem

dokumentacji na poszczególne stopnie awansu zawodowego.
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VIII. Rynek Pracy 7

1. Poziom i stopa bezrobocia
Na  koniec grudnia  2020  roku w  ewidencji  Powiatowego  Urzędu  Pracy

w Dzierżoniowie  zarejestrowanych  było  1949 osób  bezrobotnych.

Stopa bezrobocia na koniec listopada 2020 roku kształtowała się na poziomie

6,8% (5,6 % w styczniu 2020 roku).  Łącznie do końca grudnia 2020 roku

zarejestrowano  3  642  osoby   (średnio  ok.  303  osoby  miesięcznie),

a  wyłączono  z  ewidencji  3  161 osób  bezrobotnych  (średnio  263  osoby

miesięcznie).

Wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych:

• 51,76 % stanowią mężczyźni,

• 48,24 % stanowią kobiety,

• 30,01 % to osoby w wieku do 30. roku życia,

7 Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 
Dzierżoniowie.
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• 25,29 % to osoby powyżej 50. roku życia,

• 19,00 % stanowią osoby długotrwale bezrobotne,

• 25,37 % to osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych,

• 7,85 % stanowią osoby z niepełnosprawnościami,

• 27,87 % to osoby posiadające prawo do zasiłku.

2. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w celu zmniejszenia
bezrobocia
Liczba  wolnych  miejsc  pracy  zgłoszonych  do  PUP,  stan  na  31.12.2020  r.

- 2 293 (średnio ok. 191 wolnych miejsc pracy miesięcznie).

• Giełda pracy

Są  to  spotkania  grupowe  organizowane  w  porozumieniu  z  pracodawcą,

w wyniku których osoba bezrobotna otrzymuje skierowanie do pracy. Do końca

grudnia  2020  roku  PUP  zorganizował  5  giełd  pracy  oraz  spotkań

rekrutacyjnych, w których udział wzięło łącznie 150 osób.

• Zatrudnianie cudzoziemców

Do końca grudnia 2020 roku wpłynęło  1099 oświadczeń o powierzeniu pracy

cudzoziemcowi.  Po  weryfikacji  złożonych  dokumentów  i  przeprowadzonych

postępowaniach  wyjaśniających  zarejestrowano  1035 oświadczeń.

We  wskazanym  wyżej  okresie  wpłynęło  również  330  wniosków  o  wydanie

zezwolenia  na pracę sezonową lub jego przedłużenie.  Po przeprowadzonych

postępowaniach wyjaśniających wydano  211 zaświadczeń o wpisie wniosków

do  ewidencji,  a  następnie  po  przedłożeniu  kolejnych  dokumentów  oraz

spełnieniu przesłanek, wydano 162 zezwolenia na pracę sezonową. Dodatkowo

wydano 54 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwoleń na

prace  sezonowe  oraz  2  decyzje  o  uchyleniu  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

69 informacji  Starosty  o  braku  możliwości  zaspokojenia  potrzeb  kadrowych
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pracodawcy.

• Zwolnienia grupowe

Do  końca  grudnia  2020  r.  wpłynęły  3 zawiadomienia  o  zwolnieniach

grupowych. W ramach przeprowadzonych analiz ustalono, że 56 osób objętych

zwolnieniami  grupowymi,  posiada  adres  zamieszkania  na  terenie  powiatu

dzierżoniowskiego.

• Poradnictwo zawodowe

Tematyka porad grupowych:

- „Asertywność w poszukiwaniu pracy – predyspozycje”

- „Moja wizytówka u pracodawcy – dokumenty aplikacyjne”

- „Odkryj swój potencjał zawodowy – sztuka skutecznej komunikacji”.

• Doradcy zawodowi w ramach usługi:

- udzielali informacji o lokalnym rynku pracy,

- pomagali badać i określać predyspozycje zawodowe,

- prowadzili spotkania z zakresu poszukiwania pracy w tym: sporządzenia

dokumentów  aplikacyjnych, przygotowywania się do rozmów kwalifikacyjnych.

Przeprowadzono  3 grupowe  porady  zawodowe,  w  których  uczestniczyło

19 osób.  Dla osób do 30 roku życia przeprowadzono  2  grupowe informacje

zawodowe  pn.  „Informacja  drogą  do  sukcesu”,  w  których  uczestniczyło

18 osób.  Dla  uczniów  szkół  z  terenu  powiatu  przeprowadzono  2  grupowe

informacje zawodowe pn. „Wchodzę na rynek pracy”, w których uczestniczyło

łącznie 30 osób, mające na celu:

-  przedstawienie  informacji  o  sytuacji  na  lokalnym  rynku  pracy,  jego

dynamicznych  zmianach  i  zapotrzebowaniu,  w  tym  informacji  o  zawodach

deficytowych i nadwyżkowych, które miały na celu ułatwienie podjęcia decyzji

o wyborze dalszego kształcenia,

- przedstawienie zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

W 2020r. zrealizowano następujące szkolenia grupowe:
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- Opiekunka w żłobku/klubie dziecięcym.

- Operator tokarek CNC.

Szkolenia indywidualne: wpłynęło 10 wniosków, z czego:

- zawarto 3 umowy.

-  4  wnioski  rozpatrzono  pozytywnie.  Nie  wyłoniono  instytucji

szkoleniowej do realizacji szkolenia.

- 1 wniosek-rezygnacja wnioskodawcy-wycofano wniosek.

-  2  wnioski  rozpatrzono  negatywnie-brak  celowości  finansowania

szkolenia.

Bony szkoleniowe: wpłynęły 4 wnioski, z czego:

- zawarto 2 umowy.

-  2  wnioski  rozpatrzono  pozytywnie-w  jednym  przypadku  nie  doszło

do podpisania umowy z instytucją szkoleniową, a w drugim zwrócono bon

ponieważ  nie  znaleziono  instytucji  szkoleniowej  zainteresowanej

realizacją szkolenia.

W ramach form indywidualnych realizowano następujące kierunki: kurs prawa

jazdy  kat.  D,  kurs  prawa  jazdy  kat.  C,  kurs  spawania  metodą  TIG.

W  ramach  szkoleń  (łącznie  z  poprzedzającymi  je  badaniami  lekarskimi)

wydatkowano kwotę: 106 063,57 zł.

• Studia podyplomowe

Ogółem uczestnicy: 20 osób. Środki wydatkowane (łącznie z ubezpieczeniem

NNW): 84 029,32 zł.

• Staże

Liczba  uczestników  staży: 110 osób  (w  liczbie  osób  ujęto  zarówno

umowy zawarte w 2020 r., jak również kontynuowane z 2019 r.). Środki

wydatkowane: 517 586,63 zł.

• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
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Środki udzielone zostały  43 osobom na łączną kwotę 923 374,02 zł.

W  trakcie  roku  2020  zorganizowano  praktyczne  warsztaty  dla  osób

planujących  ubiegać  się  o  środki  na  rozpoczęcie  działalności

gospodarczej.  Do  końca  grudnia  2020  roku  zorganizowano  3  takie

spotkania, w których uczestniczyło łącznie 51 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.

• Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Do 31 grudnia  2020 roku utworzono  14 stanowisk w ramach refundacji

kosztów  wyposażenia  lub  doposażenia  stanowisk  pracy.  Środki

wydatkowane: 301 502,85 zł.

• Roboty publiczne

Organizatorzy robót publicznych obowiązani są zatrudniać w pierwszej 

kolejności bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi. 

Uczestnicy ogółem: 59 osób. Wydatkowane środki: 558 473,82 zł

• Prace interwencyjne

Uczestnicy ogółem: 74 osoby. Wydatkowane środki: 210 155,89 zł

• Praca  dla  młodych  –  refundacja  z  art.  150f  ustawy  o  promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ze względu na  „wygaśnięcie”  programu w 2019 roku,  w ramach tej  formy

wsparcia  nie  zawarto  żadnej  umowy.  Kontynuowane  były  umowy  zawarte

w latach  2016-2017  (rekrutacja  na  wolne  stanowiska  pracy,  monitoring

bieżącego  zatrudnienia,  rozliczanie  umów  zrealizowanych).  Uczestnicy

realizujący program w 2020 roku ogółem: 6 osób.

W  związku  z  ogłoszonym  na  terytorium  Polski  stanem  epidemii,  w  celu

złagodzenia  negatywnych  skutków,  jakie  stan  ten  wywołuje  dla

przedsiębiorców,  PUP  realizuje  wsparcie  dla  przedsiębiorców   zawarte
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w ustawie  z  dnia 2 marca  2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. poz. 1842 ze zm.),

w formie:

• Niskooprocentowanej  pożyczki  z  Funduszu  Pracy  dla

mikroprzedsiębiorców  i  organizacji  pozarządowych  (art.15zzd  i  art.

15zzda ww. ustawy) 

- liczba wniosków, które wpłynęły do PUP: 4 991

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie (liczba zawartych umów): 4 481

- środki wydatkowane: 22 325 399,60 zł

-  liczba  mikroprzedsiębiorców/organizacji  pozarządowych,  którym  umorzono

pożyczkę: 4 408.

• Dofinansowania  części  kosztów  wynagrodzeń  pracowników  dla

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art.15zzb ww.

ustawy) 

- liczba wniosków, które wpłynęły do PUP: 458

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie (liczba zawartych umów): 330

- środki wydatkowane: 7 284 362,80 zł.

• Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji

pozarządowych (art.15zze ww. ustawy) 

- liczba wniosków, które wpłynęły do PUP: 15

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie (liczba zawartych umów): 8

- środki wydatkowane: 243.506,55 zł.

• Dofinansowania  części  kosztów  prowadzenia  działalności  gospodarczej

(art.15zzc ww. ustawy) 

- liczba wniosków, które wpłynęły do PUP: 1 023

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie (liczba zawartych umów): 795
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- środki wydatkowane: 4 335 760 zł.

Do  końca  2020  roku  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Dzierżoniowie  wsparł

przedsiębiorców,  mających  siedzibę  na  terenie  powiatu  dzierżoniowskiego,

w ramach  „tarcz  antykryzysowych”  łączną  kwotą  34 189 028,95  zł.  Nabór

wniosków na wszystkie formy pomocy wciąż trwa. 

Od 19 grudnia 2020 r. realizowana jest też nowa forma pomocy w ramach tzw.

„tarczy  branżowej”.  To  jednorazowa dotacja  na  pokrycie  bieżących  kosztów

prowadzenia  działalności  gospodarczej  mikroprzedsiębiorcy  i  małego

przedsiębiorcy.  

W  2020  roku  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Dzierżoniowie  realizował  również

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),  zgodnie  z  definicją  osoby

z kategorii  NEET,  przyjętą w PO WER 2014 - 2020 oraz co najmniej   20%

uczestników  projektu  stanowią  osoby  znajdujące  się  w  trudnej  sytuacji

na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub długotrwale bezrobotne

i/lub  o  niskich  kwalifikacjach.  Zapewniona  jest  możliwość  skorzystania

ze  wsparcia  byłym uczestnikom projektu  z  zakresu  wyłączenia  społecznego

realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WD.

Realizacja  projektu  obejmuje  okres I  2020  –  XII  2021

Budżet  projektu  na  2020  rok  wynosi:  5 282 693,74  zł  

Zadania realizowane w ramach projektu:

– staże,
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– pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
– szkolenia,
– bony szkoleniowe,
– 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.

W  2020  roku  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Dzierżoniowie  realizował  również
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  tj.  osoby  w  wieku  50  lat  i  więcej,

kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby

z niskimi kwalifikacjami oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie (teren gminy

wiejskiej  Dzierżoniów,  miasta  i  gminy  Niemcza  oraz  gminy  Łagiewniki),

imigranci, reemigranci. 

Pierwszeństwo  udziału  w  projekcie  mają  osoby,  które  zamieszkują  obszary

powiatu  dzierżoniowskiego  objęte  programem rewitalizacji.  Zapewniona  jest

możliwość  skorzystania  ze  wsparcia  byłym uczestnikom projektu  z  zakresu

wyłączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO

WD.

Realizacja projektu obejmuje okres I 2020 – XII 2021

Budżet projektu na 2020 r. wynosi 9 320 250,07 zł
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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  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. 

3. Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Pracodawca  może  otrzymać  środki  KFS  dla  siebie  lub  dla  pracownika

na sfinansowanie do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż

300%  przeciętnego  wynagrodzenia  w  danym  roku  na  jednego  uczestnika,

a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości do 100% nie więcej jednak

niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników
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na  podstawie  umowy  o  pracę.  Nie  jest  pracodawcą  podmiot  prowadzący

działalność  gospodarczą  i  niezatrudniający  pracowników  w  ramach  umowy

o pracę,  współpracujący  wyłącznie  ze  współmałżonkiem  lub  zatrudniający

osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.  Pracodawca wybiera instytucję

szkoleniową oraz formę kształcenia ustawicznego.

Środki  z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być  przeznaczone m.in.

na: 

- określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego,

- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub

za jego zgodą,

-  egzaminy  umożliwiające  uzyskanie  dokumentów  potwierdzających

nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia

lub przy pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

-  ubezpieczenia  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  w  związku

z podjętym kształceniem.

Do  końca  grudnia  2020  roku  ze  środków  Krajowego  Funduszu

Szkoleniowego skorzystały  202 osoby,  w tym 39 pracodawców.  Suma

wydatkowanych środków to 271 750,48 zł.

4.  Wydatki  na  realizację  zadań  PUP  (w  zaokrągleniu
do pełnych tysięcy złotych): 

-  formy  obligatoryjne,  tj.  wypłata  zasiłków  dla  bezrobotnych

i dodatków aktywizacyjnych dla uprawnionych w kwocie 5 550 500 zł. 

- finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia

skutków  

bezrobocia  i  aktywizacji  zawodowej:  staże,  szkolenia  (w tym bony

szkoleniowe),  roboty  publiczne,  prace  interwencyjne,  środki
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na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenie stanowisk pracy,

zwroty  kosztów  przejazdu,  finansowanie  studiów  podyplomowych,

finansowanie badań lekarskich w kwocie 2 704 700 zł.

- wydatki na realizację „tarczy antykryzysowej” w kwocie 34 189 000

zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa

do zasiłku w kwocie 1 205 000 zł.

Łącznie wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 roku na ww. formy pomocy

wyniosły 43 649 200 zł.

5.  Efektywność  działań  podejmowanych  przez  Powiatowy
Urząd Pracy

Ministerstwo  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  bada  corocznie

skuteczność  powiatowych  urzędów  pracy,  uwzględniając  6  instrumentów,

do których należą:  staże,  szkolenia,  prace  interwencyjne,  roboty  publiczne,

dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej oraz środki na wyposażenie

lub doposażenie  stanowisk  pracy.  Wskaźnik  efektywności  zatrudnieniowej

podstawowych  form  aktywizacji  zawodowej  rozumiany  jest   jako  udział

procentowy  liczby  osób,  które  w  trakcie  lub  po  zakończeniu  udziału

w  podstawowych  formach  aktywizacji  zawodowej  zostały  wykazane  jako

zatrudnione,  w  stosunku  do  liczby  osób,  które  zakończyły  udział

w  podstawowych  formach  aktywizacji  zawodowej.

Wskaźnik efektywności kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej

rozumiany jest jako stosunek kwoty wydatków Funduszu Pracy poniesionych

przez samorządy powiatowe na finansowanie podstawowych form aktywizacji

zawodowej  do  liczby  osób,  które  w  trakcie  lub  po  zakończeniu  udziału

w  podstawowych  formach  aktywizacji  zawodowej  zostały  wykazane  jako

zatrudnione.

Z opublikowanego przez MRPiPS w 2020 roku rankingu wynika, że Powiatowy

Urząd  Pracy  w  Dzierżoniowie  realizując  wskazane  wyżej  formy  aktywizacji

zawodowej  w  2019  r.  uzyskał  wskaźnik  efektywności  zatrudnieniowej
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w wysokości 89,24 %, przy średniej osiągniętej przez wszystkie urzędy pracy

w kraju wynoszącej 85,52 %. W zakresie zaś efektywności kosztowej – średni

koszt doprowadzenia do zatrudnienia 1 osoby bezrobotnej wyniósł w powiecie

dzierżoniowskim 8 850,78 zł, przy średniej osiągniętej przez wszystkie urzędy

pracy w kraju wynoszącej 10 154,30 zł.
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IX. Ochrona Zdrowia 8

1. Szpital Powiatowy
NZOZ  Szpital  Powiatowy  w  Dzierżoniowie  Spółka  z  ograniczoną

odpowiedzialnością,  działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych

oraz  ustawy  o  działalności  leczniczej. Podstawowym  celem  Spółki  jest

zaspokajanie  potrzeb  mieszkańców  Powiatu  Dzierżoniowskiego  w  zakresie

promocji i ochrony zdrowia. 

Świadczenia  zdrowotne  finansowane  są  ze  środków  publicznych  osobom

ubezpieczonym  oraz  innym  osobom  uprawnionym  na  podstawie  odrębnych

przepisów, nieodpłatnie,  za częściową odpłatnością  lub całkowicie  odpłatnie.

Organem  założycielskim  Spółki  jest  Powiat  Dzierżoniowski,  który  powołał

Spółkę aktem założycielskim z dnia 30 listopada 2007 roku.

Szpital  swoim  oddziaływaniem  obejmuje  cały  powiat  dzierżoniowski  oraz

w niewielkim  zakresie  części  ościennych  powiatów.  Szpital  Powiatowy

w Dzierżoniowie świadczy usługi medyczne w ramach następujących oddziałów

8 Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów przygotowanych przez Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie.
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w dwóch lokalizacjach na terenie powiatu dzierżoniowskiego:

-  Szpital  zlokalizowany  w  Dzierżoniowie  posiada  w  swojej  strukturze  pięć

oddziałów:

• Oddział Internistyczny,

• Oddział Chirurgiczny,

• Oddział Ginekologiczno-Położniczy,

• Oddział Pediatryczny,

• Oddział Neonatologiczny.

- Szpital zlokalizowany w Bielawie posiada w swojej strukturze dwa oddziały:

• Odział Okulistyczny,

• Zakład Opiekuńczo – Leczniczy.

W związku z panującą pandemią COVID-19 w organizacji i strukturze szpitala

zaszło  wiele  zmian.  Tabela  nr  10  przedstawia  zmianę  w  ilości  łóżek

funkcjonujących w szpitalu,  z ujęciem łóżek covidowych będących realizacją

decyzji Wojewody Dolnośląskiego.  

Zadaniem  NZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Dzierżoniowie  Sp.  z  o.o.  jest

świadczenie usług medycznych w zakresie:

• badań i porad lekarskich,

• leczenia,

• rehabilitacji leczniczej,

• opieki nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad

noworodkiem,

• opieki nad zdrowym dzieckiem,

• badań diagnostycznych,

• pielęgnacji chorych,

• badan i terapii psychologicznej,
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• pielęgnacji niepełnosprawnych i opieki nad nimi,

• orzekania i opiniowania o stanie zdrowia,

• zapobiegania  powstawaniu  urazów  i  chorób  poprzez  działania

profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,

• promocji zdrowia.

Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

• opieki  stacjonarnej:  chorób  wewnętrznych,  pediatrycznej,  intensywnej

opieki  medycznej,  ginekologiczno-położniczej,  fizjologii  noworodka,

chirurgii  ogólnej,  anestezjologicznej  i  reanimacyjnej,  okulistycznej,

medycyny ratunkowej i medycyny paliatywnej;

• diagnostyki:  laboratoryjnej,  obrazowej,  endoskopowej,  czynnościowej

i innej;

• opieki doraźnej: chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej;

• ambulatoryjnej  opieki  specjalistycznej  w  poradniach:  internistycznej,

okulistycznej, chirurgicznej, położniczo-ginekologicznej;

• opieki w stanach nagłych w dziale pomocy doraźnej i szpitalnych izbach

przyjęć:  chorób  wewnętrznych,  pediatrii,  chirurgii,  ginekologii

i położnictwa oraz okulistyki.

• Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej.

Tab. 9. Realizacja decyzji Wojewody w zakresie zapewnienia łóżek dla pacjentów  z COVID-19 
w 2020 roku.

Data wydania
decyzji

Decyzja obowiązuje
od daty

Liczba łóżek dla
pacjentów z

podejrzeniem
zakażenia

Liczba łóżek dla
pacjentów z

podejrzeniem  lub
potwierdzonym

zakażeniem 

Łóżka z
dostępem do
respiratora

3.09.2020 15.09.2020 5 - -

09.10.2020 09.10.2020 8 - -

16.10.2020 16.10.2020 8 11 1
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Data wydania
decyzji

Decyzja obowiązuje
od daty

Liczba łóżek dla
pacjentów z

podejrzeniem
zakażenia

Liczba łóżek dla
pacjentów z

podejrzeniem  lub
potwierdzonym

zakażeniem 

Łóżka z
dostępem do
respiratora

26.10.2020 26.10.2020 8 21 1

05.11.2020 06.11.2020 8 48 1

30.12.2020
31.12.2020-
23.02.2021 4 25 1

1.1 Inwestycje i modernizacje

Pandemia  koronawirusa  SARS-CoV-2  spowodowała  konieczność

przeorganizowania  pracy  szpitala  i  zmodernizowania  poszczególnych

pomieszczeń,  oddziałów  i  pracowni.  Największe  zmiany  organizacyjne

przeprowadzone w 2020 roku to:

• utworzenie oddziału covidowego (oddział internistyczny B, izolatorium);

• utworzenie łóżek tzw. buforowych w Izbie Przyjęć;

• zakaz odwiedzin;

• wprowadzenie dodatkowej selekcji osób przybywających do szpitala 

(TRIAGE);

• wdrożenie procedur utrzymania reżimu sanitarnego;

• zmiana gospodarki magazynowej dot. środków ochrony osobistej;

• zmiana organizacji poradni specjalistycznych;

• utworzenie punktu pobrań wymazów w kierunku COVID-19;

• wstrzymanie funkcjonowania pracowni endoskopii (za wyjątkiem 

przypadków pilnych), szkoły rodzenia, porodów rodzinnych, działu fizjoterapii 

(za wyjątkiem rehabilitacji pacjentów COVID-19).

Zmiany infrastrukturalne:

• budowa śluz sanitarnych w oddziałach szpitalnych;

• rozbudowa instalacji tlenowej i sprężonego powietrza w obrębie szpitala;

• organizacja pomieszczeń dekontaminacyjnych dla personelu;
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• instalacja przepływowych dezynfektorów powietrza; 

• przebudowa budynku fizjoterapii;

• wydzielenie dodatkowych magazynów.

Inwestycje:

• budowania zbiornika z tlenem medycznym;

• zakup urządzenia do wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2 oraz 

innych badań genetycznych;

• adaptacja pomieszczeń Medycznego Laboratorium Diagnostycznego;

• zakup KTG;

• budowa ogrodzenia od strony ul. Cichej. 

NZOZ  Szpital  Powiatowy  w  Dzierżoniowie  Sp.  z  o.o.  w  2020  r.  realizował

zadania  określone  w  „Programie  działań  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych

w Powiecie  Dzierżoniowskim  na  lata  2014-2020”  przyjętym  Uchwałą  Rady

Powiatu Dzierżoniowskiego Nr XXXVIII/257/13 z dnia 26 listopada 2013 roku.

Dla obszaru realizacji  Szpitala w Dzierżoniowie i  Bielawie wykonano zadania

dotyczące likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym

poruszania i komunikowania się. 

Tab.10. Zadania dotyczące likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym
poruszania i komunikowania się.

Sposób realizacji Obszar realizacji
Zakres

realizacji w
roku 2020 

Zakup i montaż windy przyściennej w budynku „A” Szpitala w
Dzierżoniowie

Szpital
w Dzierżoniowie

Do realizacji

Dobudowa ciągu komunikacyjnego przystosowanego do potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczeń na

pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku „G” Szpitala w
Dzierżoniowie

Szpital
w Dzierżoniowie

Zrealizowano

Zakup i montaż drzwi wewnętrznych o szerokości w świetle co
najmniej 90 cm w budynkach Szpitala w Dzierżoniowie i w

Bielawie

Szpital  w Dzierżoniowie
i w Bielawie

Częściowo
zrealizowano

Zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych
oraz uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów

ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych w
budynkach Szpitala w Dzierżoniowie i w Bielawie

Szpital w Dzierżoniowie
i w Bielawie

Częściowo
zrealizowano

Zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej
i alarmowej w pomieszczeniach budynków Szpitala w

Dzierżoniowie i w Bielawie oraz oznakowanie wyposażenia i ciągów
komunikacyjnych alfabetem Braille'a różnym kolorem lub fakturą

Szpital w Dzierżoniowie
i w Bielawie

Częściowo
zrealizowano

W  szpitalu  podejmowane  były  działania  z  zakresu  porad  laktacyjnych
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udzielanych przez certyfikowanego Doradcę Laktacyjnego w ramach realizacji

kampanii na rzecz karmienia piersią z poszanowaniem decyzji matki karmiącej.

Ponadto na bieżąco realizowane były  działania  zmierzające  do niwelowania,

w miarę posiadanych środków finansowych, barier architektonicznych. 

2.  Poradnia  Psychologiczno  -  Pedagogiczna  Powiatowego
Centrum  Poradnictwa  Psychologiczno  -  Pedagogicznego
i Doradztwa Edukacyjnego
W skład PCPPPiDE wchodzą:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z Filią w Bielawie

- Biblioteka Pedagogiczna

W  placówce  zatrudnionych  jest:  28  pracowników  pedagogicznych,

11 administracji i obsługi.

2.1 Działalność diagnostyczna poradni   

Przeprowadzono ogólnie pełnych diagnoz  1132  z czego:

 Psychologicznych   474

 Pedagogicznych   479

 Logopedycznych  172

 Terapeuty ruchu  6 

 Związane z wyborem  kierunku kształcenia 1

Orzecznictwo

Odbyło się 19 posiedzeń Zespołu Orzekającego. Wydano łącznie  216 orzeczeń

i 49 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Tab.11. Orzecznictwo

Rodzaj wydanego orzeczenia

Dzieci w
wieku do
trzeciego
roku życia

Dzieci w wieku
uprawniającym

do objęcia
wychowaniem
przedszkolnym

Dzieci objęte
rocznym,

obowiązkowym
przygotowaniem
przedszkolnym

uczniowie szkół
podstawowych

uczniowie szkół
ponadpodstawo

wych

Młodzież
nie ucząca

się i nie
pracująca

Ogółem

Niesłyszących i słabo 
słyszących 0 1 0 4 0 x 5

Niewidomych i słabo 
widzących 0 1 0 3 0 x 4

Niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
lekkim:

1 3 3 22 0 x 29
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Rodzaj wydanego orzeczenia

Dzieci w
wieku do
trzeciego
roku życia

Dzieci w wieku
uprawniającym

do objęcia
wychowaniem
przedszkolnym

Dzieci objęte
rocznym,

obowiązkowym
przygotowaniem
przedszkolnym

uczniowie szkół
podstawowych

uczniowie szkół
ponadpodstawo

wych

Młodzież
nie ucząca

się i nie
pracująca

Ogółem

Niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub 
znacznym:

0 6 0 11 0 x 17

Z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi: 1 2 9 17 3 x 32

Zagrożonych 
niedostosowaniem 
społecznym:

x x 0 9 0 0 9

Niedostosowanych 
społecznie: x x 0 0 0 0 0

Upośledzeniem umysłowym w
stopniu głębokim (zajęcia 
rewalidacyjno-
wychowawcze):

0 1 0 7 0 x 8

O potrzebie indywidualnego 
nauczania x x 0 27 19 x 46

Orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego 
przygotowania 
przedszkolnego:

x x 1 x x x 1

Niepełnosprawnością 
ruchową, w tym afazją 1 1 2 5 1 x 10

Autyzmem, w tym zespołem 
Aspergera: 3 10 4 35 3 x 55

2.2 Działalność terapeutyczna

W sumie objęto oddziaływaniami  263 dzieci.

Tab.12. Działalność terapeutyczna

Nazwa terapii (programu)
Liczba

uczestników

Metoda Warnkego 3

Indywidulna terapia psychologiczna 24

Zespoły korekcyjno-kompensacyjne 36

Zespoły ortograficzne 8

Terapia pedagogiczna dla uczniów z trudnościami z matematyki 2

Terapia logopedyczna 98

Terapia ręki 7

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z wykorzystaniem Metody Warnkego 4

Biofeedback 20

Trening umiejętności społecznych 23

Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi 21

Terapia ruchowa 1

Ćwiczenia rehabilitacyjne 1

2.3 Realizacja programów

• „Za życiem” dla dzieci  w wieku 0-7 r.ż.  w ramach działania Wiodącego

Ośrodka  Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego)   prowadzono

zajęcia  specjalistyczne  (fizjoterapeuta,  psycholog,  pedagog  specjalny,

hipoterapeuta,  neurologopeda,  dogoterapeuta)  –  w  sumie  z  pomocy
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skorzystało 117 dzieci.

• Wczesnego  Wspomagania  Rozwoju  Dziecka  (zajęcia  specjalistyczne

WWR:  pedagog  specjalny,  psycholog,  specjalista   neurologopeda,

terapeuci ruchu, dogoterapeuta) –  w sumie skorzystało 49 dzieci.

2.4 Działania Poradni w terenie

Tab.13. Warsztaty dla uczniów

Forma działania Ilość adresatów Liczba spotkań

Warsztaty dla rodziców i dzieci: masaż Shanthal 22 2

Jak radzić sobie ze stresem uczniowie kl. VIII 52 1

Potrafię powiedzieć „NIE” obcemu 104 1
Warsztaty na temat pozytywnych relacji rówieśniczych oraz 
nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów – uczniowie 
kl. V

22 1

„Stres czym jest? Jak sobie  z nim radzić” – warsztaty dla uczniów
kl. VIII

13 1

Zajęcia terapeutyczne dla uczniów „Tolerancja i szacunek wobec 
innych”

8 1

Profilaktyka zdrowotna:
,,Chroń uszy i głos”- warsztaty dla uczniów klas I

135 2

Tab. 14. Wsparcie dla nauczycieli

Forma działania Ilość adresatów Liczba spotkań

Rada Szkoleniowa dla nauczycieli na temat „Jak pracować z
uczniem z Zespołem Aspergera” – Szkoła Podstawowa w Jaźwinie

12 1

„Interpretacja wyników diagnozy pedagogicznej w opinii z poradni
psychologiczno-pedagogicznej” szkolenie rady pedagogicznej on-

line - Szkoła Podstawowa  Nr 10 w Bielawie
35 1

Spotkania psychologów oraz pedagogów placówek oświatowych 
na terenie powiatu dzierżoniowskiego 
(w okresie pandemii w formie zdalnej)

30
Cykliczne

(co miesiąc)

Tab. 15. Badania przesiewowe w terenie

Forma działania Ilość adresatów Liczba
spotkań

Badania profilaktyczne  programem ,,Widzę” 55 3

Badania profilaktyczne programem ,,Słyszę” 125 2

Badania profilaktyczne ,,Mówię” 55 3

Badania logopedyczne 35 1

Skala ryzyka dysleksji 28 1

2.5 Podsumowanie i osiągnięcia PCPPPiDE w Dzierżoniowie w roku 
2020 r 

• Podczas I etapu epidemii w I półroczu 2020 roku praca placówki została

przeorganizowana do pracy w formie zdalnej. Mimo braku odpowiedniej

platformy przeznaczonej do pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej
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i biblioteki pedagogicznej większość zadań była wykonywana z pomocą

dostępnych,  bezpłatnych  narzędzi  TIK.  Zostały  wypracowane  zasady

współpracy z  rodzicami  i  terapii  w formie  zdalnej  (również  w ramach

programu „Za życiem”).

• W drugim półroczu roku 2020 została rozpoczęta aktualizacja narzędzi

diagnostycznych  i  szkolenia  kadry  do  posługiwania  się  nowymi

narzędziami, co pozwoli na przeprowadzenie jeszcze bardziej rzetelnej,

profesjonalnej  i  dokładnej  diagnozy  funkcjonalnej  dziecka  i  określenie

najlepszych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

• Zwiększenie dostępności do specjalistycznych porad i stworzenie stałego

harmonogram  konsultacji  psychologów,  pedagogów,   logopedów

i terapeutów  ruchu,  z  których  mogą  skorzystać  rodzice,  nauczyciele

i pełnoletni uczniowie. Każdy pracownik przeznacza obecnie 1-2 godziny

w tygodniu na bezpośredni kontakt, który jest możliwy po wcześniejszym

umówieniu telefonicznym. Informacja o specjalistycznych konsultacjach

została przekazana do szkół i placówek.

• Wprowadzenie nowych kanałów dostępu dla klientów PCPPPiDE poprzez

zarejestrowanie  się   Poradni  na  portalu  społecznościowym  Facebook

(marzec 2020) i Biblioteki Pedagogicznej na portalu Instagram (wrzesień

2020),  dzięki  czemu  zwiększono  możliwości  promocji  działalności

placówki,  przekazywania  pomocnych  materiałów  informacyjnych  dla

naszych klientów. Posty trafiały nawet do 800 odbiorców.

• 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  podwojono ilość  grup

z zakresu doskonalenia  umiejętności  społecznych dla uczniów z takimi

trudnościami. Forma tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej cieszy się

dużym  zainteresowaniem  ze  strony  rodziców  i  uczniów,

a zapotrzebowanie na określoną pomoc ciągle rośnie. 
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Tab.16. Udział PCPPPiDE w realizacji polityki, strategii i uchwał Rady Powiatu w roku 2020
Strategie,
programy,
uchwały

Cel, cel operacyjny,
zadania Formy realizacji Liczba

odbiorców

1 STRATEGIA 
ROZWOJU 
ZIEMI 
DZIERŻONIOW
SKIEJ NA LATA 
2014 - 2020

4. Cel: Tworzenie 
warunków do rozwoju 
kapitału ludzkiego. 
4.1 Wysoka jakość 
edukacji i wychowania. 
Zadanie 4. Promowanie i 
wspieranie zdrowego i 
aktywnego trybu życia.

Warsztaty dla uczniów:
1. nt stresu dla uczniów klas VIII szkoły 
podstawowej

2. nt pozytywnych relacji rówieśniczych 
oraz nieagresywnych sposobów 
rozwiązywania konfliktów

3. nt „Tolerancja i szacunek wobec 
innych”

65

22

8

2 Powiatowa 
Strategia 
Rozwiązywania 
Problemów 
Społecznych na
lata 2015-2025

3. Wsparcie rodziny 
przeżywającej trudności w
wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-
wychowawczej.

- Konsultacje specjalistyczne 
(psychologiczne, pedagogiczne, 
logopedyczne, terapeutów ruchu) dla 
rodziców, nauczycieli i pełnoletnich 
uczniów, podczas których udzielono 
pomocy m.in. rodzicom w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych, 

Terapia psychologiczna 

Trening umiejętności społecznych dla 
uczniów szkół podstawowych

Udział w  spotkaniu Zespołu 
Interdyscyplinarnego d.s. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

453

24

23

3 Program 
działań na 
rzecz osób 
niepełnosprawn
ych w powiecie 
dzierżoniowski
m na lata 
2014-2020 

Edukowanie 
społeczeństwa idące w 
kierunku przeciwdziałania 
niepełnosprawności i 
dyskryminacji osób 
niepełnosprawnych ze 
szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i 
młodzieży 
niepełnosprawnej;

Zadanie: Rozszerzenie 
oferty pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej o terapie 
dla dzieci z dysfunkcjami 
wzroku, słuchu, ze 
sprzężeniem 
niepełnosprawności, 
opóźnionym i zaburzonych

1.Prowadzenie różnorodnych form 
terapii: m.in. Biofeedback, Metoda 
Warnkego, Terapia Ręki
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
Terapia psychologiczna,
Trening umiejętności społecznych 
Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami 
sensorycznymi, Terapia ruchowa
Ćwiczenia rehabilitacyjne, Integracja 
Funkcji Wykonawczych

2. Realizacja programów:
 WWRD i 
„ Za życiem”

4. Rada Szkoleniowa dla nauczycieli na 
temat  „Jak pracować z uczniem  z 
Zespołem Aspergera” – Szkoła 
Podstawowa w Jaźwinie

1. Wprowadzenie nowych form terapii, 
m.in.hipoterapii w ramach programu      
„Za życiem”,
2. Wzbogacanie Poradni o nowoczesne 
narzędzie do diagnozy i terapii dzieci 
niepełnosprawnych lub zagrożonych 
niepełnosprawnością (np. Leiter 3 dla 
osób niesłyszących, ABAS 3), 
przeszkolenie pracowników do 
prowadzenie terapii                      i 
diagnozy

263

49

117

12
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Strategie,
programy,
uchwały

Cel, cel operacyjny,
zadania Formy realizacji Liczba

odbiorców

rozwojem 
psychomotorycznym, w 
tym dzieci z opiniami o 
potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju

4 Program 
Zdrowotny 
Powiatu 
Dzierżoniowskie
go na lata 2018
– 2025

1. Podejmowanie działań 
z zakresu profilaktyki, 
promocji i edukacji 
zdrowotnej na rzecz 
poprawy zdrowia 
mieszkańców powiatu 
dzierżoniowskiego,

8. Podejmowanie działań 
profilaktyczno – 
edukacyjnych 
ukierunkowanych na 
rozwiązywanie problemów
związanych z używaniem 
substancji 
psychoaktywnych, 
uzależnieniami 
behawioralnymi i innymi 
zachowania ryzykownymi

10. Profilaktyka 
problemów zdrowia 
psychicznego,

1. Przeprowadzenie przesiewowych 
badań na terenie szkół programem  
Widzę, Słyszę, Mówię oraz 
logopedycznych

2. Profilaktyka zdrowotna: ,,Chroń 
uszy i głos”- warsztaty dla uczniów 
klas I

3. Uzależnienia behawioralne – 
warsztaty dla uczniów

4. Zamieszczenie na stronie 
internetowej  PCPPP i DE, stronie FB
i wysyłanie do szkół materiałów 
informacyjnych nt problemów 
psychicznych dzieci i młodzieży, 
sposobów radzenia sobie               z
nimi i możliwych form pomocy

290

135

65
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X. Ochrona Środowiska 9

Zadania Powiatu Dzierżoniowskiego w zakresie ochrony środowiska realizował

w 2020 roku Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego. 

Poniżej  prezentujemy  najważniejsze  działania  wykonane  przez  Wydział

w poprzednich dwunastu miesiącach.

W  2020  roku  Wydział  Ochrony  Środowiska  i  Rozwoju  wydał  łącznie  1255

dokumentów z poniższego zakresu spraw.

1. Gospodarka leśna i łowiectwo
• wydawanie decyzji na wycinkę drzew poza lasami – 169

• wydawanie decyzji na wycinkę drzew w lasach – 8

• legalizacja pozyskanego drewna w lasach – 18

• wystawianie faktur VAT za dzierżawę obwodów łowieckich – 5

• rozliczanie czynszów dzierżawnych kół łowieckich – 9

9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów przygotowanych przez Wydział Ochrony Środowiska i 
Rozwoju.
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• rozliczanie czynszów dzierżawnych między gminy i nadleśnictwa – 16

• wydawanie dokumentacji dla notariusza – 213

2. Ochrony środowiska
• wydawanie  decyzji  ustalającej  wymagania  w  zakresie  ochrony

środowiska dotyczące eksploatacji instalacji – 1

• wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych – 2

• wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – 3

• zgłaszanie  eksploatacji  instalacji,  których  użytkowanie  nie  wymaga

pozwolenia – 31

• wydawanie opinii w zakresie ochrony przed hałasem i ochrony powietrza

– 10

• wydawanie decyzji  nakładającej obowiązek sporządzenia i  przedłożenia

przeglądu ekologicznego – 1

• analizowanie  pomiarów  wielkości  emisji  zanieczyszczeń  i  sprawozdań

wynikających z pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza –

19

• analizowanie pomiarów emisji hałasu przedkładanych przez podmioty, dla

których wydano decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu – 1

3. Prawo geologiczne i górnicze
• zatwierdzanie i przyjmowanie projektów robót geologicznych – 8

• przyjmowanie i zatwierdzanie dokumentacji geologicznych – 2

• opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 16

• informacja geologiczna – 9

4. Ochrona gruntów rolnych
• wydawanie  decyzji  zezwalających  na  wyłączenie  gruntów  z  produkcji

rolniczej – 249

• wydawanie decyzji rekultywacyjnych – 28
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• wydawanie  decyzji  i  postanowień  o  przeznaczeniu  gruntów  rolnych

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne – 95

5. Gospodarka odpadami
• wydawanie pozwoleń na wytwarzanie niebezpiecznych odpadów – 5

• wydawanie zezwoleń na prowadzenie przetwarzania, zbierania odpadów

– 15

6. Rybactw śródlądowe
• wydawanie kart wędkarskich – 253

• rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb – 28

7. Ochrona zwierząt
• zaświadczenia o wpisie do rejestru zwierząt – 7

8. Sprawy z zakresu nieruchomości rolnych
• zwrot działek rentowych i siedliskowych – 6

• zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego – 28

9. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
Tab. 17. Zestawienie przygotowanych i złożonych w 2020 roku wniosków w ramach programu 
Funduszu Dróg Samorządowych.

Nazwa inwestycji i opis
zadania

Wartość
PLN

Data złoże-
nia wniosku

Program Dofinansowanie

Przebudowa  drogi  powiatowej  nr

3007D na odcinku Bielawa-Kietlice

wraz  z  rozbudową  drogi  w

Bielawie  poprzez  budowę  pętli

autobusowej

5 361 756 14.08.2020 Fundusz Dróg

Samorządowych

0

Remont  drogi  powiatowej  nr

3009D  Dzierżoniów-Kiełczyn  w

miejscowości Tuszyn

950 017 14.08.2020 Fundusz Dróg

Samorządowych

665.011,90

Remont  drogi  powiatowej  nr

3009D  Dzierżoniów-Kiełczyn  w

miejscowości Kiełczyn

1 008 082 14.08.2020 Fundusz Dróg

Samorządowych

705.657,40
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Tab. 18. Złożone wnioski o granty na niwelowanie skutków choroby Covid-19 w instytucjach 
opieki zdrowotnej oraz podmiotach leczniczych, w związku z występowaniem koronawirusa 
SARS-CoV-2.

Nazwa grantu Data złoże-
nia

wniosku

Wartość
wsparcia w PLN

„Przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  spowodowanemu  przez

COVID-19”

30.07.2020 478 738,11

„Wsparcie Dolnośląskich DPS“ 24.08.2020 179 988,50

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa

personelowi  zakładów  opiekuńczo-leczniczych,  domów  pomocy

społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas

COVID-19”

28.09.2020 104 939,11

W roku 2020 w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

przygotowano i złożono wnioski:

I etap

Tab. 19. Wniosek do I etapu  programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Data złożenia wniosku Dofinansowanie PLN

06.08.2020 1 075 087

II etap pierwszy nabór

Tab. 20. Wniosek do II etapu, pierwszego naboru programu Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

Nazwa inwestycji i opis zadania Wartość
projektu PLN

Data złożenia
wniosku

Dofinansowanie
PLN

Termomodernizacja budynków szkolnych w Zespole

Szkół  nr  2  w  Dzierżoniowie  i  Zespole  Szkół  i

Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

9 678 837 21.09.2020 0

Przebudowa  drogi  powiatowej  3007D  na  odcinku

Bielawa-Kietlice wraz z budową pętli autobusowej

5 361 756 29.09.2020 0

Przebudowa przepustu w drodze powiatowej 2879D

w miejscowości Jędrzejowice gmina Dzierżoniów

500 000 29.09.2020 0

Przebudowa przepustu w drodze powiatowej 1989D

w miejscowości Oleszna gmina Łagiewniki

500 000 29.09.2020 500 000

Przebudowa  zespołu  budynków  Domu  Pomocy

Społecznej w Bielawie przy ul. Żeromskiego 2 w celu

zapewnienia dostępności do wszystkich kondygnacji

2 000 000 29.09.2020 0
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Nazwa inwestycji i opis zadania Wartość
projektu PLN

Data złożenia
wniosku

Dofinansowanie
PLN

obu budynków

Przebudowa  budynku  Starostwa  Powiatowego  w

Dzierżoniowie  przy  ul.  Świdnickiej  38  w  celu

zapewnienia  dostępności  i  dostosowania  do

wymogów przeciwpożarowych

1 300 000 29.09.2020 0

II etap drugi nabór

Tab. 21. Wniosek do II etapu, drugiego naboru  programu Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

Nazwa inwestycji i opis zadania Wartość
projektu PLN

Data złożenia
wniosku

Dofinansowanie
PLN

Przebudowa  budynku  Starostwa  Powiatowego  w

Dzierżoniowie  przy  ul.  Świdnickiej  38  w  celu

zapewnienia dostępności dla klientów i dostosowania

do wymogów przeciwpożarowych.

1 300 000 17.12.2020 0

Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  3012D  w

Uciechowie wraz z budową chodnika

3 773 000 21.12.2020 0

Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D polegająca

na budowie chodnika

972 000 21.12.2020 850.000

Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożono

wniosek  o  dofinansowanie  w  ramach  środków  Mechanizmu  Finansowego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Tab. 22. Wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o  
dofinansowanie w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego

Nazwa inwestycji Wartość
projektu PLN

Data złożenia
wniosku

Dofinansowanie
PLN

Termomodernizacja  budynków  szkolnych  Powiatu

Dzierżoniowskiego IV etap

9 703 836,50 11.09.2020 Nie zakończono

procedury

rozpatrywania
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XI. Polityka społeczna i bezpieczeństwo publiczne 10

1. Zarządzanie Kryzysowe
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze

powiatu jest Starosta jako przewodniczący zarządu powiatu. Starosta wykonuje

zadania  zarządzania  kryzysowego  przy  pomocy  Powiatowego  Zespołu

Zarządzania Kryzysowego.

Priorytetem  działalności  Zespołu  jest  wypracowywanie  decyzji

i określanie kierunków działań w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych,

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

danej gminy są niewystarczające.

W 2020 roku zrealizowano 53 przedsięwzięcia,  w tym 53 posiedzenia

Powiatowego  Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego w  zakresie  bieżących

zagrożeń, w znaczącym stopniu związane z rozprzestrzeniającą się na terenie

powiatu dzierżoniowskiego pandemią COVID-19 (45 posiedzeń) przy udziale

burmistrzów / wójtów.

10 Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów przygotowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Spraw 
Obywatelskich.
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Działalność Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w roku 2020

została  zdeterminowana  przez  zadania  związane  z  zapobieganiem,

przeciwdziałaniem  i zwalczaniem  COVID-19  na  terenie  powiatu

dzierżoniowskiego. Celem tych działań było ograniczenie rozprzestrzeniania się

wirusa, a przede wszystkim ograniczenie ilości  zachorowań - a tym samym

przypadków śmiertelnych. Zadanie realizowano poprzez działania edukacyjno –

informacyjne, płynną organizację wymazów w kierunku COVID-19, dystrybucję

środków ochrony indywidualnej,  realizację zadania związanego z organizacją

miejsc  zbiorowej  kwarantanny,  koordynację  spraw  związanych  z  realizacją

Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Koordynacja przepływu

informacji  pomiędzy  wszystkimi  zainteresowanymi  stronami  pozwoliła

wypracować  wspólne  działania  zmierzające  do  minimalizacji  skutków

zagrożenia na terenie powiatu dzierżoniowskiego. 

W  okresie  od  marca  do  maja  2020  r.  na  terenie  powiatu

dzierżoniowskiego działały dwa miejsca zbiorowej kwarantanny:

– Internat Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie (30 miejsc);

– Schronisko  Młodzieżowe  Zespołu  Szkół  im.  ks.  Jana  Dzierżonia

w Pieszycach (32 miejsca). 

Starosta, wójtowie i burmistrzowie podjęli również inicjatywę w zakresie

finansowania  testów  w  kierunku  COVID-19  dla  mieszkańców  powiatu

dzierżoniowskiego w okresie od kwietnia do lipca 2020 roku. 

W  zakresie  działań  edukacyjno-informacyjnych  rozdano  około  4.500

sztuk  ulotek,  plakatów  i broszur  związanych  z  tematyką  przeciwdziałania

SARS-CoV-2.  Informacje  trafiły  do  miejsc  publicznych,  aptek,  przychodni,

urzędów, placówek oświatowych w powiecie.

Łącznie  na  zadania  związane  z  zapobieganiem  i przeciwdziałaniem

COVID-19  zakupiono  lub  pozyskano  sprzęt,  narzędzia  oraz  środki  ochrony

indywidualnej na ponad 662 tysiące złotych. W tym zakresie przekazano ok.

130 tys. maseczek ochronnych, ok. 33 tys. litrów płynu do dezynfekcji, 140

termometrów dla jednostek organizacyjnych powiatu, placówek oświatowych
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w powiecie,  służb,  inspekcji  i  straży,  organizacji  pozarządowych  oraz

mieszkańców powiatu.

Ponadto w roku 2020 na terenie powiatu dzierżoniowskiego nie wystąpiły

zdarzenia  kryzysowe,  które  skutkowały  stratami  w  ludziach,  infrastrukturze

oraz gospodarce wielkich rozmiarów.

Większość  zdarzeń,  które  miały  miejsce  na  terenie  powiatu

dzierżoniowskiego,  miały  charakter  gminny,  gdzie  działania  w  tym zakresie

prowadzone były przez poszczególne gminne zespoły zarządzania kryzysowego

przy  udziale  służb,  inspekcji  i  straży.  Powiatowy  Zespół  Zarządzania

Kryzysowego  prowadził  działania  wspomagające  w  zakresie  wymiany

informacji, działań wspierających oraz koordynujących. 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania w oparciu

o Powiatowe Centrum Zarządzania  Kryzysowego Starosty  Dzierżoniowskiego.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje w ramach Wydziału

Bezpieczeństwa  i Spraw  Obywatelskich  Starostwa  Powiatowego

w Dzierżoniowie.  Powiatowe  Centrum  zapewnia  całodobowy  przepływ

informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. 

W  roku  2020  łącznie  podjęto  5756  czynności,  realizując  bieżące

informacje, codzienne raporty, meldunki, komunikaty, ostrzeżenia i prognozy,

sporządzając okresowe sprawozdania i analizy,  a także koordynując różnego

rodzaju  interwencje  z  obszaru  zarządzania  kryzysowego.  Ponadto  PCZK

koordynowało  zadania  w  przypadku  wprowadzania  stopni  alarmowych  oraz

stopni alarmowych CRP. W ciągu roku Powiatowe Centrum otrzymało łącznie

41 informacji  o  fałszywych  alarmach  bombowych  do  placówek  oświatowych

oraz  instytucji  administracji  publicznej.  Alarmy  te,  nazywane  tzw.

wiadomościami  kaskadowymi,  były  odnotowywane  głównie  w  dniach

związanych  z  ważnymi  wydarzeniami  z  zakresu  procesu  edukacji,

np. egzaminami maturalnymi, rozpoczęciem roku szkolnego. 

Do realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego Powiat posiada

zasoby  sprzętu  i materiałów  zgromadzonych  w  Powiatowym  Magazynie
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Interwencji  Kryzysowej  Starosty  Dzierżoniowskiego.  W roku  2020  magazyn

głównie  doposażany  był  w asortyment  przeznaczony  do  zapobiegania,

zwalczania  i przeciwdziałania  COVID-19,  w szczególności  w  sprzęt  ochrony

osobistej,  tj.  maseczki  ochronne,  termometry,  płyn  do  dezynfekcji  oraz

niezbędny asortyment na potrzeby organizacji miejsc zbiorowej kwarantanny

oraz realizacji procedury ewakuacji ludności. 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania w oparciu

o zapisy zawarte w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. Powiatowy

Plan  został  opracowany  na podstawie  przepisów  zawartych  w  ustawie

o zarządzaniu kryzysowym oraz wytycznych Wojewody Dolnośląskiego w tym

zakresie. 

W roku 2020 w ramach systemu zarządzania kryzysowego realizowane

były  działania  edukacyjno-szkoleniowe.  W  tym  zakresie  zrealizowano  dwie

praktyki  studenckie  w  siedzibie  Powiatowego  Centrum  Zarządzania

Kryzysowego oraz kilkukrotnie udostępniano materiały na potrzeby realizacji

prac studenckich/zaliczeniowych. 

2. Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 
Powiatowa  Komisja  Bezpieczeństwa  i  Porządku  działa,  aby  wspierać

realizację zadań Starosty z zakresu zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami,

inspekcjami  oraz  strażami,  a  także  zadań  określonych  w  innych  ustawach

z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Priorytetem działalności Komisji jest realizowanie Powiatowego programu

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku

publicznego „Bezpieczna Gmina - Bezpieczny Powiat”.

W roku 2020 podjęto działania w zakresie opracowania w nowej formule

Powiatowego  programu  zapobiegania  przestępczości  oraz  ochrony

bezpieczeństwa  obywateli  i  porządku  publicznego.  Prowadzone  konsultacje

i uzgodnienia pozwoliły  opracować projekt programu pod nazwą "Bezpieczny

Powiat". 

W związku z sytuacją pandemiczną trwającą praktycznie przez cały 2020
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rok  możliwości  realizacji  cyklicznych  projektów  z  obszaru  bezpieczeństwa

zostały mocno ograniczone, a wręcz niemożliwe do przeprowadzenia. 

W roku 2020 możliwe były działania, które realizowane były w sposób

zdalny, bądź też przy ograniczonej liczbie uczestników z zachowaniem reżimu

sanitarnego, a także dostosowane do potrzeb lokalnej społeczności ze względu

na  poprawę  bezpieczeństwa  zdrowotnego  mieszkańców  naszego  powiatu.

Zrealizowano poniższe projekty: 

– „Dystrybucja karty ICE”;

– „Edukacja w obszarze bezpieczeństwa”;

– „Zagrożenie – tlenek węgla”;

– „Bądź Widoczny – Bądź Bezpieczny”;

– „Działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19”;

– „Zapewnienie  bezpieczeństwa  zdrowotnego  mieszkańcom  powiatu

dzierżoniowskiego”.

W  2020  roku  odbyły  się  w  ramach  funkcjonowania  Komisji  cztery

spotkania. Na styczniowej  Sesji  Rady  Powiatu  Dzierżoniowskiego  przyjęto

sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2019, które następnie opublikowano

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. W roku 2020 Komisja

swoją  działalnością  objęła  przygotowywanie  nowego programu zapobiegania

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

koordynacją  działań  w ramach akcji  "Bezpieczne Wakacje",  a  także działań

związanych z zagrożeniami w sezonie zimowym. 

Zarówno rok 2020 jak i kilka ostatnich lat potwierdziło, iż powiat

dzierżoniowski zalicza się do miejsc bezpiecznych, z minimalną ilości zdarzeń,

które  w rażący sposób naruszają  ład  i porządek.  Jednakże rok  2020 został

zdeterminowany przez nowe zagrożenie,  jakim jest pandemia koronawirusa,

która nadal trwa. Komisja pozytywnie zaopiniowała pracę Powiatowego Zespołu

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialnego za wszystkie realizowane działania

w aspekcie  zwalczania,  zapobiegania  i przeciwdziałania  Covid-19  na  terenie
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powiatu  dzierżoniowskiego,  w  tym  dystrybucję  środków  ochrony  osobistej

zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu. 

3. Obrona cywilna
Zasadniczym  celem  działania  Szefa  Obrony  Cywilnej  Powiatu

Dzierżoniowskiego  w roku  2020  było  wzmacnianie  przygotowania  struktur

obrony  cywilnej  w  powiecie  dzierżoniowskim  do prowadzenia  działań

ratowniczych na bazie sił i środków gmin, jednostek organizacyjnych powiatu,

organizacji  pozarządowych  i  innych  podmiotów  realizujących  zadania

w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz wdrażanie nowych regulacji

dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. 

3.1 Realizacja zadań obrony cywilnej w roku 2020 skoncentrowana 
była na:

• kształtowaniu  właściwych  zachowań  ludności  na  wypadek  wystąpienia

klęsk żywiołowych, awarii technicznych oraz innych zagrożeń;

• doskonaleniu  funkcjonowania  powiatowego  systemu  ostrzegania

i alarmowania ludności o zagrożeniach;

• wdrażaniu nowych regulacji prawnych i aktów urzędowych dotyczących

ochrony ludności i obrony cywilnej;

• angażowaniu  jednostek  organizacyjnych,  organizacji  pozarządowych

w przygotowania struktur obrony cywilnej;

• doskonaleniu funkcjonowania Systemu Wykrywania i  Alarmowania oraz

Systemu Wczesnego Ostrzegania;

• modernizacji  radiowego,  analogowego  systemu  alarmowania

i powiadamiania  ludności  dążąc  do  standardu  wyposażenia

w elektroniczne systemy alarmowe, umożliwiające emisję komunikatów

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

2020 zrealizowano:

• procedurę monitorowania zagrożeń; 

• wdrożono nowe rozwiązania dotyczące Systemu Wczesnego Ostrzegania

oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania;

• przeprowadzono dwa treningi  w zakresie  realizacji  procedury systemu

ostrzegania  i alarmowania  województwa  dolnośląskiego  –  uderzenia

z powietrza;

• zaktualizowano  Powiatowy Plan Obrony Cywilnej; 

• zaktualizowano  Plan  ochrony  zabytków  w  Powiecie  Dzierżoniowskim

na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;

• przeprowadzono  inwentaryzację  sprzętu  obrony  cywilnej  będącego

w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie;

• przeprowadzono trening  dotyczący sprawdzenia  akustycznego systemu

alarmowego w powiecie dzierżoniowskim;

• zorganizowano  powiatowy  trening  w  zakresie  wymiany  informacji

na szczeblu gmina – powiat – służby;

• utrzymywano w stałej gotowości do działania radiowy system łączności

Starosty Dzierżoniowskiego;

• zmodernizowano  sprzęt  łączności  radiowej  w  zakresie  przechodzenia

z urządzeń analogowych na cyfrowe; 

• zamieszczano informacje na stronie internetowej Starostwa Powiatowego

w Dzierżoniowie dotyczące obrony cywilnej i  ochrony ludności; 

• przeszkolono  pracowników  Starostwa  Powiatowego  w Dzierżoniowie

w zakresie  wdrożenia  Instrukcji  Ewakuacji  w  przypadku  zgłoszenia

podłożenia ładunku wybuchowego.

4. Ochrona przeciwpowodziowa 
Celem  ochrony  przeciwpowodziowej  jest  zapewnienie  systemowego,

skoordynowanego  i efektywnego  reagowania  powiatu  na  zagrożenie
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powodziowe o skutkach wykraczających poza granice jednej gminy lub takie,

które  wymagają  zaangażowania  sił  przekraczających  możliwości  działania

danej gminy.

Powiatowy  plan  operacyjny  ochrony  przed  powodzią  stanowi  jedno

z podstawowych  narzędzi  Starosty  Dzierżoniowskiego  oraz  Powiatowego

Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas działań w przypadku wystąpienia

powodzi na skalę wymagającą koordynacji akcji ratowniczej i zaangażowania

w nią sił i środków szczebla powiatowego i ponadpowiatowego. 

W miesiącu październiku 2020 roku koordynowano na terenie powiatu

dzierżoniowskiego  działania  związane  z  występującym  zagrożeniem

powodziowym spowodowanym długotrwałymi opadami intensywnego deszczu.

W tym zakresie wydawane były stosowne akty prawa miejscowego. Starosta

Dzierżoniowski  ogłosił  pogotowie  przeciwpowodziowe.  W gminie  wiejskiej

Dzierżoniów obowiązywał alarm przeciwpowodziowy, a w mieście Dzierżoniów

i gminie  Łagiewniki  wprowadzone  było  pogotowie  przeciwpowodziowe.  Na

bieżąco  wg  potrzeb  uruchamiany  był  sprzęt  z Powiatowego  Magazynu

Interwencji  Kryzysowej,  a  także  prowadzona  była  współpraca  pomiędzy

wszystkim podmiotami systemu zarządzania kryzysowego, które brały udział

w działaniach przeciwpowodziowych.

5. Obronność
W  roku  2020  Starostwo  Powiatowe  w  Dzierżoniowie,  jednostki

organizacyjne powiatu wykonywały zadania obronne wynikające z powszechnie

obowiązujących aktów prawnych, „Wytycznych Starosty Dzierżoniowskiego do

działalności  w  zakresie  pozamilitarnych  przygotowań  obronnych  w  powiecie

dzierżoniowskim  w  2020  roku”  oraz  „Planie  zasadniczych  przedsięwzięć

w zakresie  pozamilitarnych  przygotowań  obronnych  w powiecie

dzierżoniowskim w 2020 roku”. 

W roku 2020 w zakresie realizacji zadań obronnych zrealizowano:

W zakresie kwalifikacji wojskowej:

W  okresie  od  9  marca  do  13  marca  2020  r.  (5  posiedzeń)  została

przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla Powiatu Dzierżoniowskiego. Przed
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Powiatową Komisją Lekarską  stawiło się 120 osób, w wyniku czego Komisja

wydała 120 orzeczeń w sprawie zdolności do czynnej służby wojskowej.

W związku  z  wystąpieniem Covid-19,  procedurę  zakończono  w  trybie

nadzwyczajnym.

W zakresie uzupełnienia Sił  Zbrojnych żołnierzami rezerwy w trybie

Akcji Kurierskiej:

• w  dniu  8  lutego  2020  r.  przeprowadzono  spotkanie  w  sprawie

przeprowadzenia  szkoleń  z zakresu  realizacji  zadań  dotyczących  Akcji

Kurierskiej dla przedstawicieli gmin powiatu oraz pracowników Starostwa

Powiatowego;

• dokonano  aktualizacji  dokumentacji  Planu  Akcji  Kurierskiej  Powiatu

Dzierżoniowskiego; 

• opracowano  sprawozdanie  za  rok  2020  w  zakresie  natychmiastowego

uzupełnienia Sił Zbrojnych;

• przeprowadzono  postępowania  wobec  pracowników  Starostwa

Powiatowego  w Dzierżoniowie  w  zakresie  uzyskiwania  świadczeń

osobistych i rzeczowych  wyznaczonych do pełnienia roli kurierów.

W zakresie szkolenia obronnego: 

• przeprowadzono cztery szkolenia obronne, w tym dot. Akcji Kurierskiej,

Stałego Dyżuru, kwalifikacji wojskowej, ochrony informacji niejawnych;

• przeprowadzono jeden trening Stałego Dyżuru;

• opracowano  i  uzgodniono  z  Wojewodą  Dolnośląskim   Plan  Szkolenia

Obronnego w Powiecie Dzierżoniowskim  na rok 2020.

W zakresie Punktu Kontaktowego HNS – Państwa-Gospodarza (punkt

działa  w  oparciu   o wydzielone  wydziały  Starostwa  Powiatowego

oraz Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego):

W miesiącu październiku 2020 roku na terenie powiatu dzierżoniowskiego

dokonano aktualizacji  dokumentacji  Punktu  Kontaktowego HNS na potrzeby

realizacji  przedsięwzięć  wykonywanych  w  ramach  obowiązków  państwa-

gospodarza  oraz  planowania  użycia  sił  i środków  do  wsparcia  wojsk
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sojuszniczych. 

"Stały Dyżur"

W  miesiącu  lutym  2020  roku  wdrożono  na  nowych  zasadach  "Stały

Dyżur" w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie.  Celem organizacji Stałego

Dyżuru  jest  zapewnienie  ciągłości  przekazywania  decyzji  organów

uprawnionych do uruchomienia realizacji zadań wynikających z wprowadzania

wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywanie właściwym

organom  informacji  o  stanie  sił  uruchamianych  podczas  podwyższania

gotowości obronnej państwa.

Planowanie operacyjne

W roku 2020 przy współdziałaniu z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim

we Wrocławiu opracowano nową dokumentację planistyczną dotyczącą zadań

operacyjnych  funkcjonowania  powiatu  dzierżoniowskiego  w  warunkach

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Stanowisko kierowania, zapasowe stanowisko kierowania

W  roku  2020  zaktualizowana  została  dokumentacja  dotycząca

przygotowania stanowiska kierowania Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie

w zakresie realizacji zadań na rzecz obronności kraju. Stanowisko Kierowania

Starosty  Dzierżoniowskiego  zlokalizowane  jest  w budynku  Starostwa

Powiatowego w Dzierżoniowie,  Rynek 27.  W tym zakresie utrzymywane jest

w stałej gotowości do działania Zastępcze Miejsce Pracy Głównego Stanowiska

Kierowania  Starosty  Dzierżoniowskiego  wyposażone  w  niezbędny  sprzęt

komputerowy oraz łącznościowy. 

6. Ochrona informacji niejawnych
W roku 2020 ponownie uzyskano akredytację w zakresie użytkowania

Bezpiecznej  Stacji  Komputerowej.  Bezpieczna  Stacja  Komputerowa  jest

stanowiskiem  komputerowym  przeznaczonym  do  sporządzania  informacji

niejawnych posiadających klauzulę "zastrzeżone". 

Ponadto w tym zakresie zrealizowano: 

• przeprowadzono  kompleksowe  szkolenie  dla  wszystkich  pracowników
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Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie posiadających dopuszczenie do

informacji niejawnych (41 osób);

• przeszkolono  5  nowych  pracowników  Starostwa  Powiatowego

w Dzierżoniowie w zakresie dostępu do informacji  niejawnych o klauzuli

zastrzeżone;

• wydano  5  upoważnień  w  zakresie  dostępu  do  informacji  niejawnych

o klauzuli zastrzeżone;

• prowadzono bieżące sprawy z zakresu ochrony informacji niejawnych.

7.  Program  współpracy  Powiatu  Dzierżoniowskiego  z Organizacjami
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020

Uchwałą  nr  XI/97/19  Rady  Powiatu  Dzierżoniowskiego  z  dnia

29 października  2019  r.  w sprawie  przyjęcia  Programu  współpracy  Powiatu

Dzierżoniowskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami

prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2020  został  przyjęty

powyższy program. Dokumenty opublikowano na stronie internetowej powiatu

dzierżoniowskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

7.1 Współpraca finansowa

Zarząd  Powiatu  w  roku 2020  przeznaczył  358 040  zł  na  współpracę

z organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi

działalność pożytku publicznego w następujących trybach:

• otwarte konkursy ofert - kwota 230 000 zł;

• powierzenie  prowadzenia  punktów  nieodpłatnej  pomocy  prawnej,

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ze specjalizacją nieodpłatna

mediacja  i  zwiększenie  świadomości  prawnej  społeczeństwa  -  kwota

128.040 zł – budżet państwa.

W  2020  roku  z  230.000  zł  zaplanowanych  w  budżecie  Powiatu

Dzierżoniowskiego  na współpracę  z  trzecim  sektorem,  w  wyniku  otwartego

konkursu ofert  Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego rozdysponował 226.000 zł

na 103 zadania  publiczne.  Miniony  rok  był  specyficznym  rokiem  z  uwagi

na pandemię  koronawirusa,  co  odbiło  się  na  kondycji  trzeciego  sektora,
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również w Powiecie Dzierżoniowskim. Ze względu na stan epidemii panujący

w Polsce i ograniczenia z nim związane organizacje pozarządowe zrezygnowały

z realizacji 50 zadań, co stanowi kwotę 106.800 zł, która pozostała w budżecie

Powiatu. 

Dodatkowo, w trybie pozakonkursowym, zostały zawarte 3 umowy na kwotę

9.500 zł. 

Ostatecznie podpisano 58 umów na realizację zadań publicznych, w tym:

• w trybie  otwartego  konkursu  ofert  podpisano  53  umowy,  a  w  trybie

pozakonkursowym (art.19a) 3 umowy na łączną kwotę 128.700 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 256 740 zł.

7.2 Współpraca niefinansowa

W 2020 roku w ramach Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi

działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2020  powiat  realizował  również

przedsięwzięcia o charakterze niefinansowym, tj.: dwa szkolenia dla organizacji

pozarządowych  pt.  „Dostępność  działań  NGO  -  NGO  bez  barier,  czyli  jak

zapewnić  dostępność  działań  organizacji  pozarządowych  dla  osób

ze szczególnymi  potrzebami”, „Jak  działać  bez  dotacji  -  pozyskaj  środki

w Internecie”.

Ponadto  powiat  w  nawiązaniu  do  kontynuowanej  umowy  partnerskiej

z dnia  16  marca  2015  roku  dotyczącej  współpracy  pomiędzy  Powiatem

Dzierżoniowskim a gminami powiatu dzierżoniowskiego w zakresie współpracy

na  rzecz  trzeciego  sektora  koordynował ofertę  doradczo-szkoleniową.

W ramach  tej  oferty  Fundacja  Merkury  przeprowadziła  100  konsultacji

w okresie  od marca  do  grudnia  2020  r.  Doradztwo  obejmowało  również

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

• pozyskiwanie  funduszy  na  działania  (ze  źródeł  krajowych

i zagranicznych);

• pisanie i rozliczanie projektów, sprawozdawczości;

• elementów księgowości;

• obowiązujących przepisów prawnych i obowiązków formalnych;

• wspierania i promowania uczestnictwa organizacji w partnerstwach;

• prowadzenie bieżącej działalności organizacji;

• zatrudniania personelu oraz współpracy z wolontariuszami;

• wspieranie współpracy między organizacjami, a instytucjami publicznymi;

• zakładanie i likwidowanie organizacji.

8. Nadzór nad stowarzyszeniami
W ramach sprawowania nadzoru nad uczniowskimi klubami sportowymi

i klubami,  których  statuty  nie  przewidują  prowadzenia  działalności

gospodarczej zgodnie z ustawą o sporcie, wydano 9 decyzji i 27 zaświadczeń.

W  roku  2020  dokonano  dwóch  wpisów  stowarzyszeń  zwykłych

do ewidencji prowadzonej przez Starostę.

W 2020 roku w ramach współpracy z sądami w zakresie prowadzonego

nadzoru  nad  stowarzyszeniami  i  klubami  w  dwudziestu  przypadkach

wystąpiono  z  wnioskiem  dotyczącym  wprowadzonych  zmian  w   Krajowym

Rejestrze Sądowym.

Ostatecznie  na  dzień  31  grudnia  2020r.  w  rejestrze  Starosty

Dzierżoniowskiego figurowały 364 organizacje, w tym:

• stowarzyszenia różne - 163;

• jednostki terenowe - 34;

• fundacje - 40;

• stowarzyszenia kultury fizycznej - 32;
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• kluby  sportowe  działające  w  formie  stowarzyszenia,  których  statut

nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej - 38;

• uczniowskie kluby sportowe – 32;

• stowarzyszenia zwykłe – 24;

• koła gospodyń wiejskich -1;

Informacje na temat organizacji pozarządowych są na bieżąco aktualizowane

na  stronie  internetowej  Starostwa  Powiatowego  w  Dzierżoniowie

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

9. Biuro Rzeczy Znalezionych
Zgodnie z ustawą o rzeczach znalezionych, która zobowiązuje Starostę do

prowadzenia  Biura  Rzeczy  Znalezionych,  Wydział  Bezpieczeństwa  i  Spraw

Obywatelskich  w  ramach  swoich  obowiązków  przeprowadził  w  2020  roku

następujące działania:

• złożył  wniosek  do  Sądu  Cywilnego  o  stwierdzenie  likwidacji

9 niepodjętych  depozytów  z  lat  2010-2013  i  przejście  depozytów  na

rzecz Skarbu Państwa,

• przeprowadził  5  postępowań  w  sprawach  zawiadomień  o  znalezieniu

rzeczy,

• prowadzono postępowania poszukiwawcze osób uprawnionych do odbioru

rzeczy poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń, na stronie

internetowej powiatu oraz na portalu internetowym.

10. Zadania zlecone

10.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach chowaniu
zmarłych

Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich w ramach zadań, które są

w kompetencji Starosty Dzierżoniowskiego wydał 29 decyzji na sprowadzenie

zwłok lub szczątków zza granicy.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.  o cmentarzach

i chowaniu  zmarłych  Powiat  zawarł  umowę  z  NZOZ  Szpitala  Powiatowego
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w Dzierżoniowie  Sp.  z  o.o.,  który  wystawił  30  kart  zgonu  w  przypadku

niemożności  dopełnienia  tego  faktu  przez  lekarza  leczącego  chorego

w ostatniej chorobie i w przypadkach wymienionych w § 2 ust. 1 oraz § 3 pkt

1-2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961

roku w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny.

10.2 Współpraca z kombatantami

Zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej określonym w art.

73 ust.1 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami

represji  wojennych i  okresu powojennego jest  współpraca z  kombatantami.

Z uwagi  na  stan  epidemiczny  panujący  w  Polsce  nie  było  możliwym

zorganizowanie  przedsięwzięć  zaplanowanych  dla  tej  grupy  społecznej.

W okresie  świątecznym  w  imieniu  Starosty  Dzierżoniowskiego  zostały

przygotowane i dostarczone upominki wraz z życzeniami dla przedstawicieli kół

kombatanckich działających w Powiecie Dzierżoniowskim. 
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11. Dom Pomocy Społecznej w Bielawie
Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z realizacji  strategii  i  programów przez

Dom Pomocy Społecznej w Bielawie za 2020 rok. 

11.1 Strategia Rozwoju Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2014-2020.

Realizacja zadań w 2020r.:

Kierunek  interwencji  nr  III.7.1:  Budowa  systemu  włączania

społecznego i wspierania seniorów.

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

oraz wzmacnianie kapitału społecznego.

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

Opis stanu realizacji kierunku interwencji: 

Wykonano  mechaniczną  wentylację  nawiewno-wywiewną  w  niemczańskim

budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawie w pomieszczeniach kuchni.

Wyposażenie  budynku  w  instalację  wentylacyjną  było  niezbędne  i  bardzo

istotne z punktu widzenia naszych niepełnosprawnych podopiecznych, którym

jesteśmy zobligowani zapewnić właściwe warunki bytowe.

Inwestycja ta była szczególnie ważna ze względu na  fakt, że poprawiła się

jakość  powietrza  w  budynku,  będącym  miejscem  zamieszkanie  naszych

pensjonariuszy.

Inwestycja ta wpłynęła na podwyższenie standardu placówki.

Opis  powstałych  trudności  realizacyjnych:  pojawiły  się  trudności,  które

bezpośrednio  wynikały  z  wprowadzenia  w  kraju  stanu  epidemii  i  związaną

z  tym  koniecznością  przesunięcia  terminu  wykonania  instalacji  oraz

zapewnienia realizacji inwestycji w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego.

Opis źródeł finansowania: budżet powiatu dzierżoniowskiego.
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11.2 Powiatowa Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
na lata 2018-2025.

Realizacja zadań w 2020r.:

4.1.  PRIORYTET  I  Rozwój  systemu  pomocy  osobom  zagrożonym

wykluczeniem społecznym

Cel:Wspieranie inicjatyw, mających na celu zwiększenie aktywności  życiowej

i społecznej osób niepełnosprawnych oraz starszych.

W 2020 roku zorganizowano z udziałem mieszkańców naszego powiatu łącznie

25 różnego rodzaju imprez integracyjnych,  spotkań,  konkursów, warsztatów

itp.,  w tym: 8 w Bielawie i 13 w Niemczy.

Od 5 marca 2020r.,  w związku ze stanem epidemii  w Polsce, wprowadzono

zakaz odwiedzin i wstępu osób postronnych na teren DPS-u – wszystkie zajęcia

i imprezy odbywały się bez udziału gości zewnętrznych.

Cel: Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry.

Pracownicy DPS uczestniczyli w następujących szkoleniach:

Dlaczego  tak  ważna  jest  aktywizacja  osób  starszych?  -  metody  pracy

z mieszkańcami –     26 osób.

Metody pracy z mieszkańcami – wpływ aktywności fizycznej na samopoczucie

mieszkańca – 39 osób.

W ramach zadania: Pomoc w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów

ortopedycznych,  środków  pomocniczych  i  dofinansowanie  turnusów

rehabilitacyjnych pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Bielawie podejmował

działania  służące  ograniczaniu  skutków  niepełnosprawności  mieszkańców

poprzez pomoc i umożliwianie, ramach indywidualnych wniosków, zaopatrzenie

w  środki   pomocnicze   oraz  sprzęt  ortopedyczny  –  z  dofinansowaniem  ze

środków PCPR oraz NFZ: 

– materace p/odleżynowe: 17 szt.,

– wózki inwalidzkie: 4 szt., 

– poduszki p/odleżynowe: 12 szt., 
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– pionizatory 1 szt, chodziki 2 szt., 

– aparaty słuchowe 1 szt, protezy zębowe 1 szt.,  

– stabilizator nadgarstka 1 szt.

Ponadto,  w zależności  od  potrzeb  mieszkańców,  dofinansowanie  dotyczyło

m.in.:  pieluchomajtek,  cewników,  worków  stomijnych,  worków  do  zbiórki

moczu.

11.3 Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 
Dzierżoniowskim na lata 2014-2020.

Realizacja zadań: 

-  systematyczne  podnoszenie  jakości  usług  w  DPS  poprzez  szkolenie  kadr

zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi,

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji społecznej pokrywa się ze

wskazanymi powyżej w punkcie 2 celami z Powiatowej Strategii Rozwiązywania

Problemów Społecznych na lata 2018-2025 odpowiednio:

- zatrudnienie wykwalifikowanej kadry,

-  wspieranie  inicjatyw,  mających  na  celu  zwiększenie  aktywności  życiowej

i społecznej osób niepełnosprawnych oraz starszych.

11.4 Program Zdrowotny Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2018 
-2025

Realizacja zadań w 2020r.:

Cel szczegółowy nr 11: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

Podejmowano  działania  służące  integracji  osób  starszych  włączając  w  to

młodsze  pokolenia  poprzez  wspieranie  i  promowanie  organizowanych  zajęć

adresowanych do osób starszych z włączeniem w nie młodszych pokoleń w celu

wzmocnienia więzi międzypokoleniowych. Były to m.in. imprezy integracyjne,

warsztaty, spotkania, konkursy międzypokoleniowe, spartakiady.  

Łącznie zorganizowano 13 takich imprez.

W  celu  poprawy  warunków  bytowych  mieszkańców  i  podniesienia

ustawowo  wymaganych  standardów,  corocznie  podejmowane  są  liczne
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działania.  W  2020r.  realizowane  były  trzy  granty,  bezpośrednio  związane

z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju.

1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez

COVID -19”

Grant na realizację działań  przeznaczonych na niwelowanie skutków choroby

zakaźnej  COVID-19  wywołanej  wirusem  SARS-CoV-2  w  instytucjach  opieki

całodobowej  (DPS)  oraz  podmiotach  leczniczych  (szpitalach  powiatowych)

mających  siedzibę  na  terenie  Dolnego  Śląska  w  ramach  Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

2. „Wsparcie Dolnośląskich DPS”

Grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej walce z epidemią

COVID-19 w ramach projektu  pn.  „Wsparcie  Dolnośląskich DPS“  na terenie

Dolnego  Śląska,  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych

świadczonych  w  środowisku  lokalnym  Programu  Operacyjnego  Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020.

3.  „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi

zakładów  opiekuńczo-leczniczych,  domów  pomocy  społecznej,

zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Projekt  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  Ministerstwo

Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

W związku  z otrzymaniem dodatkowych środków na walkę z epidemią

(w ramach  grantów  oraz  dotacji  z  DUW)  dokonano  dodatkowych  zakupów

sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej niezbędnych do walki z pandemią

oraz  podwyższającego  bezpieczeństwo epidemiologiczne placówki:  dozowniki

automatyczne  do  dezynfekcji  rąk  (6  szt.),  oczyszczacze powietrza  (4  szt.),

sterylizatory powietrza – lampy bakteriobójcze (7 szt.), zamgławiacze (2 szt.),

ozonator, maty dezynfekcyjne, koncentratory tlenu (4 szt.), ssaki elektryczne

(4 szt.),  inhalatory (2 szt.), ciśnieniomierze, pulsoksymetry itp.

DPS  został  również  doposażony  w  sprzęt  ułatwiający  świadczenie  usług
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opiekuńczych dla mieszkańców placówki (w tym chorych  na COVID-19): łózka

ortopedyczne  (6  szt.),  materace-10  szt.,  łóżko  kąpielowe,  rolki  premium

do transportu pacjentów (2 szt.), wózki transportowo-kapielowe (2 szt.), nosze

ratownicze (2 szt.) itp.

Pozyskanie  dodatkowych  środków  w  ramach  grantów  realizowanych  przez

DOPS oraz NFZ pozwoliło również na wypłacenie dodatków do wynagrodzeń dla

pracowników bezpośrednio pracujących przy mieszkańcach w łącznej kwocie

275.927,61 złotych.
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XII. Architektura i budownictwo11

Z zakresu URBANISTYKI – zagospodarowanie przestrzenne

Udział  w  zasadach  kształtowania  polityki  przestrzennej  przez  jednostki

samorządu  terytorialnego,  w przeznaczeniu  terenów na  określone  cele  oraz

w  ustaleniach  zasad  ich  zagospodarowania  i zabudowy,  ukształtowania

przestrzeni,  która  tworzy  harmonijną  całość  oraz  uwzględnia

w uporządkowanych  relacjach  wszelkie  uwarunkowania  i  wymagania

funkcjonalne,  społeczno-gospodarcze,  środowiskowe,  kulturowe  oraz

kompozycyjno-estetyczne.

W  roku  2020  Zarząd  Powiatu,  na  wniosek  burmistrzów  uzgodnił

12 projektów/zmian  miejscowych  planów zagospodarowania  przestrzennego.

Głównym  celem  ww.  projektów  była  aktualizacja  zasad  zagospodarowania

terenów.

Z zakresu ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Administracja  publiczna  zajmująca  się  budownictwem w powiecie  to  obszar

administracji architektoniczno-budowlanej.

POTRZEBA - POMYSŁ – INWESTYCJA

Razem w procesie budowlanym.

Wspólne  siły  w  kierunku  dążenia  do  efektywnej  i  racjonalnej  działalności

inwestycyjnej.

RUCH BUDOWLANY - podniesienie atrakcyjności  gospodarczej powiatu; nowi

inwestorzy;  poprawa dostępności  komunikacyjnej;  zwiększenie  atrakcyjności

turystycznej subregionu; wzrost jakości życia mieszkańców.

To mocne strony obszaru funkcjonowania Ziemi Dzierżoniowskiej.

Działalność  organu  administracji  architektoniczno-budowlanej  związana  jest

z etapem rozpoczynania realizacji inwestycji. 

11 Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów przygotowanych przez Wydział Urbanistyki, Architektury i 
Budownictwa
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W  Wydziale  Urbanistyki,  Architektury  i  Budownictwa  w  roku  2020  zostało

ogółem załatwionych  2415  spraw.  W tym  1298  spraw zostało  zakończone

wydaniem  decyzji  administracyjnej  (o pozwoleniu  na  budowę,  rozbiórkę,

o odmowie  wydania  pozwolenia,  zmianie  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę,

przeniesienia pozwolenia  na budowę na rzecz innego podmiotu,  wygaszenia

decyzji o pozwoleniu na budowę, uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę,

sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych,

a pozostałe – 1117 – zaświadczeniami (o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru

budowy  lub  wykonania  robót  budowlanych;  zamiaru  zmiany  sposobu

użytkowania  obiektu  budowlanego  lub  jego  części;  o  samodzielności  lokalu

mieszkalnego lub użytkowego oraz pismami (w związku z brakiem podstaw do

przyjęcia zgłoszenia planowanego zamierzenia budowlanego wyłączonego spod

regulacji  przepisów  Prawa  budowlanego;  wyjaśnienia,  interpretacje,  opinie

dotyczące  planowania  i  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  spraw

budownictwa)  w  tym  wydano  425  zaświadczeń  o  samodzielności  lokali

mieszkalnych/użytkowych – w ramach ustanawiania odrębnej własności.

Informacje zbiorcze dotyczące wydanych w roku 2020 pozwoleń na budowę

przedstawione  są w tabelach  wynikowych  według  poszczególnych  kategorii

obiektów budowlanych.
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Tab. 22. Budynki mieszkalne jednorodzinne (jednomieszkaniowe)

Gmina/miasto

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem
budowlanym budowy nowych budynków

mieszkalnych 

Liczba

pozwoleń i
zgłoszeń

z projektem
budowlanym 

(A)

budynków
(B)

mieszkań
(C)

BIELAWA 22 22 22

DZIERŻONIÓW  -
MIASTO

33 40 40

DZIERŻONIÓW - GMINA 85 89 89

PIESZYCE - MIASTO 15 16 16

PIESZYCE - GMINA 17 19 19

PIŁAWA GÓRNA 6 6 6

ŁAGIEWNIKI 25 26 26

NIEMCZA - MIASTO 2 2 2

NIEMCZA - GMINA 1 1 1

RAZEM 206 221 221
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Tab. 23. Budynki mieszkalne jednorodzinne o dwóch mieszkaniach (samodzielne, bliźniacze lub 
szeregowe).

Gmina/miasto

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem
budowlanym budowy nowych budynków

mieszkalnych 

Liczba

pozwoleń i 
zgłoszeń z 
projektem 
budowlanym (A)

budynków
(B)

mieszkań
(C)

BIELAWA 14 43 86

DZIERŻONIÓW 3 3 8

PIŁAWA GÓRNA 1 1 2

RAZEM: 18 47 96

Tab. 24. Budynki mieszkalne wielorodzinne.

Gmina/miasto

Pozwolenia na budowę budowy nowych budynków
mieszkalnych 

Liczba

pozwoleń 
(A)

budynków 
(B)

mieszkań 
(C)

DZIERŻONIÓW -
MIASTO

2 2 64

PIESZYCE -MIASTO 1 1 3

RAZEM 3 3 67
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W  roku  2020  ogółem  na  budowę  budynków  mieszkalnych

(jednorodzinnych  i wielorodzinnych)  wydano  227  pozwoleń,  w  tym

liczba mieszkań wynosi 384.

Tab. 25. Budynki mieszkalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.
BUDYNKI
BIUROWE

(A)

BUDYNKI
HANDLOWO-
USŁUGOWE

(B)

BUDYNKI
TRANSPORTU
I ŁĄCZNOŚCI

(C)

BUDYNKI
PRZEMYSŁOWE I
MAGAZYNOWE

(D)

OGÓLNODOSTĘPNE
OBIEKTY KULTURALNE,

BUDYNKI O
CHARAKTERZE
EDUKACYJNYM,

BUDYNKI SZPITALI I
ZAKŁADÓW OPIEKI
MEDYCZNEJ ORAZ
BUDYNKI KULTURY

FIZYCZNEJ

(E)

POZOSTAŁE
BUDYNKI

NIEMIESZKALNE

(F)

OBIEKTY
INZYNIERII
LĄDOWEJ I
WODNEJ

(G)

GMINA/
MIASTO

Liczba
pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym

BIELAWA - 3 3 3 1 2 13
DZIERŻONIÓW-

MIASTO
- 2 24 5 - 1 16

DZIERŻONIÓW -
GMINA

- - 2 1 - 7 13

PIESZYCE -
MIASTO

- 1 1 - 1 - 1

PIESZYCE -
GMINA

- - 1 - - 2 1

PIŁAWA GÓRNA - 1 1 - - - 4
ŁAGIEWNIKI - 4 - 1 - 4 10
NIEMCZA -

MIASTO
- - - - - - -

NIEMCZA -
GMINA

- - - 1 - - 1

RAZEM - 11 32 11 2 16 59
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Tab. 26. Pozwolenia na budowę – zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe.

BIELAWA 193

DZIERŻONIÓW - MIASTO 123

DZIERŻONIÓW - GMINA 23

PIESZYCE - MIASTO I GMINA 61

PIŁAWA GÓRNA 29

ŁAGIEWNIKI 3

NIEMCZA - MIASTO I GMINA 25

RAZEM 457

RUCH BUDOWLANY w 2020 r. w porównaniu z rokiem 2019 i 2018 

Tab. 27. Budynki mieszkalne jednorodzinne (jednomieszkaniowe).

Gmina / miasto
Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem

budowlanym budowy nowych budynków
mieszkalnych 

Liczba

pozwoleń  
i zgłoszeń 
z projektem 
budowlanym
     (A)

budynków
      (B)

mieszkań
(C)

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

BIELAWA 19 22 22 19 22 22 19 22 22

DZIERŻONIÓW - MIASTO 11 21 33 11 22 40 11 23 40

DZIERŻONIÓW - GMINA 45 43 85 45 43 89 45 43 89

PIESZYCE - MIASTO 13 20 15 13 20 16 13 20 16

PIESZYCE - GMINA 10 10 17 10 10 19 10 10 19
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PIŁAWA GÓRNA 4 5 6 4 5 6 4 5 6

ŁAGIEWNIKI 24 25 25 24 26 26 24 27 26

NIEMCZA - MIASTO 4 0 2 4 0 2 4 0 2

NIEMCZA - GMINA 6 5 1 6 5 1 6 5 1

RAZEM 136 151 206 136 153 221 136 155 221

GMINA BIELAWA

➢ w Gminie Bielawa nastąpił wzrost w kategorii (A) wg tabeli o 15,79 % w porównaniu do
2018 r. 
Natomiast rok 2019 w kategorii (B) i (C) wg tabeli był na takim samym poziomie jak
rok 2020. 

GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW 

➢ w Gminie Miejskiej Dzierżoniów w 2020 r. nastąpił wzrost: 

 - w kategorii (A) wg tabeli: wzrost o 200% do 2018 r.
wzrost o 57% do 2019 r.

 - w kategorii (B) wg tabeli: wzrost o 263,64% do 2018 r.
       wzrost o 81,81% do 2019 r.

- w kategorii (C) wg tabeli:  wzrost o 263,64% do 2018 r.
  wzrost o 73,91% do 2019 r.
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GMINA WIEJSKA DZIERŻONIÓW 

➢ w Gminie Wiejskiej Dzierżoniów w 2020 r. nastąpił wzrost:

 - w kategorii (A) wg tabeli: wzrost o 88,88% do 2018 r.
wzrost o 97,67% do 2019 r.

 - w kategorii (B) wg tabeli: wzrost o 97,78% do 2018 r.
       wzrost o 106,98% do 2019 r.

- w kategorii (C) wg tabeli:  wzrost o 97,78% do 2018 r.
   wzrost o 106,98% do 2019 r.

GMINA PIESZYCE (obszar miejski)

➢ w Gminie Pieszyce (obszar miejski) – w 2020 r. nastąpił wzrost w porównaniu do 2018
r., natomiast spadek w porównaniu do roku 2019:

 - w kategorii (A) wg tabeli: wzrost o 15,38% do 2018 r.
spadek o 25% do 2019 r.

 - w kategorii (B) wg tabeli: wzrost o 23,07% do 2018 r.
       spadek o 20% do 2019 r.

- w kategorii (C) wg tabeli:  wzrost o 23,07% do 2018 r.
   spadek o 20% do 2019 r.
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GMINA PIESZYCE (obszar wiejski)

➢ w Gminie Pieszyce (obszar wiejski) w 2020 r. nastąpił wzrost :

 - w kategorii (A) wg tabeli: wzrost o 70% do 2018 r.
wzrost o 70% do 2019 r.

 - w kategorii (B) wg tabeli: wzrost o 90% do 2018 r.
       wzrost o 90% do 2019 r.

- w kategorii (C) wg tabeli: wzrost o 90% do 2018 r.
   wzrost o 90% do 2019 r.

GMINA PIŁAWA GÓRNA

➢ w Gminie Piława Górna w 2020 r. nastąpił wzrost:

 - w kategorii (A) wg tabeli:  wzrost o 50% do 2018 r.
wzrost o 20% do 2019 r.

 - w kategorii (B) wg tabeli:  wzrost o 50% do 2018 r.
       wzrost o 20% do 2019 r.

- w kategorii (C) wg tabeli:  wzrost o 50% do 2018 r.
   wzrost o 20% do 2019 r.
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GMINA ŁAGIEWNIKI

➢ w Gminie Łagiewniki w 2020 r. nastąpił wzrost w porównaniu do 2018 r., natomiast w
porównaniu do roku 2019 w jednej kategorii nastąpił lekki spadek, pozostałe były na
tym samym poziomie:

 - w kategorii (A) wg tabeli:  wzrost o 4,17% do 2018 r.
ta sama liczba co w 2019 r.

 - w kategorii (B) wg tabeli:  wzrost o 8,33% do 2018 r.
       ta sama liczba co w 2019 r.

- w kategorii (C) wg tabeli: wzrost o 8,33% do 2018 r.
   spadek o 3,7% do 2019 r.

GMINA NIEMCZA (obszar miejski)

➢ w Gminie Niemcza (obszar miejski) w 2020 r. nastąpił spadek w porównaniu do 2018 r.,
natomiast w roku 2019 nie wydano żadnych pozwoleń. 

 - w kategorii (A) wg tabeli: spadek o 50% do 2018 r.

 - w kategorii (B) wg tabeli: wzrost o 50% do 2018 r.
       

- w kategorii (C) wg tabeli:  wzrost o 50% do 2018 r.
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GMINA NIEMCZA (obszar wiejski)

➢ w Gminie Niemcza (obszar wiejski) w 2020 r. nastąpił spadek w porównaniu do roku
2018 i 2019 

- w kategorii (A) wg tabeli:    spadek o 500% do 2018 r.
  spadek o 400% do 2019 r.

- w kategorii (B) wg tabeli:   spadek o 500% do 2018 r.
         spadek o 400% do 2019 r.

- w kategorii (C) wg tabeli:   spadek o 500% do 2018 r.
     spadek o 400% do 2019 r.

       
Podsumowując w 2020 r. był ogólny wzrost o 51,47 % w porównaniu do 2018 r., oraz o 36,42
% w porównaniu do 2019 r. 
Tab. 28. Budynki mieszkalne jednorodzinne o dwóch mieszkaniach (samodzielne, bliźniacze lub
szeregowe).

Gmina / miasto

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem
budowlanym budowy nowych budynków mieszkalnych 

Liczba

pozwoleń i 
zgłoszeń z 
projektem 
budowlanym

budynków mieszkań

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

BIELAWA 0 1 14 0 15 43 0 30 86

DZIERŻONIÓW  -
MIASTO

0 0 3 0 0 3 0 0 8

DZIERŻONIÓW - GMINA 6 0 0 6 0 0 12 0 0

PIŁAWA GÓRNA 0 0 1 0 0 1 0 0 2

RAZEM: 6 1 18 6 15 47 12 30 96
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GMINA BIELAWA

➢ w Gminie Bielawa w 2020 r. nastąpił wzrost:

 - w kategorii (A) wg tabeli:  wzrost o 100% do 2018 r.
wzrost o 1300% do 2019 r.

 - w kategorii (B) wg tabeli: wzrost o 100% do 2018 r.
       wzrost o 186,66% do 2019 r.

- w kategorii (C) wg tabeli: wzrost o 100% do 2018 r.
   wzrost o 186,66% do 2019 r.

GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW 

➢ w Gminie Miejskiej Dzierżoniów w 2020 r. nastąpił wzrost o 100 % w porównaniu do
roku 2018 i 2019, (w latach 2018-2019 nie wydano takich pozwoleń).

GMINA WIEJSKA DZIERŻONIÓW 

➢ w Gminie Wiejskiej Dzierżoniów w 2020 r. nastąpił spadek o 100 % w porównaniu do
roku 2018, (w latach 2019 -2020 nie wydano takich pozwoleń). 
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GMINA PIŁAWA GÓRNA

➢ w Gminie Piława Górna w 2020 r. nastąpił wzrost o 100 % w porównaniu do roku 2018
i 2019 (w latach 2018 -2019 nie wydano takich pozwoleń).

Tab. 29. Budynki mieszkalne wielorodzinne.

Gmina/miasto

Pozwolenia na budowę budowy nowych budynków
mieszkalnych 

Liczba

pozwoleń 
(A)

budynków 
(B)

mieszkań 
(C)

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

BIELAWA 2 3 0 3 3 0 104 107 0

DZIERŻONIÓW
-MIASTO

0 2 2 0 3 2 0 103 64

PIESZYCE -MIASTO 0 0 1 0 0 1 0 0 3

RAZEM 2 5 3 3 6 3 104 210 67

GMINA BIELAWA

➢ w Gminie Bielawa w 2020 r. nastąpił spadek pozwoleń na budowę nowych budynków
mieszkalnych wielorodzinnych o 100 % w porównaniu do roku 2018 i 2019, (w roku
2020 nie wydano takich pozwoleń).
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GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW  

➢ w Gminie Miejskiej Dzierżoniów w 2020 r. nastąpił wzrost jak i spadek pozwoleń na
budowę nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w stosunku do roku 2018 i
2019 w zależności od podziału:

 - w kategorii (A) wg tabeli: wzrost o 100% do 2018 r.
ten sam poziom co w do 2019 r.

 - w kategorii (B) wg tabeli: wzrost o 100% do 2018 r.
       spadek o 33,33% do 2019 r.

 - w kategorii (C) wg tabeli: wzrost o 100% do 2018 r.
   spadek o 37,86% do 2019 r.

GMINA PIESZYCE

➢ w Gminie  Pieszyce (obszar miejski)  w 2020 r.  nastąpił  wzrost  pozwoleń na budowę
nowych  budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  (powstał  budynek  mieszkalny
wielorodzinny o 3 lokalach mieszkalnych w wyniku rozbudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego) o 100 % w porównaniu do roku 2018 i 2019 (w roku 2018 i 2019
nie wydano takich pozwoleń).

Tab. 30. Budynki niemieszkalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.
BUDYNKI
BIUROWE

(A)

BUDYNKI
HANDLOWO-
USŁUGOWE

(B)

BUDYNKI
TRANSPORTU I

ŁĄCZNOŚCI
(C)

BUDYNKI
PRZEMYSŁOWE I
MAGAZYNOWE

(D)

OGÓLNODOSTĘP
NE OBIEKTY

KULTURALNE,
BUDYNKI O

CHARAKTERZE
EDUKACYJNYM,

BUDYNKI
SZPITALI I
ZAKŁADÓW

OPIEKI
MEDYCZNEJ

ORAZ BUDYNKI
KULTURY

FIZYCZNEJ
(E)

POZOSTAŁE
BUDYNKI

NIEMIESZKALNE
(F)

OBIEKTY
INZYNIERII
LĄDOWEJ I
WODNEJ

(G)

GMINA/
MIASTO

Liczba
pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 201
8

2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

BIELAWA - - - 2 2 3 1 3 3 5 1 3 - 1 1 2 - 2 16 13 13

• 110

A B C
0

50

100

150

2018

2019

2020

A B C
0

1

2

3

2018

2019

2020



BUDYNKI
BIUROWE

(A)

BUDYNKI
HANDLOWO-
USŁUGOWE

(B)

BUDYNKI
TRANSPORTU I

ŁĄCZNOŚCI
(C)

BUDYNKI
PRZEMYSŁOWE I
MAGAZYNOWE

(D)

OGÓLNODOSTĘP
NE OBIEKTY

KULTURALNE,
BUDYNKI O

CHARAKTERZE
EDUKACYJNYM,

BUDYNKI
SZPITALI I
ZAKŁADÓW

OPIEKI
MEDYCZNEJ

ORAZ BUDYNKI
KULTURY

FIZYCZNEJ
(E)

POZOSTAŁE
BUDYNKI

NIEMIESZKALNE
(F)

OBIEKTY
INZYNIERII
LĄDOWEJ I
WODNEJ

(G)

DZIERŻONIÓW-
MIASTO

1 1 - 4 5 2 4 5 24 - 9 5 - - - 1 - 1 15 9 16

DZIERŻONIÓW -
GMINA

- 1 - - - - 4 4 2 2 1 1 - - - 3 - 7 11 13 13

PIESZYCE - MIASTO - 1 - - - 1 - 2 1 1 2 - 2 - 1 - 2 - 7 8 1

PIESZYCE - GMINA - - - - - - - 2 1 - - - 1 - - 1 1 2 - 4 1

PIŁAWA GÓRNA 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 3 7 4

ŁAGIEWNIKI - - - 1 - 4 2 2 - - 2 1 2 1 - 6 2 4 1 7 10

NIEMCZA - MIASTO - - - - 1 - - 1 - - - - - - - 1 - - - 2 -

NIEMCZA - GMINA - - - - - - - 1 - 2 1 1 - - - 4 1 - 2 1 1

RAZEM 2 3 0 8 8 11 12 21 32 11 16 11 5 2 2 18 6 16 55 64 59

GMINA BIELAWA

➢ Pozwolenia  i  zgłoszenia  z  projektem  budowlanym  na  budowę  budynków
niemieszkalnych  i  obiektów  inżynierii  lądowej  i  wodnej  w Gminie  Bielawa -
porównanie roku 2020 z rokiem 2018 i 2019 :

- w kategorii (A) wg tabeli: 0 pozwoleń w latach: 2020,  
2019 i 2018

    
   -  w kategorii (B) wg tabeli:    wzrost o 33,33% do 2018 r.

                    wzrost o 33,33% do 2019 r.
  
             -  w kategorii (C) wg tabeli:     wzrost o 200% do 2018 r.

                     ten sam poziom co w 2019 r.
    
              -  w kategorii (D) wg tabeli:     spadek o 40% do 2018 r.

                     wzrost o 200% do 2019 r.
 
              - w kategorii (E) wg tabeli:        wzrost o 100% do 2018 r.

                     ten sam poziom co w 2019 r.

              - w kategorii (F) wg tabeli:     ten sam poziom co w 2018 r.
                     wzrost o 100% do 2019 r.
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              -  w kategorii (G) wg tabeli:     spadek o 18,75% do 2018 r.
                     ten sam poziom co w 2019 r.

GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW 

➢ Pozwolenia  i  zgłoszenia  z  projektem  budowlanym  na  budowę  budynków
niemieszkalnych  i  obiektów  inżynierii  lądowej  i  wodnej  w Gminie  Miejskiej
Dzierżonioniów -  porównanie roku 2020 z rokiem  2018 i 2019 :

- w kategorii (A) wg tabeli: spadek o 100% do 2018 r.
          spadek o 100% do 2019 r.

     
-  w kategorii (B) wg tabeli:   spadek o 50% do 2018 r.

                 spadek o 60% do 2019 r.

-  w kategorii (C) wg tabeli: wzrost o 500% do 2018 r.
                 wzrost o 380% do 2019 r.

- w kategorii (D) wg tabeli:   wzrost o 100% do 2018 r.
          spadek o 44,44% do 2019 r.

 - w kategorii (E) wg tabeli: 0  pozwoleń  w  latach:  2020,  2019  
i 2018 

-  w kategorii (F) wg tabeli: ten sam poziom co w 2018 r.
                 wzrost o 100% do 2019 r.

   

-  w kategorii (G) wg tabeli:           wzrost o 6,66% do 2018 r.
                                     wzrost o 77,77% do 2019 r.
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GMINA WIEJSKA DZIERŻONIÓW 

➢ Pozwolenia  i  zgłoszenia  z  projektem  budowlanym  na  budowę  budynków
niemieszkalnych  i  obiektów  inżynierii  lądowej  i  wodnej  w Gminie  Wiejskiej
Dzierżoniów -  porównanie roku 2020 z rokiem 2018 i 2019 :

-  w kategorii (A) wg tabeli: ten sam poziom co w 2018 r.
spadek o 100% do 2019 r.

-  w kategorii (B) wg tabeli:                 0 pozwoleń w latach: 2020, 2019 
i 2018 

                 

-  w kategorii (C) wg tabeli:     spadek o 50% do 2018 r.
                 spadek o 50% do 2019 r.

-  w kategorii (D) wg tabeli:           spadek o 50% do 2018 r.
                 ten sam poziom co w 2019 r.

     

- w kategorii (E) wg tabeli: 0  pozwoleń  w  latach:  2020,  2019  
i 2018

-  w kategorii (F) wg tabeli:    wzrost o 133% do 2018 r.
                    wzrost o 100% do 2019 r.

-  w kategorii (G) wg tabeli:      wzrost o 18,18% do 2018 r.
                                     ten sam poziom co w 2019 r.

GMINA PIESZYCE (obszar miejski)
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➢ Pozwolenia  i  zgłoszenia  z  projektem  budowlanym  na  budowę  budynków
niemieszkalnych i obiektów inżynierii  lądowej i wodnej w Gminie Pieszyce (obszar
miejski) -  porównanie roku 2020 z rokiem 2018 i 2019 :

-  w kategorii (A) wg tabeli:     ten sam poziom co w 2018 r.
    spadek o 100% do 2019 r.

-  w kategorii (B) wg tabeli:                      wzrost o 100% do 2018 r.
                                                                                     wzrost o 100% do 2018 r. 

                 

-  w kategorii (C) wg tabeli:         wzrost o 100% do 2018 r.
                     spadek o 50% do 2019 r.

-  w kategorii (D) wg tabeli:                spadek o 100% do 2018 r.
                      spadek o 100% do 2019 r.

    

- w kategorii (E) wg tabeli:      spadek o 50% do 2018 r.
               wzrost o 100% do 2019 r.

-  w kategorii (F) wg tabeli:            ten sam poziom co w 2018 r.
                         spadek o 100% do 2019 r.

  

-  w kategorii (G) wg tabeli:          spadek o 600% do 2018 r.
                                spadek o 700% do 2019 r.

GMINA PIESZYCE (obszar wiejski)

➢ Pozwolenia  i  zgłoszenia  z  projektem  budowlanym  na  budowę  budynków
niemieszkalnych i obiektów inżynierii  lądowej i wodnej w Gminie Pieszyce (obszar
wiejski) -  porównanie roku 2020 z rokiem 2018 i 2019 :

-  w kategorii (A) wg tabeli:              0 pozwoleń w latach: 2020, 2019 
   i 2018     

-  w kategorii (B) wg tabeli:        0 pozwoleń w latach: 2020, 2019 
   i 2018                                            

• 114

A B C D E F G
0

1

2

3

4

2018

2019

2020



-  w kategorii (C) wg tabeli:               wzrost o 100% do 2018 r.
                     spadek o 50% do 2019 r.

-  w kategorii (D) wg tabeli:               0 pozwoleń w latach: 2020, 2019 
              i 2018                 

    

- w kategorii (E) wg tabeli:     spadek o 100% do 2018 r.
              ten sam poziom co w 2019 r.

 
-  w kategorii (F) wg tabeli:          wzrost o 100% do 2018 r.

                               wzrost o 100% do 2019 r.

    
-  w kategorii (G) wg tabeli:         wzrost o 100% do 2018 r.

                               spadek o 300% do 2019 r.

GMINA PIŁAWA GÓRNA

➢ Pozwolenia  i  zgłoszenia  z  projektem  budowlanym  na  budowę  budynków
niemieszkalnych  i  obiektów inżynierii  lądowej  i  wodnej  w Gminie  Piława Górna -
porównanie roku 2020 z rokiem 2018 i 2019 :

 
-  w kategorii (A) wg tabeli: spadek o 100% do 2018 r.

       ten sam poziom co w 2019 r.
    

-  w kategorii (B) wg tabeli:      ten sam poziom co w 2018 r.
                                                                                  wzrost o 100% do 2019 r.

                 
-  w kategorii (C) wg tabeli:  ten sam poziom co w 2018 r.

                  ten sam poziom co w 2019 r.

-  w kategorii (D) wg tabeli:            spadek o 100% do 2018 r.
                     ten sam poziom co w 2019 r.

  
- w kategorii (E) wg tabeli:           0 pozwoleń w latach: 2020, 2019 

i 2018
    

-  w kategorii (F) wg tabeli:           0 pozwoleń w latach: 2020, 2019 
i 2018                  
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 -  w kategorii (G) wg tabeli: wzrost o 33,33% do 2018 r.
                                      spadek o 75% do 2019 r.

GMINA ŁAGIEWNIKI

➢ Pozwolenia  i  zgłoszenia  z  projektem  budowlanym  na  budowę  budynków
niemieszkalnych  i  obiektów  inżynierii  lądowej  i  wodnej  w Gminie  Łagiewniki -
porównanie roku 2020 z rokiem 2018 i 2019 :

-  w kategorii (A) wg tabeli: 0 pozwoleń w latach: 2020, 2019 i 
2018

    
-  w kategorii (B) wg tabeli:     wzrost o 300% do 2018 r.
                                                                                 wzrost o 100% do 2019 r.

                 
  
-  w kategorii (C) wg tabeli:            spadek o 100% do 2018 r.

                     spadek o 100% do 2019 r.

-  w kategorii (D) wg tabeli:            wzrost o 100% do 2018 r.
           spadek o 50% do 2019 r.

                     

- w kategorii (E) wg tabeli:            spadek o 100% do 2018 r.
 spadek o 100% do 2019 r.

    

-  w kategorii (F) wg tabeli:   spadek o 33,33% do 2018 r.
                     wzrost o 100% do 2019 r.

-  w kategorii (G) wg tabeli:     wzrost o 900% do 2018 r.
                                       wzrost o 42,86% do 2019 r.
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GMINA NIEMCZA (obszar miejski)

➢ Pozwolenia  i  zgłoszenia  z  projektem  budowlanym  na  budowę  budynków
niemieszkalnych i obiektów inżynierii lądowej i wodnej w Gminie Niemcza (obszar
miejski) -  porównanie roku 2020 z rokiem 2018 i 2019 :

-  w kategorii (A) wg tabeli: 0  pozwoleń  w  latach:  2020,  2019  i  
2018

    
-  w kategorii (B) wg tabeli:    ten sam poziom co w 2018 r

                                             spadek o 100% do 2019 r. 
                 

-  w kategorii (C) wg tabeli:           ten sam poziom co w 2018 r
                 spadek o 100% do 2019 r.

  
-  w kategorii (D) wg tabeli:         0 pozwoleń w latach: 2020, 2019 i 2018

    

- w kategorii (E) wg tabeli:         0 pozwoleń w latach: 2020, 2019 i 2018
   
    

-  w kategorii (F) wg tabeli:         spadek o 100% do 2018 r.
                             ten sam poziom co w 2019 r.

-  w kategorii (G) wg tabeli:          ten sam poziom co w 2018 r.
                          spadek o 100% do 2019 r. 

GMINA NIEMCZA (obszar wiejski)

➢ Pozwolenia  i  zgłoszenia  z  projektem  budowlanym  na  budowę  budynków
niemieszkalnych i obiektów inżynierii lądowej i wodnej w Gminie Niemcza (obszar
wiejski) -  porównanie roku 2020 z rokiem 2018 i 2019 :
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-  w kategorii (A) wg tabeli:         0 pozwoleń w latach: 2020, 2019 i 2018
    

-  w kategorii (B) wg tabeli:         0 pozwoleń w latach: 2020, 2019 i 2018
                                                                                                                                 

-  w kategorii (C) wg tabeli:         ten sam poziom co w 2018 r.
                                 spadek o 100% do 2019 r.

  
-  w kategorii (D) wg tabeli:         spadek o 50% do 2018 r.

        ten sam poziom co w 2019 r.
                     

- w kategorii (E) wg tabeli:         0 pozwoleń w latach: 2020, 2019 i 2018

-  w kategorii (F) wg tabeli:         spadek o 100% do 2018 r.
                            spadek o 100% do 2019 r.

- w kategorii (G) wg tabeli:         spadek o 50% do 2018 r.
                      ten sam poziom co w roku 2019

Tab. 31. Pozwolenia na budowę – zmiana sposobu ogrzewania – budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w lokalach mieszkalnych.

GMINA / MIASTO
2018 2019 2020

BIELAWA 26 61 193

DZIERŻONIÓW MIASTO 99 126 123

DZIERŻONIÓW GMINA 15 23 23

PIESZYCE MIASTO I GMINA 18 35 61

PIŁAWA GÓRNA 19 25 29

ŁAGIEWNIKI 0 1 3

NIEMCZA MIASTO I GMINA 12 4 25

RAZEM 189 275 457

➢ rok 2020 w porównaniu z rokiem 2019 i 2018:
- wzrost o 642,31 % do 2018 r.
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           - wzrost o 216,39 % do 2019 r.

➢ rok 2020 w porównaniu z rokiem 2019 i 2018:
- wzrost o 24,24 % do 2018 r.

           - spadek o 2,38 % do 2019 r.

➢ rok 2020 w porównaniu z rokiem 2019 i 2018:
- wzrost o 53,33 % do 2018 r.

           - ten sam poziom co w 2019 r.

➢ rok 2020 w porównaniu z rokiem 2019 i 2018:
- wzrost o 238,88 % do 2018 r.

           - wzrost o 74,29 do 2019 r.
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➢ rok 2020 w porównaniu z rokiem 2019 i 2018:
- wzrost o 52,63% do 2018 r.

           - wzrost o 16 % do 2019 r.

➢ rok 2020 w porównaniu z rokiem 2019 i 2018:
- wzrost o 100 % do 2018 r.

           - wzrost o 200 % do 2019 r.

➢ rok 2020 w porównaniu z rokiem 2019 i 2018:
- wzrost o 108,33 % do 2018 r.

           - wzrost o 525 % do 2019 r.
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XIII Geodezja i kartografia12

1. Geodezja

1.1 Scalenie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina
Dzierżoniów.

W 2020 roku Powiat Dzierżoniowski kontynuował realizację operacji  scalenia

gruntów  wsi  Piława  Dolna  oraz  części  wsi  Owiesno,  gmina  Dzierżoniów.

Przeprowadzono następujące działania:

• Opracowano  dokumentację  projektowo-kosztorysową  dla  zadania

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.

• Uzyskano pozwolenie wodno–prawne dla wyżej opisanego zadania.

• Wyłoniono  w  drodze  zamówienia  publicznego  Wykonawcę  obsługi

archeologicznej  i  uzyskano  decyzję  Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony

Zabytków  na  przeprowadzenie  nadzoru  i  ratowniczych  badań

archeologicznych.

• Przeprowadzono  niezbędne  uzgodnienia  z  gestorami  sieci

zlokalizowanych w obszarze inwestycji.

• Zgłoszono wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia

na budowę dla  zjazdów z  drogi  krajowej  nr 382 na DR1, DR3 i  DR5

(numeracja dróg według projektu).

12 Opracowanie własne BPKSiT na podstawie materiałów przygotowanych przez Wydział Geodezji, Katastru i 
Nieruchomości

. 
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• Wszczęto  postępowania  w  sprawie  pozwoleń  na  budowę  dróg

oraz  pozwoleń  na  konserwację/odbudowę  rowów  melioracyjnych

oznaczonej jako R-TI i R-UI.

Wartość zadań w 2020 roku według zestawienia finansowo-rzeczowego operacji

to  268  949,00  zł,  w  tym  koszty  sporządzenia  dokumentacji

projektowo-kosztorysowej oraz pozyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Całkowity koszt realizacji operacji to 13 663 512,24 zł. Operacja realizowana

jest w 100 % ze środków publicznych w tym z:

• Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) 63,63%,

• Budżetu państwa 36,37 %.

1.2 Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na 
obszarze jednostki ewidencyjnej 020204_1 Piława Górna.

Starosta  Dzierżoniowski  wykonując  zadania  organu  służby  geodezyjnej

i  kartograficznej  w 2020  roku zmodernizował  szczegółową  poziomą osnowę

geodezyjną13 na  terenie  jednostki  ewidencyjnej   020204_1  Piława  Górna.

Był to kolejny – trzeci i ostatni etap realizacji projektu modernizacji osnowy

3 klasy,  który  został  wykonany w 2017  roku.  Projekt  ten  obejmuje  swoim

zasięgiem  jednostki  ewidencyjne:  020201_1  Bielawa  (obszar  zrealizowany

w  2018  roku  jako  „zadanie  A”),  020203_4  Pieszyce–miasto  i  020203_5

Pieszyce–obszar  wiejski  (zrealizowany w 2019 roku jako „zadanie B”),  oraz

020204_1 Piława Górna (zrealizowany w 2020 roku jako „zadanie C”). Na ten

cel  z  budżetu  województwa  pozyskano  w  2020  roku  48  954,00  zł  (100%

finansowania).

Tab. 32. Zestawienie modernizowanej szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy

Sekcja 2000 Ilość  punktów
głównych

Ilość exc (punkty
zabezpieczające)

Wykorzystane
stare punkty

Nowe punkty

6.139.09 83 37 17 66

6.139.10 60 30 10 50

13Osnowa  geodezyjna  w  Polsce  –  zbiór  punktów,  które  mają  położenie  wyznaczone  w  państwowym  systemie
odniesień przestrzennych, na których wyznaczono wielkości fizyczne charakterystyczne dla danego jej rodzaju oraz błąd
ich wyznaczenia. Osnowy geodezyjne realizują fizycznie przyjęty układ współrzędnych, czyli tworzą układ odniesienia
dla prac geodezyjnych i kartograficznych. Inaczej – punkty osnowy geodezyjnej pełnią rolę nawiązania dla wszystkich
robót geodezyjnych, których wynikiem są współrzędne określone w państwowym układzie współrzędnych 
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Sekcja 2000 Ilość  punktów
głównych

Ilość exc (punkty
zabezpieczające)

Wykorzystane
stare punkty

Nowe punkty

Razem 143 67 27 116

Założono 143 punktów głównych oraz 67 exc, z czego 27 punktów przyjęto

z dawnej osnowy i założono 116 punktów nowych.

Tab.  33.  Zestawienie  rodzaju  stabilizacji  modernizowanej  szczegółowej  osnowy  poziomej
3 klasy

Sekcja 2000 Słupek betonowy Bolec metalowy

6.139.09 56 27

6.139.10 43 17

razem 99 44

Modernizowana osnowa składa się z 99 słupów betonowych oraz 44 bolców

metalowych ze stali nierdzewnej.

1.3 Cyfryzacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego.

W 2020 roku Starosta Dzierżoniowski zlecił prace polegające na przetworzeniu

do postaci elektronicznej dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

oraz  utworzenie  dla  nich  rejestrów  przestrzennych,  zorientowanych

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.  Obszar  opracowania  dotyczył  jednostki  ewidencyjnej:  020201_1

Bielawa  i  objął  materiały  z  lat  1979  –  1995.  Dokumenty  przeznaczone

do  cyfryzacji  stanowiły  materiały  dawnego  zasobu  przejściowego.

Przedmiotowe  operaty  geodezyjne  zawierają  dokumenty,  które  nie  utraciły

przydatności użytkowej i które według ówcześnie obowiązujących standardów

w części winny być zakwalifikowane jako zasób bazowy lub zasób użytkowy.

Utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych. Zorientowanie

w  przestrzeni  geodezyjnej  plików  zeskanowanych  dokumentów  poprzez

utworzenie dla nich zakresów przestrzennych.

Wartość zadania wyniosła 38 300,00 zł w tym:

• środki z budżetu powiatu: 29 254,00 zł (76,38 %),
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• środki z budżetu województwa: 9 046,00 zł (23,62 %).

Zlecone  zadanie  objęło  łącznie  1  721  szt.  operatów  geodezyjnych,

co przełożyło się na 8,31 mb dokumentacji.

Ponadto pracownicy Wydziału  Geodezji,  Katastru  i  Nieruchomości  w ramach

świadczonej  pracy  przetworzyli  do  postaci  elektronicznej  (wraz  z  wpisem

do  ewidencji  materiałów  zasobu  oraz  zorientowaniem  w  przestrzeni

geodezyjnej plików zeskanowanych dokumentów) w 2020 roku, łącznie 35 913

dokumentów.

1.4 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.  Zakres  rzeczowy

zaplanowanych prac obejmował zakup macierzy blokowej oraz mobilnej stacji

roboczej wraz z oprogramowaniem oraz stacją dokującą.

Wartość zadania wyniosła 81 870,60 zł w tym:

• środki z budżetu województwa:  75 000,00 zł (91,61 %),

• środki z budżetu powiatu: 6 870,60 zł (8,39 %).

Tab. 34. Realizacja w roku 2020 zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na 
podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Lp. Nazwa zadania Jednostka Ilość spraw 
zrealizowanych od 
01.01.2020r. do 
31.12.2020r.

1 Obsługa zgłoszenia pracy geodezyjnej (wraz z
uzgodnieniem z  wykonawcą listy  materiałów
zasobu- art. 12 ust.3 ustawy) – odpłatnie

liczba zgłoszeń 2416

2 Weryfikacja  zbiorów  danych  lub  innych
materiałów  stanowiących  wyniki  prac
geodezyjnych i kartograficznych

liczba  protokołów
weryfikacji ogółem

2005

3 Weryfikacja  zbiorów  danych  lub  innych
materiałów  stanowiących  wyniki  prac
geodezyjnych i kartograficznych

liczba  protokołów
weryfikacji pozytywnych

1304

4 Weryfikacja  zbiorów  danych  lub  innych liczba  protokołów 701
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Lp. Nazwa zadania Jednostka Ilość spraw 
zrealizowanych od 
01.01.2020r. do 
31.12.2020r.

materiałów  stanowiących  wyniki  prac
geodezyjnych i kartograficznych

weryfikacji negatywnych

5 Uwierzytelnianie  dokumentów
opracowywanych przez wykonawcę prac

ilość wniosków 787

6 Ewidencjonowanie materiałów zasobu
(wraz z metadanymi)

ilość  nadanych
identyfikatorów

3056

7 Wyłączanie materiałów z zasobu liczba  wyłączonych
materiałów

141

8 Wydawanie  licencji do  prac  geodezyjnych
i kartograficznych

ilość wydanych licencji 1264

9 Wydawanie licencji pozostałych ilość wydanych licencji 1943

10 Koordynowanie  usytuowania  projektowanych
sieci uzbrojenia terenu

ilość protokołów 160

11 Odpłatne  wydawanie  wypisów/  wypisów
i wyrysów/ wyrysów z operatu ewidencyjnego

łączna  ilość  wypisów/
wypisów  i  wyrysów/
wyrysów

9265

12 Odpłatne  udostępnianie  materiałów
Państwowego  Zasobu  Geodezyjnego  i
Kartograficznego  (poza  zgłoszeniami  prac
geodezyjnych)

liczba wniosków 1921

13 Prowadzenie powiatowej bazy GESUT
(geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia
terenu)

Ilość  obrębów
ewidencyjnych  dla
których  prowadzona  jest
baza

65/65

14 Prowadzenie  BDOT 500
(baza danych obiektów topograficznych)

Ilość  obrębów
ewidencyjnych  dla
których  prowadzona  jest
baza

65/65

15 Prowadzenie BDSOG
(baza  danych  szczegółowych  osnów
geodezyjnych)

Ilość punktów w bazie 5127

16 Prowadzenie  bazy  danych  Rejestru  Cen  i
Wartości Nieruchomości 

Ilość transakcji w bazie 21074

17 Nieodpłatne  udostępnianie  materiałów
Państwowego  Zasobu  Geodezyjnego  i
Kartograficznego(poza zgłoszeniami)

liczba wniosków 30

18 Wydawanie decyzji  w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntów

ilość decyzji 8

19 Aktualizacja  informacji  zawartych  w  bazie
danych ewidencji gruntów i budynków

liczba  czynności
materialno-technicznych
art.24 ust.2b pkt.1

6463

20 Aktualizacja  informacji  zawartych  w  bazie
danych ewidencji gruntów i budynków

Liczba decyzji
art.24 ust.2b pkt2

1

21 Wydawanie  decyzji  w  sprawie  odmowy
aktualizacji informacji zawartych w ewidencji
gruntów i budynków (art. 24 ust 2c)

ilość decyzji 2

22 Zawiadomienia  o  dokonanych  zmianach
w  danych  ewidencji  gruntów  i  budynków

Organów podatkowych  –
paragraf 49 ust.1 pkt 1

3940
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Lp. Nazwa zadania Jednostka Ilość spraw 
zrealizowanych od 
01.01.2020r. do 
31.12.2020r.

na  podstawie  paragrafu  49  rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków, kierowane do:

23 Zawiadomienia  o  dokonanych  zmianach
w  danych  ewidencji  gruntów  i  budynków
na  podstawie  paragrafu  49  rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków, kierowane do:

Wydziałów Ksiąg 
Wieczystych –
paragraf 49 ust.1 pkt2

895

24 Zawiadomienia  o  dokonanych  zmianach
w  danych  ewidencji  gruntów  i  budynków
na  podstawie  paragrafu  49  rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków, kierowane do:

Właściwych jednostek 
statystyki publicznej – 
paragraf 49 ust.1 pkt3

750

25 Zawiadomienia  o  dokonanych  zmianach
w  danych  ewidencji  gruntów  i  budynków
na  podstawie  paragrafu  49  rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków, kierowane do:

Właściwych podmiotów 
-paragraf 49 ust.1 pkt 4

741

26 Zawiadomienia  o  dokonanych  zmianach
w  danych  ewidencji  gruntów  i  budynków
na  podstawie  49  rozporządzenia  Ministra
Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dnia
29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków, kierowane do:

Starostów powiatów 
sąsiednich – paragraf 49 
ust.1 pkt 4

0

Łącznie punkty od 23 do 26 6326

27 Nieodpłatne  wydawanie  wypisów/  wypisów
i wyrysów/ wyrysów z operatu ewidencyjnego
(za wyjątkiem dokumentów ujętych w Lp.23
pkt 2)

łączna ilość wypisów/ 
wypisów i wyrysów/ 
wyrysów

157

28 Wprowadzanie  danych  do  rejestru  cen
i wartości nieruchomości

liczba  transakcji 
ujawnionych
 w rejestrze

1165

29 Prowadzenie bazy danych ewidencji gruntów i
budynków

ilość działek wg stanu na 
dzień 31.12.2020r.

57285

30 Prowadzenie bazy danych ewidencji gruntów i
budynków

Ilość budynków
wg stanu na dzień 
31.12.2019r.

37415

31 Metadane  rozszerzone  dla  bazy  ewidencji
gruntów i budynków

liczba obrębów 
aktualizowanych
w czasie 
sprawozdawczym

65

32 Metadane  rozszerzone  dla  bazy  ewidencji
gruntów i budynków

ogólna liczba obrębów 
w powiecie

65

33 Wydawanie  zaświadczeń  w  trybie  kpa
(Kodeksu Postępowania Administracyjnego)

ilość zaświadczeń 456

34 Tworzenie bazy danych szczegółowych osnów
geodezyjnych

ilość utworzonych 
punktów

143
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2. Nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego

2.1 Gospodarowanie Nieruchomościami Powiatu Dzierżoniowskiego.

Organem  upoważnionym  przez  Radę  Powiatu  Dzierżoniowskiego

do  gospodarowania  zasobem  nieruchomości  jest  Zarząd  Powiatu

Dzierżoniowskiego,  a komórkami organizacyjnymi działającym w strukturach

Starostwa Powiatowego zajmującymi się gospodarowaniem majątkiem powiatu

jest Wydział  Geodezji,  Katastru i  Nieruchomości  oraz Wydział  Organizacyjny

a  także  poszczególne  Jednostki  Organizacyjne,  którym  dane  nieruchomości

zostały przekazane w formie decyzji trwałego zarządu lub też w innej formie

uregulowanej przepisami prawa. 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  bieżące  utrzymanie  oraz  zarządzanie  tymi

nieruchomościami.  Uregulowania  prawne  dotyczące  tych  czynności

są  zróżnicowane  w  zależności  od  tego  kto  jest  aktualnym  zarządcą  danej

nieruchomości i jakie jest przeznaczenie danej nieruchomości.

2.2 Działki gruntowe oraz formy zbycia.

W  zasobie  mienia  powiatu  zarządzanym  przez  Wydział  Geodezji,  Katastru

i Nieruchomości na początku 2020 roku znajdowały się 32 działki gruntowe.

Ze  względu  na  działania  zmierzające  do  nowego  zagospodarowania  tych

nieruchomości  w  tym:  przekazania  nieruchomości  w  trwały  zarząd  

(11  działek),  zbycie  nieruchomości  (3  działki),  przejęcie  z  mocy  prawa

na budowę pętli autobusowej (2 działki), przejęcie obiektów po zlikwidowanej

jednostce  oświatowej  (6  działek)  oraz  przekazanie  nieruchomości  w  drodze

darowizny (5 działek), zasób ten zmniejszył się na koniec 2020 roku do 21

działek gruntowych. Wykaz zbytych w różnej formie działek przedstawia tabela.
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Tab.35. Działki gruntowe przekazane w trwały zarząd

Lp Lokalizacja  
oraz  przeznaczenie
nieruchomości

Nr  działki
obręb
powierzchnia w
hektarach

Data  decyzji,
umowy
sprzedaży  lub
darowizny

Wartość
księgowa  lub
szacowana

Zarządca  lub
właściciel
nieruchomości

1 Niemcza,ul.  Strzelińska
(ścieżka pieszo-rowerowa)

Działka  nr  23/1
obręb Wojsławice
powierzchnia
0.0822 hektara

10.02.2020 r. 328,80 zł Zarząd  Dróg
Powiatowych

2 Niemcza,  ul.  Strzelińska
(ścieżka pieszo-rowerowa)

Działka  nr  25/1
obręb Wojsławice
powierzchnia
0.0067 hektara

10.02.2020 r. 26,80 zł Zarząd  Dróg
Powiatowych

3 Niemcza,ul.  Strzelińska
(ścieżka pieszo-rowerowa)

Działka  nr  26/6
obręb Wojsławice
powierzchnia
0.0145 hektara

10.02.2020 r. 5 796,00 zł Zarząd  Dróg
Powiatowych

4 Niemcza,ul.  Strzelińska
(ścieżka pieszo-rowerowa)

Działka  nr  26/8
obręb Wojsławice
powierzchnia
0.0114 hektara

10.02.2020 r. 45,60 zł Zarząd  Dróg
Powiatowych

5 Niemcza,ul.  Strzelińska
(ścieżka pieszo-rowerowa)

Działka  nr  28/1
obręb Wojsławice
powierzchnia
0.0369 hektara

10.02.2020 r. 14 749,00 zł Zarząd  Dróg
Powiatowych

6 Niemcza,  ul.  Strzelińska
(ścieżka pieszo-rowerowa)

Działka  nr  28/3
obręb Wojsławice
powierzchnia
0.0390 hektara

10.02.2020 r. 15 588,00 zł Zarząd  Dróg
Powiatowych

7 Niemcza,  ul.  Strzelińska
(ścieżka pieszo-rowerowa)

Działka nr 31/33
obręb Wojsławice
powierzchnia
0.0562 hektara

09.03.2020 r. 23 700,00 zł Zarząd  Dróg
Powiatowych

8 Niemcza,  ul.  Strzelińska
(ścieżka pieszo-rowerowa)

Działka nr 31/34
obręb Wojsławice
powierzchnia
0.0340 hektara

09.03.2020 r. 14 300,00 zł Zarząd  Dróg
Powiatowych

9 Niemcza,  ul.  Strzelińska
(ścieżka pieszo-rowerowa)

Działka nr 31/35
obręb Wojsławice
powierzchnia
0.0158 hektara

09.03.2020 r. 7 900,00 zł Zarząd  Dróg
Powiatowych

10 Niemcza,  ul.  Strzelińska
(ścieżka pieszo-rowerowa)

Działka nr 31/36
Wojsławice
powierzchnia
0.0109 hektara

09.03.2020 r. 5 500,00 zł Zarząd  Dróg
Powiatowych

11 Niemcza,ul.  Strzelińska
(ścieżka pieszo-rowerowa)

Działka nr 31/37
obręb Wojsławice
powierzchnia
0.0047 hektara

09.03.2020 r. 2 700,00 zł Zarząd  Dróg
Powiatowych
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Tab. 36. Działki gruntowe zbyte w drodze darowizny

Lp Lokalizacja  
oraz  przeznaczenie
nieruchomości

Nr  działki
obręb
powierzchnia
w hektarach

Data  decyzji,
umowy
sprzedaży  lub
darowizny

Wartość
księgowa  lub
szacowana

Zarządca  lub
właściciel
nieruchomości

1 Pieszyce,  ul.  Mickiewicza
obiekty  po  Zespole  Szkół
w Pieszycach

Działka nr  44/2
obręb Środkowe
powierzchnia
0.0186 hektara

01.09.2020 r. 7 369,00 zł Gmina Pieszyce

2 Pieszyce,  ul.  Mickiewicza
obiekty  po  Zespole  Szkół
w Pieszycach

Działka nr  43/2
obręb Środkowe
powierzchnia
0.0492 hektara

01.09.2020 r. 22 135,00 zł Gmina Pieszyce

3 Pieszyce,  ul.  Mickiewicza
obiekty  po  Zespole  Szkół
w Pieszycach

Działka nr  13/1
obręb Środkowe
powierzchnia
0.7797 hektara

01.09.2020 r. 2 339,00 zł Gmina Pieszyce

4 Pieszyce,  ul.  Mickiewicza
obiekty  po  Zespole  Szkół
w Pieszycach

Działka nr  46/1
obręb Środkowe
powierzchnia
0.1403 hektara

01.09.2020 r. 28 761,50 zł Gmina Pieszyce

5 Pieszyce,  ul.  Mickiewicza
obiekty  po  Zespole  Szkół
w Pieszycach

Działka nr  45/1
obręb Środkowe
powierzchnia
0.5277 hektara

01.09.2020 r. 108 178,50 zł Gmina Pieszyce

Tab. 37. Działki gruntowe zbyte w drodze przetargu

Lp Lokalizacja
oraz  przeznaczenie
nieruchomości

Nr  działki
obręb
powierzchnia
w hektarach

Data  decyzji,
umowy
sprzedaży  lub
darowizny

Wartość
księgowa  lub
szacowana

Zarządca  lub
właściciel
nieruchomości

1 Roztocznik  65  działka
gruntowa  zabudowana
budynkiem magazynowym 

Działka
nr  197/3
obręb
Roztocznik
powierzchnia.
0.2817 hektara

09.09.2020 r. 57 000,00 zł Osoba fizyczna

2 Gilów  18  działka  gruntowa
rolna  nieużytkowany  ogród
przydomowy 

Działka
nr  179/2
obręb  Gilów
powierzchnia
0.3155 hektara

21.09.2020 r. 69 800,00 zł Osoba fizyczna

3 Bielawa, ul. Wolności działka
gruntowa  zabudowana
obiektami  byłego
Specjalnego  Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Bielawie 

Działka
nr  618/2
obręb  Południe
powierzchnia
1.5020 hektara

02.12.2020 r. 2 196 000,00 zł Osoba fizyczna

2.3 Lokale mieszkalne

W 2020 roku w zasobie Powiatu Dzierżoniowskiego znajdowało się 15 lokali

mieszkalnych.  W  ciągu  całego  roku  nie  przeprowadzano  procedury

ich sprzedaży.
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Tab. 38. Struktura obłożenia lokali mieszkalnych

Lp Status prawny umowy Lokalizacja lokali mieszkalnych Ilość lokali

1 Ważna  umowa  na  najem
lokalu mieszkalnego 

Roztocznik 63-63A 5

2 Ważna  umowa  na  najem
lokalu mieszkalnego 

Dzierżoniów, ul. Pocztowa 14A 3

3 Ważna  umowa  na  najem
lokalu mieszkalnego

Bielawa, ul. Bohaterów Getta 7 1

4 Przekazanie  lokalu  w  trwały
zarząd

Dzierżoniów, ul. Pocztowa 14A 1

5 Bezumowne  korzystanie
z  lokalu  mieszkalnego  przez
najemcę 

Roztocznik 63-63A 2

6 Lokale  mieszkalne
(pustostany)  przeznaczone
do  zagospodarowania
lub sprzedaży

Roztocznik 63-63A 2

7 Lokale  mieszkalne
(pustostany)  przeznaczone
do  zagospodarowania
lub sprzedaży

Dzierżoniów, ul. Pocztowa 14A 1

2.4 Nieruchomości gruntowe oraz lokale użytkowe oddane w najem 
innym podmiotom.

W zasobie  Powiatu  Dzierżoniowskiego  znajdują  się  nieruchomości  gruntowe

oraz lokale użytkowe oddane w najem innym podmiotom. Umów takich jest 8

przy  czym,  dotyczących  najmu  nieruchomości  gruntowej  zabudowanej

budynkiem  byłego  Szpitala  Miejskiego  w  Bielawie  (grunt  +  budynek)  1,

a umów najmu lokali użytkowych położonych w budynku administracyjnym 7.

Tab. 39. Najem innym podmiotom nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych.

Lp Status prawny umowy Lokalizacja lokali użytkowych Ilość lokali

1 Ważna  umowa  na  najem
lokalu użytkowego

Dzierżoniów, ul. Świdnicka 38 7

2 Ważna umowa na najem całej
nieruchomości

Bielawa, ul. Wolności 114 1

2.5 Działki gruntowe zbudowane oddane w dzierżawę.

Tab. 40. W zasobie Powiatu Dzierżoniowskiego znajdują się także działki gruntowe zabudowane
(Totalizator) oddane w dzierżawę, w 2020 roku obowiązywała 1 taka umowa.

Lp Status prawny umowy Lokalizacja działek gruntownych Ilość lokali

1 Ważna  umowa  na  dzierżawę
części terenu

Dzierżoniów, ul. Świdnicka 38 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 danym roku
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o  wskaźnik  podawany  przez  GUS.  W  2020  roku  zwaloryzowano  3  stawki

czynszu.  Natomiast  stawki  czynszu  najmu lokali  mieszkalnych  powinny  być

na poziomie stawek czynszu z terenu danej gminy. W związku z powyższym

podwyższono  10  stawek  czynszu  z  tytułu  najmu  lokali  mieszkalnych.

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  2020  roku  na  poziomie  ok.  106  891,00  zł.  

Natomiast  z  tytułu  najmu  lokali  użytkowych  zarządzanych  przez  Wydział

Organizacyjny  osiągnęły  poziom  121  560,00  zł.  W  2020  roku  jednostki

organizacyjne  powiatu  (głównie  szkoły  ponadpodstawowe)  w  ramach

posiadanych  uprawnień  zawarły  kilkadziesiąt  umów  na  najem  lokali

mieszkalnych,  najem  garaży  oraz  najem  pomieszczeń  szkolnych  różnego

przeznaczenia na ogólną kwotę 269 700,00 zł. 

2.6 Nieruchomości w różnej formie zbycia

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.

Tab. 41. Wykaz przetargów przeprowadzanych przez wydział w 2020 roku oraz ich efekt.

Lp Lokalizacja oraz
przeznaczenie
nieruchomości

Nr działki
obręb

powierzchnia
w hektarach

Data
przetargu,

umowy
sprzedaży

nieruchomości

Cena
wywoławcza

lub zbycia
nieruchomości

Tryb zbycia
nieruchomości

1 Roztocznik  65
działka  gruntowa
zabudowana
budynkiem
magazynowym

Działka  nr  197/3
obręb  Roztocznik
powierzchnia  0.2817
hektara

17.03.2020r. 28 500,00 zł III  przetarg
nieograniczony
(został
odwołany  przez
COVID - 19)

2 Roztocznik  65
działka  gruntowa
zabudowana
budynkiem
magazynowym

Działka  nr  197/3
obręb  Roztocznik
powierzchnia  0.2817
hektara

09.09.2020r. 57 570,00 zł I  przetarg
nieograniczony
(wynik
pozytywny)

3 Gilów  18 Działka  nr  179/2 10.03.2020r. 50 400,00 zł II  przetarg
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Lp Lokalizacja oraz
przeznaczenie
nieruchomości

Nr działki
obręb

powierzchnia
w hektarach

Data
przetargu,

umowy
sprzedaży

nieruchomości

Cena
wywoławcza

lub zbycia
nieruchomości

Tryb zbycia
nieruchomości

działka  gruntowa  rolna
nieużytkowany  ogród
przydomowy

obręb  Gilów
powierzchnia  0.3155
hektara

nieograniczony
(wynik
negatywny)

4 Gilów  18
działka  gruntowa  rolna
nieużytkowany  ogród
przydomowy 

Działka  nr  179/2
obręb  Gilów
powierzchnia  0.3155
hektara

21.09.2020r. 35 250,00 zł III  przetarg
nieograniczony
(wynik
pozytywny)

5 Bielawa,  ul.  Wolności
działka  gruntowa
zabudowana  obiektami
byłego  Specjalnego
Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego
w Bielawie 

Działka  nr  618/2
obręb  Południe
powierzchnia  1.5020
hektara

31.03.2020r. 2 203 000,00 zł I  przetarg
nieograniczony
(wynik
negatywny)

6 Bielawa,  ul.  Wolności
działka  gruntowa
zabudowana  obiektami
byłego  Specjalnego
Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego
w Bielawie 

Działka  nr  618/2
obręb  Południe
powierzchnia  1.5020
hektara

28.07.2020r. 1 700 000,00 zł II  przetarg
nieograniczony
(wynik
negatywny)

7 Bielawa,  ul.  Wolności
działka  gruntowa
zabudowana  obiektami
byłego  Specjalnego
Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego
w Bielawie 

Działka  nr  618/2
obręb  Południe
powierzchnia  1.5020
hektara

02.12.2020r. 1 313 000,00 zł III  przetarg
nieograniczony
(wynik
pozytywny)

8 Dzierżoniów
ul.  Ciepłownicza działki
gruntowe
Wałbrzyska  Specjalna
Strefa  Ekonomiczna
INVEST-PARK podstrefa
Dzierżoniów

Działki  nr
157,158,159
obręb  Zachód
powierzchnia.  2.4360
hektara

14.02.2020r. 1 120 000,00 zł I  przetarg
nieograniczony
(wynik
negatywny)

9 Dzierżoniów
ul.  Ciepłownicza działki
gruntowe  
Wałbrzyska  Specjalna
Strefa  Ekonomiczna
INVEST-PARK podstrefa
Dzierżoniów

Działki  nr
157,158,159
obręb  Zachód
powierzchnia  2.4360
hektara

20.05.2020r. 896 000,00 zł II  przetarg
nieograniczony
(wynik
negatywny)

10 Dzierżoniów
ul.  Ciepłownicza działki
gruntowe
Wałbrzyska  Specjalna
Strefa  Ekonomiczna
INVEST-PARK podstrefa
Dzierżoniów

Działki  nr
157,158,159
obręb  Zachód
powierzchnia.  2.4360
hektara

08.09.2020r. 560 000,00 zł III  przetarg
nieograniczony
(wynik
negatywny)

Zasadniczym  celem  zarządcy  nieruchomości  jest  dbanie  o  stan  techniczny

obiektów  budowlanych  oraz  w  miarę  posiadanych  środków  finansowych
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podejmowanie  kroków  mających  na  celu  poprawę  ich  stanu  technicznego.

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości w ramach przyznanego przez Radę

Powiatu  Dzierżoniowskiego  planu  wydatków  budżetowych  na  2020  rok

wykorzystał  na  remonty  kwotę  w  wysokości  24  000,00  zł,  jednocześnie

na  zakup  usług  pozostałych  związanych  z  utrzymaniem  i  zarządzaniem

nieruchomościami przeznaczył kwotę ok. 62 000,00 zł, w kwocie tej znajdują

się między innymi: koszty wyceny nieruchomości ok. 3 000,00 zł oraz koszty

wykonania  inwentaryzacji  budynku  mieszkalnego  w wysokości  5  900,00  zł.

Opracowania  te  poprzedzają  procedurę  zbycia  nieruchomości,  która  będzie

dalej kontynuowana w 2021 roku.

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane przeprowadzany jest

w  obiektach  budowlanych  roczny  przegląd  techniczny.  Szczególny  nacisk

kładzie  się  na  stan  przewodów  kominowych  nawiewno–wywiewnych

oraz energetycznych i gazowych. W 2020 roku kosztem ok. 8 000,00 zł została

wymieniona  wewnętrzna  instalacja  gazowa  w  budynku  mieszkalnym

przy ul. Pocztowej 14A w Dzierżoniowie. 

2.7 Zestawienie uchwał wnoszonych pod obrady  Zarządu Powiatu oraz
Rady Powiatu oraz stan ich realizacji.

Wszystkie  działania  związane  z  gospodarowaniem  nieruchomościami  muszą

być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa uzupełnianymi przez decyzje

lub uchwały, które podejmuje Zarząd Powiatu a czasami także Rada Powiatu.

Zestawienie  uchwał  wnoszonych  pod  obrady  wyżej  wymienionych  organów

oraz stan ich realizacji zawiera tabela.

Tab. 42. Uchwały Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego

Lp Nr uchwały Czego dotyczy Stan realizacji

1 83/202/20
z dnia 06.04.2020r.

w sprawie nabycia przez Powiat Dzierżoniowski w trybie
bezprzetargowym w drodze darowizny, prawa własności
części  nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu
Państwa oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 206/35
obręb 0001 Przedmieście o powierzchni 0.0536 hektara,
w Dzierżoniowie.

Niezrealizowana, 
utraciła moc 
prawną

2 93/217/20
z dnia 29.05.2020r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania  Gminie Pieszyce
nieruchomości  gruntowych  stanowiących  własność
Powiatu  Dzierżoniowskiego  zabudowanych  budynkami
i  innymi  budowlami  Zespołu  Szkół  im.  ks.  Jana
Dzierżonia w Pieszycach

zrealizowana
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Lp Nr uchwały Czego dotyczy Stan realizacji

3 115/264/20
z dnia 19.10.2020r.

w  sprawie  umorzenia  należności  przysługujących
Powiatowi  Dzierżoniowskiemu  z  tytułu  najmu
i  odszkodowania  za  bezumowne  korzystanie  z  lokalu
oraz opłat  eksploatacyjnych lokalu  mieszkalnego wraz
z odsetkami ustawowymi

zrealizowana

4 116/268/20
z dnia 26.10.2020r.

w sprawie nabycia przez Powiat Dzierżoniowski w trybie
bezprzetargowym w drodze darowizny, prawa własności
części  nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu
Państwa oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 206/35
obręb 0001 Przedmieście o powierzchni 0.0536 hektara,
w Dzierżoniowie

w realizacji 

5 117/272/20
z dnia 30.10.2020r.

w  sprawie  sprzedaży  w  trybie  przetargu  ustnego
nieograniczonego  nieruchomości  gruntowej
zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 66
obręb  Środkowe,  położonej  przy  ul.  Mickiewicza
w Pieszycach

w realizacji

6 117/272/20
z dnia 30.10.2020r.

w  sprawie  sprzedaży  w  trybie  przetargu  ustnego
nieograniczonego  nieruchomości  gruntowej  nie
zabudowanej  oznaczonej  geodezyjnie  jako  działka
nr 157, nr 158, nr 159 obręb Zachód, położonej przy
ul. Ciepłowniczej w Dzierżoniowie

w realizacji

Tab. 43. Uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Lp Nr uchwały Czego dotyczy Stan realizacji

1 XVIII/145/20
z dnia 26.05.2020r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania  Gminie Pieszyce
nieruchomości  gruntowych  stanowiących  własność
Powiatu  Dzierżoniowskiego  zabudowanych  budynkami
i  innymi  budowlami  Zespołu  Szkół  im.  ks.  Jana
Dzierżonia w Pieszycach 

zrealizowana

3. Nieruchomości Skarbu Państwa

3.1 Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa

Równolegle  z  zasobem  mienia  powiatu  funkcjonuje  zasób  mienia  Skarbu

Państwa.  Zasobem  tym  gospodarują  starostowie,  wykonujący  zadania

z zakresu administracji rządowej. Tak jak w przypadku mienia powiatu Zarząd

gospodaruje zasobem nieruchomości przy pomocy Wydziału Geodezji, Katastru

i Nieruchomości tak i w przypadku mienia Skarbu Państwa też wydział realizuje

zadania dotyczące nieruchomości, ale pod bezpośrednim nadzorem Starosty,

a nie Zarządu.

Zasób  nieruchomości  Skarbu  Państwa  ma  dużo  bardziej  skomplikowaną

strukturę niż zasób powiatowy. W jego skład wchodzą bowiem nieruchomości

gruntowe zabudowane przeznaczone do zwrotu, nieruchomości oddane

w  trwały  zarząd,  nieruchomości  o  nieuregulowanym  stanie  prawnym,

nieruchomości  oddane  w  użytkowanie  wieczyste  oraz  lokale  mieszkalne
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i  użytkowe.  Na dzień 31 grudnia 2020 r.  liczba działek stanowiących zasób

Skarbu  Państwa:261  o  łącznej  powierzchni  99,5650  hektara.  Na  dzień  31

grudnia 2020 r. liczba działek stanowiących zasób Skarbu Państwa oddany w

użytkowanie  wieczyste:1363  o  łącznej  powierzchni

435,9294 hektara.  Działanie, w wyniku którego zmniejszyła się liczba działek

tworzących zasób nieruchomości Skarbu Państwa to sprzedaż:

Tab. 44. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

Data i numer
zarządzenia Wojewody

Dolnośląskiego

Opis nieruchomości
zbywanej

Tryb przeniesienia prawa
własności, użytkowania
wieczystego lub oddanie

w użytkowanie wieczyste 

Cena
nieruchomości

Zarządzenie Nr 554
Wojewody Dolnośląskiego

z dnia
21 października 2019 r.

działka nr 123/2,
o powierzchni

0,0416 hektara 
Dzierżoniów

obręb Przedmieście

Przetarg ustny
nieograniczony – zbycie

w I przetargu

74 538
(w tym VAT 23%)

Zarządzenie Nr 167
Wojewody Dolnośląskiego
 z dnia 19 czerwca 2020 r.

lokal użytkowy nr 3,
w budynku nr 23 

przy ul. Świdnickiej 38
w Dzierżoniowie wraz

z udziałem 1417/10000
w dz. nr 55/2

i udziałem 185/10000
w dz. nr 55/54

Przetarg ustny
nieograniczony – zbycie

w I przetargu

505 000 zł
(VAT zwolniony)

3.2 Zasób lokalowy

W zasobie Skarbu Państwa w roku 2020 znajdowało się 12 lokali mieszkalnych.

W  roku  2020  podpisano  jedną  umowę  najmu  lokalu  mieszkalnego,

nie przeprowadzono procedury ich sprzedaży.

Tab. 45. Struktura zajętości lokali 

Lp. Status Liczba lokali

1 Ważne umowy najmu 10

2 Bezumowne korzystanie 2

3 Pustostany 0

W 2020 roku podpisano jedną umowę użyczenia z Powiatowym Urzędem Pracy

na lokal użytkowy przy ul. Batalionów Chłopskich 19 w Dzierżoniowie.

W zasobie Skarbu Państwa znajdują się także cztery lokale użytkowe. W roku

2020 r. nie zawierano nowych umów.  Zgodnie z zapisami w umowach stawki

czynszu najmu lokali użytkowych powinny być waloryzowane o wskaźnik GUS
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(Główny  Urząd  Statystyczny).  W  związku  z  wzrostem  wskaźnika

zwaloryzowano 4 stawki czynszu.

Ważnym zadaniem wydziału jest także aktualizacja opłat z tytułu użytkowania

wieczystego  gruntów  Skarbu  Państwa.  Prowadzone  działania  mają  na  celu

uzyskanie  jak  najwyższej  i  aktualnej  wartości  tejże  opłaty.  W  2020  roku

wypowiedziano  15  opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  w  związku

ze wzrostem wartości prawa własności nieruchomości.

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 (Dziennik Ustaw z 2020r., pozycja 2255 ze zmianami), 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.

Także  w  przypadku  obiektów  budowlanych  stanowiących  własność

lub współwłasność Skarbu Państwa podejmowane były kroki mające na celu

poprawę ich stanu technicznego.

Działania  takie  w  2020  roku  kontynuowano  na  budynku  położonym

przy ul. Batalionów Chłopskich 19 w Dzierżoniowie. Polegały one między innymi

na  miejscowej  naprawie  dachu  budynku  oraz  wykonaniu  nowego  zasilania

w  energię  elektryczną  lokalu  użytkowego  położonego  na drugim  piętrze

budynku.  Zakres  robót  wykonanych  na  budynku  mieszkalnym

przy  ul.  Kopernika  11S  w  Dzierżoniowie  obejmował  prace  polegające

na  wzmocnieniu  drewnianej  konstrukcji  dachu  budynku.  W  2020  roku

na nieruchomości nabytej do zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości

Włóki  wykonano  miejscowe  naprawy  dachów  budynków  gospodarczych,

natomiast na nieruchomości przy ul.  Chopina 59 w Bielawie uporządkowano

teren wokół budynku. Wydatkowana w 2020 roku kwota to ok. 19 000,00 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.

3.3 Dochód Powiatu Dzierżoniowskiego z gospodarowania 
nieruchomościami Skarbu Państwa

Prowadzona  gospodarka  finansowa  zasobami  winna  przynosić  właścicielowi

określony dochód tak jest także w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa

naszego powiatu:

Tab.  46.  Dochód  Powiatu  Dzierżoniowskiego  z  gospodarowania  nieruchomościami  Skarbu
Państwa

Lp. Wyszczególnienie Paragraf Dochody ogółem
2020

(wykonanie)
Dochody

Starostwa 2020
i dochody

Skarbu Państwa

Dochody
Starostwa

2020

Dochody Skarbu
Państwa 2020
(przekazane

do Dolnośląskiego
Urzędu

Wojewódzkiego)

1 wpływy  z  opłat
za zarząd, użytkowanie 

0470 16 594,92 zł 4 148,73 zł 12 446,19 zł

2 wpływy  z  opłat
za użytkowanie wieczyste

550 1 679 324,96 zł 548 396,29 zł 1 130 928,67 zł

3 dochody  z  najmu
i  dzierżawy  składników
majątkowych  Skarbu
Państwa

0750 54 697,12 zł 20 951,43 zł 33 745,69 zł

4 wpływy  z  tytułu
przekształcenia
użytkowania  wieczystego
przysługującego  osobom
fizycznym  w  prawo
własności

0760 105 838,85 zł 35 300,44 zł 70 538,41 zł

5 Wpływy ze sprzedaży 770 565 600,00 zł 267 650,00zł 297 950,00zł 

6 Pozostałe odsetki 920 89 718,20 zł 36 448,14 zł 53 270,06 zł

7 wpływy  z  różnych
dochodów

0970 225,24 zł 56,31 zł 168,93 zł

8 Razem: 2 511 999,29 zł 912 951,34zł 1 599 047,95 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
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wykazy  nieruchomości  Skarbu  Państwa,  którymi  gospodaruje.

W zasobie nieruchomości nie stwierdzono nieruchomości, których przekazanie

do  Krajowego  Zasobu  Nieruchomości  byłoby  celowe.  Wykazy  obejmowały

174 pozycji dla nieruchomości położonych w granicach gmin miejskich, miast

w  gminach,  miejsko-wiejskich,  76  pozycji  dla  nieruchomości  położonych

poza  wyżej  wymienionymi  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  2020  r.  wydano

10 decyzji.

W  wyniku  zakończonych  postępowań  sądowych  i  administracyjnych  zasób

nieruchomości Skarbu Państwa powiększył się w 2020 r. o nieruchomość rolną

zabudowaną położoną w Bielawie składającą się pięciu działek geodezyjnych

o powierzchni 1,6443 hektara oraz o udziały w trzech gospodarstwach rolnych

w miejscowości Włóki o łącznej powierzchni 10,5150 hektara.
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XIV Ochrona Praw Konsumenta14

W  myśl  art.  4  ust.  1  pkt  18  ustawy  o  samorządzie  powiatowym  Powiat

wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym

w  zakresie  ochrony  praw  konsumenta,  które  są  realizowane  jako  zadania

własne powiatu. 

Zadania  powiatowego  rzecznika  konsumentów  obejmują  w  szczególności:

zapewnienie  bezpłatnego  poradnictwa  konsumenckiego  i  informacji  prawnej

w zakresie  ochrony  interesów  konsumentów  oraz  występowanie

do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. 

1.  Zapewnienie  bezpłatnego  poradnictwa  konsumenckiego
i informacji  prawnej  w  zakresie  ochrony  interesów
konsumentów.  
Poradnictwo konsumenckie realizowane było  poprzez:

• udzielanie porad prawnych w biurze rzecznika,  

• udzielanie porad telefonicznych,

• udzielanie porad z wykorzystaniem poczty elektronicznej, 

• sporządzanie  w  imieniu  konsumentów  pism  do  przedsiębiorców

/np.: zgłoszeń reklamacyjnych, odstąpienia od umowy sprzedaży, usług,

umów  zawieranych  na  odległość  i  poza  lokalem  przedsiębiorcy,

oświadczeń, 

• wyjaśnianie przepisów prawa,

• udostępnianie  konsumentom  zgłaszającym  się  do  biura  materiałów

edukacyjnych i informacyjnych, 

• pomoc  konsumentom  w  postępowaniach  toczących  się  przed

polubownym sądem konsumenckim.

W 2020 roku udzielonych zostało łącznie 1 073 porad prawnych, z czego

525 w  zakresie  sprzedaży  towarów  konsumpcyjnych  oraz  407 w  zakresie

14 Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów przygotowanych przez Powiatowy Rzecznik Konsumentów
. 
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usług.  Różnica, 141 porad,  to przede wszystkim porady dotyczące tematów

ogólnych i spraw niekonsumenckich.

Największa  liczba  porad  w  zakresie  sprzedaży  dotyczyła  wadliwości

towarów nabywanych przez konsumentów oraz zgłaszanych w związku z tym

reklamacji.  Najwięcej  porad  udzielono  w  związku  z  reklamacjami  urządzeń

gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego -

195 oraz mebli, artykułów wyposażenia wnętrz i utrzymania domu - 118.

 Pozostałe kategorie to:

- odzież i obuwie - 105,

- samochody i środki transportu osobistego - 36,

- artykuły rekreacyjne, zabawki, artykuły dla dzieci – 21,

-  i inne - 21

- produkty związane z opieką zdrowotną - 8,

- artykuły żywnościowe - 10,

- kosmetyki, środki czyszczące i konserwujące – 1.

W  zakresie  usług  największa  liczba  porad  związana  była  z  umowami

z sektora   telekomunikacyjnego  -  110 oraz  turystyki  i  rekreacji  -  68.

Najczęściej  pojawiające  się  problemy  w zakresie  usług  w  sektorze

telekomunikacyjnym  dotyczyły możliwości rozwiązania umowy lub odstąpienia

od niej, jak również nieprawidłowości w jej wykonaniu przez przedsiębiorstwo

świadczące usługi  telekomunikacyjne. Rok 2020 to czas pandemii  związanej

z COVID-19,  co niewątpliwie było przyczyną sporej  ilości  porad w tematyce

turystyki i rekreacji. Możliwość odstąpienia od umowy, czas zwrotu wpłaconych

zaliczek,  skorzystanie  z  usługi  w innym terminie  to   główne  tematy  porad

dotyczących branży turystycznej.

Do  innych  kategorii  najczęściej  objętych  poradnictwem   zaliczały  się

usługi: 

- finansowe - 65,

- z sektora energetycznego i wodnego – 61,

- ubezpieczeniowe - 33,
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- naprawa pojazdów i innych środków transportu - 15,

- związane z bieżącą konserwacją i utrzymaniem domu - 14,

- edukacyjne - 11,

- pocztowe, kurierskie - 7,

- transportowe - 7,

- związane z rynkiem nieruchomości - 6.

- inne – 6,

- związane z opieką zdrowotną - 3,

- czyszczenie i naprawa odzieży, obuwia - 1.

Znaczna część porad, bo aż  614, dotyczyła umów zawartych w lokalu

przedsiębiorcy, tych związanych z umowami zawartymi na odległość było 211,

natomiast tych związanych z umowami zawartymi poza lokalem na pokazach

i prezentacjach  organizowanych  w  formie  bezpośrednich  spotkań

z konsumentami - 107.

2. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony
praw i interesów konsumentów. 

Uznając  za  zasadne  pisemne  zajęcie  stanowiska  w  sprawie,  w  165

przypadkach występowano do przedsiębiorcy lub konsumenta przedstawiając

pogląd prawny w sprawie i zalecając dalsze postępowanie. Wystąpienia takie

w 67 % skutkowały pozytywnym zakończeniem sporu pomiędzy konsumentem

a przedsiębiorcą.  W wielu  przypadkach przedsiębiorcy podejmowali  pisemną

polemikę z przedstawionym przez rzecznika stanowiskiem. 

Największa  liczba  wystąpień  do  przedsiębiorców  dotyczyła  umów

sprzedaży - 92, wśród których największa liczba dotyczyła reklamacji odzieży

i obuwia  -  36,  sprzętu  AGD  i  RTV  i  sprzętu  komputerowego  -  24,  mebli

i wyposażenia mieszkania -  16,  samochodów -  6,  zabawek i  art.  dla dzieci

- 4, art.  żywnościowych   i  produktów  związanych  z  opieką  zdrowotną

po 2 wystąpienia  i  po  1 wystąpieniu  z  kategorii  kosmetyków  i  środków

czystości     i innej.  
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Znaczna liczba wystąpień do przedsiębiorców związana była z umowami

o świadczenie  usług  telekomunikacyjnych  -  27 oraz  finansowych  -  11,

z zakresu  turystyki  i  transportu  -  9,  z  umowami  z  sektora  energetycznego

i ubezpieczeniowego po 8 wystąpień, transportu - 3 pocztowe i edukacyjne po

2 wystąpienia i po jednym wystąpieniu z zakresu konserwacji domów, naprawy

pojazdów, jaki i konserwacji i naprawy odzieży i obuwia. 

W 2020 roku, podobnie jak w poprzednich latach znaczna część skarg

składanych przez konsumentów dotyczyła praktyk sprzedawców i gwarantów

związanych z procedurą reklamacyjną. Najczęściej  sprzedawcy  i  serwisy

gwarancyjne w odpowiedziach na zgłoszenia reklamacyjne konsumentów nie

odnosili   się  do zgłaszanych przez nich niezgodności towaru z umową oraz

nie wyjaśniali w sposób rzetelny faktycznych powodów odrzucania reklamacji. 

Ze skarg wniesionych przez konsumentów wynika, że treść otrzymanych

od  przedsiębiorców  odpowiedzi  była  standardowa,  udzielana  na  podstawie

powtarzających  się  sformułowań.  Najczęściej  przy  odrzuceniu  reklamacji

towarów  przedsiębiorcy  uzasadniali  swoje  stanowisko  uszkodzeniami

mechanicznymi,  czy  też  intensywnością  eksploatacji,  nie  przedstawiając

żadnych podstaw faktycznych je potwierdzających. Powyższe praktyki świadczą

o  tym,  że  przedsiębiorcy,  najczęściej  sprzedawcy  towarów,  co  prawda

przyjmują reklamacje i udzielają odpowiedzi w 14 dniowym terminie, ale nie

rozpatrują jej merytorycznie. 

3.  Współdziałanie  z  UOKiK,  organami  Inspekcji  Handlowej
oraz organizacjami konsumenckimi i   innymi  instytucjami
w zakresie ochrony konsumentów. 

Podczas  wykonywania  obowiązków  Rzecznik  na  bieżąco  współpracuje

z innymi  Rzecznikami,  Urzędem  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów,

Stowarzyszeniem  Aquila  i  Rzecznikiem  Finansowym.  Współpraca  polega  na

bieżącej  wymianie  informacji  o  praktykach  przedsiębiorców  naruszających

zbiorowe interesy konsumentów. 
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4.  Wytaczanie  powództw  na  rzecz  konsumentów
i wstępowanie do toczących się postępowań.

W  okresie  sprawozdawczym  nie  wytaczano  powództw  na  rzecz

konsumentów przed sądami powszechnymi i nie występowano w toczących się

postępowaniach. 

W sprawach dotyczących nieuznawania przez przedsiębiorców zasadności

składanej  przez  konsumentów  reklamacji,  udzielano  pomocy  konsumentom

w sporządzaniu  wniosków  o  wszczęcie  postępowania  przez  Stały  Sąd

Polubowny działający przy Inspektorze Inspekcji Handlowej. Takie działania są

alternatywą  rozstrzygania  sporów,  korzystną  dla  obu  stron,  tańszą  i  mniej

sformalizowaną w porównaniu z procesem cywilnym. 

5. Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym.
Edukacja  jest  ważnym  czynnikiem  w  podnoszeniu  świadomości

konsumenckiej,  która  ma  decydujący  wpływ  na  bardziej  odpowiedzialną

postawę przedsiębiorców.

Rzecznik Konsumentów rozpowszechnia broszury i ulotki dotyczące ochrony ich

praw,  niestety  rok  2020  z  powodu  COVID-19  bardzo  ograniczył  możliwość

osobistych   spotkań,  jednakże  konsumenci  kontaktowali  się  z  rzecznikiem

telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

Działania  o  charakterze  edukacyjnym  w  zakresie  praw  konsumentów

kierowane były również do młodzieży. W maju 2020 roku odbyło się kilka lekcji

on-line  poruszających tematykę konsumencką z młodzieżą szkoloną. 

Podejmowanie działań wynikających z:

• Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

• Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,

• Art.  42  ust.  1  pkt  3  ustawy  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów,

(występowanie  do  przedsiębiorców  w  sprawach  ochrony  praw

konsumentów ),

• art. 42 ust. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 63

kpc ( przedstawienie sądowi istotnego poglądu w sprawie ).     
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W 2020 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. 

6. Wnioski dotyczące pracy rzecznika 
Podsumowując  rok  ubiegły  należy  zauważyć,  iż  mimo  ograniczonego

kontaktu  z  klientami  z  powodu  COVID-19,  mieszkańcy  Powiatu

Dzierżoniowskiego zgłaszali  się  do rzecznika w podobnej  do roku ubiegłego

liczbie. Wskazuje to, że instytucja Rzecznika Konsumentów cieszy się sporym

zainteresowaniem  ze  strony  mieszkańców,  dlatego  niezbędnym  a  wręcz

koniecznym wydaje się kontynuowanie i rozszerzanie działalności edukacyjnej

wśród konsumentów, nie tylko w zakresie seniorów, ale i zwiększenie nacisku

na edukację dzieci młodzieży. 

Działania  powiatowego rzecznika  maja  też  pozytywny wydźwięk,  gdyż

udzielanie bezpłatnej i fachowej pomocy prawnej i skuteczność w dochodzeniu

roszczeń przyczynia się do tworzenia dobrego wizerunku urzędu. Konsumenci

wyrażają swoje zadowolenie telefonicznie lub pisemnie dziękując za pozytywne

załatwienie spawy, co daje ogromną satysfakcję w codziennej pracy rzecznika.

Skuteczna  działalność  rzecznika  sprzyja  poprawie  wizerunku  powiatu  jako

przyjaznemu mieszkańcom, podejmującego ich problemy. 
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XV Promocja, Kultura, Sport i Turystyka
Zakres działań dotyczących promocji,  kultury,  sportu  i  turystyki  w powiecie

dzierżoniowskim  to  przede  wszystkim  inicjowanie  i  organizacja  wspólnych

przedsięwzięć  ponadgminnych,  a  także  promocja  atrakcji  turystycznych

znajdujących się na terenie gmin powiatu. 

Ponadto  Powiat  Dzierżoniowski  prowadzi  intensywne  działania  w obszarze

komunikacji z mieszkańcami i turystami wykorzystując kanały online, tj. strona

internetowa  www.pow.dzierzoniow.pl,  strona  powiatu  na  Facebooku

https://www.facebook.com/powiatdzierzoniowski,  a  także  lokalne  jak

i ponadlokalne media. W roku 2020 na stronie internetowej Powiatu ukazało się

611 informacji, które publikowane były również w mediach społecznościowych

jak i lokalnych Powiatu Dzierżoniowskiego.

1. Promocja w zakresie informacyjnym
To  przede  wszystkim  pozyskiwanie  i   przygotowane  informacji  na  temat

aktywności podejmowanych przez wszystkie wydziały i jednostki organizacyjne

powiatu  w zakresie  pozyskiwanych  środków,  realizowanych  przetargów,

inwestycji i innych działań mających pozytywny wpływ zarówno na wizerunek

Starostwa,  jak  i Rady  Powiatu.  Do  przykładowych  obszarów  należą  przede

wszystkim:

• Promocja działań stowarzyszeń i organizacji;

• Promocja Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu;

• Promocja wydarzeń współfinansowanych przez Powiat Dzierżoniowski;

• Publikacja  informacji  o  konsultacjach  dla  organizacji  społecznych

i stowarzyszeń;

• Publikacja ostrzeżeń meteorologicznych.

2.  Promocja  w  zakresie  inicjowania  i  organizacji
przedsięwzięć
Rok sprawozdawczy do którego odnosi się niniejszy raport to czas, w którym

wprowadzono  wiele  ograniczeń  w  zakresie  realizacji  zadań  związanych

z kulturą,  sportem  czy  turystyką.  Powiat  Dzierżoniowski  również  musiał

ograniczyć swoje działania w tym zakresie. 
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Przedsięwzięcia,  które  zostały  zorganizowane  w  zaplanowanej  formie,  bądź

zmodyfikowane do możliwej do realizacji formule wirtualnej to:

• Bal  Starosty  2020 –  wydarzenie  kulturalne  podczas,  którego

Przewodniczący  Rady  Powiatu  wraz  ze  Starostą  wręczyli  wyróżnienie

Honorowy Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego Pani Eleni Tzoka.

• Fotograficzny  Konkurs  Walentynkowy –  cykliczny  konkurs

tematyczny odbywający się raz do roku.

• Wirtualny  Sowi  Bieg  i  Wirtualny  Sowi  Bieg  dla  bohaterów –

sportowe  wydarzenia,  które  zostały  zorganizowane  w   zastępstwie

wcześniej  przygotowanego  wspólnie  z  gminą  Bielawa,  Pieszyce

i Dzierżoniów, Sowiego Biegu.

• Wakacje  2020  w Powiecie  Dzierżoniowskim –  akcja  promocyjna

mająca  na  celu  prpagowanie  walorów  turystycznych  Powiatu

Dzierżoniowskiego,  w jej  ramach  powstał  film  promocyjny,  folder

reklamowy,  mapa  atrakcji  turystycznych,  a  także  cykl  informacji

publikowanych w mediach i na stronie internetowej powiatu.

• Regaty  o  Puchar  Starosty  Dzierżoniowskiego  „Pod  Żaglami

Powiatu” - wydarzenie  sportowe,  mające  na  celu  promocję  walorów

turystycznych powiatu.

• Eliminacje szkolne konkursu talentów dla młodzieży „Powiat ma

talent” - wydarzenie  kulturalne  mające  na  celu  promocję  talentów

i  osiągnięć  młodzieży  uczęszczającej  do  szkół  ponadpodstawowych

powiatu dzierżoniowskiego.

• Konkurs  fotograficzny  „Jesień  w  powiecie  dzierżoniowskim”

- przedsięwzięcie  mające  na  celu  ukazanie  walorów  turystycznych

powiatu o każdej porze roku, 

• Wirtualny  Konkurs  Bożonarodzeniowy –  cykliczny  konkurs

rękodzielniczy,

• Wirtualny  Jarmark  Bożonarodzeniowy –  pierwsze  tego  typu

przedsięwzięcie mające na celu i promocję lokalnych przedsiębiorców. 
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W  ramach  działań  promocyjnych  w  omawianych  obszarach  zrealizowano

również:

• Pierwszy  etap  działań  mających  na  celu  poprawę  oznakowania

najważniejszych  atrakcji  turystycznych  w naszym regionie.  Na  terenie

powiatu  stanęło  siedem  tablic  informujących  o  najważniejszych

atrakcjach  turystycznych  znajdujących  się  na  terenie  powiatu

– Arboretum w Wojsławicach, Jeziorze Bielawskim i Górach Sowich. 

• Dokonano  wyboru  drugiego  Honorowego  Ambasadora  Powiatu

Dzierżoniowskiego,  którym został  słynny muzyk i  kompozytor  jazzowy

Tadeusz Nestorowicz.

• W listopadzie  2020 roku Starosta Dzierżoniowski  powołał  Młodzieżowy

Zespół  Doradczy  Powiatu  Dzierżoniowskiego.  Składa  się  on  z

przedstawicieli  samorządów  uczniowskich  każdej  ze  szkół

ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat. Zadaniem zespołu jest

między  innymi:  inicjowanie  nowych  wydarzeń  w  dziedzinie  życia

kulturalnego,  sportowego  oraz  intelektualnego  w  środowiskach

młodzieży,  a  także  wspieranie  działań  na rzecz  promocji  powiatu.

Powołanie Zespołu ma również zachęcić młodzież do uczestnictwa w życiu

społecznym oraz do współpracy z samorządem lokalnym. 

• W  roku  sprawozdawczym  kontynuowana  była  również  współpraca

z Euroregionem  Glacensis.  Powiat  Dzierżoniowski  opracował

wraz ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska trzy projekty, z których

w  roku  2020  jeden  otrzymał  dofinansowanie.  Projekt  pn.

„Upowszechnianie  i rozwój  transgranicznych  więzi  kulturowych  na

pograniczu polsko-czeskim”,  finansowanym z Funduszu Mikroprojektów

w Euroregionie  Glacensis  w ramach Programu Interreg  V-A Republika

Czeska-Polska,  którego  wartość  wynosi  23.529  euro.  Powiat

Dzierżoniowski w ramach projektu otrzymał dofinansowanie w wysokości

19.999,65 euro.

• W roku 2020 Powiat Dzierżoniowski kontynuował również współpracę  ze

Stowarzyszeniem  Turystycznym  Gmin  Gór  Sowich  i  Dolnośląską

Organizacją Turystyczną. 
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XVI Podsumowanie
Dziękuję  za  zapoznanie  się  z  Raportem  o  Stanie  Powiatu

Dzierżoniowskiego  za 2020 rok.  Niewątpliwie  za sprawą trwającej  pandemii

COVID-19  był  to  trudny  czas  dla  naszego  samorządu,  szczególnie  pod

względem organizacyjnym i finansowym.  Cieszę  się  jednak,  że  mimo  wielu

wyzwań  i  ograniczeń  po  raz  kolejny  budżet  powiatu  został  zrealizowany

z nadwyżką. Oznacza to, że finanse Powiatu Dzierżoniowskiego są bezpieczne

i pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. 

Ważne jest  również  to,  że  2020 rok  można zaliczyć  do udanych w kwestii

zrealizowanych  inwestycji  i  projektów.  Należy  podkreślić,  że  część  z  nich

mogliśmy  wykonać  dzięki  pozyskaniu  funduszy  zewnętrznych  –  unijnych

i krajowych.  

Podsumowując  miniony  czas  dziękuję  wszystkim  pracownikom  jednostek

organizacyjnych powiatu oraz Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie za pracę

i zaangażowanie  w  2020  roku.  Dziękuję  także  Radzie  Powiatu

Dzierżoniowskiego  za  współpracę  i  wsparcie  we  wspólnym  zarządzaniu

powiatem.

Mam nadzieję, że 2021 rok będzie jeszcze lepszy dla naszego samorządu oraz

całej społeczności powiatu. Liczę również na to, że obecny rok będzie czasem,

w którym ostatecznie wygramy z pandemią COVID-19.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Kosowski

Starosta Dzierżoniowski.
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