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I. WPROWADZENIE
Zgodnie  z  art.  30a.  ust.  1-2  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  
t.j. Dz.U. z 2019 poz. 511 o samorządzie powiatowym (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku do dnia 
31  maja  przedstawia  radzie  powiatu  raport  o  stanie  powiatu.  Raport  obejmuje  podsumowanie 
działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów 
i   strategii oraz uchwał rady powiatu. Raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne 
wskazane w ustawie.

II.  OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  POWIATU  DZIERŻONIOWSKIEGO
Powiat Dzierżoniowski położony jest  na Dolnym Śląsku i  graniczy z powiatami:  wrocławskim, 
świdnickim, wałbrzyskim, kłodzkim, ząbkowickim oraz strzelińskim. Tworzą go gminy: Bielawa, 
Dzierżoniów,  Pieszyce,  Piława  Górna,  Gmina  Wiejska  Dzierżoniów,  Łagiewniki  i  Niemcza.  
Powiat  w znacznej  swojej  części  leży na  Przedgórzu Sudeckim,  w związku z  tym cechuje  się 
zróżnicowaną rzeźbą terenu, przechodzącą z równinnej (Kotlina Dzierżoniowska) poprzez wyżynną 
(Wzgórza Krzyżowe, Gilowskie, Bielawskie i Łagiewnickie) oraz w górską (północno-wschodnie 
stoki Gór Sowich i część Masywu Ślęży z górą Radunią). Najwyższym szczytem w regionie jest 
Wielka Sowa znajdująca się 1.015 m n.p.m. Główną rzeką przepływającą przez powiat jest Piława.

Powiat Dzierżoniowski na dzień 31.12.2018 r. liczy 98.217 osób. Liczba osób zameldowanych  
w poszczególnych gminach powiatu dzierżoniowskiego na dzień 31.12.2018 r.:

Dzierżoniów – 31.392,
Bielawa – 28.962,
Gmina Dzierżoniów – 9.704,
Pieszyce – 9.242,
Łagiewniki – 7.351,
Piława Górna – 6.142,
Niemcza – 5.424.

Poniżej zaprezentowano skróconą charakterystykę poszczególnych gmin powiatu 
dzierżoniowskiego.
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Miasto Dzierżoniów

Dzierżoniów  to  „stolica”  powiatu  dzierżoniowskiego  uważana  za  ośrodek  przemysłu 
elektronicznego, chemicznego i mechanicznego. Gospodarka Dzierżoniowa rozwija się najprężniej 
w  obszarze  Podstrefy  Dzierżoniów  WSSE  „Invest-Park”.  Siłą  miasta  jest  również  sprawne 
zarządzanie.  Warto  wspomnieć,  że  Urząd  Miasta  w  Dzierżoniowie  jako  pierwszy  w  Polsce 
wprowadził Zintegrowany System Zarządzania Jakością ISO. 

Miasto posiada ciekawą tradycję historyczną, gdyż jego korzenie sięgają XIII wieku. 
W Dzierżoniowie  zobaczyć można liczne  zabytki,  do których zaliczają  się  kościoły:  parafialny 
Świętego Jerzego  z  XIII  wieku,  ewangelicki  z  XVIII  wieku,  kamienno-ceglany Niepokalanego 
Poczęcia NMP z XIV wieku, Maryi Matki Kościoła zbudowany w XVIII w., kościół św. Trójcy 
z XIV wieku oraz Kaplica Grobowa Sadebecków z 1805 roku. Uwagę turystów zwraca także ratusz 
z XV wieku, fragmenty murów obronnych z XIII-XIV wieku, domy mieszkalne z XVII-XIX wieku, 
a także średniowieczna wieża ratuszowa o wysokości 47 m. 

 Miasto Bielawa

Miasto położone jest na wysokości od 280 do 345 m.n.p.m., a jego podstawowym atutem 
jest  usytuowanie  u  podnóża  najstarszych  gór  Europy  -  Gór  Sowich.  W Bielawie  znajduje  się 
prawdopodobnie najpiękniej położony w Polsce akwen wodny o powierzchni blisko 24 hektarów - 
Jezioro Bielawskie. Na terenie jeziora znajdują się między innymi:  strzeżona piaszczysta plaża, 
molo,  wyspa,  wypożyczalnia  sprzętu  wodnego,  otwarty  basen  z  wodnym  placem  zabaw  
i  zjeżdżalnią,  boiska  do  piłki  nożnej,  siatkówki  i  koszykówki  oraz  siłownia  plenerowa  czy 
piaszczysty plac zabaw. Bielawa to atrakcje wodne, ale także miejsce do aktywnego wypoczynku w 
Górach Sowich. Tutaj czeka blisko 500 kilometrów tras MTB, ścieżki piesze i do nordic walking. 
Będąc w Bielawie można skorzystać z traktu linowego i trasy kajakowej w Parku Miejskim oraz  
z wież widokowych - kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny (101 metrów wysokości) 
i  na  Górze  Parkowej.  Do  rozwoju  gospodarczego  zachęcają  dostępne  tereny  przemysłowe  
–  Podstrefa  Bielawa  WSSE  „Invest-Park”  przy  ulicy  Grunwaldzkiej  oraz  Bielawski  Park 
Przemysłowy przy ulicy Kruczej.

 Gmina 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.  Obszar  ten  jest  niezwykle  urozmaicony  pod 
względem ukształtowania powierzchni. Już w czasach prehistorycznych na terenie gminy pojawili 
się pierwsi osadnicy, a w VIII - IX wieku naszej ery swoje osady założyli tu Ślężanie.  Wzgórza 
Kiełczyńskie  z  rozwiniętą  siecią  tras  rowerowych i  biegowych  przyciągają licznych  turystów. 
Turysta nastawiony na poznawanie dziedzictwa historycznego może zwiedzić i obejrzeć znajdujące 
się na terenie gminy pałace, zamki, budowle sakralne oraz krzyże pokutne. Wśród dominujących 
branż pozarolniczych przeważają takie usługi jak: kamieniarstwo, agroturystyka,  produkcja oraz 
przetwórstwo rolnicze.
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 Gmina Pieszyce

Pieszyce  leżą  w  południowej  części  województwa  dolnośląskiego,  w  Kotlinie 
Dzierżoniowskiej. Najbardziej rozpoznawalną atrakcją gminy jest wieża widokowa  usytuowana na 
szczycie Wielka Sowa. Jest to jeden z najlepszych punktów widokowych w całym paśmie Sudetów. 
Symbolem gminy jest  muflon,  którego najliczniejsza  populacja  w Polsce znajduje się  właśnie  
w Górach Sowich. 

Na  terenie  gminy  znajduje  się  wiele  zabytków  architektury.  Do  najcenniejszych  należą:  pałac 
barokowy  z  XVIII  wieku  w  Pieszycach,  pałac  barokowo  -  klasycystyczny  z  XVIII  
w. w Rościszowie oraz kościoły: św. Jakuba, św. Antoniego, św. Aniołów Stróżów w Kamionkach, 
św.  Bartłomieja  w  Rościszowie  i  św.  Jana  Nepomucena  w  Piskorzowie.  Największą  atrakcją 
turystyczną gminy Pieszyce jest jednak ponad 100-letnia wieża widokowa na Wielkiej Sowie, która 
jest także symbolem całych Gór Sowich.

    Gmina Łagiewniki

Gmina Łagiewniki jest  drugą pod względem obszaru gminą powiatu dzierżoniowskiego (obszar 
gminy zajmuje 12.442 ha). Znajduje się ona w odległości około 32 km od Wrocławia. Na terenie 
gminy znajduje się 19 miejscowości. Gmina posiada wiele cennych zabytków, w tym m.in. zespół 
dworsko - parkowy w Sieniawce, zespół pałacowo - parkowo - folwarczny w Sokolnikach, zespół 
podworski  w  Jaźwinie,  kościół  pw.  św.  Józefa  w Łagiewnikach,  zespół  podworski  z  pałacem, 
kościołem pw. Matki Bożej Częstochowskiej i budynkiem dawnego klasztoru cystersów. Na terenie 
gminy  znajduje  się  wiele  wartościowych  obszarów  o  znaczeniu  przyrodniczym,  do  których 
zaliczają się kompleksy leśne Ślężańskiego Parku Krajobrazowego wraz z rezerwatem przyrody na 
górze  Raduni,  a  także  zalesione  stoki  Wzgórz  Krzyżowych.  Najbardziej  korzystne  warunki  do 
wycieczek turystycznych znajdują się na obszarach leśnych Wzgórz Krzyżowych. Do szczególnie 
atrakcyjnych  turystycznie  wsi  należą:  Uliczno,  Słupice,  Młynica  oraz  Janczowice  i  Sieniawka. 
Przez  gminę  przepływają  liczne  potoki,  na  których planuje  się  budowę następnych zbiorników 
wodnych, mających pełnić zarówno funkcje retencyjne, jak i rekreacyjne.

         
  Gmina Piława Górna

Pierwsze wzmianki o Piławie Górnej pochodzą już z XII wieku. W dokumentach łacińskich istniała 
jako Pilava superius, jej rozwój nastąpił jednakże w XVIII wieku. Miasto posiada bardzo bogatą 
historię,  o której  świadczą  licznie  zachowane  obiekty  o historycznym  znaczeniu.  Do  rejestru 
zabytków został wpisany: zespół dworsko-pałacowy z XVIII wieku, kościół parafialny św. Marcina 
oraz wiatrak z XVIII wieku. Warto zwrócić uwagę na ciekawe rozplanowanie przestrzenne miasta, 
oparte  na  układzie  wsi  dwurzędowej,  który  w XVIII  wieku  został  wzbogacony  o czworokątny 
rynek.  Miasto  można  podzielić  na  dwie  części:  starszą  -  wzdłuż  ulicy  Sienkiewicza,  którą 
charakteryzuje zabudowa typu zagrodowego oraz zabudowę jedno- i dwukondygnacyjną w części 
południowo-wschodniej o charakterze miejskim.

O rozwoju Piławy Górnej  zadecydowały produkcja odzieży oraz tradycje wydobycia i przerobu 
kamienia,  sięgające  1740  roku.  Na  bazie  wielopokoleniowych  doświadczeń  w Piławie  Górnej 
funkcjonuje  ponad  100  małych  i dużych  zakładów  kamieniarskich.  Miasto  należy  bowiem  do 
największych  ośrodków  przemysłu  kamieniarskiego  w Polsce.  Branża  ta  generuje  inwestycje 
i zatrudnienie.  Piławscy kamieniarze  kooperują  z odbiorcami  zagranicznymi  z Unii  Europejskiej 
i innych kontynentów. Szeroka oferta produktów obejmuje m.in. galanterię kamienną oraz wyroby 
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łączące kamień i metal. Piława Górna zawdzięcza rozwój tej gałęzi przemysłu braciom morawskim, 
którzy osiedlili się na jej terenie w XVIII wieku.

      
   Gmina Niemcza

Gmina  Niemcza  posiada  charakter  rolniczo-przemysłowy,  a  jej  głównymi  atutami  są:  dogodne 
położenie  i  dobre  skomunikowanie,  liczne  tereny  pod  inwestycje,  rozwinięte  budownictwo 
mieszkaniowe i infrastruktura turystyczno-rekreacyjna.
Gmina  Niemcza  wyróżnia  się  ofertą  turystyczną,  rekreacyjno-wypoczynkową,  jak  i  walorami 
historycznymi.  Obecnie  do  głównych  atrakcji  gminy  należą  przede  wszystkim  Arboretum  
w Wojsławicach, jedyne na Przedgórzu Sudeckim uzdrowisko - Przerzeczyn Zdrój oraz unikatowy 
układ urbanistyczny samej Niemczy. 
Wśród  głównych  surowców naturalnych  gminy,  oprócz  wód  mineralnych  i  termalnych,  należy 
wymienić  surowce  skalne  jak  sjenit,  wydobywany  zarówno  dla  celów  budowlanych,  jak  
i galanteryjnych, oraz granit, gnejs, czy bazalt. Dobrze prosperujący przemysł kamieniarski stanowi 
podstawę  zatrudnienia  w  gminie  obok  przemysłu  budowlanego  i  obecnie  mniej  znaczących: 
metalowo-maszynowego, odzieżowego i przetwórstwa spożywczego. 
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III. INFORMACJE FINANSOWE – STAN FINANSOWY, 
WYKONANIE BUDŻETU, WYKONANIE WYDATKÓW 
INWESTYCYJNYCH, WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2018 rok został przyjęty przez Radę Powiatu 
w drodze uchwały na sesji 19 grudnia 2017 roku. Zostały w nim określone źródła dochodów 
i wydatków oraz zaplanowane inwestycje rozwijające powiat w wielu dziedzinach.
Wynik finansowy wypracowany na koniec 2018 roku należy ocenić pozytywnie, gdyż zarówno pod 
względem dochodów, jak i wydatków był on rekordowy. Dużo mniejszy niż zakładano okazał się 
deficyt.  Wszystko to  dzięki  prowadzeniu  racjonalnej  gospodarki  finansowej  oraz  stałej  analizie 
uzyskiwanych dochodów i ponoszonych wydatków.  

Realizacja  dochodów  w  2018  roku  wyniosła  95.113.299,14  zł,  w  tym  dochodów  bieżących 
86.538.773,16 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 100,34 % planu. 
Składniki najważniejszych dochodów budżetowych
Najwyższe  wpływy  do  budżetu  Powiatu  Dzierżoniowskiego  pochodzą  m.in.  ze  środków 
zewnętrznych,  w  tym  z  dotacji  i  subwencji,  podatków  i  opłat  lokalnych  oraz  z  działalności 
usługowej. 

Realizacja  wydatków  w  2018  roku  wyniosła  95.257.316,37  zł,  w  tym  wydatków  bieżących 
79.070.772,82 zł.  Wydatki zrealizowano na poziomie 95,81 % planu, czyli  były one niższe niż 
zakładano.
Składniki najważniejszych wydatków budżetowych
Powiat Dzierżoniowski największe środki przeznaczył między innymi na: oświatę i wychowanie,  
pomoc społeczną,  politykę  społeczną,  transport  i  łączność,  bezpieczeństwo publiczne i  ochronę 
przeciwpożarową oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.  

Samorząd Powiatu przeznaczał fundusze nie tylko na bieżące funkcjonowanie, ale także na rozwój. 
Inwestowano w nowe drogi, chodniki i parkingi, ale także w oświatę.

Wydatki inwestycyjne w 2018 roku wyniosły 16.186.543,56 zł i były większe niż w 2017 roku 
(6.043.951,46 zł), 2016 roku (9.203.919,03 zł) oraz w 2015 roku (12.295.420,72 zł).
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W ramach tej kwoty wykonano między innymi:
- przebudowę drogi powiatowej we Włókach i Tuszynie,
- przebudowę drogi we wsi Trzebnik oraz przebudowę dróg poprawiającą komunikację wsi Sienice
z drogą krajową nr 8,
- modernizację drogi w Owieśnie,
- budowę parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Świdnickiej 8,
- budowę chodnika przy drodze łączącej Bielawę z Józefówkiem,
- budowę chodnika przy drodze w Ostroszowicach,
- budowę miejsc parkingowych w Kamionkach,
- rozbudowę i modernizację budynku ZS nr 1 w Dzierżoniowie oraz modernizację pomieszczeń
warsztatowych w ZSiPKZ w Bielawie, 
- zakup busa na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej, 
a także na potrzeby Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach,
- budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych na 13 obiektach użyteczności publicznej należących  
do Powiatu Dzierżoniowskiego,
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Deficyt budżetowy w 2018 roku
W podejmowanej przez Radę Powiatu uchwale budżetowej, wysokość deficytu była planowana na 
poziomie 4.624.950 zł.  Jednak dzięki racjonalnej polityce finansowej ostateczna kwota deficytu 
budżetowego wyniosła jedynie 144.017,23 zł.

Co istotne na plus zamknął się  bilans dochodów i wydatków bieżących, czyli tych związanych 
z zapewnieniem funkcjonowania organów i instytucji powiatu.
Różnica  pomiędzy  dochodami  i  wydatkami  bieżącymi  osiągnęła  wartość  dodatnią  i  wyniosła 
7.468.000,35 zł. 

Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego w 2018 roku był większy niż w latach ubiegłych. Rosnące 
systematycznie  dochody  pozwalają  zwiększać  środki  między  innymi  na  inwestycje.  Dochody  
i wydatki osiągnięte w budżecie za 2018 rok znajdują się na lepszym poziomie niż chociażby  
w latach 2015, 2016 i 2017. 

Porównanie budżetu w latach 2015 – 2018:

Budżet powiatu w 2015 r.
Dochody – 88.722,403,17 zł
Wydatki – 89.059.298,54 zł
Wydatki na inwestycje - 12.295.420,72 zł

Budżet powiatu w 2016 r.
Dochody – 90.305.735,32 zł
Wydatki – 86.823.631,50 zł
Wydatki na inwestycje - 9.203.919,03 zł

Budżet powiatu w 2017 r.
Dochody – 86.424.616,23 zł
Wydatki – 83.592.093,41 zł
Wydatki na inwestycje - 6.043.951,46 zł

Budżet powiatu w 2018 r.
Dochody – 95.113.299,14 zł
Wydatki –  95.257.316,37 zł
Wydatki na inwestycje - 16.186.543,56 zł
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Sytuacja  finansowa Powiatu  Dzierżoniowskiego  jest  bezpieczna.  Zadłużenie  Powiatu  na 
dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 6.141.688 zł.  Zobowiązania finansowe zostały zaciągnięte  
w latach 2007, 2011, 2014 i 2018. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zadłużenie Powiatu 
powinno zostać spłacone do 2023 roku. 
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IV. INFORMACJA O REALIZACJI W 2018 ROKU POLITYK, 
PROGRAMÓW I STRATEGII 

4.1 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA LATA 2014 – 2020
Strategia  Rozwoju  Powiatu  Dzierżoniowskiego  na  lata  2014  –  2020  jest  najważniejszym 
dokumentem planistycznym samorządu. Został on wprowadzony uchwałą Rady Powiatu podczas 
sesji 26 listopada 2013 roku. Za wdrożenie i realizację Strategii odpowiada Zarząd Powiatu. 
Dokument określa cele  i  kierunki rozwoju powiatu oraz pełni rolę  planu bazowego,  na którym 
samorząd opiera się między innymi w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych, tworzenia 
kolejnych budżetów powiatu, a także opracowywania innych dokumentów strategicznych. 
Strategia  została  przyjęta  na  rzecz  wspierania  pozytywnych  zmian  we  wszystkich  gminach 
wchodzących w skład Powiatu Dzierżoniowskiego. Jest to zasadne z uwagi na fakt, że wszystkie te 
gminy  tworzą  wydzielony  subregion  województwa  dolnośląskiego  o  nazwie  „Ziemia 
Dzierżoniowska”. 
Po  to,  aby  osiągnąć  jak  najlepsze  rezultaty  na  terenie  całego  powiatu,  Starosta  powołał  tzw 
Konwent  Strategiczny,  w  którego  skład  weszli  m.in.  przedstawiciele  władz  Powiatu  i  gmin, 
urzędnicy samorządowi,  przedstawiciele oświaty,  instytucji  kultury,  pomocy społecznej, ochrony 
zdrowia,  reprezentanci  sfery  biznesu,  lokalnych  organizacji  pozarządowych  i  przedstawiciele 
instytucji użyteczności publicznej.
Ważnym  punktem  dokumentu  jest  wypracowana  podczas  posiedzeń  Konwentu  Wizja  Powiatu 
Dzierżoniowskiego w 2020 roku. Brzmi ona następująco:
„W 2020 roku Powiat  Dzierżoniowski  w pełni  korzysta ze  swojego położenia względem stolicy  
województwa, dzięki znaczącej poprawie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej. Rozwinęły się  
konkurencyjne  i  innowacyjne  sektory  gospodarki  w  nowoczesnych  strefach  aktywności  
inwestycyjnej, generując nowe miejsca pracy. Postępują procesy rewitalizacyjne zarówno terenów  
poprzemysłowych,  jak  i  substancji  mieszkaniowej  w  miastach  oraz  na  terenach  wiejskich.  
Nowoczesne rolnictwo staje się istotną gałęzią lokalnej gospodarki, a walory turystyczne zaczynają  
być włączane w obieg gospodarczy. Zrozumienie idei innowacyjności wśród społeczności lokalnej  
przynosi korzyści w postaci polepszenia jakości usług komercyjnych i publicznych oraz standardów  
życia”. 
W wyniku przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej, wykonania analizy silnych i słabych 
stron  naszego  subregionu,  a  także  określenia  szans  i  zagrożeń,  wypracowano  w  dokumencie  
5 priorytetów rozwoju: 
- Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,
- Poprawa dostępności komunikacyjnej,
- Kapitał społeczny i jakość życia,
- Atrakcyjna przestrzeń dla spędzania wolnego czasu,
- Integracja i współpraca.
Dokument  został  poddany konsultacjom społecznym w trakcie  których  wszyscy mogli  składać 
swoje uwagi i sugestie. Ostatecznie wypracowano strategię, która swoją treścią obejmuje wszystkie 
dziedziny naszego powiatu uporządkowane w taki sposób, aby ich późniejsza realizacja miała jak 
najbardziej wymierne skutki dla terenu naszego powiatu. 
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DZIAŁANIA REALIZOWANE W 2018 ROKU W RAMACH STRATEGII ROZWOJU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA LATA 
2014-2020 

W poniższej znajdują się przedstawione priorytety, cele strategiczne, cele operacyjne oraz kierunki danej interwencji.
 Priorytet 3. Kapitał społeczny i jakość życia 

Cel strategiczny Wysoki standard jakości życia na terenie subregionu oraz wzmacnianie 
kapitału społecznego 

Cel operacyjny 3.5. Poprawa stanu środowiska naturalnego 

Kierunek interwencji 3.5.1 Promocja postaw ekologicznych 

Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju w 2018 roku opracował ulotki edukacyjne pod hasłem „Stop smog”. W związku z wejściem w życie 
Uchwały Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
dolnośląskiego, (z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk), ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji, w których następuje spalanie paliw. 
Ulotki zostały wykonane w trzech wersjach. Są w nich zawarte porady, jakie paliwa są odpowiednie do palenia zgodnie z ustawą antysmogową  
i ogólne wiadomości na temat smogu (zagrożenia dla życia człowieka i środowiska). 
Ulotki zostały rozpowszechnione na terenie powiatu dzierżoniowskiego. 

Kierunek interwencji 3.5.4 Wspieranie działań zmierzających do dywersyfikacji źródła energii 

Jedną z większych inwestycji wykonanych w ubiegłym 2018 roku był projekt pn. „Zaprojektowanie i budowa mikroinstalacji PV prosumenckich na  
terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.  Zadanie realizowane było od marca do października i obejmowało budowę instalacji fotowoltaicznych w 13 
obiektach powiatowych, w szkołach średnich (I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 
(szkoła+internat), Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie,  
Dom Pomocy Społecznej w Bielawie, Dom Pomocy Społecznej w Bielawie filia w Niemczy, Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Piławie  
Górnej, budynki Starostwa Powiatowego – Rynek i ul. Świdnicka). 
Dzięki możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych w/w obiekty powiatowe mają zamontowane panele fotowoltaiczne na dachach skośnych lub 
płaskich  budynków,  bądź  na  gruncie.  To  przedsięwzięcie  służy  produkcji  energii  elektrycznej,  która  jest  wykorzystywana  na  własne  potrzeby 
obiektów. 
Dofinansowanie  pochodziło  z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020. Łączna wartość zadania wynosiła 3 729 029,76 PLN, z czego dofinansowanie wynosiło 85 % kwoty. 
Powiat Dzierżoniowski jest partnerem w Dzierżoniowskim Klastrze Energii, którego zakres funkcjonowania obejmuje następujące obszary: 
- działania służące poprawie efektywności energetycznej, 
- magazynowanie energii, 
- wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i paliw w instalacjach konwencjonalnych oraz OZE, 
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- prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych na rzecz rozwoju świadomości mieszkańców, w kontekście ekologii i czystości regionów 
Priorytet 
5. Integracja i współpraca 
Cel strategiczny - Nowoczesne zarządzanie publiczne oraz współpraca samorządowa.
5.1. Cel operacyjny - Współpraca międzygminna i międzysektorowa.
5.1.1 Kierunek interwencji: Intensyfikacja współpracy w ramach partnerstwa samorządów subregionu dzierżoniowskiego. 
Powiat Dzierżoniowski systematycznie współpracuje ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska. Dzięki współpracy istnieją większe szanse na 
pozyskanie środków zewnętrznych i na wspólne realizacje projektów i programów. 
Powiat Dzierżoniowski bierze udział w inicjatywie p. n. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 
2030”. 
Uchwałą Nr XXXVII/235/17 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 listopada 2017 r. wyrażono zgodę na przystąpienie do prac nad tworzeniem 
Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „Sudety 2030”. Porozumienie zostało zawarte 1 lutego 2018 roku 
przez  106 przedstawicieli  samorządów terytorialnych  południa  i  południowego  zachodu  Dolnego  Śląska,  które  jest  niezbędne  do opracowania 
dokumentu „Strategia Sudety 2030”. 
Uchwałą Nr XLVIII/288/18 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 października 2018 r. przyjęto do realizacji Strategię rozwoju społeczno-
gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwaną „Strategia Rozwoju Sudety 2030”. Dokument ten ma za zadanie wyznaczyć 
cele  strategiczne,  system finansowania  i  wdrażania  strategii,  kluczowych  podmiotów  i  instytucji  zaangażowanych  w  proces  przygotowywania 
strategii, mając na uwzględnieniu potencjał społeczno-gospodarczy samorządów z wyznaczonego obszaru. 
Biorąc pod uwagę główne założenia „Strategii Sudety 2030”, Powiat Dzierżoniowski wiele zyska na jej realizacji. Przede wszystkim nastąpią prace  
nad  wyeliminowaniem  trudności  komunikacyjnych,  wykluczeniem  społecznym,  polepszeniem  sytuacji  społeczno-gospodarczej  naszych 
mieszkańców. Opracowana strategia spełnia główne założenia polityki spójności Unii Europejskiej zawartą w projektach regulacji prawnych, które są 
związane z nową perspektywą budżetową po 2020 roku. 
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4.2 PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE 
DZIERŻONIOWSKIM NA LATA 2014-2020

Samorząd Powiatu Dzierżoniowskiego dostrzega problem społeczny, jakim 
jest  niepełnosprawność.  W  związku  z  tym,  że  zjawisko  to  utrudnia 

samodzielne  funkcjonowanie  wielu  mieszkańcom  Powiatu,  należało  stworzyć  odpowiednie 
warunki, pomagające tym osobom w pełnym uczestniczeniu w życiu społecznym. 

Dlatego też  Rada Powiatu  Dzierżoniowskiego przyjęła  uchwałą  z  dnia  26 listopada 2013 roku 
„Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Dzierżoniowskim na lata 2014-
2020”. Jest on kontynuacją działań ujętych w poprzedniej edycji programu w latach 2007-2013.
Założeniem  programu  jest zapewnienie  skutecznych  działań  w  zakresie  zapobiegania 
niepełnosprawności, łagodzenia jej skutków oraz pomoc w rehabilitacji. Oznacza to zapewnienie 
osobom niepełnosprawnym takich samych szans, jak pozostałej części społeczeństwa. 

Do najważniejszych celów Programu należy zaliczyć: 
-  zwiększenie dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,  środki pomocnicze i  sprzęt 
rehabilitacyjny,
- likwidację barier architektonicznych, technicznych, transportowych oraz barier w komunikowaniu 
się,
- stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, 
sporcie, rekreacji i turystyce,
-  wspieranie  działalności  warsztatu  terapii  zajęciowej  jako  placówki  stwarzającej  osobom 
niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej 
w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,
-  wspieranie  aktywnej  formy  rehabilitacji  połączonej  z  elementami  wypoczynku  poprzez 
dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych.

Obowiązek  wyrównywania  szans  społecznych  spoczywa  na  władzach  państwowych  
i samorządowych. Nie zmniejsza to jednak odpowiedzialności ogółu społeczeństwa, jednostek czy 
innych  organizacji.  Dlatego  też  partnerami  w realizacji  Programu są  organizacje  pozarządowe, 
stowarzyszenia, szkoły i instytucje.

Poniższe  sprawozdanie  z  działań  w  2018  roku,  przygotowano  na  podstawie  materiałów 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia, Domu Pomocy Społecznej, Wydziału 
Edukacji,  Powiatowego  Urzędu  Pracy,  Powiatowego  Centrum  Poradnictwa  Psychologiczno  
– Pedagogicznego i  Doradztwa Edukacyjnego,  NZOZ Szpitala  Powiatowego w Dzierżoniowie  
Sp.  z  o.o.,  Polskiego  Stowarzyszenia  na  Rzecz  Osób  z  Niepełnosprawnością  Intelektualną  
w Dzierżoniowie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie.
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SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA NA TEMAT EFEKTÓW DZIAŁAŃ PROWADZONYCH 
W 2018 ROKU W RAMACH W/W PROGRAMU:

Zadania realizowane w 2018 roku przez Dom Pomocy Społecznej:
1. W ramach zadania „Systematyczne podnoszenie jakości usług w DPS poprzez szkolenie kadr 
zajmujących  się  opieką  nad  osobami  niepełnosprawnymi”  pracownicy  DPS  uczestniczyli  
w szkoleniach: 
a)  „Obowiązki pracownika pierwszego kontaktu w realizacji  potrzeb mieszkańca domu pomocy 
społecznej oraz poszanowania jego praw” – uczestniczyły 24 osoby,
b) „Metody pracy z mieszkańcami – sposoby łagodzenia stresu adaptacyjnego u nowo przybyłych 
mieszkańców” – uczestniczyło 40 osób,
c) „Praca zespołowa – jej rola i efekty w opiece nad seniorami” – uczestniczyło 25 osób,
d)  „Mieszkaniec  Domu  Pomocy  Społecznej  2018  –  zmiany  w  przepisach  prawa  i  kwestie 
problematyczne” – uczestniczyły 2 osoby,
e)  kierownik  zespołu  terapeutyczno-opiekuńczego  w  Bielawie  uczestniczył  w  szkoleniu  
z  zakresu  wspierania  komunikacji  i  przeciwdziałania  sytuacjom  konfliktowym  w  instytucjach 
opieki długoterminowej.
2.  W  ramach  zadania  „Przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  i  izolacji  społecznej” 
zorganizowano z udziałem mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego 80 różnego rodzaju imprez 
integracyjnych, spotkań, konkursów, warsztatów. 

Zadania  realizowane  w 2018  roku  przez  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital 
Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. 
1. W ramach likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się 
i komunikowania w NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. częściowo zrealizowano 
zakup i montaż drzwi wewnętrznych w budynkach Szpitala w Dzierżoniowie i w Bielawie.
2. Częściowo zrealizowano zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz 
uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń sanitarno – higienicznych w budynkach Szpitala 
w Bielawie i w Dzierżoniowie oraz częściowo zrealizowano zakup i montaż instalacji dźwiękowej 
i  świetlnej  –  sygnalizacji  alarmowej  w  pomieszczeniach  budynków  Szpitala  w  Bielawie  
i  w  Dzierżoniowie.  Oznakowano  wyposażenie  i  ciągi  komunikacyjne  alfabetem Braille`a  oraz 
różnym kolorem i fakturą.

Zadania realizowane w 2018 roku przez Powiatowy Urząd Pracy
1.  Ze  środków Funduszu Pracy i  środków Europejskiego Funduszu Pracy w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki zrefundowano koszty wyposażenia i doposażenia 3 stanowisk pracy 
dla osób niepełnosprawnych.
2.  Trzy  osoby  niepełnosprawne  otrzymały  środki  finansowe  na  rozpoczęcie  działalności 
gospodarczej. Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
3.  W 2018r.  w  ramach  aktywnych  form przeciwdziałania  bezrobociu  Powiatowy Urząd  Pracy 
skierował osoby niepełnosprawne na staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społeczne 
użyteczne,  podjęcie  pracy  w  ramach  bonu  zatrudnieniowego,  podjęcie  pracy  poza  miejscem 
zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie i w ramach bonu stażowego. Z tych form pomocy 
skorzystało 51 osób.
4. W ramach pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych:
- ogółem wydano 659 skierowań do pracy;
-  247  pracodawcom,  w  ramach  wizyt/kontaktów  pośrednika  pracy,  przekazano  informacje  
o usługach rynku pracy i korzyściach wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
5. Powiatowy Urząd Pracy prowadził również poradnictwo zawodowe i informację zawodową dla 
osób niepełnosprawnych:
- udzielono 3 porad indywidualnych;
- z grupowych porad zawodowych skorzystało 21 osób;
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- z grupowych informacji zawodowych skorzystało 5 osób;
- udzielono 242 osobom indywidualnych informacji zawodowych;
6.  W  ramach  projektu  RPO  2  osoby  niepełnosprawne,  zarejestrowane  jako  bezrobotne  
i poszukujące pracy, skorzystały ze szkolenia i przekwalifikowania.

Zadania  realizowane  w  2018  roku  przez  Polskie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną
1.  W 2018  roku  Polskie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  z  Niepełnosprawnością  Intelektualną 
realizowało  kolejne  etapy  prac  zmierzających  do  utworzenia  Zakładu  Aktywności  Zawodowej. 
Remontowany jest też budynek przeznaczony na hostel, który będzie częścią Zakładu Aktywności 
Zawodowej.
2.  W 2018r.  mieszkańcami  Domu  Rodzinnego  z  mieszkaniami  wspomaganymi  były  32  osoby 
niepełnosprawne  intelektualnie  –  podopieczni  Polskiego  Stowarzyszenia  na  Rzecz  Osób  
z  Niepełnosprawnością  Intelektualną,  które  przy wsparciu  asystentów osób niepełnosprawnych, 
trenera  spotkań  grupowych  integracyjno  –  motywacyjnych  i  pracownika  socjalnego  prowadzą 
własne  gospodarstwo  domowe,  wykonują  codzienne  czynności  zapewniające  im  samodzielne 
funkcjonowanie.  Zwiększa  to  ich  aktywność  i  zaradność  oraz  ma  znaczny  wpływ  na  proces 
integracji w najbliższym środowisku oraz społeczności lokalnej.
3. Ze względu na brak środków finansowych nie było realizowane zadanie dotyczące uruchomienia 
świetlicy dla osób z głębokim stopniem niepełnosprawności, które ukończyły realizację obowiązku 
szkolnego. W zamian, od listopada 2018r. realizowany jest pilotażowy program „Rehabilitacja 25 
plus”  finansowany  ze  środków  PFRON,  a  prowadzony  na  bazie  działalności  Ośrodka 
Rewalidacyjno  –  Edukacyjno  –  Wychowawczego.  Program  ten  skierowany  jest  do  osób 
niepełnosprawnych  będących  absolwentami  OREW,  które  w latach  2016-2020  ukończyły  bądź 
ukończą realizację obowiązku nauki w OREW, są w wieku powyżej 25 roku życia i nie są objęte 
rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności. Aktualnie w programie bierze udział  
5 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Od września 2019r. planowane jest rozszerzenie realizacji 
programu o kolejnych absolwentów OREW.  

Zadania realizowane w 2018 roku przez Poradnię psychologiczno – pedagogiczną i jednostki 
edukacyjne powiatu

1.  Poradnia  Psychologiczno–Pedagogiczna  rozszerzyła  ofertę  pomocy  o  terapie  dla  dzieci  
z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ze sprzężeniem niepełnosprawności,  opóźnionym i zaburzonym 
rozwojem psychomotorycznym,  w tym dzieci  z  opiniami  o potrzebie  wczesnego wspomagania 
rozwoju. W ramach tego zadania prowadzono:
- terapię ręki, z której skorzystało 12 osób,
- terapię metodą Biofeedback – skorzystało 25 osób,
-  Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę  Rozwoju dla  dzieci  w 2-3 roku życia  – skorzystało  
5 dzieci,
- zajęcia dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi – skorzystało 7 dzieci słabosłyszących,
- zajęcia integracji sensorycznej – skorzystało 29 osób,
-  Wczesne  Wspomaganie  Rozwoju  Dziecka  (zajęcia  specjalistyczne,  pedagog  specjalny, 
neurologopeda,  psycholog  specjalista  WWR,  terapeuta  ruchu,  dogoterapeuta)  –  objętych 
programem było 47 osób,
- terapię metodą Warnkego – udział wzięło 17 osób,
- trening umiejętności społecznych – skorzystało 18 osób,
-  arteterapia,  terapia  integracji  funkcji  wykonawczych,  sensoplastyka,  psychomotoryka, 
dogoterapia, terapia ruchowa, ergoterpia, kinezjologia edukacyjna – z zajęć skorzystały łącznie  
73 osoby.

17



2. Jednostki edukacyjne Powiatu Dzierżoniowskiego:
a) W 2018 roku przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie wykonano 
podjazd do głównego wejścia szkoły adaptującego wejście do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
ruchową. 
b)  W  Zespole  Szkół  i  Placówek  Kształcenia  Zawodowego  w  Bielawie  realizowano  zajęcia 
profilaktyczne na temat zdrowia, niepełnosprawności i akceptacji. Uczniowie szkoły uczestniczyli 
w wolontariacie w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie.
c) W Zespole Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie wykonano toalety dla osób niepełnosprawnych oraz 
utworzono  miejsca  do  nauki  dla  osób niepełnosprawnych  (zakupiono  ławki,  stoły montażowe  
i krzesła do nowych pracowni zawodowych).
d)  W Zespole  Szkół  Nr  2  w  Dzierżoniowie  wykonano  toalety  dostosowane  do  potrzeb  osób 
niepełnosprawnych w pracowni zawodowej (hotelarskiej). Wykonano również platformę dla osób 
niepełnosprawnych przed wejściem do budynku szkoły.
e) W Zespole Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie realizowano programy wychowawcze i profilaktyczne 
o charakterze integracyjnym poprzez:
-  pogadanki,  prelekcje,  filmy  edukacyjne  dla  młodzieży  poruszające  problemy  osób 
niepełnosprawnych – uczestniczyło 350 uczniów,
- działania w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu – warsztaty organizowane przez Środowiskowy 
Dom  Samopomocy,  wizyty  w  Zakładzie  Opiekuńczo  –  Leczniczym  Sióstr  Elżbietanek  
– uczestniczyło 40 uczniów,
- zajęcia z uczniami na temat tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością,
-  szkolenie Rady Pedagogicznej  dotyczące form i  metod pracy z  osobami  niepełnosprawnymi  
– uczestniczyło 40 osób,
-  koordynacja  prac  związana  z  przyznaniem pomocy materialnej  uczniom w ramach  realizacji 
Rządowego  Programu  Pomocy  Uczniom  w  2018  roku  –  wyprawka  szkolna  –  skorzystało  
3 uczniów.
f)  W I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie zaangażowano młodzież w wolontariat  na 
rzecz osób niepełnosprawnych. Młodzież uczestniczyła w zbiórce żywności organizowanej przez 
Ogólnopolski  Bank  Żywności.  5  uczniów  wzięło  udział  w  Gali  Wolontariatu  i  konkursie  na 
najlepszą inicjatywę wolontariacką zajmując I miejsce.  
g)  W I  LO w Dzierżoniowie odbywały się  działania  edukacyjne wśród młodzieży poruszające 
problematykę niepełnosprawności (prelekcje przybliżające problematykę depresji i  jej objawów  
w kontekście niepełnosprawności, prelekcja na temat niepełnosprawności dzieci z zespołem FAS). 
Odbywały się również lekcje na temat dyskryminacji  osób niepełnosprawnych (np.  z Zespołem 
Aspergera) i funkcjonowania ich w środowisku lokalnym.
h)  Przez  cały rok  w szkole  odbywało  się  promowanie  miesięcznika  „Charaktery”,  jako źródła 
wiedzy o aspektach społecznych człowieka, zrozumienia i funkcjonowania osób z różnego rodzaju 
niepełnosprawnością,  a  także  z  napotykanymi  przez  nich  barierami  architektonicznymi  
i społecznymi. 
i)  Specjalny  Ośrodek  Szkolno  –  Wychowawczy  w  Piławie  Górnej  zorganizował  turnus 
rehabilitacyjny, w którym udział wzięło 9 uczniów i 8 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
j)  Specjalny  Ośrodek Szkolno  –  Wychowawczy w Piławie  Górnej  przy współudziale  środków 
PFRON zakupił samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.
k) W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dzierżoniowie odbywały się zajęcia  
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.  Były to zajęcia grupowe i  indywidualne  
– korekcyjno – kompensacyjne, ćwiczenia usprawniające motorykę oraz zajęcia z logopedą.  
l)  W Zespole Szkół w Pieszycach,  w ramach lekcji  wychowawczych, przeprowadzono zajęcia  
z  zakresu  wiedzy  o  niepełnosprawności.  Zakupiono  program  eduterapeutica  przeznaczony  do 
terapii  oraz  wspomagania  rozwoju  dzieci  i  młodzieży  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych 
wynikających  między  innymi  z  dysharmonii  rozwojowej,  obniżonej  sprawności  intelektualnej, 
nadpobudliwości  psychoruchowej,  deficytów funkcjonowania zmysłów, zaburzeń motorycznych, 
obniżonej sprawności manualnej.     
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m) Szkoły organizowały imprezy kulturalne,  integracyjne z  udziałem młodzieży oraz zespołów 
regionalnych.
n) Każda szkoła realizuje opracowany w systemie trzyletnim program profilaktyczny i program 
wychowawczy, w ramach których są planowane działania integracyjne.

Zadania realizowane w 2018 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i  Ochrony 
Zdrowia w Dzierżoniowie 
1. Dofinansowanie do kosztów likwidacji barier funkcjonalnych na wnioski indywidualnych osób 
niepełnosprawnych: rozpropagowanie w mediach lokalnych informacji o prawach i uprawnieniach 
osób  niepełnosprawnych  –  artykuły  w  prasie,  audycje  w  radiu,  informacje  przekazane  przez 
przedstawicieli Stowarzyszeń, Związków, Ośrodki Pomocy Społecznej, Przychodnie Zdrowia.
2.  Likwidacja barier  architektonicznych,  w komunikowaniu się  i  technicznych na indywidualny 
wniosek osoby niepełnosprawnej
a.  Likwidacja  barier  architektonicznych  –  na  indywidualny  wniosek  osoby  niepełnosprawnej 
mającej  trudności  w  poruszaniu  się  w  celu  umożliwienia  lub  w  znacznym  stopniu  ułatwienia 
wykonywania podstawowych czynności życiowych i kontaktu z otoczeniem.
W  2018  roku  z  dofinansowania  likwidacji  barier  architektonicznych  skorzystało  17  osób. 
Wypłacona kwota to 83 784,00 zł. Wnioski dotyczyły m.in. przystosowania łazienki i mieszkania 
do  potrzeb  osoby  niepełnosprawnej  mającej  trudności  w  poruszaniu  się.  
b. Likwidacja barier technicznych. 
W  2018  roku  z  tej  formy  pomocy  skorzystało  29  osób  niepełnosprawnych.  Dofinansowanie 
dotyczyło  m.in.  zakupu  łóżek  rehabilitacyjno  –  ortopedycznych,  krzesełek  toaletowych  
i  prysznicowych,  rowerów  trójkołowych,  podnośników,  uchwytów,  wymiany  ogrzewania 
węglowego na ogrzewanie gazowe, itp. Wypłacona kwota to 59 256,00 zł.
c. Likwidacja barier w komunikowaniu się
W  2018  roku  z  dofinansowania  skorzystało  13  osób  i  wypłacono  kwotę  16  873,00  zł.  
Dofinansowanie dotyczyło przede wszystkim zakupu sprzętu komputerowego wraz z osprzętem, 
systemu „MÓWIK” wraz z tabletem.  
3.  Współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  –  poprzez  przedstawicieli  tych  organizacji 
przekazywane są informacje dotyczące praw i uprawnień osób niepełnosprawnych, przyjmowanie 
grupowych  wniosków  na  organizację  imprez  kulturalnych,  sportowych,  turystycznych  
i integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych.
4.  Pomoc  osobom  niepełnosprawnym  w  zaopatrzeniu  w  przedmioty  ortopedyczne,  środki 
pomocnicze  i  środki  techniczne.  W  2018  roku  z  tej  formy  pomocy  skorzystały  876  osoby 
niepełnosprawne a wypłacona kwota to 986 461,00 zł.  Dofinansowanie dotyczyło m.in.  zakupu 
aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, protez udowych i podudzi, systemów FM, środków 
pomocniczych (cewników, pieluchomajtek, materacy przeciwodleżynowych).
5. Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – zadanie to dofinansowane ze 
środków  PFRON  na  indywidualne  zalecenie  lekarza  specjalisty  gdzie  osoba  niepełnosprawna 
wymagająca rehabilitacji w miejscu zamieszkania może zakupić sprzęt rehabilitacyjny. Z tej formy 
pomocy skorzystało 8 osób i wypłacono kwotę 7 328,00 zł.
6.  Zajęcia  integracyjne  z  uczestnictwem  osób  niepełnosprawnych  dofinansowywane  były  ze 
środków PFRON zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Organizatorzy tych imprez 
tj.  związki,  stowarzyszenia,  Dzienne  i  Środowiskowe Domy Pomocy wcześniej  zgłaszają  chęć 
zorganizowania imprezy integracyjnej gdzie następnie podpisywane są umowy w tym zakresie.  
W 2018 roku zawarto 18 umów na zorganizowanie imprez integracyjnych z zakresu sportu, kultury, 
rekreacji  i  turystyki  osób  niepełnosprawnych,  w  których  uczestniczyło  1.106  osób 
niepełnosprawnych. Wydatkowana kwota na ten cel to 9 600 zł.
7. Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. W 2018 roku program realizowano  
w następujących modułach, obszarach i zadaniach:
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a. Moduł I Obszar A Zadanie 1 – zakup specjalistycznych fotelików samochodowych dla dzieci 
niepełnosprawnych i przystosowanie posiadanego samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej – 
3 osoby – wydatkowana kwota to 17 222,50 zł,
b. Moduł I Obszar B Zadanie 1 – zakup sprzętu komputerowego – 5 osób – wydatkowana kwota 
20 450,00 zł,
c.  Moduł  I  Obszar  C  Zadanie  2  –  utrzymanie  sprawności  posiadanego  wózka  inwalidzkiego  
o napędzie elektrycznym – 4 osoby – wydatkowana kwota 10 540,00 zł,
d.  Moduł  I  Obszar  C  Zadanie  3  –  zakup  protez  kończyn  dolnych,  w  których  zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne – 1 osoba – wydatkowana kwota 25 200,00 zł,
e. Moduł II – uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym – 60 osób – wydatkowana kwota 
178 768,00 zł.

Oprócz tego w ramach wyżej wymienionego programu zrealizowano w 2018 roku całkowicie lub 
częściowo następujące zadania:
- obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych, 
- inwestycje przeznaczone dla osób niepełnosprawnych w placówkach oświatowych prowadzonych 
przez  Powiat.  Wykonano  między  innymi  windę  w  budynku  I  Liceum  Ogólnokształcącego  
w Dzierżoniowie i podjazd do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcącego w Bielawie. W trakcie 
realizacji  znajduje  się  natomiast  budowa  windy  w  budynku  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego w Piławie Górnej.
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4.3 TRZYLETNI POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY 
ZASTĘPCZEJ NA LATA 2018 – 2020

Podstawą opracowania Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 
na lata 2018-2020 jest ustawa z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 180 ww. ustawy do głównych 

zadań własnych powiatu należy:
- zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka 
oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
-  organizowanie  wsparcia  osobom  usamodzielnianym  opuszczającym  pieczę  zastępczą  przez 
wspieranie procesu usamodzielnienia,
- tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka 
i rodzin pomocowych,
- prowadzanie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
-  organizowanie  szkoleń  dla  rodzin  zastępczych,  prowadzących  rodzinne  domy  dziecka
i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
-  organizowanie  szkoleń  dla  kandydatów do pełnienia  funkcji  rodziny zastępczej,  prowadzenia 
rodzinnego  domu  dziecka  lub  pełnienia  funkcji  dyrektora  placówki  opiekuńczo-wychowawczej 
typu rodzinnego,
- organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej,
-  finansowanie  świadczeń  pieniężnych  dla  dzieci  z  terenu  powiatu  umieszczonych  w  pieczy 
zastępczej,  pomocy przyznawanej  osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą,  
a także szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego 
domu  dziecka  lub  pełnienia  funkcji  dyrektora  placówki  opiekuńczo-wychowawczej  typu 
rodzinnego  oraz  szkoleń  dla  rodzin  zastępczych,  prowadzących  rodzinne  domy  dziecka  oraz 
dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

W Programie położono nacisk na zadania wynikające z ustawy, czyli zapewnienie dzieciom 
pieczy zastępczej oraz udzielanych z tego tytułu świadczeń, a także na działaniach profilaktycznych 
oraz bardzo istotnej współpracy międzyinstytucjonalnej. Realizacja działań zawartych w programie 
miała  przede  wszystkim  umożliwić  powrót  dzieci  do  rodziny  biologicznej,  a  rodzicom 
biologicznym  funkcjonowanie  poza  systemem  pomocy  społecznej  
w przyszłości.
Wspomaganie  rodziny  w  wypełnianiu  zadania  wychowania  i  opieki  nad  dziećmi  oznacza 
zaangażowanie  wielu  podmiotów,  zarówno  instytucjonalnych,  jak  i  pozainstytucjonalnych,  
co z kolei wymagało stworzenia skoordynowanego i spójnego systemu pieczy zastępczej. 

W opracowanym  Programie zostały zawarte cele, które mają w zamyśle wspierać rozwój 
pieczy  zastępczej.  Pierwszym  z  uwzględnionych  założeń  było  powstawanie  nowych  rodzin 
zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz rozwój istniejących form pieczy zastępczej.
Drugim celem było wsparcie dzieci przebywających w pieczy zastępczej. 
Kolejnym  założeniem  było  wsparcie  rodziców  biologicznych  dzieci  przebywających  
w pieczy zastępczej, a także przeciwdziałanie ich dysfunkcjonalności. 

Ważnym aspektem w dążeniu do wspierania rozwoju pieczy zastępczej było także wsparcie 
procesu  usamodzielnienia  pełnoletnich  wychowanków  pieczy  zastępczej.  
W opracowanym programie podkreślono także istotność utrzymania poziomu świadczonych usług 
na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w zakresie instytucjonalnej  pieczy zastępczej.  Realizacja 
działań  mających  na  celu  wspieranie  rozwoju  pieczy  zastępczej  odbywała  
się poprzez wykonywanie założonych celów szczegółowych. 
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SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA NA TEMAT EFEKTÓW DZIAŁAŃ PROWADZONYCH 
W 2018 ROKU W RAMACH W/W PROGRAMU:

W  2018  roku  wobec  27  osób  przeprowadzono  22  badania  psychologiczne  
(tzw.  kwalifikacje)  mające na celu ocenę zasobów emocjonalno-poznawczych oraz posiadanych 
predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (kandydaci oraz osoby wskazane 
przez sąd). Poprzez prowadzenie działalności diagnostycznej dla osób zgłaszających gotowość do 
pełnienia  funkcji  rodziny  zastępczej  sporządzono  dla  21  rodzin  analizę  sytuacji  rodziny.  
W 2018 roku nie rozpoczęto szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  
z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób do utworzenia grupy.  

Centrum  promowało  rodzinną  pieczę  zastępczą  poprzez  rozpowszechnianie  materiałów 
informacyjnych  (ulotek  i  plakatów),  organizację  rodzinnego  festynu,  a  także  poprzez  wzięcie 
udziału w charakterze wystawcy w 24. Prezentacjach Dzierżoniowskich. Dodatkowo promowanie 
rodzicielstwa zastępczego odbywało się poprzez udostępnianie informacji na portalu internetowym 
www.facebook.pl,  a  także  stronach  internetowych  www.pow.dzierzoniow.pl 
i www.pcprdzierzoniow.pl. 

Centrum  nie  skupiło  się  tylko  na  prowadzeniu  ciągłego  naboru  dla  kandydatów  
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, ale także wspierało istniejące już rodziny zastępcze poprzez 
organizowane:
1. grup wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka (w roku 

2018 odbyło się 9 spotkań),
2. warsztatów  podnoszących  kompetencje  wychowawcze  dla  rodzin  spokrewnionych  

i niezawodowych (w roku 2018 odbyło się 9 spotkań),
3. szkolenia  dotyczące  problematyki  cyberprzemocy  (w  szkoleniu  wzięło  udział  7  rodzin 

zastępczych:  3  rodziny  zastępcze  spokrewnione,  2  rodziny  zastępcze  zawodowe  i  2  osoby 
prowadzące rodzinne domy dziecka).

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i  Ochrony  Zdrowia  w  Dzierżoniowie  zgodnie  
z  założeniami  zawartymi  w  Programie,  a  także  zgodnie  z  art.  76  ust.  4  pkt  10  ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zapewniało pomoc prawną osobom sprawującym 
pieczę  zastępczą.  W  roku  sprawozdawczym  z  pomocy  prawnej  oferowanej  przez  Centrum 
skorzystały dwie rodziny zastępcze. 

By  wspierać  rozwój  istniejących  form pieczy  zastępczej,  a  także  powstawanie  nowych 
rodzin  zastępczych  i  rodzinnych  domów  dziecka  zatrudniano  koordynatorów  rodzinnej  pieczy 
zastępczej – w 2018 roku Centrum zatrudniało 12 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,  
w tym 11 koordynatorów na podstawie umowy o pracę (5 na zastępstwo) oraz 1 koordynatora na 
umowę cywilnoprawną.  Koordynatorzy  rodzinnej  pieczy zastępczej  wchodzą  w skład  zespołu  
ds. rodzinnej pieczy zastępczej, który tworzą także pracownicy socjalni – w 2018 roku Centrum 
zatrudniało także 6 pracowników socjalnych na podstawie umowy o pracę.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie w roku 2018 
zorganizowało  imprezy  integracyjne  z  udziałem  funkcjonujących  już  rodzin  zastępczych,  
m.in. festyn rodzinny oraz spotkanie świąteczne, które odbyło się przy współpracy firm z terenu 
Powiatu  Dzierżoniowskiego:  Trafistel  w  Bielawie,  Fitness  Club  Piękni  i  Zdrowi  
w Dzierżoniowie, Salon Urody Nefretete w Dzierżoniowie, Gremar w Dzierżoniowie oraz Urzędem 
Miasta w Dzierżoniowie i Powiatowym Urzędem Pracy w Dzierżoniowie, a także firmami z terenu 
spoza  powiatu:  Pattonair  Poland  we Wrocławiu,  Mattel  Poland w Warszawie  oraz  prywatnymi 
osobami, w ramach akcji Zostań Mikołajem dla dzieci z rodzin zastępczych udało się obdarować 
50 dzieci wymarzonym prezentem.

Centrum zapewniało pomoc psychologiczną rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne 
domy dziecka. W 2018 roku przeprowadzono: 
a) 32 konsultacje psychologiczne z rodzicami zastępczymi,
b) 1 konsultację rodzica zastępczego z rodziną biologiczną,
c) 6 konsultacji psychologicznych dzieci biologicznych rodzin zastępczych.
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W ramach  Programu  Rozwoju  Pieczy Zastępczej  w 2018  roku doskonalono  zawodowo 
kadrę  współpracującą  z  pieczą  zastępczą  (koordynatorów  i  pracowników  socjalnych),  
w szczególności poprzez ich udział w:
1. spotkaniu dot. naborów wniosków na rzecz integracji społeczno-zawodowej,
2. konferencji  pt.  „Rodzinna  piecza  zastępcza  w  perspektywie  XXI  wieku  –  szanse  

i zagrożenia”,
3. szkoleniu z zakresu treningu kompetencji wychowawczych,
4. szkoleniu pt. „Praca z dzieckiem z rodziny problemowej”,
5. VII Dolnośląskim Seminarium Interwencji Kryzysowej pt. „Razem bez przemocy”,
6. szkoleniu pt. „Komunikacja wolna od przemocy”,
7. szkoleniu pt. „Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie”, 
8. szkoleniu  z zakresu „Procedury Niebieskiej Karty”.

Centrum zapewniało pomoc i wsparcie psychologa oraz pedagoga dzieciom przebywającym 
w pieczy zastępczej. W 2018 roku przeprowadzono:
-  109  diagnoz  psychologicznych  dzieci  znajdujących  się  w  pieczy  zastępczej,
-  200  indywidualnych  konsultacji  psychologicznych  z  dziećmi  znajdującymi  się  w  pieczy 
zastępczej,
-  13 konsultacji  psychologicznych dzieci  znajdujących się  w pieczy zastępczej  z  ich rodzicami 
zastępczymi,
-  2  konsultacje  dziecka  znajdującego  się  w  pieczy  zastępczej  z  rodziną  biologiczną 
(rodzeństwo/babcia).
Ponadto Centrum brało udział w projekcie „Opracowanie nowych narzędzi i procedur do pracy 
terapeutycznej  z  dziećmi  z  rodzin  z  problemem  alkoholowym  pt.  „Rodzina  Miśków”.  
W oparciu o pozyskane metody, techniki i narzędzia od Fundacji Rozwoju Profilaktyki, Edukacji 
i  Terapii  Problemów  Alkoholowych  „ETOH”  z  Warszawy przeprowadzono  w  roku  2018  cykl 
warsztatów socjoterapeutycznych (4 spotkania  po  3  godziny)  przy wykorzystaniu  przytulanek,  
tj. Rodziny Miśków, dla 11 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i  Ochrony  Zdrowia  w  Dzierżoniowie 
współpracowało z rodzicami  biologicznymi na rzecz powrotu dzieci  znajdujących się  w pieczy 
zastępczej  do  domu  rodzinnego.  W 2018  roku  przeprowadzono  91  spotkań  dla  44  rodziców 
biologicznych,  na  których  udzielano  im  porad.  Centrum  organizowało  również  program 
korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – było to 15 spotkań dla 7 osób. 
W  roku  2018  organizowano  program  służący  działaniom  profilaktycznym  mającym  na  celu 
udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych 
metod wychowawczych w stosunku do dzieci  w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.  
W ramach programu przeprowadzono 2 edycje po 15 spotkań dla łącznie 23 osób. Ponadto rodzice 
biologiczni  mieli  możliwość  korzystania  z  pomocy  psychologicznej  w  Centrum.  Z  dostępu  
do pomocy psychologicznej w 2018 roku skorzystało 5 osób.

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i  Ochrony  Zdrowia  w  Dzierżoniowie  udzielało 
pełnoletnim  wychowankom  opuszczającym  rodzinę  zastępczą  spokrewnioną,  rodzinę  zastępczą 
niezawodową,  rodzinę  zastępczą  zawodową  lub  rodzinny  dom  dziecka,  pomocy  pieniężnej  
na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie. W okresie od 1.01.2018 
roku do 31.12.2018:
- 48 osobom przyznano pomoc na kontynuowanie nauki w łącznej kwocie 171 846,12 zł.,
- 4 osobom udzielono pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w łącznej kwocie 20 479 zł.,
- 3 osobom udzielono pomocy finansowej na zagospodarowanie w  łącznej kwocie 7 191 zł.
W okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. udzielono  również pomocy pełnoletnim wychowankom 
opuszczającym instytucjonalną pieczę zastępczą, z czego:
- 25 osobom  przyznano pomoc na kontynuowanie nauki w łącznej kwocie 93 489,00 zł.,
- 6 osobom udzielono pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w łącznej kwocie 35 074 zł.,
- 9 osobom udzielono pomocy finansowej na zagospodarowanie w łącznej kwocie 44 350 zł.
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Pracownicy Centrum wspierali  usamodzielnianych w uzyskaniu odpowiednich warunków 
mieszkaniowych – w 2018 roku przeprowadzono 56 spotkań dla 52 pełnoletnich wychowanków 
pieczy zastępczej.
Usamodzielniani  byli  także  wspierani  w  aktywnym  poszukiwaniu  pracy  oraz  przygotowaniu 
do wejścia  na  rynek  pracy  –  w  2018  roku  przeprowadzono  21  spotkań  dla  20  pełnoletnich 
wychowanków pieczy zastępczej. 
Ponadto  usamodzielniani  mieli  możliwość  korzystania  z  pomocy  psychologicznej  w  Centrum. 
Z dostępu do pomocy psychologicznej w 2018 roku skorzystały 3 osoby usamodzielniane.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie dostosowywało 
i utrzymywało standardy określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
W  2018  roku  terenie  Powiatu  Dzierżoniowskiego  działało  Powiatowe  Centrum  Opieki 
Wychowania  w  Pieszycach,  będąca  całodobową  placówką  opiekuńczo-wychowawczą,  łączącą 
funkcję  placówki  socjalizacyjnej  i  interwencyjnej.  W  skład  Centrum  wchodzą  trzy  placówki 
socjalizacyjne  i  jedna  interwencyjna.  Jednostka  dysponuje  68  miejscami.  Ich  struktura  w  roku 
sprawozdawczym wyglądała następująco:
- Dom Dziecka nr 1 w Pieszycach – 30 miejsc w socjalizacji,
- Dom Dziecka nr 2 w Piławie Górnej – 14 miejsc w socjalizacji,
- Dom Dziecka nr 3 w Piławie Górnej – 14 miejsc w socjalizacji,
- Dom Dziecka nr 4 w Piławie Górnej – 10 miejsc w interwencji.
Podstawowym celem działania placówki opiekuńczo-wychowawczej jest tworzenie właściwych dla 
wszechstronnego rozwoju dziecka warunków opiekuńczych, wychowawczych, zdrowotnych oraz 
bytowych. Pracownicy Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach współpracowali 
z  rodzicami  biologicznymi  na  rzecz  powrotu  dzieci  znajdujących  się  w  placówce  do  domu 
rodzinnego. W 2018 roku przeprowadzono 149 spotkań dla 58 rodziców biologicznych.

W  opracowanym  Programie, dla  skoordynowania  i  systematycznego  rozwoju  pieczy 
zastępczej  został  ustalony  szacunkowy  limit  określający  stan  liczbowy  poszczególnych   form 
pieczy zastępczej na rok 2018.
Tab. 1 Wyznaczony limit i rzeczywiste odzwierciedlenie funkcjonujących rodzinnych form pieczy 
zastępczej w roku 2018 ( stan na 31.12.2018).
Nowo powstałe rodzinne formy pieczy zastępczej wyznaczony 

limit na rok 
2018

obraz rzeczywisty

Rodzinne domy dziecka 6 4

Rodziny zastępcze zawodowe 7 5

Rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia 
rodzinnego

3 3

Rodziny zastępcze specjalistyczne 0 0

Rodziny zastępcze niezawodowe przekształcone
w rodziny zastępcze zawodowe

1 0

Rodziny zastępcze zawodowe przekształcone
w rodzinne domy dziecka

0
0
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Beneficjentami  Programu  Rozwoju  Pieczy  Zastępczej  w  Powiecie  Dzierżoniowskim  
w roku 2018 były:
- rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,
- dzieci przebywające w pieczy zastępczej,
- osoby usamodzielniane,
a także:
- rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
- kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej 
oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
- pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.

Osiągnięcie zamierzonych celów wyznaczonych w Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej  
w  Powiecie  Dzierżoniowskim  realizowano  poprzez  sukcesywne  wykonywanie  poszczególnych 
zadań w ścisłej zależności od posiadanych zasobów/ środków finansowych:
- z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego,
- z dotacji celowych z budżetu państwa,
- z programów i konkursów krajowych lub budżetu państwa.

Reasumując,  w  opracowanym  Powiatowym  Programie  Rozwoju  Pieczy  Zastępczej
 na lata 2018-2020 uwzględniono następujące cele główne:
- powstawanie nowych rodzin zastępczych i domów dziecka oraz rozwój istniejących form pieczy 
zastępczej,
- wsparcie dzieci przebywających w pieczy zastępczej, 
-  wsparcie  rodziców  biologicznych  dzieci  przebywających  w  pieczy  zastępczej,  a  także 
przeciwdziałanie ich dysfunkcjonalności,
- wsparcie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej,
-  istotność  utrzymania  poziomu  świadczonych  usług  na  terenie  Powiatu  Dzierżoniowskiego 
w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

W związku z tym, iż Program ma charakter otwarty, może podlegać ewaluacji w zakresie 
rozwoju pieczy zastępczej. W nawiązaniu do powyższego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie planuje w 2019 roku utrzymać poziom świadczonych usług na 
terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w zakresie rozwoju pieczy zastępczej, a także skoncentrować 
się  na  dalszym promowaniu  rodzicielstwa zastępczego,  pozyskiwaniu  kandydatów do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej oraz poszerzaniu ofert wsparcia dla istniejących już rodzin zastępczych.

Informacje  zawarte  w  niniejszym  dokumencie  zostały  zawarte  w  „Sprawozdaniu 
z działalności PCPRiOZ za rok 2018” oraz „Sprawozdaniu z efektów pracy organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej za rok 2018” przedłożonych Radzie Powiatu. 
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4.4 POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 
W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 
NA LATA 2017 – 2021

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA NA TEMAT EFEKTÓW DZIAŁAŃ PROWADZONYCH 
W 2018 ROKU W RAMACH W/W PROGRAMU:
Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK) 

Podstawowym  celem  PIK  jest  prowadzenie  interdyscyplinarnych  działań  w  zakresie 
interwencji kryzysowej, podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.
Celem  interwencji  kryzysowej  jest  przywrócenie  równowagi  psychicznej  i  umiejętności 
samodzielnego radzenia  sobie,  a  dzięki  temu zapobieganie przejściu reakcji  kryzysowej  w stan 
chronicznej niewydolności psychospołecznej. 

W celu właściwego udzielania pomocy PIK w pierwszej kolejności przeprowadza diagnozę 
sytuacji kryzysowej (tj. ocena stanu psychicznego osoby doznającej przemocy, identyfikacja źródła 
kryzysu) i w zależności od rozpoznania podejmuje dalsze działania na rzecz osób w kryzysie, by 
zapewnić im kompleksową pomoc.

W  ramach  Punktu  Interwencji  Kryzysowej  specjaliści  udzielili  wsparcia  osobom 
potrzebującym  doraźnej  pomocy  psychologicznej,  socjalnej  i  prawnej,  którego  celem  jest 
przywrócenie równowagi psychicznej osób będących w sytuacji kryzysowej.

Z pomocy Punktu mogły skorzystać wszystkie osoby znajdujące się w stanie kryzysu. Porady 
udzielane były bezpłatnie. Specjaliści, świadczący pomoc w ramach funkcjonowania Punktu to:
- psycholog, 
- pracownik socjalny,
- prawnik,
- pedagog.
Pomoc  udzielana  była  po  przeprowadzeniu  przez  pracownika  socjalnego  diagnozy  sytuacji 
kryzysowej.  Pracownicy  Punktu  udzielali  emocjonalnego  wsparcia  dla  zapewnienia  poczucia 
bezpieczeństwa.  W  Punkcie  Interwencji  Kryzysowej  pełnione  były  dyżury  interwencyjne  
w formie dyżuru telefonicznego lub bezpośredniego kontaktu z osobą będącą w kryzysie. Punkt 
interwencji  kryzysowej  do  dnia  30.09.2018  roku  dostępny  był  od  poniedziałku  do  piątku  w 
godzinach 730 do 1530, w każdą środę pełniony był dyżur pracownika socjalnego do godziny 1700, 
natomiast dyżury telefoniczne prowadzone były od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1830. 
Od  1.10.2018  roku  Punkt  Interwencji  Kryzysowej  dostępny  był  od  poniedziałku  do  piątku  w 
godzinach od 730 do 1530 w kontakcie bezpośrednim z pracownikiem socjalnym oraz w kontakcie 
telefonicznym. 

Rodzaj i forma pomocy była określona przez pracownika Punktu po pierwszej rozmowie  
i  zależała  od  stanu  psychicznego  osoby  poszkodowanej,  fazy  kryzysu  i  posiadania  wsparcia
w grupie społecznej. Specjalistyczne porady prawne, psychologiczne czy pedagogiczne udzielane 
były po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. 

 
Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Grupa Wsparcia to spotkania osób doświadczających przemocy domowej, której celem jest 
zwalczanie  bezradności  wobec  przemocy,  dzielenie  się  wsparciem  emocjonalnym,  wymiana 
informacji  dotyczących  sposobów  na  pokonywanie  trudności  w  procesie  wychodzenia  
z  przemocy,  wzmacnianie  działań  na  rzecz  ochrony przed przemocą  i  zmianę  swojej  sytuacji 
życiowej.

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne/terapia psychologiczna
W 2018 r. z poradnictwa psychologicznego i terapii psychologicznej skorzystały 62 osoby.
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Specjalistyczne  poradnictwo  psychologiczne  jest  świadczone  osobom i  rodzinom,  które 
mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. 
Poradnictwo  psychologiczne  realizuje  się  przez  procesy  diagnozowania,  profilaktyki  i  terapii. 
Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad 
osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

4.5  PROGRAM  KOREKCYJNO-EDUKACYJNY  DLA  OSÓB  
STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA LATA 2017 – 2021

Rada  Powiatu  Dzierżoniowskiego  uchwałą  Nr  XXVII/173/16  z  dnia  20 
grudnia 2016 r. przyjęła do realizacji „Program korekcyjno- edukacyjny dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie  na lata 2017- 2021”.  Program stanowi program 

interwencyjny, którego zasadniczym celem jest zatrzymanie przemocy. Osiągnięciu tego celu służy 
edukacja sprawcy w obszarze przemocy (jej form, dynamiki, źródeł i stereotypów wzmacniających 
przemoc)  oraz  korekcja  zachowań  niepożądanych  poprzez  dostarczenie  i  przyswojenie  przez 
sprawcę narzędzi i technik służących powstrzymywaniu się przed stosowaniem przemocy. 
Naczelnym  celem  programu:  jest  redukcja  zachowań  przemocowych  u  jego  uczestników, 
kształtowanie  postaw  partnerstwa,  szacunku  i  odpowiedzialności  wobec  partnera,  dzieci,  osób 
starszych i niepełnosprawnych oraz odpowiedzialności za popełnione czyny.
Adresatami  programu:  są  osoby  dorosłe  (powyżej  18  roku  życia).  Zasadniczym  warunkiem 
przyjęcia do Programu jest uznanie przez osobę faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie

Podczas  spotkań  indywidualnych  przeprowadzone  jest  rozpoznanie  i  analiza  sytuacji 
rodzinnej  oraz  zawodowej,  związanej  ze  stosowaniem  przemocy  przez  uczestnika,  wywiad, 
diagnoza cech osobowości (np. przy zastosowaniu odpowiednich kwestionariuszy) oraz diagnoza 
postaw wobec przemocy.
Podczas  spotkań  grupowych  do  głównych  form  pracy  należy  praca  warsztatowa  w  oparciu  
o  psychoedukację,  treningi  (umiejętności  rozwiązywania  konfliktów,  zachowań  asertywnych, 
zastępowania  agresji,  negocjacyjnych  oraz  podtrzymywania  motywacji  do  zmiany),  a  także  
w oparciu o praktyczne ćwiczenia i wykorzystywanie pozyskiwanych umiejętności.

INFORMACJA NA TEMAT EFEKTÓW DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W 2018 ROKU  
W RAMACH W/W PROGRAMU:
W 2018  r.  w  programie  uczestniczyło  7  osób.  Spotkania  odbywały  się  w  formie  warsztatów  
(15 spotkań po 4 godziny), jak również spotkań indywidualnych (10 godzin).

Monitoring  Programu  został  przeprowadzony  w  oparciu  o  kontakt  telefoniczny  ze 
sprawcami  przemocy  i  ich  rodzinami  oraz  instytucjami  kierującymi  osoby  na  Program,  
tj. ośrodkiem pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania osoby oraz komisariatem 
policji. Monitoring odbywa się minimum dwa razy do roku przez okres 3 lat.
-  Powiatowy program profilaktyczny w zakresie  promowania  i  wdrażania  prawidłowych metod 
wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017 – 2021.
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4.6 PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI 
PODMIOTAMI NA ROK 2018

Uchwałą nr XXXVI/218/17 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 października 2017r. 
w  sprawie  przyjęcia  Programu  współpracy  Powiatu  Dzierżoniowskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2018 został przyjęty powyższy program. Dokumenty opublikowano na stronie internetowej powiatu 
dzierżoniowskiego.
INFORMACJA NA TEMAT EFEKTÓW DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W 2018 ROKU  
W RAMACH W/W PROGRAMU:

Zarząd Powiatu w roku 2018 przeznaczył  326.451,76 zł  na współpracę  z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego 
w następujących trybach:
- otwarte konkursy ofert kwota 205.000 zł;
-  powierzenie  prowadzenia  punktów  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  i  zwiększenie  świadomości 
prawnej społeczeństwa kwota 121.451.76 zł – budżet państwa.
Ostatecznie podpisano 110 umów na realizację powyższych zadań,  w tym:
- w trybie otwartego konkursu ofert i trybu pozakonkursowego kwota 183.132,59 zł;
- w trybie powierzenia (dotacja z budżetu państwa) dotacji w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej) 
kwota 121.219,76 zł;
Ogółem  wydatkowano kwotę 304.352,35 zł.

W  2018  roku  w  ramach  Programu  powiat  realizował  również  przedsięwzięcia  o  charakterze 
niefinansowym tj.:
- organizacja 5 szkoleń dla  organizacji pozarządowych;
-  uhonorowanie  3  organizacji  pozarządowych,  które  w  2018  r.  obchodziły  jubileusz  swojej 
działalności;
- przeprowadzenie procedury dot. Konkursu „NGO – to jest to” w trzech kategoriach: 
- organizacja pozarządowa;
- lokalny Lider;
- lokalne przedsiębiorstwo /osoba wspierająca Organizacje Pozarządowe.

Program  współpracy  Powiatu  Dzierżoniowskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 został oceniony 
przez następujące mierniki:
- 147  ofert złożonych w otwartych konkursach ofert przez 72 organizacje pozarządowe;
- zawarto 110  umów na realizację zadań pożytku publicznego z 67 organizacjami pozarządowymi;
-  wysokość  środków  finansowych   z  budżetu  Powiatu  na  realizację  zadań  publicznych  przez 
organizacje pozarządowe to 183.132,54, a z budżetu państwa 121.219,76 zł; 
-  wysokość  środków finansowych przeznaczonych przez  organizacje  pozarządowe na realizację 
zadań publicznych wyniosła 316.795,69 zł.
Liczba osób będących adresatami zadań publicznych to około 40 tys.  
Wszystkie  działania  podejmowane w ramach współpracy finansowej  i  niefinansowej  przyniosły 
następujące efekty:
- zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych;
-  sukcesywny  wzrost  zaangażowania  podmiotów  III  sektora  w  działania  na  rzecz  lokalnej 
społeczności;
- wzrost uczestnictwa różnych grup społecznych w działaniach na rzecz społeczności lokalnej;
- rozwój wolontariatu;
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- promocja Powiatu Dzierżoniowskiego.

Efekty realizacji programu w 2018 roku w zakresie bieżącej współpracy ze stowarzyszeniami 
i fundacjami: 
- sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia, 
z wyłączeniem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego;
-  przekazanie  Generalnemu  Inspektorowi  Informacji  Finansowej  rocznego  planu  kontroli 
stowarzyszeń i fundacji będących instytucjami obowiązanymi w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
-  sprawowanie  nadzoru  nad  uczniowskimi  klubami  sportowymi  i  klubami,  których  statuty  nie 
przewidują prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z ustawą o sporcie w tym:
- występowanie do władz stowarzyszenia, klubów, fundacji  w zakresie zgodności ich działania 
z przepisami prawa i postanowieniami statutu;
- wydanie 5 decyzji w tym:
a) o wpisie do ewidencji nowych  klubów sportowych których statuty nie przewidują prowadzenia 
działalności gospodarczej -2;
b) o wpisie do ewidencji nowych  uczniowskich klubów sportowych – 1; 
c)  o  wykreśleniu  z  ewidencji  klubów  sportowych  których  statuty  nie  przewidują  prowadzenia 
działalności gospodarczej – 1; 
d) w związku ze zmianą statutu – 1;
e) wydanie 22 zaświadczeń w tym:
- potwierdzające wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych – 13;
-  potwierdzające  wpis  do  ewidencji  klubów,  których  statuty  nie  przewidują  prowadzenia 
działalności gospodarczej – 9;
- prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych:
-  dokonano  wpisu  7  stowarzyszeń  zwykłych  do  ewidencji  prowadzonej  przez  Starostę;
- wydano 3 zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
- przeprowadzono 130 działań w formie spotkań, konsultacji i warsztatów. 

W ramach  współpracy  w  2018  roku  z  sądami  w  zakresie  prowadzonego  nadzoru  nad 
stowarzyszeniami  i klubami,  w  jednym  przypadku  wystąpiono   z  wnioskiem  o  dostarczenie 
postanowienia o likwidacji stowarzyszenia. 

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2018r. w rejestrze Starosty Dzierżoniowskiego figurowało 
349 organizacji w tym:
- stowarzyszenia różne -172;
- jednostki terenowe -37;
- fundacje - 35;
- stowarzyszenia Kultury Fizycznej -34;
- kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia 
działalności gospodarczej -38;
- uczniowskie kluby sportowe -33.

Informacje  na  temat  organizacji  pozarządowych są  na  bieżąco  aktualizowane  na  stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz   Biuletynu Informacji Publicznej.

29



4.7 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI 
ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU 
PUBLICZNEGO „BEZPIECZNA GMINA – BEZPIECZNY POWIAT”

Powiatowa  Komisja  realizuje  zadania  w  oparciu  o  zapisy  zawarte  
w Powiatowym  programie  zapobiegania  przestępczości  oraz  ochrony 

bezpieczeństwa  obywateli  i  porządku  publicznego „Bezpieczna  Gmina  –  Bezpieczny  Powiat”, 
uchwalony przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego 28.12.2007 roku.

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.

INFORMACJA NA TEMAT EFEKTÓW DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W 2018 ROKU  
W RAMACH W/W PROGRAMU: 

W  2018 roku odbyły się  trzy spotkania w ramach funkcjonowania Komisji.  
Roczne sprawozdanie z działalności Komisji  zostało przyjęte  na styczniowej sesji Rady 

Powiatu  Dzierżoniowskiego,  a  następnie  ogłoszone  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Dolnośląskiego.  

W  2018  roku  w  związku  z  zakończeniem  kadencji  władz,  w  wyniku  wyborów 
samorządowych oraz zmianach na stanowiskach kierowniczych służb, inspekcji i straży dokonano 
weryfikacji składu Komisji.   

W oparciu o sprawozdania,  opracowania,  dane statystyczne,  informacje,  raporty a przede 
wszystkim własne  analizy  Komisja oceniła rok 2018 jako zadowalający i potwierdziła, iż powiat 
dzierżoniowski zalicza się do miejsc bezpiecznych z minimalną ilością  zdarzeń,  które w rażący 
sposób naruszają ład i porządek.    

Zaangażowanie  szerokiego  kręgu  podmiotów  w  programy  poprawy  ładu,  porządku 
i bezpieczeństwa publicznego, skutkują jego efektywnością. Dzięki porozumieniu wielu instytucji, 
organizacji  społecznych  i  samego  społeczeństwa  było  możliwe  osiągnięcie  założonych  celów. 
Ponadto w realizacji projektów wiele uwagi, działań i poczynań inwestycyjnych ukierunkowano 
na zdecydowaną  poprawę  bezpieczeństwa  pożarowego,  powodziowego,  sanitarnego 
i weterynaryjnego powiatu dzierżoniowskiego. 

Wszystkie  podejmowane  działania  edukacyjne  realizowane były zgodnie  z  Powiatowym 
programem  zapobiegania  przestępczości  oraz  ochrony  bezpieczeństwa  obywateli  i  porządku 
publicznego „Bezpieczna Gmina-Bezpieczny Powiat”.

Członkowie Komisji  przy koordynacji Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami 
i strażami,  jednostkami terytorialnymi,  szkołami z terenu powiatu dzierżoniowskiego, lokalnymi 
przedsiębiorcami, parlamentarzystami i mediami realizowali projekty mające na celu zapewnienie 
i poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

W ramach programu zrealizowano w roku 2018 poniższe przedsięwzięcia:

LP
NAZWA 
AKCJI 

I DZIAŁANIA
CEL AKCJI

REZULTATY / 
OSIĄGNIĘCIA 

1 „Ratuj życie,  
żyj  

bezpiecznie”

Promowanie akcji dawstwa poprzez 
powiększanie bazy potencjalnych dawców 
szpiku kostnego oraz honorowego 
krwiodawstwa. W roku bieżącym 
zwiększono dostępność do rejestrowania 
się mieszkańców Powiatu 

Rok 2018
- pozyskano 74 nowych 
potencjalnych dawców szpiku 
kostnego, 
- zebrano 15 litrów krwi.
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LP
NAZWA 
AKCJI 

I DZIAŁANIA
CEL AKCJI

REZULTATY / 
OSIĄGNIĘCIA 

Dzierżoniowskiego jako potencjalnych 
dawców szpiku poprzez stworzenie 
dodatkowych punktów rejestracji:
1) Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie.
2) Rynek w Dzierżoniowie.
3) Aleja Bajkowych Gwiazd 
w Dzierżoniowie.

Ogółem:
- 8 edycji;
-1.240 osób zarejestrowanych  w 
bazie;
- 6 dawców;
- 130 litrów krwi.

2

Konkurs 
plastyczny
 z zakresu 

bezpieczeństwa 

Promowanie wiedzy na temat działalności 
służb oraz popularyzacja zasad 
bezpiecznego zachowania i właściwego 
postępowania w przypadku występowania 
różnego rodzaju zagrożeń.
W roku bieżącym przeprowadzono: 
- III edycję Wojewódzkiego Konkursu 
Plastycznego dla Dzieci Przedszkolnych 
pod hasłem „112 – ratuje życie”.

Rok 2018
- 49 uczestników;
-  17 placówek przedszkolnych.

Ogółem:
- 3 edycje;
-200 uczestników;

3
„Dystrybucja 
karty ICE”

Udostępnienie mieszkańcom powiatu 
plastikowej karty  zawierającej dane osób, 
które należy powiadomić 
w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.    
Karty ICE kolportowane były podczas 
organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć 
z obszaru bezpieczeństwa, takich jak 
coroczna akcja „ Ratuj życie – żyj 
bezpiecznie”, konkursy plastyczne, 
konkursy wiedzy, a także innych działań 
takich jak: festyny rodzinne czy imprezy 
plenerowe. 

Rok 2018
- rozdysponowano 1.000 kart. 

Ogółem:
- 8 rok dystrybucji;
- V edycji;
- rozdysponowano 23.000 kart 
ICE. 

4

„Czujka na 
straży twojego 
bezpieczeństwa

”

Zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć 
tlenkiem węgla. Celami szczegółowymi są 
podniesienie poziomu wiedzy na temat: 
zagrożeń związanych z pożarem 
w mieszkaniach lub domach 
jednorodzinnych, zagrożeń związanych z 
emisją tlenku węgla, zapewnienia 
właściwej ewakuacji oraz sposobów 
powiadamiania służb ratowniczych.

Rok 2018
- 200 uczestników;
-  30 czujników tlenku węgla;

Ogółem:
- XI edycji;
-5.200 odbiorców;
-  130 czujników tlenku węgla i 
dymu;
- 5 detektorów tlenku węgla;
- 2.000  ulotek.

5 “Niechronieni  
uczestnicy  

ruchu 
drogowego”

„Bądź 
Widoczny – 

Bądź 

  W ramach tych działań  prowadzone są  
spotkania informacyjne z mieszkańcami, 
szczególnie obszarów wiejskich i miejsko-
wiejskich, na temat obowiązku posiadania 
elementów odblaskowych po zmierzchu 
w terenie niezabudowanym.

Ponadto w ramach działań prewencyjnych 

Rok 2018
- projektem objęto około 1.000 
osób; 
- rozdano 1.000 elementów 
odblaskowych.

Ogółem:
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LP
NAZWA 
AKCJI 

I DZIAŁANIA
CEL AKCJI

REZULTATY / 
OSIĄGNIĘCIA 

Bezpieczny”

przekazywane są dla dzieci, młodzieży 
oraz niechronionych użytkowników ruchu 
drogowego różnego rodzaju elementy 
odblaskowe (kamizelki, breloki, naszywki, 
opaski, itp.).

- projektem objęto około 11.000 
osób; 
- rozdano 11.000 elementów 
odblaskowych 

6
„Edukacja 
w obszarze 

bezpieczeństwa”

Przeprowadzenie pogadanek, prelekcji, 
warsztatów w zakresie bezpieczeństwa w 
placówkach oświatowych, w miejscach 
użyteczności publicznej oraz podczas 
różnego rodzaju spotkań służb z 
mieszkańcami powiatu. 

Rok 2018
- udział wzięło ok 2.500 osób; 
- rozdano 2.500 gadżetów 
z obszaru bezpieczeństwa 
(ulotki, informatory, 
kalendarze,itp)

 Ogółem:
- projektem objęto około 50.000 
osób; 
- rozdano 50.000  gadżetów 
z obszaru bezpieczeństwa
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4.8.  POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  
SPOŁECZNYCH NA LATA 2018–2025

 REALIZACJA STRATEGII W 2018 ROKU
Powiatowa  Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  jest  dokumentem 
opracowanym  w  celu  kształtowania  lokalnej  polityki  społecznej,  poprzez 

wyznaczenie  głównych  celów  i  zadań  do  realizacji,  ukierunkowanych  na  poprawę  życia 
mieszkańców,  powstałym  w  oparciu  o  diagnozę  stanu  problemów  społecznych  w  Powiecie. 
Strategia  została  przyjęta  Uchwałą  nr IV/31/2015  Rady Powiatu  Dzierżoniowskiego  z  dnia  27 
stycznia 2015 roku. Realizację Strategii przewidziano na okres 11 lat. Strategia jest dokumentem 
określającym  priorytety  w  działaniach  Powiatu  w  zakresie  polityki  społecznej.  Pomaga  w 
umocowaniu  prawnym  konkretnych  działań,  jest  istotnym  ogniwem  w  hierarchii  dokumentów 
strategicznych  zachowując  w  stosunku  do  nich  pełną  kompatybilność
i  komplementarność.  Bezpośredni  nadzór  nad  prawidłowym  procesem  wdrażania  dokumentu 
powierzono  Staroście  Dzierżoniowskiemu,  a  koordynowanie,  monitorowanie  i  ewaluację 
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie. 

W  realizację  zadań  ujętych  w  Strategii  zaangażowane  są  miejskie,  gminne
i powiatowe instytucje, a w szczególności Urzędy Miast i Gmin, Ośrodki Pomocy Społecznej, Dom 
Pomocy  Społecznej,  Dzienne  Domy  Pomocy  Społecznej,  Starostwo  Powiatowe,  Powiatowe 
Centrum Pomocy  Rodzinie  i  Ochrony Zdrowia,  Powiatowy Urząd  Pracy,  Powiatowe  Centrum 
Opieki  i  Wychowania  w  Pieszycach,  NZOZ  Szpital  Powiatowy  w  Dzierżoniowie  Sp.  z  o.o. 
Powiatowa  Strategia  obejmuje  obszary  działania,  do  których  należą:
- podwyższenie poziomu edukacji, jako czynnika rozwoju powiatu,
- wspieranie rozwoju kultury i sportu,
- rozwój systemu pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym,
- poprawa systemu rehabilitacji,
-  wspomaganie  osób  i  rodzin  we  wzmacnianiu  lub  odzyskiwaniu  zdolności  realizacji  potrzeb 
życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym,
- profilaktyka chorób i promocja zdrowia,
- przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym wynikającym z bezrobocia.

Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 
2019 rok,  stanowi prezentację  projektów i  działań podejmowanych w celu realizacji  przyjętych 
zadań wraz ze wskazaniem ich realizatorów oraz efektów podjętych działań. Sporządzone zostało 
na podstawie materiałów własnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia  
w Dzierżoniowie  i  informacji  przekazanych  przez  Powiatowe  Centrum Opieki  i  Wychowania  
w Pieszycach, Ośrodki Pomocy Społecznej miast i gmin: Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Piława 
Górna,  Niemcza  i  Łagiewniki,  Powiatowego  Urzędu  Pracy  oraz  NZOZ  Szpital  Powiatowy  
w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

PRIORYTET I Rozwój systemu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym

1.  Umożliwienie  osobom  niepełnosprawnym  uczestniczenia  w  życiu  społecznym  poprzez 
rehabilitację społeczną 

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa 
w życiu społecznym. Realizowana jest przede wszystkim przez kształtowanie zaradności osobistej 
i  pobudzenie  aktywności  społecznej  osoby  niepełnosprawnej,  wyrabianie  umiejętności 
samodzielnego wypełniania ról społecznych, likwidację barier, w szczególności architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych. 
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Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
W  2018  r.  na  turnusy  rehabilitacyjne  złożono  54  wnioski.   Decyzją  Rady  Powiatu

w  2018  r.  na  dofinansowanie  do  turnusów  rehabilitacyjnych  nie  zostały  przeznaczone  środki 
PFRON i zadanie to nie było zrealizowane.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
Bariery  architektoniczne  to  wszelkie  utrudnienia  występujące  w  budynku  i  w  jego 

najbliższej  okolicy,  które  ze  względu  na  rozwiązania  techniczne,  konstrukcyjne  lub  warunki 
użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
Przez  cały  okres  2018  roku  w  ramach  likwidacji  barier  architektonicznych  wpłynęły
33 wnioski na kwotę 325 867,00 zł. 
Podpisano 22 umowy na  kwotę  104 8050,00 zł,  w tym zrealizowano 17 umów,  a  pięć  osób  
po podpisaniu umów zrezygnowało z  ich realizacji.  Dlatego też wypłacona kwota była  niższa  
od przyznanej i wyniosła 83 784,00 zł. 
Złożone wnioski dotyczyły przede wszystkim przystosowania łazienki do potrzeb osób mających 
trudności w poruszaniu się i zakupu schodołazów. 

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych
Bariery techniczne to przeszkody wynikające z niedostosowania, odpowiednich do rodzaju 

niepełnosprawności,  przedmiotów  lub  urządzeń.  Likwidacja  tej  bariery  powinna  powodować 
sprawniejsze działanie osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej 
funkcjonowanie. O dofinansowanie likwidacji barier technicznych mogły ubiegać się osoby dorosłe 
posiadające  orzeczenie  o  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności,  bądź 
równoważne oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. 
W 2018  r.  złożono  33  wnioski  (w  tym  4  dotyczyły  dzieci)  na  łączną  kwotę  121.323,00  zł.
(w tym 8 744,00 zł. dla dzieci). Wnioski te dotyczyły przede wszystkim dofinansowania do zakupu 
rowerów  trójkołowych,  krzesełek  toaletowych,  ławeczek  i  podnośników  wannowych,  łóżek 
rehabilitacyjnych i wymiany ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe. Podpisano 30 umów 
na kwotę 60 6367,00 zł. (w tym 4 umowy dotyczyły dzieci – 5 875,00 zł.). 
W związku z niższymi kwotami rozliczeniowymi i  rezygnacja jednej osoby z realizacji umowy 
wypłacona kwota dofinansowania była niższa od przyznanej i wyniosła 59 256,00 zł. 

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się
Bariery w komunikowaniu  się  to  ograniczenia  uniemożliwiające lub utrudniające  osobie 

niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji.
W 2018 r. złożono 25 wniosków na kwotę 84 670,00 zł.,  w tym 10 wniosków dzieci na kwotę
45  160,00  zł.  Dotyczyły  one  głównie  dofinansowania  zakupu  sprzętu  komputerowego  
z osprzętem i laptopów, systemów „MÓWIK” wraz z tabletem. O dofinansowanie mogły starać się 
dorosłe  osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności  lub  równoważne  ze  względu  na  dysfunkcję  narządu  wzroku,  słuchu  bądź 
mowy.  Podpisano  13  umów na  kwotę  17  274,00  zł.  (w  tym 5  umów  dzieci  –  7  718,00  zł.). 
Ostatecznie wydatkowano kwotę 16 873,00 zł. (dla dzieci – 7 384,00 zł).

Zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Przedmioty  ortopedyczne  to  sprzęty  niezbędne  osobie  niepełnosprawnej  w  przypadku 

trwałej niepełnosprawności, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego. Są nimi np.: kule, 
protezy kończyn dolnych i górnych, wózki inwalidzkie, obuwie ortopedyczne i inne.
Środki  pomocnicze  to  takie  środki,  które  ułatwiają  w  znacznym  stopniu,  bądź  umożliwiają 
funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym. Są nimi np.: pomoce optyczne 
dla  niedowidzących,  aparaty  słuchowe,  cewniki,  pieluchomajtki,  materace  i  poduszki 
przeciwodleżynowe  itp.
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Jest  to  program  realizowany  przy  współpracy  z  Narodowym  Funduszem  Zdrowia,  tzn.
w części finansowany z środków NFZ. Cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób 
niepełnosprawnych, o czym świadczy liczba korzystających z tej formy pomocy. 
W  2018  r.  z  dofinansowania  skorzystało  815  osób  dorosłych  i  61  dzieci.  Wypłacono  kwotę
986 461,00 zł,  w tym 126 825,00 zł  dla  dzieci.  W przypadku  osób dorosłych  dofinansowanie 
dotyczyło m.in. zakupu aparatów słuchowych, obuwia ortopedycznego, protez piersi, protez ud i 
podudzi.  Pozostałe  przedmioty  ortopedyczne  i  środki  pomocnicze  objęte  dofinansowaniem  to 
pieluchomajtki,  worki  do  zbiórki  moczu,  cewniki,  materace  przeciwodleżynowe.  W przypadku 
dzieci dofinansowanie dotyczyło m.in.:  aparatów słuchowych,  obuwia ortopedycznego, wózków 
inwalidzkich, pionizatorów. Pozostałe to pieluchomajtki i cewniki.

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 

roku w sprawie  określenia  rodzajów zadań  powiatu,  które  mogą  być  finansowane  ze  środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego  mogą  ubiegać  się  indywidualne  osoby  niepełnosprawne  jak  również  osoby 
fizyczne prowadzące  działalność  gospodarczą  i  jednostki  organizacyjne  prowadzące  działalność 
związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej dwóch lat przed dniem 
złożenia wniosku. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i jednostki organizacyjne 
muszą składać wnioski do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji. 
W 2018 r. osoby niepełnosprawne złożyły 9 wniosków na kwotę 27 486,00 zł. Wnioski dotyczyły 
zakupu m.in. roweru stacjonarnego, materaców do ćwiczeń, równoważni a także komputera oraz 
oprogramowania  specjalistycznego.  Podpisano  i  zrealizowano  8  umów  na  kwotę  7 372,00  zł. 
Zrealizowano  również 1  wniosek  Fundacji  Dzierżoniowski  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  w 
Dzierżoniowie. Umowy dotyczyła dofinansowania m.in.: bieżni elektrycznej, roweru stacjonarnego, 
mat do ćwiczeń, steppera, orbitreka. Wysokość wypłaconego dofinansowania wyniosła 4 008,00 zł. 
Do  dnia  30  listopada  2018  r.  wpłynęły  dwa  wnioski:  Szkoły  Podstawowej  z  Oddziałami 
Integracyjnymi  z  Bielawy,  Fundacji  Dzierżoniowski  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku
 z Dzierżoniowa.  Wnioski te będą rozpatrywane w 2019 r. 

Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
Tak  jak  w  przypadku  dofinansowania  do  sprzętu  rehabilitacyjnego  tak

i o dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych mogą ubiegać 
się jednostki organizacyjne działające na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 
dwóch  lat  przed  dniem  złożenia  wniosku.  Wnioski  te  składane  są  do  dnia
30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. 
W  2018  r.  zrealizowano  18  wniosków  złożonych  w  2017  r.,  m.in.  przez  Polski  Związek 
Niewidomych  Koło  w Dzierżoniowie,  Fundacji  Dzierżoniowski  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  
z Dzierżoniowa, Związek Emerytów i Rencistów w Dzierżoniowie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
w Piławie Górnej,  oraz stowarzyszenia:  „Amazonki” i  Polskie  Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną w Dzierżoniowie. Podpisano 18 umów na kwotę 10 000 zł. 
Jedna Fundacja zrezygnowała z realizacji zadania już po podpisaniu umowy, dlatego też ogólnie 
wypłacona kwota to 9 600,00 zł. 

Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
Na  terenie  naszego  powiatu  działają  dwa  Warsztaty  Terapii  Zajęciowej.  Jeden
w  Dzierżoniowie  przy  Polskim  Stowarzyszeniu  na  Rzecz  Osób  z  Niepełnosprawnością 
Intelektualną  dla  50  osób,  drugi  w  Piławie  Górnej  przy  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-
Wychowawczym dla 45 osób. 
W pierwszej połowie 2018 r. miesięczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ wyniósł 1 481,11 
zł.  Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  26  czerwca  2018r.  zmieniającym 
Rozporządzenie  w  sprawie  algorytmu  przekazywania  środków  Państwowego  Funduszu 
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Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym od lipca 2018 
roku  zwiększono  środki  przeznaczone  na  dofinansowanie  pobytu  jednego  uczestnika  w  WTZ  
do kwoty 1 536,67 zł. W związku z tym na działalność obu warsztatów przeznaczono kwotę 1 751 
630,00 zł., z czego 1 576 450,00 zł.  ze środków PFRON i 175 180,00 zł.  ze środków własnych 
Powiatu Dzierżoniowskiego. 
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
maksymalne  dofinansowanie  ze  środków  Funduszu  kosztów  działalności  warsztatów  terapii 
zajęciowej wynosi 90% tych kosztów. Pozostałe koszty działalności warsztatów finansowane są  
z budżetu powiatu.

„AKTYWNY SAMORZĄD”
Program „Aktywny samorząd” ma na celu likwidację  barier  ograniczających społeczne  

i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program podzielony jest na dwa moduły. 
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację zawodową i społeczną, 
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Obszary, zadania, formy i zakres pomocy oraz adresatów w ramach programu przedstawia 
poniższa tabela.    
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Moduły, obszary, zadania, formy, zakres pomocy i adresaci programu „Aktywny samorząd”

 MODUŁY OBSZARY I 
ZADANIA

FORMY i ZAKRES POMOCY ADRESACI

MODUŁ I

Obszar A 1. znaczny  lub  umiarkowany  stopień 
niepełnosprawności  lub  orzeczenie  o 
niepełnosprawności,

2. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej 
lub zatrudnienie,

3. dysfunkcja narządu ruchu

Zadanie 
1

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania 
do posiadanego samochodu

Zadanie 
2

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 2znaczny  lub  umiarkowany  stopień 
niepełnosprawności,

3wiek aktywności zawodowej,
4dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar B 
a) znaczny  stopień  niepełnosprawności  lub 

orzeczenie  
o niepełnosprawności,

b) wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej 
lub zatrudnienie,

c) dysfunkcja  obu  kończyn  górnych  lub  narządu 
wzroku,

Zadanie 
1

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz oprogramowania

Zadanie 
2

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

Obszar C 
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym

 znaczny  stopień  niepełnosprawności  lub 
orzeczenie  
o niepełnosprawności,Zadanie 

2
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Zadanie 
3

Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której 
zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne, tj. protezy, co najmniej na III 
poziomie jakości

 stopień niepełnosprawności,
 wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność 

procesu chorobowego,
 potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania 

uzyskania  zdolności  do  pracy  w  wyniku  wsparcia 
udzielonego  
w programie,

Zadanie 
4

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanej protezy kończyny, w której 
zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne, (co najmniej na III poziomie 
jakości)

Obszar D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie opieki dla osoby 
zależnej

2 znaczny  lub  umiarkowany  stopień 
niepełnosprawności,

3 aktywność zawodowa,
4 pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

MODUŁ II 1. znaczny  lub  umiarkowany  stopień 
niepełnosprawności,

2. nauka w szkole wyższej  lub szkole policealnej 
lub  kolegium  lub  przewód  doktorski  otwarty  poza 
studiami doktoranckimi.
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W  ramach  programu  w  2018  r.  do  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie
i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie złożono:
-  3  wnioski  dotyczące  Modułu  I  Obszar  A  Zadanie  1  (zakup  specjalistycznych  fotelików 
samochodowych  dla  dzieci  i  przystosowanie  posiadanego  samochodu  do  potrzeb  osoby 
poruszającej się na wózku inwalidzkim) – podpisano i zrealizowano 3 umowy; wydatkowana kwota 
to 17 222,50 zł.;
-  5  wniosków  dotyczących  Modułu  I  Obszar  B  Zadanie  1  (zakup  sprzętu  komputerowego)  – 
podpisano i zrealizowano 5 umów; wydatkowana kwota to 20 449,98 zł.;
- 4 wnioski dotyczące Modułu I Obszar C Zadanie 2 (utrzymanie sprawności technicznej wózka 
inwalidzkiego  o  napędzie  elektrycznym)  –  podpisano  i  zrealizowano  4  umowy;  wydatkowana 
kwota to 10 540,00 zł.;
-  1  wniosek  dotyczący  Modułu  I  Obszar  C  Zadanie  3  (zakup  protez  kończyn  dolnych,
w  których  zastosowano  nowoczesne  rozwiązania  techniczne)  –  podpisano  1  umowę;  –  środki 
zostały wypłacone w 2019 r. w wysokości 25.200 zł.;
- 64 wnioski dotyczące Modułu II – podpisano i zrealizowano 60 umów; wydatkowana kwota to 
178 768,00  zł.  Cztery  wnioski  zostały  rozpatrzone  negatywnie  ze  względu  na  niespełnienie 
wymogów formalnych.

Organizowanie i finansowanie pieczy zastępczej w Powiecie Dzierżoniowskim

Rodzinna piecza zastępcza

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i  Ochrony  Zdrowia  zapewnia  opiekę  dzieciom 
pozbawionym opieki rodziców w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

W roku 2018 w Centrum zatrudnionych było 12 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 
w tym 11 koordynatorów w oparciu o umowę o pracę i 1 koordynator na umowę cywilnoprawną 
oraz 6 pracowników socjalnych. Pod opieką koordynatorów oraz pracowników socjalnych w tym 
okresie było 191 rodzin, z czego: 
- 111 spokrewnionych,
- 67 rodzin niezawodowych,
-  4  rodzinnych  domów  dziecka  (w  tym  jedna  w  trakcie  roku  zmieniła  funkcję  na  rodzinę 
zawodową),
- 9 rodzin zawodowych, w tym 3 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego (w tym jedna w trakcie 
roku zmieniła funkcję z rodzinnego domu dziecka na zawodową rodzinę zastępczą).

W  związku  z  powyższym  liczba  małoletnich  objętych  rodzinną  pieczą  zastępczą  na  dzień
31 grudnia 2018 kształtowała się następująco:

Liczbę dzieci 
W rodzinach 
zastępczych 

spokrewnionych

W rodzinach 
zastępczych 

niezawodowych

W rodzinach zastępczych 
zawodowych (w tym 
pełniących funkcję 

pogotowia)

W rodzinnych 
domach dziecka

Ogółem: 120 60 26 (11) 30

W wyniku realizacji  postanowień sądu w danym okresie  sprawozdawczym do wszystkich form 
rodzinnej pieczy zastępczej przybyło  46 małoletnich. Przed ukończeniem 18 roku życia rodzinną 
pieczę zastępczą opuściło 54 dzieci, a po 18 roku życia – 28 osób. 
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W związku z uregulowaną sytuacją  prawną w roku 2018 do ośrodka adopcyjnego zgłoszonych 
zostało  15  dzieci.  2  dzieci  zostało  zakwalifikowanych  do  przysposobienia,  natomiast  3  dzieci 
zostało przysposobionych. W przypadku 5 małoletnich odstąpiono od procedury ze względu na brak 
zgody dziecka na przysposobienie (dzieci powyżej 13 roku życia), w 4 odstąpiono od procedury ze 
względu na  więzi  emocjonalne pomiędzy dziećmi  a  ich obecnymi opiekunami,  w 1 przypadku 
odroczono  kwalifikację  do  przysposobienia  ze  względu  na  więzi  emocjonalne  z  rodzeństwem  
z nieuregulowaną sytuacją prawną. Ponadto 2 dzieci zostało pozostawione po urodzeniu i zostały 
umieszczone pod opieką rodzin preadopcyjnych.

Na funkcjonowanie rodzinnej pieczy zastępczej PCPRiOZ w Dzierżoniowie w 2018 roku 
udzieliło pomocy w formie: 

1. comiesięcznego świadczenia na utrzymanie dziecka – 2 333 986,96 zł, 
2. dodatku wychowawczego – 1 219 983,37 zł, 
3. dodatku z tytułu niepełnosprawności dziecka – 47 149,52 zł,
4. świadczenia „dobry start” – 71 100,00 zł, 
5. świadczeń dla rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i prowadzących rodzinne 

domy  dziecka  (świadczenie  jednorazowe  na  przyjęcie  dziecka,  świadczenie  związane  
z wystąpieniem zdarzeń losowych, dofinansowanie do wypoczynku, środki finansowe na 
utrzymanie lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego, środki finansowe na pokrycie 
kosztów związanych z remontem) – 182 450,03 zł. 

6. kosztów związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza 
naszym powiatem (dzieci,  które przed umieszczeniem w pieczy zastępczej  mieszkały na 
terenie Powiatu Dzierżoniowskiego) – 159 513,54 zł,

7. wynagrodzeń  (wraz  z  pochodnymi)  dla  zawodowych  rodzin  zastępczych,  w  tym  dla 
pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 283 556,13 zł,

8. wynagrodzeń  (wraz  z  pochodnymi)  osób  prowadzących  rodzinne  domy  dziecka  – 
178 393,53 zł,

9. wynagrodzeń  dla  osób  do  pomocy  zatrudnionych  w  rodzinie  zastępczej  zawodowej,
w której  przebywa  więcej  niż  3  dzieci  oraz  w  rodzinnych  domach  dziecka,  w  których 
przebywa więcej niż 4 dzieci – 39 828,50 zł,   

10. wynagrodzeń dla rodzin pomocowych – 1 645,26 zł,
11. pomocy dla  usamodzielnianych  wychowanków rodzin  zastępczych i  rodzinnych domów 

dziecka  (pomoc  na  kontynuowanie  nauki,  pomoc  na  usamodzielnienie,  pomoc  na 
zagospodarowanie) – 199 516,12 zł.

Instytucjonalna piecza zastępcza

Na  terenie  Powiatu  Dzierżoniowskiego  funkcjonuje  Powiatowe  Centrum  Opieki
i Wychowania w Pieszycach. W strukturze Centrum działają 4 placówki, w tym: 
a) Dom Dziecka Nr 1 w Pieszycach – placówka socjalizacyjna dla 30 wychowanków, 
b) Dom Dziecka Nr 2 w Piławie Górnej – placówka socjalizacyjna dla 14 wychowanków, 
c) Dom Dziecka Nr 3 w Piławie Górnej – placówka socjalizacyjna dla 14 wychowanków, 
d) Dom Dziecka Nr 4 w Piławie Górnej – placówka interwencyjna dla 10 wychowanków.

Liczba  wychowanków  na  dzień  31  grudnia  2018  r.,  łącznie  w  placówce  socjalizacyjnej
i interwencyjnej  wyniosła  58 wychowanków.  Łączna liczba  wychowanków,  którzy skorzystali  
z opieki placówki w trakcie całego 2018 r. to 109 dzieci, w tym z placówki socjalizacyjnej 81 dzieci 
i z placówki interwencyjnej 28 wychowanków.
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Natomiast  przeciętna  liczba  wychowanków  przebywających  w  domu  dziecka,  uwzględniając 
wszystkie  dni  roku  kalendarzowego  2018  wyniosła  dla  placówki  socjalizacyjnej  56 dzieci,
a dla placówki interwencyjnej 8 dzieci.

W 2018 roku placówkę opuściło 31 wychowanków:
- powrót do domu rodzinnego – 16 dzieci,
- umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej – 6 dzieci,
- przeniesiono do innej placówki socjalizacyjnej (Dom Dziecka w Opolu) – 1 dziecko,
- usamodzielnienie – 8 wychowanków.

W  Powiatowym  Centrum  Opieki  i  Wychowania  w  Pieszycach  w  dniu  31  grudnia
2018 r. było zatrudnionych 52 osoby, w tym 33 zajmujące się opieką i wychowaniem.

Starosta  ustala  średnie  miesięczne  wydatki  przeznaczone  na  utrzymanie  dziecka  
w placówce opiekuńczo – wychowawczej i przekazuje do właściwego wojewody w celu ogłoszenia 
w dzienniku urzędowym. W styczniu i lutym 2018 r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na 
utrzymanie  dziecka  w  Powiatowym  Centrum  Opieki  i  Wychowania  
w Pieszycach wyniosły 4 522,55 zł natomiast od marca 4 237,63 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
osoba  usamodzielniana  zostaje  objęta  pomocą,  mającą  na  celu  jej  życiowe  usamodzielnienie  
i integrację ze środowiskiem poprzez:
pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,
pomoc na zagospodarowanie,
pomoc pieniężną na usamodzielnienie,
pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia,
pomoc prawną i psychologiczną.

Na  pomoc  dla  usamodzielnianych  wychowanków  placówki  opiekuńczo-wychowawczej 
wydatkowano odpowiednio: 
1) pomoc na kontynuowanie nauki dla 25 osób pełnoletnich wychowanków - 93 489,00 zł,
2) pomoc na usamodzielnienie dla 6 pełnoletnich wychowanków - 35 074,00 zł,
3) pomoc  na  zagospodarowanie  dla  9  pełnoletnich  wychowanków  -  44  350,00  zł.

Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla osób tworzących pieczę zastępczą

W  celu  podnoszenia  kwalifikacji  istniejących  rodzin  zastępczych  PCPRiOZ  prowadzi 
warsztaty  doszkalające  i  grupy  wsparcia  dla  rodzin  zastępczych  mające  na  celu  wzmocnienie 
kompetencji  rodzin  zastępczych,  a  także  przeciwdziałanie  zjawisku  wypalenia  zawodowego. 
Zajęcia te odbywają się razw miesiącu i są prowadzone przez psychologów. Dodatkowo rodziny 
zastępcze, dzieci przebywające w pieczy zastępczej oraz usamodzielniani wychowankowie pieczy 
zastępczej  mają  możliwość  skorzystania  z  porad  prawnych
 i pedagogicznych. W 2018 roku objęto wsparciem psychologicznym łącznie 154 osoby.
W roku sprawozdawczym:
-  sporządzono  109  diagnoz  psychologicznych  dzieci  znajdujących  się  w  pieczy  zastępczej,
- przeprowadzono 200 indywidualnych konsultacji psychologicznych z dziećmi znajdującymi się  
w pieczy zastępczej,
- przeprowadzono 13 konsultacji psychologicznych dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej  
z ich rodzicami zastępczymi,
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- przeprowadzono 32 konsultacje psychologiczne z rodzicami zastępczymi,
- przeprowadzono 5 konsultacji psychologicznych z rodzicami biologicznymi dzieci znajdujących 
się w pieczy zastępczej,
- przeprowadzono 1 konsultację rodzica zastępczego z rodziną biologiczną, 
- przeprowadzono 6 konsultacji psychologicznych dzieci biologicznych rodzin zastępczych,
- przeprowadzono 1 konsultację dziecka z rodziną biologiczną (rodzeństwo),
- przeprowadzono 1 konsultację dziecka z rodziną biologiczną (babcia).
W roku 2018 dwie rodziny zastępcze skorzystały z pomocy prawnej oferowanej przez Centrum. 

Tworzenie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  
w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w roku 2018 prowadziło zajęcia 
w ramach „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 
2017-2021”.  Naczelnym  celem  programu:  jest  redukcja  zachowań  przemocowych  u  jego 
uczestników,  kształtowanie  postaw  partnerstwa,  szacunku  i  odpowiedzialności  wobec  partnera, 
dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych oraz odpowiedzialności za popełnione czyny. W 2018 r. 
w programie uczestniczyło 7 osób. Spotkania odbywały się w formie warsztatów (15 spotkań po 
4 godziny), jak również spotkań indywidualnych (10 godzin).

a.  Kształtowanie  kompetencji  opiekuńczo-wychowawczych  rodziców  wykazujących 
bezradność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

W Powiatowym centrum Pomocy Rodziny i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie w 2018 roku 
prowadzone  były  treningi  kompetencji  rodzicielskich  w  ramach  „Powiatowego  programu 
profilaktycznego  w  zakresie  promowania  i  wdrażania  prawidłowych  metod  wychowawczych  
w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017 – 2021”.

Głównym  celem  programu:  jest ograniczenie  problemu  przemocy  i  skutków  stosowania 
przemocy  poprzez  prowadzenie  działań  profilaktycznych  mających  na  celu  udzielenie 
specjalistycznej  pomocy,  zwłaszcza  w  zakresie  promowania  i  wdrażania  prawidłowych  metod 
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Adresatami 
programu: osoby o obniżonych kompetencjach wychowawczych i niezaradne życiowo.

Podczas  spotkań  indywidualnych  przeprowadzane  jest  rozpoznanie  i  analiza  sytuacji 
rodzinnej, związanej ze stosowaniem przemocy przez uczestnika, wywiad, diagnoza postaw wobec 
przemocy  oraz  przejawianych  kompetencji  rodzicielskich.  Podczas  spotkań  grupowych  do 
głównych  form  pracy  należą:  praca  warsztatowa  (przeprowadzenie  treningów
 i praktycznych ćwiczeń celem nabywania właściwych postaw rodzicielskich), praca analityczna 
dotycząca własnych zachowań, projekcja filmów, studium przypadków oraz mini-wykłady.

W 2018 r. zrealizowano dwie edycje programu. Spotkania odbywały się w formie warsztatów 
(15  spotkań  po  3  godziny)  jak  również  spotkań  indywidualnych  (20  godzin).  W  programie 
uczestniczyły 23 osoby. 
b. Pomoc społeczna na poziomie gminnym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Praca socjalna z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz zagrożonych 
wykluczeniem społecznym polega na określeniu błędów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, 
wydolności  opiekuńczo-wychowawczej,  zaniedbań  względem  dzieci,  ocenie  sytuacji  dziecka  
w rodzinie, środowisku szkolnym i rówieśniczym oraz ocenie stopnia zagrożenia wykluczeniem 
społecznym.

Prowadzenie  z  rodzinami  środowiskowej  pracy  socjalnej  ma  na  celu  pomoc  i  wsparcie 
w przezwyciężaniu  i  niwelowaniu  już  istniejących  deficytów,  zaniedbań  i  problemów. 
Przeciwdziała powstawaniu, czy pogłębianiu się demoralizacji i patologizacji życia całej rodziny 
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i  poszczególnych jej  członków, co w rezultacie ma doprowadzić do utrzymania dziecka w jego 
rodzinie naturalnej oraz niwelowaniu różnic społecznych pomiędzy mieszkańcami. 

Praca  socjalna  prowadzona  jest  we  współpracy  z  instytucjami  działającymi
w środowisku lokalnym, w tym w szczególności ze szkołami, placówkami służby zdrowia, sądami 
i ośrodkami pomocy społecznej.

Główne  cele  pomocy  społecznej  wskazane  przez  ustawodawcę  to:  wspieranie  osób
i  rodzin  w  wysiłkach  zmierzających  do  zaspokojenia  niezbędnych  potrzeb  życiowych
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, zapewnienie dochodu 
na  poziomie  interwencji  socjalnej,  zapewnienie  profesjonalnej  pomocy  osobom  dotkniętym 
skutkom  patologii  społecznej,  w  tym  przemocą  w  rodzinie,  integracja  ze  środowiskiem  osób 
wykluczonych społecznie, stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb.
Gminy w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zrealizowały następujące 
zadania:

Gmina Miejska Dzierżoniów – w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w 2018 roku 
zatrudnionych  było  2  asystentów  rodziny.  Prowadzili  oni  pracę  z  42  rodzinami.  Gmina 
partycypowała w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej tj. w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych  w  wysokości  227 026,00  zł  oraz  w  rodzinach  zastępczych  w  wysokości 
159 023,31 zł. W ramach pomocy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej udzielono 302 porady 
dla osób potrzebujących wsparcia. Dodatkowo w ramach grup wsparcia i grup samopomocowych 
w zajęciach brało udział 18 osób. 117 osób brało udział w programach wspierających rodziców.  
241 osób było objętych usługami opiekuńczymi, w tym usługami specjalistycznymi w środowisku 
domowym.  Ośrodek  w roku 2018  prowadził  147  postępowań  w ramach  „Niebieskiej  Karty”.  
147 rodzin było objętych wsparciem specjalistycznym w związku z przemocą domową. Ogólnym 
wsparciem w związku  z  przemocą  w rodzinie  objętych  było  406 osób.  Dla  osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym OPS w 2018 roku nie prowadził żadnego programu finansowanego ze 
środków zewnętrznych.  Na terenie  miasta  działają  cztery placówki wsparcia  dziennego – OIK, 
TPD, Środowiskowy Dom Samopomocy i Dzienny Dom Senior+.

Gmina Wiejska Dzierżoniów – w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w 2018 roku 
zatrudniony był  1  asystent  rodziny.  Przez cały rok prowadził  on pracę łącznie z  13 rodzinami. 
Gmina partycypowała w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
oraz  rodzinach  zastępczych  w  łącznej  wysokości  72 645,06  zł.  W  ramach  pomocy  prawnej, 
psychologicznej  i  pedagogicznej  nie  została  udzielona  żadna  porada.
W roku  2018  nie  były  organizowane  grupy  wsparcia  i  grupy  samopomocowe  oraz  programy 
wspierające  rodziców.  24  osoby  były  objęte  usługami  opiekuńczymi,  w  tym  usługami 
specjalistycznymi w środowisku domowym. Ośrodek w roku 2018 prowadził  35 postępowań w 
ramach „Niebieskiej Karty”. Wsparciem specjalistycznym w związku z przemocą domową objętych 
było 35 osób. Ogólnym wsparciem w związku z przemocą w rodzinie objętych było 35 osób. GOPS 
w Dzierżoniowie  w  okresie  sprawozdawczym  nie  prowadził  placówki  wsparcia  dziennego  dla 
dzieci  oraz  nie  realizował  programu  dla  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym 
finansowanego ze środków zewnętrznych.

Gmina Bielawa – w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie w 2018 roku zatrudnionych było  
3 asystentów rodziny. Prowadzili oni pracę z 67 rodzinami. 150 osób oczekiwało lub korzystało  
z pomocy instytucjonalnej przeznaczonej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Gmina 
partycypowała  w  kosztach  utrzymania  dzieci  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  oraz 
rodzinach  zastępczych  w  łącznej  wysokości  686 344,10  zł.  W  ramach  pomocy  prawnej, 
psychologicznej i pedagogicznej dla osób potrzebujących wsparcia udzielono 540 porad. W roku 
2018 nie  były organizowane grupy wsparcia  i  grupy samopomocowe,  natomiast  31 osób brało 
udział w programach wspierających rodziców. 229 osób było objętych usługami opiekuńczymi,  
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w tym usługami specjalistycznymi w środowisku domowym. Ośrodek w roku 2018 prowadził 127 
postępowań  w  ramach  „Niebieskiej  Karty”.  50  osób  bądź  rodzin   było  objętych  wsparciem 
specjalistycznym w związku z przemocą domową. Ogólnym wsparciem w związku z przemocą  
w rodzinie objętych było 50 osób. OPS w Bielawie prowadzi jedną placówkę wsparcia dziennego. 
W  2018  roku  nie  realizowano  programu  dla  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym 
finansowanego ze środków zewnętrznych.

Gmina Niemcza  –  w Ośrodku  Pomocy Społecznej  w Niemczy w 2018  roku  zatrudniony był
1  asystent  rodziny.  Prowadził  on  pracę  z  14  rodzinami.  Nikt  nie  oczekiwał  oraz  nie  korzystał
z pomocy instytucjonalnej przeznaczonej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Gmina 
partycypowała  w  kosztach  utrzymania  dzieci  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  oraz 
rodzinach  zastępczych  w  łącznej  wysokości  112 059,55  zł.  W  ramach  pomocy  prawnej, 
psychologicznej i pedagogicznej dla osób potrzebujących wsparcia udzielono łącznie 67 porad.  
W roku  2018  nie  były  organizowane  grupy  wsparcia  i  grupy  samopomocowe  oraz  programy 
wspierające  rodziców.  18  osób  było  objętych  usługami  opiekuńczymi,  w  tym  usługami 
specjalistycznymi  w  środowisku  domowym.  Ośrodek  w roku  2018  prowadził  12  postępowań  
w ramach „Niebieskiej Karty”. Żadna osoba nie była objęta wsparciem specjalistycznym w związku 
z przemocą domową. Ogólnym wsparciemw związku z przemocą w rodzinie objętych było 5 osób. 
W gminie prowadzone są 3 placówki wsparcia dziennego, z opieki, których korzysta 95 dzieci.

Gmina  Piława  Górna  – w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Piławie  Górnej  w  2018  roku 
zatrudniony był  1 asystent rodziny. Prowadził  on pracę z 13 rodzinami.  Gmina partycypowała  
w  kosztach  utrzymania  dzieci  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  oraz  rodzinach 
zastępczych  w łącznej  wysokości  186 170,86 zł.  Nie  udzielano  porad  dla  osób potrzebujących 
wsparcia  w  ramach  pomocy  prawnej,  psychologicznej  i  pedagogicznej.
W roku  2018  nie  były  organizowane  grupy  wsparcia  i  grupy  samopomocowe  oraz  programy 
wspierające  rodziców.  2  osoby  były  objęte  usługami  opiekuńczymi,  w  tym  usługami 
specjalistycznymi  w  środowisku  domowym.  Ośrodek  w  roku  2018  prowadził  11  postępowań
w  ramach  „Niebieskiej  Karty”.  Nikt  nie  był  objęty  wsparciem  specjalistycznym  w  związku
z przemocą domową. OPS w Piławie Górnej prowadzi 1 placówkę wsparcia dziennego – Klub 
SENIOR+.  Ośrodek nie  realizował  programu dla  osób zagrożonych  wykluczeniem społecznym 
finansowanego ze środków zewnętrznych.

Gmina Pieszyce – w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Pieszycach w 2018 roku zatrudniony był
1  asystent  rodziny.  Prowadził  on  pracę  z  11  rodzinami. Gmina  partycypowała  w  kosztach 
utrzymania  dzieci  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  oraz  rodzinach  zastępczych
w  łącznej  wysokości  72 780,59  zł.  W  ramach  pomocy  prawnej,  psychologicznej
i pedagogicznej dla osób potrzebujących wsparcia udzielono 32 porady psychologiczne, natomiast 
porady prawne prowadzone były w punkcie nieodpłatnych porad prawnych. W roku 2018 nie były 
organizowane  grupy  wsparcia  i  grupy  samopomocowe  oraz  programy  wspierające  rodziców.  
34 osoby były objęte usługami opiekuńczymi, w tym usługami specjalistycznymi w środowisku 
domowym.  Ośrodek w roku 2018 prowadził  34  postępowania  w ramach „Niebieskiej  Karty”.  
119 osób (34 rodziny) było objętych wsparciem specjalistycznym w związku z przemocą domową. 
Ogólnym wsparciem w związku z przemocą w rodzinie objętych było 119 osób. OPS w Pieszycach 
prowadzi jedną placówkę wsparcia dziennego dla dzieci, z której korzysta 30 małoletnich. Ośrodek 
nie  realizował  programu  dla  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  finansowanego  ze 
środków zewnętrznych. 

Gmina  Łagiewniki  – w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Gminie  Łagiewniki  w  2018  roku 
zatrudniony był  1 asystent rodziny. Prowadził  on pracę z 10 rodzinami.  Gmina partycypowała  
w  kosztach  utrzymania  dzieci  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  oraz  rodzinach 
zastępczych w łącznej wysokości 65 135,00 zł. Nie udzielano pomocy prawnej, psychologicznej  
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i  pedagogicznej  osobom potrzebującym wsparcia.  Nie  odbywały  się  spotkania  w ramach  grup 
wsparcia i grup samopomocowych oraz w ramach programów wspierających rodziców. 8 osób było 
objętych usługami  opiekuńczymi,  w tym usługami  specjalistycznymi  w środowisku domowym. 
Ośrodek w roku 2018 prowadził 20 postępowań w ramach „Niebieskiej Karty”. Żaden mieszkaniec 
gminy  nie  był  objęty  wsparciem  specjalistycznym  w  związku  z  przemocą  domową.  GOPS  
w Łagiewnikach prowadzi 11 świetlic z elementami socjoterapii jako placówki wsparcia dziennego 
oraz Klub Seniora znajdujący się w strukturze Gminy. Ośrodek nie realizował programu dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym finansowanego ze środków zewnętrznych. 

W każdej  Gminie  powołany jest  Zespół  Interdyscyplinarny,  którego  koordynatorem jest 
OPS/GOPS. Co najmniej raz na kwartał odbywają się posiedzenia Zespołu, w których udział biorą 
przedstawiciele szkół,  Sądu, Policji,  przychodni oraz instytucji z terenu Powiatu. Żadna z gmin 
Powiatu  Dzierżoniowskiego  nie  miała  w  roku  2018  podpisanych  umów
z  rodzinami  wspierającymi.  Gminy  realizują  „Gminne  Programy  przeciwdziałania  przemocy  
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie” oraz „Gminne Programy wspierania rodziny”.
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PRIORYTET II Aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

1. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Dzierżoniowskim

Lp. Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Z ogółem zamieszkali na 

wsi
Z ogółem z prawem do 

zasiłku
Razem Kobiety Razem Kobiety

a)
Bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy w roku 2018 4776 2388 942 471 1033 591

z tego 
po raz pierwszy 584 310 153 89 119 73
po raz kolejny 4192 2078 789 382 914 518

b)

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w roku 2018 5145 2635 996 505
podjęcie pracy 2624 1427 545 285

z tego
z przyczyn

Niesubsydiowanej 2146 1197 418 227

w tym
Podjęcie działalności gospodarczej 63 20 20 6

c) Pracy sezonowej 0 0 0 0

d)
Subsydiowanej 478 230 127 58

z tego

Prac interwencyjnych 171 94 37 24
e) Robót publicznych 94 28 44 10
f) Podjęcia działalności gospodarczej 76 39 13 7
g) W tym w ramach bonu na zasiedlenie 2 2 0 0

h)
Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia 
bezrobotnego

46 19 12 5

i)
Podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na 
zasiedlenie

13 5 1 1

j) Podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0
k) Podjęcie pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0
l) Podjęcie pracy w ramach grantu na telepracę 0 0 0 0
m) Podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezp. Społeczne 2 1 1 0

n)
Podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za 
zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia

0 0 0 0

o) Inne 76 44 19 11
p) Rozpoczęcie szkolenia 37 9 5 3
q) W tym w ramach bonu szkoleniowego 3 1 0 0
r) Rozpoczęcie stażu 163 122 35 27
s) W tym w ramach bonu stażowego 0 0 0 0
t) Rozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0

u) Rozpoczęcie prac społecznie użytecznych 0 0 0 0

v) W tym w ramach PAI 0 0 0 0
w) Skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań 

aktywizacyjnych
0 0 0 0
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x)
Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej 
pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI

315 115 54 20

y) Odmowa ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0
z) Niepotwierdzenie gotowości do pracy 1107 463 194 79
aa) Dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 474 300 74 50
bb) Podjęcie nauki 4 3 2 1
cc) Osiągnięcie wieku emerytalnego 60 35 10 4
dd) Nabycia praw emerytalnych lub rentowych 26 8 3 0
ee) Nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 82 41 12 4
ff) Innych 253 112 62 32
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Forma aktywizacji zawodowej Liczbę osób niepełnosprawnych
Liczbę osób które w wyniku aktywizacji w 
ramach danej formy podjęły zatrudnienie

Uwagi

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
POWER 0
RPO WD 3
PFRON 0
FP 0
OGÓŁEM 3

refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego*
POWER 0 0
RPO WD 0 0
PFRON 0
FP 3 3
OGÓŁEM 3+3

prace na zasadach robót publicznych dla bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi
POWER 0 0
RPO WD 0 0
PFRON 0 0
FP 0 0
OGÓŁEM 0 0  

roboty publiczne
POWER 0 0
RPO WD 0 0
PFRON 0 0

FP 16+16

OGÓŁEM 16 16

prace interwencyjne
POWER 0 0
RPO WD 11 11
PFRON 0 0
FP 5+5

OGÓŁEM  16 16
prace społecznie użyteczne

POWER 0 0
RPO WD 0 0
PFRON 0 0
FP 0 0
OGÓŁEM 0
staż 4  
POWER 4 6
RPO WD 8 0

48



PFRON 2 2
FP 2+2
OGÓŁEM 16 12
bon na zasiedlenie  
POWER 1 1
RPO WD 0 0
PFRON 0 0
FP 0 0
OGÓŁEM 1 1  

bon stażowy
POWER 0 0
RPO WD 0 0
PFRON 0 0
FP 0
OGÓŁEM 0 0  
bon zatrudnieniowy
POWER 0 0
RPO WD 0 0
PFRON 0 0
FP 0 0
OGÓŁEM 0 0

bon szkoleniowy*
POWER 0 0
RPO WD 0 0
PFRON 0 0
FP 0 0
OGÓŁEM 0 0

szkolenia indywidualne*
POWER 0 0
RPO WD 0 0
PFRON 0 0
FP 0 0
OGÓŁEM 0 0

szkolenia grupowe*
POWER 0 0
RPO WD 3 3
PFRON 0 0

FP 0 0

OGÓŁEM  3 3
przygotowanie zawodowe

POWER 0 0
RPO WD 0 0
PFRON 0 0
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FP 0 0
OGÓŁEM  0 0  

grupowe porady zawodowe-bezkosztowe
POWER 0 0
RPO WD 0 0
PFRON 0 0
FP 0 0

OGÓŁEM 17 3

indywidualne porady zawodowe
POWER 0 0
RPO WD 0 0
PFRON 0 0
FP 0 0
OGÓŁEM 4 2

grupowa informacja zawodowa
POWER 0 0
RPO WD 0 0
PFRON 0 0
FP 0 0
OGÓŁEM 4 0
Inne: - -
giełdy pracy 30
spotkania informacyjne dla pracodawców 2
pośrednictwo pracy 667 skierowań do pracy – 35 osób zatrudnionych (w tym skierowania na giełdy)

*Liczba zorganizowanych szkoleń zawodowych:
10 w tym 3 szkolenia grupowe, 4 
szkolenia indywidualne, 2 szkolenia 
w ramach bonów.

Liczba osób które ukończyło szkolenia: 42

Liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w 2018 r.
w stażu, robotach publicznych, pracach interwencyjnych, 
pracach społecznie użytecznych, bonach: zasiedleniowym, 
zatrudnieniowym, stażowym
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PRIORYTET III 
Poprawa stanu zdrowia mieszkańców oraz zwiększenie dostępu do usług specjalistycznych

1. Promocja zdrowia

W 2018 roku dwa programy polityki zdrowotnej  zostały ogłoszone przez Zarząd Powiatu: 
„Profilaktyka chorób tarczycy – badania przesiewowe” oraz „Profilaktyka chorób zakrzepowych 
układu  żylnego  kończyn  dolnych  –  badania  przesiewowe.”  Mimo  ogłoszenia  programów  do 
konkursu nie przystąpił żaden zainteresowany podmiot leczniczy. W związku z tym Zarząd Powiatu 
na wniosek Komisji konkursowej zdecydował, aby w 2018 roku nie ogłaszać ponownego konkursu.

W NZOZ Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie Sp. z o.o. w 2018 r. realizowana była 
kampania informacyjna dotycząca praw pacjenta w zakresie korzystania z izby przyjęć oraz nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej. Ponadto w Szpitalu Powiatowym były realizowane comiesięczne 
spotkania  informacyjne  z  przyszłymi  rodzicami  zainteresowanymi  porodem  w  szpitalu  
w Dzierżoniowie. Odbył się także wykład Psychologa/Pełnomocnika Praw Pacjenta NZOZ Szpitala 
Powiatowego  w  Dzierżoniowie  Sp.  z  o.o.  podczas  konferencji  organizowanej  dla  seniorów  
pt.:  „Senior  w świecie  praw pacjenta”.  Szpital  pozyskał  również Kartę  Praw Pacjenta napisaną 
alfabetem Braille’a.

W ramach dostosowania placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych (likwidacja barier 
architektonicznych  –  wykonane  remonty,  ulepszenia)  w  NZOZ  Szpitalu  Powiatowym  
w  Dzierżoniowie  Sp.  z  o.o.  w  2018  roku  zostało  zakończone  przedsięwzięcie  polegające  na 
wyremontowaniu i dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych oddziału pediatrycznego oraz 
pracowni Tomografii Komputerowej oraz pracowni RTG. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i  Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie realizowało 
program profilaktyki wad wzroku „Zobacz lepszą przyszłość”.  Nawiązanie współpracy z Grupą 
Essilor  oraz  Fundacją  „Vision  for  life”  -  organizatorami  programu.  Przeprowadzono  badania 
przesiewowe wad wzroku wśród dzieci z rodzin zastępczych. Sfinansowano zakup okularów dla 
dzieci z wadą wzroku.  

2. Realizacja i wspieranie programów edukacyjno-profilaktycznych
Dom  Pomocy  Społecznej  w  Bielawie  z  filią  w  Niemczy  w  ramach  zadania 

„Przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  i  izolacji  społecznej”  zorganizował  z  udziałem 
mieszkańców  Powiatu  łącznie  80  różnego  rodzaju  imprez  integracyjnych,  spotkań  konkursów, 
warsztatów  itp.,  w  tym  19  w  Bielawie  i  61  w  Niemczy.  Dodatkowo  pracownicy
DPS w ramach zadania „Systematyczne podnoszenie jakości usług w DPS poprzez szkolenie kadry 
zajmującej  się  opieką  nad  osobami  niepełnosprawnymi”  uczestniczyli  w  następujących 
szkoleniach:- „Obowiązki pracownika pierwszego kontaktu w realizacji potrzeb mieszkańca domu 
pomocy  społecznej  oraz  poszanowanie  jego  praw”  –  24  osoby,
- „Metody pracy z mieszkańcami – sposoby łagodzenia stresu adaptacyjnego u nowo przybyłych 
mieszkańców” – 40 osób,
- „Praca zespołowa – jej rola i efekty w opiece nad seniorem” – 25 osób,
-  „Wspieranie  komunikacji  i  przeciwdziałania  sytuacjom  konfliktowym  w  instytucjach  opieki 
długoterminowej” – 1 osoba, 
-  „Mieszkaniec  Domu  Pomocy  Społecznej  2018  –  zmiany  w  przepisach  prawa  i  kwestie 
problematyczne” – 2 osoby, 
- „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w domach pomocy społecznej” – 2 osoby.
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Powiatowe  Centrum  Poradnictwa  Psychologiczno-Pedagogicznego  i  Doradztwa 
Edukacyjnego  w  Dzierżoniowie  realizowało  w  ramach  oferty  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej  terapię  dla  dzieci  z  dysfunkcjami  wzroku,  słuchu  ze  sprzężeniem 
niepełnosprawności,  opóźnionych i  zaburzonych rozwojem psychomotorycznym,  w tym dzieci  
z  opiniami  o  potrzebie  wczesnego  wspomagania.  Terapie  były  realizowane  wśród  dzieci  
i młodzieży z dysfunkcjami o zaburzonym rozwoju w wieku od urodzenia do ukończenia szkoły 
poprzez ich udział w:
a) treningu umiejętności społecznych – 19 osób,
b) ergoterapii – 2 osoby,
c) Biofeedback – 35 osób,
d) psychomotoryce – 6 osób,
e) metodzie dobrego startu – 12 osób,
f) terapii ręki – 7 osób,
g) terapii integracji sensorycznej – 23 osoby,
h) terapii korekcyjno-kompensacyjnej – 63 osoby,
i) terapii logopedycznej – 291 osób,
j) terapii psychologicznej – 69 osób,
k) terapii Metodą Warnkego – 16 osób,
l) kinezjologii edukacyjnej – 3 osoby,
m) arteterapii – 4 osoby,
n) terapii funkcji wykonawczych – 11 osób,
o) sensoplastyki – 14 osób,
p) socjoterapii – 28 osób,
q) dogoterapii – 37 osób,
r) porady i konsultacje – 360 osób,
s) zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – 56 osób.

3. Propagowanie zdrowego stylu życia
W szkołach ponadpodstawowych (i dotychczasowych ponadgimnazjalnych) 

funkcjonujących na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego przez cały rok szkolny były prowadzone 
działania, akcje, kampanie, prelekcje i spotkania dotyczące zdrowego trybu życia. Uczniowie 
podczas zorganizowanych spotkań mogli uzyskać informację o promocji zdrowego stylu życia oraz 
ochrony przed zagrożeniami XXI wieku m.in.:

Żywienie człowieka, jako klucz do zdrowia – promowanie zdrowej żywności, zdobywanie wiedzy 
o zdrowym trybie życia:
- udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich  „SMAKI REGIONÓW”
-  wykład  Marcina  Kempczyńskiego,  nauczyciela  wychowania  fizycznego,  na  temat  zdrowego 
odżywiania,
- Powiatowy Konkurs Stołów Świątecznych.

Edukacja zdrowotna uczniów poprzez udział w różnorodnych programach profilaktyki zdrowia:
-  projekt  pt.  „porozmawiajmy  o  zdrowiu”  –  realizowany  przez  Stowarzyszenie  Przyjaciół 
Dzierżoniowskiego Ekonomika, a współfinansowany ze środków powiatu dzierżoniowskiego,
- Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS „HIV to nie dla mnie”,
- Dzień dawcy szpiku, 
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- akcja “Jabłko zamiast papierosa” z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu,spotkanie 
dot. „Profilaktyki zaburzeń nastroju w okresie dorastania” prowadzone przez p. Michała Pozdała.

Ruch – akcje sportowe, wycieczki:
- Dzień Sportu,
- Szkolny Dzień Sportu połączony z obchodami 100-lecia niepodległości Polski, 
- coroczne Święto Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego poświęcone igrzyskom 
olimpijskim, 
- XIII Specjalna Olimpiada Sportowa zorganizowana przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczy w Dzierżoniowie, 
- udział uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie
w Mistrzostwach Dolnego Śląska Szkół Specjalnych w Lekkiej Atletyce "Sprawni Razem".

Zachęcanie uczniów do różnorodnych aktywnych form spędzania  wolnego czasu:
- projekt Erasmus, 
- uczestnictwo w uroczystości otwarcia pierwszej na Ukrainie „Szkoły Słonecznej”, uruchomionej 
w Collegu Zawodowym w Kijowie, 
- wolontariusze z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie złożyli wizytę 
pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Bielawie przy ul. S. Żeromskiego 2,  
- wycieczka do biogazowni w Łagiewnikach oraz zakładu produkcji pelletu w Burkatowie, 
- coroczny piknik „Bielawa Twój Dom”.
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4.9 REALIZACJA DZIAŁAŃ PRZEPROWADZONYCH W RAMACH 
„PROGRAMU ZDROWOTNEGO POWIATU 
DZIERŻONIOWSKIEGO NA LATA 2018-2025” W 2018 ROKU 

„Program Zdrowotny Powiatu  Dzierżoniowskiego na lata  2018 – 2025”  
zwany dalej Programem, został przyjęty uchwałą nr XXXIX/247/18 Rady  
Powiatu Dzierżoniowskiego w dniu 30 stycznia 2018 r. 

Głównym celem Programu  jest  poprawa  stanu  zdrowia  mieszkańców powiatu  i  zmiana 
świadomości zdrowotnej. 

Cele szczegółowe natomiast obejmują: 
1. Podejmowanie  działań  z  zakresu  profilaktyki,  promocji  i  edukacji  zdrowotnej  na rzecz  

poprawy zdrowia mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego,
2. Profilaktyka chorób układu krążenia i zwiększenie skuteczności ich wykrywania u osób  

należących do grup ryzyka,
3. Profilaktyka chorób nowotworowych i zwiększenie skuteczności ich wczesnego wykrywa-

nia,
4. Zmniejszenie  częstości  występowania  urazów  powstałych  w  wyniku  wypadków  oraz  

upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
5. Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom,
6. Profilaktyka  –  wczesne  wykrywanie  i  zapobieganie  powikłaniom  wybranych  chorób  

społecznych i cywilizacyjnych (m.in. cukrzyca, choroby układu oddechowego, otyłość),
7. Wspieranie zdrowia fizycznego i psychofizycznego oraz zapobieganie otyłości wśród dzieci, 

młodzieży oraz osób starszych oraz zapobieganie innym najczęstszym problemom zdrowot-
nym,

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

9. Poprawa  infrastruktury  dostępnej  dla  ruchu  pieszego  i  rowerowego  oraz  związanej  
z wszelką aktywnością fizyczną,

10. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego,
11. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

Adresatami  Programu są  mieszkańcy Powiatu  Dzierżoniowskiego m.in.  uczniowie  szkół 
podstawowych i ponadgimnazjalnych i ich rodzice, seniorzy oraz osoby niepełnosprawne. Program 
jest  realizowany  przez  szerokie  grono  realizatorów,  w  tym  w  szczególności  przez  powiatowe 
jednostki  organizacyjne  tj.  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i  Ochrony  Zdrowia  
w  Dzierżoniowie  (PCPRiOZ),  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Bielawie  (DPS),  Zarząd  Dróg 
Powiatowych  w  Dzierżoniowie  (ZDP),  Powiatowe  Centrum  Poradnictwa  Psychologiczno  – 
Pedagogicznego  i  Doradztwa  Edukacyjnego  w  Dzierżoniowie  (PCPPPiDE),  Powiatową  Stacje 
Sanitarno – Epidemiologiczną w Dzierżoniowie (PSSE), gminne i powiatowe jednostki oświatowe, 
organizacje pozarządowe zrzeszające osoby niepełnosprawne i podmioty lecznicze.       
W ramach celów szczegółowych podejmowano liczne działania, których realizacja została 
przedstawiona poniżej:
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  Realizator Nazwa działania
Liczba 
działań

Liczba 
odbiorców

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

Działanie 1. 
Organizacja 
kampanii 
społecznych, 
konferencji i innych 
wydarzeń 
dotyczących 
profilaktyki, 
promocji i edukacji 
zdrowotnej.

- PCPPPiDE Konferencja dla dyrektorów, pedagogów
 i psychologów szkolnych oraz pielęgniarek 
szkolnych dot. opieki i wychowania w środowisku 
nauczania „Zdrowy styl życia i prawidłowe 
odżywianie dzieci i młodzieży”.

1 82

- szkoły ponadgimnazjalne: 
„Walka ze stresem” – szkolenia, konsultacje, 
współpraca z pedagogiem i pielęgniarką szkolną.

„Trening radzenia sobie z agresją
 i autoagresją dzieci i młodzieży” – psycholog 
szkolny.

Warsztaty z cyberprzemocy, stop uzależnieniom, 
przemoc wirtualna, projekcja filmu.

Organizacja XI szkolnych obchodów „Dnia Praw 
Człowieka”.

Program wychowawczo – profilaktyczny
Program prozdrowotny „Promocja Zdrowia”
Program profilaktyczny „Wolność Wyboru.” 

2

1

11

1

cały rok
cały rok
cały rok

120

8

180

80

170
170
170

podstawowe: 
Kampanie, akcje, działania, zajęcia, lekcje dot. 
zdrowego odżywiania się i zdrowego stylu życia 
(m.in. „Śniadanie daje moc”, „Jem zdrowo – 
kolorowo”, „Szkolny dzień zdrowia”, „Pij wodę”), 
gazetki informacyjne, pikniki rodzinne promujące 
zdrowy styl życia poprzez sport i zabawę, 
konkursy plastyczne. 

Działania dot. profilaktyki, promocji
 i edukacji zdrowotnej  m.in. „Zdrowy uśmiech”, 
badanie wzroku, „Higiena okresu dojrzewania”, 
„Dzień promocji zdrowia”, zapobieganie 
próchnicy, program profilaktyczny dla dziewcząt 
„Między nami kobietami”.

Wykrywanie wad postawy.

Konferencja „Zdrowy styl życia”.

94

27

1

1

6049

3199

45

60
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specjalne: 
Konferencja dla rodziców i specjalistów – 
„Światowy dzień Świadomości Autyzmu”.

1 60

- NZOZ 
Przychodnia 
Rodzinna 
„Familia” w 
Piławie 
Górnej

Akcje edukacyjne – ulotki propagujące zdrowy 
tryb życia.

cały rok podmiot nie 
prowadzi 
statystyk

Działanie 2. 
Organizacja imprez 
plenerowych o 
charakterze 
sportowym i 
prozdrowotnym.

PCPRiOZ Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. 1 300

- szkoły ponadgimnazjalne: 
Rajd szkolny, „Dzień Dziecka”, wycieczki 
integracyjne, zajęcia ruchowe, „Dzień sportu”, 
wycieczki piesze po Górach Sowich, projekt 
edukacyjny „Gra Miejska”, spływ kajakowy.

Festiwal Promocji Zdrowia: konkursy, potyczki 
kulinarne - „Jadalne obrazy”, turniej piłki 
siatkowej.

14

2

1452

170

podstawowe: 
Zawody sportowe m.in.: „Bieg po zdrowie”, 
zajęcia na basenie, „Europejski Tydzień Sportu, 
Festyny i pikniki rodzinne.

9 1370

specjalne: 
Wycieczki, podchody, projekty edukacyjne „Gra 
miejska” wycieczki piesze po Górach Sowich.

5 180

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

- szkoły ponadgimnazjalne:
Lekcje wychowawcze na temat honorowego 
krwiodawstwa i komórek macierzystych, udział w 
Powiatowych Dniach Dawcy: „Ratuj życie –warto 
pomagać”, uroczyste nagrodzenie dyplomami i 
upominkami Honorowych Krwiodawców.

Wykłady RCKiK w Wałbrzychu.

Akcja „Komórkomania”, turniej szkół, 
rozpowszechnianie idei krwiodawstwa.

Akcje zbiórki krwi.

Kampanie reklamowe w ramach zbiórki krwi w 
powiecie dzierżoniowskim.

10

1

6

2

3

180

120

70

80

mieszkańcy 
powiatu

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

- szkoły ponadgimnazjalne: 
Lekcje wychowawcze, pogadanki nt. higieny 
wieku dojrzewania, skutki stosowania środków 
dopingujących, prelekcje. Projekcja filmu: 
przeciwdziałanie uzależnieniom, cyberprzemoc, 
alkoholizm, AIDS „Pomyśl zanim będzie za 
późno” i „Epitafium dla narkomana”.

Konkurs Powiatowy „HIV to nie dla mnie” – 
choroby przenoszone drogą płciową.

68

1

330

60

56



„Jabłko zamiast papierosa”, warsztaty kulinarne, 
talerz zupy dla każdego ucznia, pogadanki- 
„Higiena wieku dojrzewania” oraz „Skutki 
stosowania środków dopingujących”, pogadanka z 
członkami Fundacji „Latarnia”.

Powiatowy konkurs ”Kręci mnie bezpieczeństwo”.

IX Powiatowy Konkurs Plastyczny nt. uzależnień i 
przemocy „Szanuję i przemocy nie stosuję”; 
projekt „Młodość na drodze”.

8

1

2

500

10

12
 specjalne: 
„Światowy dzień zdrowia” – gazetki, pogadanki, 
apel.

Instruktaż noszenia tornistra – „Trzymaj się 
prosto”.

Programy edukacyjne: m.in. „Taniec moją pasją”, 
„Akademia dojrzewania”, „Edukacja o autyzmie”, 
„Warzywa i owoce”, „Pływać każdy może”, 
„Dbamy o zdrowie”. 

3

1

229

70

52

626

- organizacje 
pozarządow
e 

„Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o zdrowiu”. 1 60

- PCPPPiDE Badania przesiewowe uczniów klas I szkoły 
podstawowej z wykorzystaniem programu „Mówię 
i słyszę”.

„Nie trać słuchu” – prelekcja.

„Cyberprzemoc” – warsztaty dla młodzieży.

„Jak rozmawiać z nastolatkiem” – problemy 
okresu dorastania – prelekcje dla rodziców.

Badania przesiewowe logopedyczne.

15

2

6

1

8

494

37

142

18

137
Cel. 2  Profilaktyka 
chorób układu 
krążenia  i 
zwiększenia 
skuteczności ich 
wykrywania u osób 
należących do grup 
ryzyka.

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

- szkoły ponadgimnazjalne: 
„Jabłko zamiast papierosa” – szkodliwy wpływ 
palenia na układ krążenia i rozwój nowotworów.

Zajęcia dot. zdrowego stylu życia.
„Olimpiada Wiedzy o Żywności”.

„Olimpiada promocji zdrowego stylu życia”.

Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS.

2

4
3

3

320

40
11

11

57



3 11

podstawowe: 
Działania prewencyjne, pogadanki, indywidualne 
konsultacje z uczniami
 i rodzicami, bilans, badania przesiewowe – pomiar 
ciśnienia krwi.

5 575

specjalne: 
„Dzień serca” – pomiar ciśnienia krwi, pogadanki, 
ćwiczenia ruchowe.

Udział w ogólnopolskim konkursie „Ratujmy i 
Uczymy ratować” zorganizowanym przez WOŚP – 
plakat, komiks.

Pogadanki, lekcje wychowawcze.

1

2

8

52

2

16
Działanie 2. 
Badania 
profilaktyczne w 
zakresie 
wykrywania chorób 
układu krążenia

- podmioty 
lecznicze

- „Profilaktyka chorób zakrzepowych układu 
żylnego kończyn dolnych – badania przesiewowe” 
– Program polityki zdrowotnej finansowany ze 
środków Powiatu.

0 Programu nie 
realizowano 
ze względu na 
brak ofert.

- NZOZ 
Przychodnia 
Rodzinna 
„Familia” w 
Piławie 
Górnej

- Badania profilaktyczne czynników ryzyka chorób 
układu krążenia  u pacjentów powyżej 40 r.ż. oraz 
młodszych z grup ryzyka.

cały rok podmiot nie 
prowadzi 
statystyk

Cel. 3  Profilaktyka 
chorób 
nowotworowych i 
zwiększenie 
skuteczności ich 
wczesnego 
wykrywania.

Działanie 1. 
Działania 
edukacyjne w 
zakresie 
profilaktyki chorób 
nowotworowych. 
Popularyzacja 
informacji na temat 
realizowanych 
populacyjnych 
programów 
profilaktyki i 
wczesnego 
wykrywania 
nowotworów.

- szkoły ponadgimnazjalne: 
Lekcje wychowawcze o tematyce chorób 
nowotworowych.

Akcje na rzecz Fundacji DKMS „Komórkomania”.

Realizacja Programów: „Rakoobrona”, „Wybierz 
życie pierwszy krok”, „Profilaktyka czerniaka”.

Lekcje wychowawcze w ramach walki z chorobą 
nowotworową jaką jest czerniak.

2

2

10

4

200

15

147

210
podstawowe: 
Gazetki szkolne, akcja dot. możliwości zostania 
dawcą szpiku, zajęcia edukacyjne dot. chorób 
nowotworowych.

Pogadanki, konkursy plastyczne o tematyce 
profilaktyki nowotworowej.

3

8

573

210

58



specjalne: 
Profilaktyka nowotworów sutka – zajęcia dla 
dziewcząt, samobadanie piersi, ulotki, filmy 
edukacyjne.

„Akademia dojrzewania” – program profilaktyki 
zdrowotnej,

Pogadanki na lekcjach.

2

2

4

8

45

32
- PSSE Program edukacyjny realizowany w szkołach 

ponadgimnazjalnych  „Wybierz życie – pierwszy 
krok”.

4 337

Działanie 2. 
Popularyzacja 
informacji na temat 
realizowanych 
populacyjnych 
programów 
profilaktyki i 
wczesnego 
wykrywania 
nowotworów

- NZOZ 
Przychodnia 
Rodzinna 
„Familia” w 
Piławie 
Górnej

Informowanie pacjentów o dostępnych 
programach profilaktyki nowotworowej.

cały rok podmiot nie 
prowadzi 
statystyk

Działanie 3. 
Badania w zakresie 
wczesnego 
wykrywania chorób 
nowotworowych 
oraz prowadzenie 
działań 
profilaktycznych

- NZOZ 
Przychodnia 
Rodzinna 
„Familia” w 
Piławie 
Górnej

„Program wczesnego wykrywania chorób 
nowotworowych głowy i szyi”.

Kierowania pacjentów na wczesną kolonoskopię.

cały rok

cały rok

500

podmiot nie 
prowadzi  
statystyk

Cel. 4  Zmniejszenie 
częstości 
występowania urazów 
powstałych w wyniku 
wypadków oraz 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 
udzielenia pierwszej 
pomocy 
przedmedycznej.

Działanie 1. 
Działania 
edukacyjne w 
zakresie pierwszej 
pomocy 
przedmedycznej 
(szkolenia, 
warsztaty, 
prelekcje, kursy i 
pokazy pierwszej 
pomocy 
przedmedycznej i 
inne).
Popularyzacja 
informacji na temat 
realizowanych 
populacyjnych 

- szkoły ponadgimnazjalne: 
„Pierwsza pomoc- edukacja dla bezpieczeństwa”, 
„BHP – zajęcia z pierwszej pomocy”,  „Sprawny i 
skuteczny w nagłym zagrożeniu życia” – lekcje 
edukacja ds. bezpieczeństwa. 

Współudział w organizacji mistrzostw w zakresie 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 

„Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
Warsztaty z pierwszej pomocy, Kółko pierwszej 
pomocy, turniej wiedzy „Pierwsza pomoc” 
ogólnopolskie mistrzostwa z Pierwszej Pomocy 
PCK.

Program „Aktywność Młodzieży w Powiecie 
Dzierżoniowskim”.

8

1

8

5

234

10

219

30

59



programów 
profilaktyki i 
wczesnego 
wykrywania 
nowotworów.

Zajęcia – „Edukacja dla Bezpieczeństwa”.
cały rok 170

podstawowe: 
Zajęcia z pierwszej pomocy, pokazy techniki 
udzielania pierwszej pomocy, konkursy, gazetki 
informacyjne, zajęcia edukacyjne w klasach.

Szkolenie „Resuscytacja krążeniowo – 
oddechowa”, warsztaty, prelekcje, konkursy z 
pomocy przedmedycznej (urazy, krwotoki, udary, 
zawały, uszkodzenia kończyn).

Rada szkoleniowo – pedagogiczna – „Pierwsza 
pomoc przedmedyczna dla nauczycieli”.

Szkolenie pracowników szkoły z zasad udzielania 
pierwszej pomocy.

15

20

1

1

1318

411

50

59
specjalne: 
Zajęcia z pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 
– pogadanki, filmy, zajęcia praktyczne.

Zajęcia edukacyjne, zajęcia w terenie dot. 
bezpieczeństwa osobistego, społecznego, zajęcia z 
udzielania pierwszej pomocy, program „Szkoła 
dbająca o bezpieczeństwo”.

8

80

51

451

Działanie 2. 
Działania 
edukacyjne z 
zakresu 
bezpiecznych 
postaw oraz 
identyfikowania 
zagrożeń m.in. w 
szkole                       
i w drodze do i ze 
szkoły

- szkoły ponadgimnazjalne: 
Wyjazd młodzieży do Nadleśnictwa Świdnica – 
zajęcia z mikroskopowania, poznanie gatunków 
pod ochroną, odpowiednie zachowanie w lesie.

Ankietowanie uczniów „Badanie poziomu 
bezpieczeństwa uczniów w szkole” – pedagog 
szkolny. 

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji
 z budynków szkolnych, pogadanki z policją.

Lekcje wychowawcze – Edukacja dla 
bezpieczeństwa.

Spotkanie z pracownikiem Wydziału Prewencji 
KPP w Dzierżoniowie.

Prelekcje, pogadanki.

1

1

1

cały rok

4

12

20

120

360

370

100

180
specjalne: 
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w placówce i 
poza nią, konkurs – „Przepisy ruchu drogowego” , 
„Bezpieczeństwo poruszania się w miejscach 
publicznych” – zajęcia masowe, „Bezpieczna 
droga do szkoły”, „Bezpieczne ferie i wakacje” – 
spotkanie z policjantami. 

21 320

60



Cel. 5  Zwiększenie 
skuteczności 
zapobiegania 
chorobom zakaźnym i 
zakażeniom.

Działanie 1. 
Działania 
edukacyjne w 
zakresie 
zapobiegania 
chorobom 
zakaźnym i 
zakażeniom m.in. 
HIV/AIDS. 

- szkoły ponadgimnazjalne: 
Lekcje wychowawcze, konkursy, prelekcje 
dotyczące HIV/AIDS.

Gazetki edukacyjne nt. chorób przenoszonych 
drogą płciową, zajęcia edukacyjne tematyczne.

Olimpiada wiedzy o AIDS.

9

7

1

814

440

3
podstawowe: 
Wykłady tematyczne, zajęcia edukacyjne, 
spektakle teatralne tematyczne, konkursy, 
pogadanki, gazetka szkolna, prelekcje, olimpiada 
powiatowa.

74 2534

specjalne: 
„Światowy dzień HIV/AIDS” – gazetka, ulotki. 
Zajęcia – „Zapobieganie zakaźnym chorobom 
dermatologicznym”, „Choroby zakaźne i walka z 
wirusami”. 
„Europejski Dzień wiedzy o antybiotykach” – 
ulotki, pogadanka – „Jak uniknąć chorób 
zakaźnych-  brudne ręce”, „Stop HCV” – 
pogadanki, zajęcia wychowawcze.

Program wychowawczo – profilaktyczny.

23

10

196

65

- PSSE „Program Zwalczania AIDS i zapobiegania 
Zakażeniom HIV”, projekt „KIK – 35” dotyczący 
zapobiegania zakażeniom HCV.

56 17745

Cel.6 Profilaktyka – 
wczesne wykrywanie i 
zapobieganie 
powikłaniom 
wybranych choroby 
społecznych i 
cywilizacyjnych 
( m.in. cukrzyca, 
choroby układu 
oddechowego).

Działanie 1. 
Działania 
edukacyjne w 
zakresie 
zapobiegania 
powikłaniom 
wybranych chorób 
społecznych i 
cywilizacyjnych(m.
in. cukrzyca, 
choroby układu 

- szkoły ponadgimnazjalne: 
Prelekcje edukacyjne z pedagogiem. 2 200

podstawowe: 
Zajęcia dot. kształtowania zdrowych nawyków 
żywieniowych,badania przesiewowe – pomiar 
ciśnienia krwi, gimnastyka korekcyjna (pikniki) z 
udziałem rodziców.

Szkolenia dla rodziców i pracowników szkoły dot. 
opieki nad dzieckiem z cukrzycą.

11

1

1432

27

61



oddechowego).
„Czym jest smog” kształtowanie świadomości 
ekologicznej.

„Czyste powietrze wokół nas” – wycieczka i 
warsztaty tematyczne.

1

2

105

65

specjalne: 
„Cukrzyca – kontroluj cukrzycę i ciesz się 
życiem”, zajęcia wychowawcze.

„Program wychowawczo – profilaktyczny”.

12

5

66

65

- NZOZ 
Przychodnia 
Rodzinna 
„Familia” w 
Piławie 
Górnej

Ulotki na temat zdrowego odżywiania i trybu 
życia.

Monitoring czynników ryzyka powyżej 40 r.ż. i 
młodszych z obecnymi czynnikami ryzyka.

cały rok

cały rok
podmiot nie 

prowadzi 
statystyk

Działanie 2. 
Badania 
profilaktyczne w 
kierunku 
wybranych chorób 
cywilizacyjnych i 
społecznych. 

- podmioty 
lecznicze

- „Profilaktyka chorób tarczycy – badania 
przesiewowe”- Program polityki zdrowotnej 
finansowany ze środków Powiatu.

Programu nie 
realizowano 
ze względu na 
brak ofert.

- PCPRiOZ Program profilaktyki wad wzroku „Zobacz lepszą 
przyszłość”. Nawiązanie współpracy z Grupą 
Essilor oraz Fundacją „Vision for life” - 
organizatorami programu. Przeprowadzono 
badania przesiewowe wad wzroku dzieciom z 
rodzin zastępczych. Sfinansowano zakup okularów 
dla dzieci z wadą wzroku. 

2 55

Cel. 7  Wspieranie 
zdrowia fizycznego 
oraz zapobieganie 
otyłości wśród dzieci, 
młodzieży oraz osób 
starszych oraz innym 
najczęstszym 
problemom 
zdrowotnym. 

Działanie 1. 
Działania 
edukacyjne w 
zakresie m.in. 
korzyści z 
właściwego 
odżywania się oraz 
aktywności 
fizycznej.

- szkoły ponadgimnazjalne: 
Szkolny klub sportowy.

Rozgrywki sportowe – zdrowy styl życia, zawody 
sportowe.

Lekcje wychowawcze – zdrowy styl życia. 

Prelekcje, pogadanki na lekcjach wychowania 
fizycznego.

Program zdrowotny „Promocja Zdrowia”.
Program profilaktyczny „Festiwal promocji 
zdrowia”.
Program profilaktyczny „Wolność Wyboru”.

cały rok

6

3

6

cały rok
cały rok

cały rok

12

410

90

230

170
170

170
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Zajęcia profilaktyczno – sportowe
 z samoobrony z instruktorem sztuk walki.

10 80

podstawowe: 
Zajęcia edukacyjne, pogadanki, wykłady dot. 
zdrowego odżywiania się, zapobieganiu otyłości,  
m.in. „Oceń swój styl życia”, „Dzień zdrowych 
przekąsek”, „Owoce i warzywa w szkole”, 
„Szklanka mleka dla każdego”, „Brzuch w ruch”, 
„Śniadanie daje moc”, „Spotkanie z witaminami”.

Zajęcia na Orliku, udział uczniów w zawodach, 
biegach na orientacje, zajęcia gimnastyki 
korekcyjnej, wycieczki piesze, rowerowe, wyjazdy 
na basen, turnieje sportowe, zajęcia profilaktyczne 
dla dzieci i dziadków „Edukacja do starości”, 
„Mikołajki na sportowo”.

33

26

1230

1245

specjalne: 
Wycieczki, spacery, gry na świeżym powietrzu, 
zajęcia na siłowni plenerowej, pokazy, degustacje 
zdrowego stylu życia, „Europejski Dzień 
Zdrowego jedzenia”, realizacja programów 
zdrowego odżywiania, zajęcia dot. promowania 
zdrowego odżywiania. Projekt „Kuchnia bez 
granic”, „Kulinarne ABC”, zajęcia kulinarne dla 
najmłodszych, pogadanki, zajęcia w klasach, 
warsztaty kulinarne.

Turniej piłki nożnej, turniej tenisa stołowego, 
„Taniec moją pasją”, występy taneczne.

227

72

707

433

- NZOZ 
Przychodnia 
Rodzinna 
„Familia” w 
Piławie 
Górnej

Działania edukacyjne osób z grup ryzyka – otyłych 
z siedzącym trybem życia dot. zapobiegania 
chorób.

cały rok podmiot nie 
prowadzi 
statystyk

- PSSE Program edukacyjny „Trzymaj formę”. 10 1525

- PCPPPiDE „Psychologiczne skutki otyłości u dzieci” – 
prelekcje dla rodziców prowadzone przez 
psychologa poradni  i dietetyka.

6 366

Działanie 2. 
Organizacja imprez, 
pikników oraz 
festynów sportowo 
– rekreacyjnych z 
udziałem osób 
niepełnosprawnych

- szkoły ponadgimnazjalne: 
Pikniki i festyny sportowo rekreacyjne, lekcje 
tańca, festiwal filmowy, „Europejskie Dni 
Mózgu”.

6 291

podstawowe: 
Pikniki rodzinne, „Szkolny Dzień Promocji 
Zdrowia”.

2 90
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specjalne: 
Spotkanie z niepełnosprawnym sportowcem – 
pogadanka.

Imprezy okolicznościowe.

1

8

83

520

- organizacje 
pozarządow
e

„Sportowa Olimpiada Specjalna” organizowana 
dla dzieci niepełnosprawnych.

„Piknik Integracyjny” – zawody sportowe dla osób 
niewidomych i niedowidzących.

1

1

92

105

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

Działanie 1. 
Działania 
profilaktyczno – 
edukacyjne w 
zakresie m.in. 
tematyki uzależnień 
od nikotyny, innych 
substancji 
psychoaktywnych 
oraz w zakresie 
uzależnień 
behawioralnych i 
innych zachowa 
ryzykownych. 
Organizacja 
warsztatów, 
pogadanek, 
prelekcji itp.)

- szkoły ponadgimnazjalne: 
Spotkania ze specjalistami, lekcje wychowawcze – 
„Działania uboczne palenia papierosów”, „Jabłko 
zamiast papierosa” – profilaktyka uzależnień. 
Zajęcia profilaktyczne dot. zachowań 
ryzykownych. 

Warsztaty – „Stop uzależnieniom behawioralnym, 
cyberprzemocy, pornografii internetowej”.

Prelekcje profilaktyczne dla rodziców nt. 
uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży.

Punkty świadczące pomoc osobom uzależnionym 
– informacja dla rodziców.

Zajęcia z profilaktyki nt. zagrożeń dot. używania 
środków psychoaktywnych, konkurs „Jabłko 
zamiast papierosa”, lekcje „Szkodliwość palenia”.

Tworzenie okolicznościowych gazetek 
informacyjnych na temat uzależnień.

Wewnętrzna ewaluacja dot. oceny skuteczności 
działań szkoły- przeciwdziałania narkomanii, 
cyberprzemocy.

20

17

1

1

42

6

cały rok

840

620

200

540

549

230

170
podstawowe: 
Zajęcia, pogadanki, prelekcje, konkursy, debaty, 
warsztaty dotyczące przeciwdziałania 
alkoholizmowi, uzależnieniom od nikotyny, 
narkomanii, przemocy, cyberprzemocy m.in. „Nie 

93 8335
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pal przy mnie proszę”, „Jabłko zamiast papierosa”, 
Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Warsztaty dla 
młodzieży z terapeutą z MONAR-u”, spotkanie z 
funkcjonariuszem Policji, konkurs plastyczny, 
gazetka szkolna, warsztaty „Anoreksja, bulimia, 
bigoreksja – choroby ciała i duszy”.

specjalne: 
Zajęcia z asertywności, pogadanki dot. 
alkoholizmu, uzależnień od narkotyków, nikotyny, 
dopalacze – zajęcia profilaktyczne. 

Program wychowawczo – edukacyjny, spektakl, 
film, pogadanki, zajęcia z pedagogiem, spotkania z 
pracownikami socjalnymi i asystentami rodzin, 
spotkania grupy interdyscyplinarnej, spotkania z 
kuratorami sądowymi.

25

82

506

340

- 
PCPPPPiDE

„Marihuana i uzależnienia”.

Bezpieczeństwo w Internecie.

Warsztaty dla uczniów sprawiających problemy 
wychowawcze  (akty wandalizmu, konflikty 
rówieśnicze, inicjacja alkoholowa
 i narkotykowa).

Zajęcia edukacyjne nt. przemocy w rodzinie i 
rówieśniczej.

1

1

2

1

100

88

24

42

- NZOZ 
Przychodnia 
Rodzinna 
„Familia” w 
Piławie 
Górnej

Aktywne poradnictwo antynikotynowe
i działania profilaktyczno-edukacyjne dotyczące 
uzależnień.

cały rok podmiot nie 
prowadzi 
statystyk

- Komenda 
Powiatowa 
Policji

Wojewódzki Program „Świadomy Junior”  - 
zapobieganie przestępczości nieletnich. Prelekcje 
w szkołach podstawowych i średnich dot.  
zapobiegania uzależnieniom, cyberprzemocy, 
kradzieżom, alkoholizmowi nieletnich.

30 1065

- PSSE Działania edukacyjne w ramach profilaktyki 
zażywania nowych substancji psychoaktywnych.

26 16518

- PCPRiOZ W współpracy z Fundacją Rozwoju Profilaktyki, 
Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych 
ETHO z Warszawy zrealizowano projekt 
„Opracowanie nowych narzędzi i procedur do 
pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin z 
problemem alkoholowym, pt „Rodzina Miśków”.  

4 11

Cel. 9  Poprawa 
infrastruktury 
dostępnej dla ruchu 
pieszego i 
rowerowego oraz 
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związanej z wszelką 
aktywnością fizyczną. 

Działanie 1. 
Zwiększenie 
dostępu do 
infrastruktury 
sportowo – 
rekreacyjnej 
poprzez budowę 
dróg, mostów w 
sposób sprzyjający 
ruchowi pieszemu, 
rowerowemu 
(budowa 
chodników, ścieżek 
rowerowych itp.)

- Zarząd 
Dróg 
Powiatowyc
h

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3009D we 
Włokach i Tuszynie”.

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej 3006D 
w Ostroszowicach”.

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 
3006D bielawa – Józefówek”.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3010 
Słupice – II etap”.

1

1

1

1

mieszkańcy 
powiatu

mieszkańcy 
powiatu

mieszkańcy 
powiatu

mieszkańcy 
powiatu

Cel. 10  Profilaktyka 
problemów zdrowia 
psychicznego.

Działanie 1. 
Prowadzenie 
działań 
informacyjno – 
edukacyjnych dot. 
problematyki 
zdrowia 
psychicznego. 

- szkoły ponadgimnazjalne: 
Zajęcia profilaktyczne dotyczące radzenia sobie ze 
stresem, depresji, samobójstw, samookaleczeń, 
wykłady dotyczące zaburzeń nastroju dorastania, 
spektakle dot. pornografii, cyberprzemocy, 
uzależnienia od Internetu, zajęcia – „Radzenie 
sobie ze stresem i zmianą”.  

Kółko psychologiczne, wykłady psychologiczne, 
spotkania z psychologiem
 i pedagogiem.

Konkursy wiedzy psychologicznej.

Konkurs dla przedszkoli „szczęśliwe dzieci nie są 
bite”.

37

10

1

1

863

475

10

50

podstawowe: 
Zajęcia profilaktyczne, warsztaty, wykłady, lekcje, 
pogadanki tematyczne ( „Światowy dzień walki z 
depresją”, „Jak radzić sobie ze stresem”, zajęcia 
wspierające z psychologiem dla uczniów i 
rodziców), zajęcia profilaktyczne dot. umiejętności 
rozwiązywania problemów, negatywnych emocji, 
rozładowania agresji, zajęcia korekcyjno – 
kompensacyjne, konsultacje psychologiczno – 
pedagogiczne. 

Projekty dot. integracji osób z 
niepełnosprawnościami, „Jesteśmy dla siebie 
bliscy”, „Razem w pełni sprawni”. 

Warsztaty radzenia sobie z emocjami, stresem, 
prelekcje „Najtrudniej poznać samego siebie” i 
warsztaty „Jak żyć we współczesnym świecie z 
nadmierną ilością bodźców”.

52

3

3

1873

120

320
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specjalne: 
Zajęcia dot. nauki wypoczynku, zajęcia z 
rozwijania umiejętności życiowych i 
interdyscyplinarnych,warsztaty psychoedukacyjne 
dot. przemocy, emocji, poczucie własnej wartości, 
zajęcia z pedagogiem, konsultacje psychologiczne, 
wsparcie dla rodziców w znalezieniu specjalistów.
Szkolenia Rady Pedagogicznej. 

157

1

443

28
- PCPPPiDE Wskazówki dla nauczycieli pracujących z 

dzieckiem z Autyzmem i zespołem Aspergera – 
szkoleniowa rada pedagogiczna.

Trening interpersonalny „Zostań liderem”.

Spotkanie z zespołem klasowym – problem z 
poradzeniem sobie ze śmiercią kolegi.

Spotkanie z grupą dzieci 5/6 letnich – nt. 
„Radzenie sobie z niewłaściwym zachowaniem”.

1

2

1

1

76

34

21

25

Działanie 2. 
Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
zdrowia 
psychicznego i jego 
uwarunkowań, 
kształtowanie 
przekonań, postaw, 
zachowań i stylu 
życia wspierającego 
zdrowie 
psychiczne. 

Nie realizowano.

Działanie 3. 
Zapobieganie 
zaburzeniom 
psychicznym

- PCPRiOZ Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej.

Specjalistyczne poradnictwo  
psychologiczne/terapia psychologiczna. 

Treningi kompetencji wychowawczych  - 
„Powiatowy program profilaktyczny w zakresie 
promowania i wdrażania prawidłowych metod 
wychowawczych w stosunku do dzieci 
zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017-
2021”.

Trening Zastępowania Agresji ART. 

„Program korekcyjno – edukacyjny dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017-
2021”.

Udział w Seminarium Interwencji Kryzysowej  nt. 
„Razem bez przemocy”, „Komunikacja wolna od 
przemocy”, „Problematyka interwencji kryzysowej 
w rodzinie”, „Procedura Niebieskiej Karty”, 

cały rok

cały rok

15

10

15

6

2

62

7

15

23

6
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„Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia 
emocjonalne, zachowania, psychiczne i ich 
rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży”, „Dziecko 
jako ofiara przemocy – diagnoza i formy pomocy”.

Cel. 11. Promocja 
zdrowego aktywnego 
starzenia się.

Działanie 1. 
Podejmowanie 
działań mających 
na celu 
motywowanie osób 
starszych do 
aktywności 
fizycznej i 
rodzinnej

- Dom 
Pomocy 
Społecznej

Działania promujące zdrowe i aktywne starzenie 
się. 

3 125

Działanie 2. 
Podejmowanie 
działań 
zapobiegających 
wykluczeniu 
społecznemu i 
marginalizacji osób 
starszych ( m.in. 
korzystanie z e-
technologii)

Nie realizowano.

Działanie 3. 
Podejmowanie 
działań służących 
integracji osób. 
Starszych włączając 
w to młodsze 
pokolenia. 

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).

3 125

Przedstawiony materiał z realizacji „Programu Zdrowotnego Powiatu Dzierżoniowskiego na 
lata  2018-2025” w 2018 roku został  opracowany na podstawie informacji  z jednostek z  terenu 
powiatu, zaangażowanych w jego realizację. Z powodu trwającego „strajku” nauczycieli z kilku 
szkół  ponadgimnazjalnych  nie  udało  się  otrzymać  potrzebnych  informacji.  Od  podmiotów 
świadczących usługi w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej otrzymano informację zwrotną 
tylko od jednego podmiotu.  Podmioty lecznicze świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia 
psychicznego i uzależnień nie przekazały żadnych informacji zwrotnych. 

Programy  polityki  zdrowotnej  zostały  włączone  do  „Programu  Zdrowotnego  Powiatu 
Dzierżoniowskiego na lata 2018-2025” jednak mimo ogłoszenia przez Zarząd Powiatu konkursu na 
realizację  dwóch  programów:  „Profilaktyka  chorób  tarczycy  –  badania  przesiewowe”  oraz 
„Profilaktyka chorób zakrzepowych układu żylnego kończyn dolnych – badania przesiewowe”  do 
konkursu nie przystąpił żaden zainteresowany podmiot leczniczy. W związku z tym Zarząd Powiatu 
na wniosek Komisji konkursowej zdecydował, aby w 2018 roku nie ogłaszać ponownego konkursu.

Wszystkie  przedsięwzięcia  organizowane  w  ramach  „Programu  Zdrowotnego  Powiatu 
Dzierżoniowskiego na lata 2018-2025” cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, 
młodzieży  i  dzieci  szkolnej,  a  także  seniorów.  Uczniowie  w  trakcie  realizacji  poszczególnych 
działań mieli  okazję wykazać się swoimi  pomysłami,  umiejętnościami,  talentami plastycznymi  
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i sportowymi. Przy okazji dobrej zabawy i mile spędzonego czasu zdobyli odpowiednią wiedzę  
i umiejętności praktyczne dotyczące zdrowego odżywiania i higienicznego trybu życia. Aktywnie 
spędzali  swój  czas  wolny  uczestnicząc  w  różnorodnych  zawodach  i  imprezach,  wycieczkach 
sportowych oraz rajdach rowerowych. Podejmowane działania w placówkach szkolnych są bardzo 
potrzebne dla dzieci i współczesnej młodzieży, która bardzo często wyrabia w sobie złe nawyki 
żywieniowei  rzadko  zdaje  sobie  sprawę  z  potrzeby  aktywności  fizycznej.  Realizacja  działań 
przyczyniła  się  do:  kształtowania  prawidłowych  nawyków  żywieniowych,  wzrostu  aktywności 
fizycznej, popularyzacji rajdów, wycieczek sportowych, zajęć na świeżym powietrzu oraz integracji  
społeczności szkolnej. 

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną już w okresie dorastania 
dzieci i  młodzieży umożliwi im podejmowanie decyzji  i  odpowiedzialności za własne zdrowie. 
Akcje edukacyjno – informacyjne w zakresie zdrowego odżywiania się skierowane do młodego 
pokolenia jak i  osób dorosłych w większym bądź mniejszym stopniu pozwolą na zmniejszenie 
problemu otyłości u dorosłych jak i wśród dzieci i młodzieży. 

Problemem zdrowotnym o dużym zasięgu społecznym w krajach wysoko rozwiniętych są 
choroby  cywilizacyjne  takie  jak:  otyłość,  cukrzyca,  zmiany  miażdżycowe  dotyczące  układu 
sercowo-naczyniowego, nadciśnienie tętnicze, osteoporoza, niektóre rodzaje nowotworów, choroby 
psychiczne i depresje.  Choroby te jak również choroby zakaźne  m.in. HIV, AIDS czy HCV stają 
się coraz większym problemem współczesnego społeczeństwa ze względu na wzrastającą częstość 
ich występowania.  Dlatego tak ważna jest w tym zakresie edukacja i profilaktyka. 

Istotnym elementem ochrony zdrowia jest umiejętność dbania o nie zwłaszcza w sytuacji 
jego zagrożenia np. wypadki. Pierwsza pomoc jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu podczas 
zdarzeń  nagłych  zagrażających  życiu  lub  zdrowiu.  Umiejętne  udzielenie  pomocy  osobie  lub 
osobom poszkodowanym w zdarzeniu  kryzysowym jest  nie  tylko  obowiązkiem prawnym,  ale  
i moralnym ze strony każdej osoby obecnej na miejscu zdarzenia. Działania dot. zagrożeń w drodze 
do szkoły czy ze szkoły,  zajęcia, różne wykłady tematyczne i  szkolenia z pierwszej pomocy są 
działaniami nieodzownymi w placówkach szkolnych. 

Również  we  współczesnym  świecie  niezbędne  jest  podejmowanie  działań  dotyczących 
problemu uzależnień. Zjawisko uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków rozszerza się, 
pojawiają się nowe substancje uzależniające i coraz większy problem z ich zwalczaniem. Jest to 
bardzo niebezpieczne, gdyż po środki uzależniające sięgają nie tylko ludzie dorośli, ale również 
coraz więcej dzieci i młodzieży. Skutki sięgania po substancje chemiczne oraz nikotynę są bardzo 
rozległe, bowiem dotyczą wielu sfer życia człowieka: sfery intelektualnej, emocjonalnej, społecznej 
oraz fizycznej. Dlatego tak ważna jest profilaktyka edukacyjna w tym zakresie. 

Problemem o szerokiej skali są zaburzenia psychiczne. Działania zapobiegawcze w zakresie 
ochrony zdrowia psychicznego są podejmowane przede wszystkim wobec dzieci, młodzieży, osób 
starszych i wobec osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia 
psychicznego. Priorytetowymi działaniami w tym zakresie jest promocja zdrowia psychicznego jak 
i  zapobieganie  zaburzeniom  psychicznym.  Nauka  radzenia  sobie  w  sytuacja  kryzysowych, 
depresyjnych w formie warsztatów, prelekcji w dzisiejszych czasach jest niezbędna. Indywidualne 
konsultacje  psychologiczno  –  terapeutyczne  okazały  się  pomocne  dla  szerokiego  grona 
potrzebujących  począwszy  od  dzieci  z  problemami  z  rodzin  zastępczych,  a  skończywszy  na 
mieszkańcach powiatu będących w kryzysie psychicznym. 

Nie  należy  zapominać  również  o  seniorach  i  pielęgnacji  relacji  międzypokoleniowych. 
Angażowanie  osób starszych  do działania  na  rzecz  otoczenia,  uruchamia  inicjatywy oparte  we 
współpracy  międzypokoleniowej.  Budowanie  dialogu  międzypokoleniowego  umożliwia 
poznawanie się osobom z dwóch światów: świata młodych i seniorów. Obie grupy stykają się ze 
sobą w życiu codziennym, na ulicy, kolejce w sklepie, parku. Największą przeszkodą w budowaniu 
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dialogu międzypokoleniowego są utrwalane stereotypy i brak „pozytywnej" przestrzeni do spotkań. 
Dlatego tak ważne jest, aby działań ukierunkowanych do seniorów było jak najwięcej, gdyż są one 
niezbędne.

Jak  wynika  z  przedstawionego  sprawozdania  działania  podejmowane  w  ramach 
poszczególnych  celów  szczegółowych  na  terenie  powiatu  dzierżoniowskiego  w  dużej  mierze 
przyczyniają się do spełnienia głównego celu programu tj. poprawy stanu zdrowia mieszkańców 
powiatu, zmiany świadomości zdrowotnej oraz zmniejszenia nierówności w zdrowiu. Konieczne 
jest  jednak  stałe  rozwijanie  działalności  w  ramach  poszczególnych  celów  szczegółowych,  aby 
zwiększyć jakość świadczonego wsparcia na rzecz mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego. 
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4.10AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA 
POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA LATA 2012 – 2015 Z 
UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2016 – 2019

INFORMACJA NA TEMAT EFEKTÓW DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W 2018 ROKU  
W RAMACH W/W PROGRAMU: 

W ramach realizacji powyższego programu Powiat Dzierżoniowski skutecznie sięgnął po 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, na projekt pn. „Budowa mikroinstalacji PV prosumenckich na 
terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”. Realizacja tych zadań przypadła na 2018 rok.
Projekt polegał na uzyskaniu dostępu do alternatywnego źródła energii elektrycznej pochodzącego 
z energii słonecznej. Przedmiotem projektu jest budowa mikroinstalacji PV prosumenckich w 13 
obiektach użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego: 
• I Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Dzierżoniowie, 
• II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie, 
• Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie, 
• Zespół Szkół Nr 1 im. prof. W. Rotkiewicza w Dzierżoniowie, 
• Zespół Szkół Nr 2 im. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie, 
• Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie,
• Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, 
• Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie,
• Dom Pomocy Społecznej w Bielawie,
• Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach (obiekt w Piławie Górnej). 
Wszystkie zadania w powyższych placówkach zostały wykonane.
Głównym celem projektu było zwiększenie  udziału  energii  pochodzącej  z  odnawialnych źródeł 
energii dla poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych na tere-
nie powiatu dzierżoniowskiego. Pośrednio projekt przyczynił się do obniżenia kosztów funkcjono-
wania jednostek użyteczności publicznej, a także do promowania urządzeń energetyki odnawialnej 
wśród lokalnej społeczności. Całkowita wartość projektu: 3.729 029,76 zł, kwota dofinansowania: 
3 144 608,80 zł. 
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4.11 STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY POWIATU 
DZIERŻONIOWSKIEGO NA LATA 2005 – 2019

INFORMACJA NA TEMAT EFEKTÓW DZIAŁAŃ 
PROWADZONYCH W 2018 ROKU W RAMACH W/W PROGRAMU: 

Jedną  z  najważniejszych  wartości  dzisiejszego  społeczeństwa  są  wiedza  i  kompetencje. 
Stanowią one podstawę do rozwoju i osiągania sukcesów ludzi,  organizacji  i  instytucji.  Poziom 
wykształcenia i  posiadanych kompetencji  ma wpływ na zwiększenie szans na rynku pracy oraz 
przekłada się na jakość wykonywanych przez ludzi zadań. 
Edukacja  przyczynia  się  jednak  przede  wszystkim do  rozwoju  społeczeństwa,  regionu  i  kraju, 
praktycznie we wszystkich dziedzinach. 
Funkcjonowanie Polski w Unii Europejskiej oznacza swobodny przepływ kapitału, towaru i usług, 
a także osób. Zadaniem oświaty jest zatem przygotowanie młodych ludzi do uczestnictwa w takiej 
możliwości. 

Prowadzenie i rozwój oświaty to trudne i odpowiedzialne zadanie dla każdego samorządu. Dlatego 
też  władze  Powiatu  Dzierżoniowskiego  postanowiły  opracować  dokument,  który  nakreślił 
wieloletni  plan  działań  w  sferze  edukacji.  W  ślad  za  tym  Rada  Powiatu  Dzierżoniowskiego 
uchwaliła  na  sesji  w  dniu  25  października  2005  roku  Strategię  Rozwoju  Oświaty  Powiatu 
Dzierżoniowskiego na lata 2005 – 2019. 

W dokumencie przyjęto do realizacji następujące cele strategiczne:
1. Podniesienie jakości edukacji i dostosowanie jej do standardów europejskich.
2.  Wyrównanie  szans  edukacyjnych  dzieci  i  młodzieży  na  wszystkich  poziomach  kształcenia 
niezależnie od jej pochodzenia i miejsca zamieszkania ze szczególnym uwzględnieniem promocji 
uzdolnień i talentów młodzieży.
3. Zapewnienie drożności systemu kształcenia w perspektywie edukacji ustawicznej.
4.  Dostosowanie systemu oświatowego w powiecie  do wyzwań społeczeństwa informacyjnego  
i gospodarki opartej na wiedzy.
5. Stworzenie warunków do rozwoju samorządności i samorealizacji młodzieży.
6.  Rozwijanie  aktywnej  współpracy  różnych  podmiotów  lokalnego  życia  gospodarczego, 
społecznego i politycznego na rzecz edukacji.
7. Zwiększenie efektywności zarządzania oświatą na poziomie powiatu. 

Natomiast do priorytetów polityki oświatowej zaliczono:
- zasadę równości szans edukacyjnych
- poprawę jakości kształcenia
- promowanie szczególnych uzdolnień i talentów
-wzrost  efektów  w  postaci  poprawy  jakości  życia  mieszkańców  i  rozwoju  społeczno  - 
gospodarczego powiatu.

Poziom  realizacji  celów  strategicznych  wraz  z  priorytetami  polityki  oświatowej  wygląda 
następująco:

Podnoszenie  w  2018  roku  poziomu  kształcenia  i  jakości  edukacji  w  szkolnictwie 
ponadgimnazjalnym  ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży uzdolnionej:

Na  bieżąco  dostosowywany  był  rodzaj  i  charakter  szkół  do  lokalnego  i  regionalnego 
rozwoju gospodarczego. W związku z dużą zmiennością zapotrzebowania rynku pracy, szkoły przy 
planowaniu  kierunków  kształcenia  brały  pod  uwagę  raporty  Powiatowego  Urzędu  Pracy  oraz 
zapotrzebowanie pracodawców. 
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Stan  obiektów  szkolnych,  a  zwłaszcza  baza  dydaktyczna  placówek  uległa  znacznej  poprawie. 
Placówki  inwestowały również  w pomoce dydaktyczne,  które  pozwoliły  osiągać  lepsze  wyniki 
nauczania. 

Władze Powiatu systematycznie motywowały uczniów do nauki, między innymi poprzez program 
stypendialny  skierowany  do  najzdolniejszych  uczniów.  Na  koniec  każdego  roku  szkolnego 
przyznawane  było  uczniom  liceów  ogólnokształcących  oraz  uczniom techników  –  stypendium 
„Złoty Prymus”, natomiast uczniowie szkół branżowych otrzymywali stypendium o nazwie „Złota 
Nadzieja”. Z kolei uczniom, którzy  mieli na swoim koncie wybitne osiągnięcia w jakiejś określonej 
dziedzinie, przyznawany był Złoty Talent. Liczba wniosków do przyznania nagród z roku na rok 
rosła, co oznacza, że ten rodzaj  motywacji przynosił określone rezultaty. 

Wszystkie  szkoły  zaangażowane  były  w  projekty  międzynarodowe  i  korzystały  z  dostępności 
projektów unijnych. Przyniosło to wymierne korzyści w postaci wymiany wiedzy  i kompetencji,  
ale także wzbogaciło bazę dydaktyczną. 

W  omawianym  czasie  rozwijano  wachlarz  zajęć  pozalekcyjnych  oraz  inne  formy  zajęć 
dodatkowych.  Miało  to  miejsce  w ramach Powiatowych Grantów Oświatowych,  a  także  dzięki 
społecznej pracy nauczycieli pasjonatów.

Rozwój w 2018 roku edukacji językowej i informatycznej w szkolnictwie ponadgimnazjalnym
W zakresie  edukacji  językowej  i  informatycznej   powiecie  dzierżoniowskim  wystąpiły 

zmiany  podnoszące  zarówno  wyniki  kształcenia  w  tych  dziedzinach,  jak  i  poziom  usług 
edukacyjnych. Szkoły dysponują sprzętem komputerowym o wysokich parametrach technicznych. 
Każda z placówek ma szerokopasmowy dostęp do Internetu, bardzo dobrze wyposażone pracownie 
komputerowe, które na bieżąco były modernizowane.

Podobny  postęp  nastąpił  w  doskonaleniu  kadry  nauczycielskiej  w  zakresie  wykorzystania 
technologii  informacyjnej  i  komputerowej  na zajęciach lekcyjnych.  Szkoły dysponują  tablicami 
multimedialnymi,  sprzętem  komputerowym  wyposażonym   w  niezbędne  oprogramowania.  
We wszystkich szkołach biblioteki  funkcjonują jako centra multimedialne. 

W każdej  szkole  funkcjonuje  dziennik  elektroniczny  oraz  oprogramowanie  służące  rozwojowi 
uczniów, ułatwiające prace nauczycielom i szkolnej administracji.  

Zapewnienie w 2018 roku równych szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niezależnie  
od jej  pochodzenia, miejsca zamieszkania i stopnia niepełnosprawności 

Nie  ma  ograniczenia  dostępu  do  szkół  ponadgimnazjalnych  pomimo  braku  w  powiecie 
systemu stypendiów socjalnych.
Powiat Dzierżoniowski kładł duży nacisk na likwidację barier architektonicznych, napotykanych 
przez  podopiecznych  w  placówkach  oświatowych.  Do  potrzeb  uczniów  niepełnosprawnych 
ruchowo dostosowano dwa licea  ogólnokształcące  w Dzierżoniowie  oraz liceum w Bielawie.   
W przygotowaniu jest budowa windy w ośrodku specjalnym w Piławie Górnej. 

W  zakresie  poradnictwa  i  pomocy  psychologiczno–pedagogicznej  na  bieżąco  organizowano 
różnego  rodzaju  warsztaty  dla  nauczycieli,  pedagogów  szkolnych  i  psychologów  pracujących  
w szkołach. Ponadto Powiat Dzierżoniowski realizował rządowy program „Za życiem” w zakresie 
wczesnego wspomagania rozwoju oraz opieki nad ciężarnymi uczennicami.
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Zapewnienie  w  2018  roku  warunków  rozwoju  edukacji  ustawicznej  w  celu  uzyskania 
drożności systemu kształcenia 

Realizacja tego celu strategicznego okazała się w praktyce bardzo trudna, głównie z powodu 
spadku  popularności  kształcenia  w  szkołach  policealnych  dla  dorosłych.  Kształcenie  dorosłych 
zostało  w  zasadzie  przejęte  przez  szkolnictwo  niepubliczne,  oferujące  formy  kształcenia  na 
dogodnych i  elastycznych dla  uczniów zasadach.  Niemniej  jednak w strukturze Zespołu Szkół  
nr  2  w  Dzierżoniowie  nadal  funkcjonuje  Liceum  dla  dorosłych,  pracujące  w  systemie 
weekendowym. Zainteresowaniem cieszą się także kursy kwalifikacyjne prowadzone w podobnym 
systemie przez Zespół Szkół nr 3 w Dzierżoniowie.
Partnerstwo  edukacyjne  w  wyżej  wymienionym  zakresie  udało  się  zbudować  z  Powiatowym 
Urzędem Pracy, zwłaszcza w kwestii monitorowania zainteresowania usługami edukacyjnymi osób 
bezrobotnych. Tutaj na bieżąco występował przepływ informacji. Ponadto nawiązano współpracę 
pomiędzy  szkołami  i  Powiatowym  Urzędem  Pracy  w  ramach  doradztwa  związanego 
z wyborem dalszej drogi kształcenia. 
Ze  zmiennym  powodzeniem  udawało  się  szkołom  zawodowym  nawiązywanie  współpracy  
z  zakładami  pracy  niezrzeszonymi  w  cechach  rzemiosł.  W  okresie  rozwoju  określonych 
przedsiębiorstw  taka  współpraca  kształtuje  się  obiecująco,  natomiast  w  momentach  zagrożenia 
gospodarczego  współpraca  ze  szkołami  schodzi  na  dalszy  plan  albo  zupełnie  przestaje 
pracodawców interesować. Pomimo tych trudności trwają prace nad tworzeniem klas patronackich, 
szkoły  zawodowe  pozyskują  środki  na  realizację  projektów unijnych  Erasmus+  oraz  POWER. 
Projekty te są doskonałym pomostem do zacieśniania współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, 
bądź większymi zakładami produkcyjnymi.

Animacja i wspieranie działalności samorządowej młodzieży 
W 2018 roku aktywnie działał Powiatowy Program Aktywności Młodzieży (PAM). Jest to 

nowatorska inicjatywa Powiatu Dzierżoniowskiego i przykład inspirującej współpracy samorządów 
lokalnych, instytucji państwowych i osób fizycznych. PAM to także długofalowe przedsięwzięcie 
budujące poczucie wspólnej odpowiedzialności ludzi dorosłych za tworzenie dzieciom i młodzieży 
dobrych i  bezpiecznych warunków rozwoju.  Na Facebooku funkcjonuje bardzo aktywnie strona 
PAM,  na  której  szkoły  umieszczają  informacje  o  przedsięwzięciach  realizowanych  w zakresie 
poszczególnych  obszarów  działań.  Strona  jest  odzwierciedleniem  pozaszkolnej  działalności 
placówek.

Stworzenie efektywnego systemu zarządzania oświatą na poziomie powiatu
Ten  cel  strategiczny  został  w  dużej  mierze  osiągnięty.  W  Wydziale  Edukacji  Starostwa 
Powiatowego  zatrudnione  są  osoby  z  odpowiednio  wysokimi  kwalifikacjami  do  sprawowania 
nadzoru w zakresie prowadzenia monitoringu, ewaluacji i badania jakości pracy szkół i placówek 
oświatowych. 

Współpraca z jednostkami oświatowymi układała się właściwie. Wdrożono elektroniczny system 
komunikacji z placówkami, a także jako narzędzie kontroli, monitoringu  i ewaluacji, elektroniczny 
zbiorczy  arkusz  organizacyjny.  Wprowadzono  także  jednolity  system  obliczania  średniego 
wynagrodzenia dla nauczycieli.

Ustalenie zasad współpracy różnych podmiotów lokalnego życia gospodarczego, 
społecznego i politycznego na rzecz edukacji 
Samorząd nieprzerwanie stara się nawiązywać i utrzymywać relacje z właścicielami podmiotów 
gospodarczych. Niestety obecnie nasi lokalni przedsiębiorcy nie angażują się jeszcze w odpowiedni 
sposób w rozwój edukacji na terenie powiatu.  
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W 2019 roku Strategia Rozwoju Oświaty Powiatu Dzierżoniowskiego dobiegnie końca. Samorząd 
Powiatu  będzie  więc  musiał  dokonać  jej  pełnego  podsumowania,  przeprowadzić  diagnozę  
i zaplanować rozwój oświaty w nowej perspektywie czasowej. 

WSPIERANIE UCZNIÓW UZDOLNIONYCH W ROKU 2018
Powiat  Dzierżoniowski  wspiera  uzdolnionych  uczniów  poprzez  program  stypendialny  przyjęty 
Uchwałą Nr XLVI/282/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w dniu 27 kwietnia 2010r. w sprawie 
przyjęcia  lokalnego  programu  wspierania  edukacji  uzdolnionych  uczniów  szkół  prowadzonych 
przez Powiat Dzierżoniowski.
Program realizuje się poprzez:
1)  Program stypendialny  dla  uzdolnionych  uczniów  szkół  gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych 
„ZŁOTY PRYMUS”, 
2)  Program promujący wybitne osiągnięcia  uczniów szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
„ZŁOTY TALENT”, 
3) Program motywacyjny dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych „ZŁOTA NADZIEJA”.

Kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów – 80 000,00 zł 
Liczba złożonych wniosków:
Złoty Prymus – 199 
Złota Nadzieja – 39
Złoty Talent – 21 
Przyznane stypendia:
Złoty Prymus – 199 stypendiów na łączną kwotę 68 950,00 zł
Złota Nadzieja – 39 stypendiów na łączną kwotę 6 200,00 zł
Złoty Talent – 10 stypendiów na łączną kwotę 4 850,00 zł

Łącznie za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018 stypendia otrzymało 248 uczniów na kwotę 
80 000,00 zł.

Przyjęte kryteria zróżnicowania wysokości stypendiów: 
ZŁOTY PRYMUS
Gimnazjum: 
średnia od 5,2 do 5,39 – wysokość stypendium 150 zł
średnia od 5,4 wzwyż – wysokość stypendium 250 zł
najwyższa średnia w gimnazjach prowadzonych przez Powiat – wysokość stypendium 350 zł 
Liceum Ogólnokształcące
średnia od 5,00 do 5,09 – wysokość stypendium 300 zł
średnia od 5,1 do 5,39 – wysokość stypendium 350 zł
średnia od 5,4 wzwyż – wysokość stypendium 400 zł
Technikum:
średnia od 4,75 do 5,09 – wysokość stypendium 300 zł
średnia od 5,1 do 5,39 – wysokość stypendium 350 zł
średnia od 5,4 wzwyż – wysokość stypendium 400 zł
najwyższa  średnia  w  szkole  ponadgimnazjalnej  typu  LO  lub  T  prowadzonej  przez  Powiat  - 
wysokość stypendium 500 zł (maksymalna wysokość).
ZŁOTA NADZIEJA:
Średnia od 4,00 do 4,99 – wysokość stypendium 150 zł
średnia od 5,00 wzwyż – wysokość stypendium 200 zł
ZŁOTY TALENT
Wybrane osiągnięcia – 450 zł
Szczególne osiągnięcia – 800 zł
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GRANTY OŚWIATOWE  

Działający  od  wielu  lat  w  powiecie  dzierżoniowskim  program  „grantowy”  zakłada  realizację 
projektów rozwijających zainteresowania  i uzdolnienia młodzieży szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych  przez  powiat.  Uwzględniają  one  priorytetowe  zadania  na  dany  rok  szkolny,  są 
kontynuacją  imprez  cyklicznych  i  działań  podjętych  w  poprzednich  edycjach   realizowanych  
w ramach konkursów, festiwali, turniejów, imprez sportowych, zajęć pozalekcyjnych, warsztatów, 
wycieczek, imprez kulturalnych integrujących szkoły i placówki oświatowe. Ze względu na swoją 
różnorodność, zasięg i dostępność cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Granty przyznane na realizację zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018

Lp.
Szkoła/
Placówka Oświatowa

Ilość zadań 
od 01.09.2017 

do 31.12 2017

Wartość 
w zł

Ilość zadań 
od 01.01.2018 
do 31.08.2018

Wartość 
w zł

Ogółem 
Ilość zadań 

w roku szkolnym 
2017/2018

Ogółem wartość 
w roku szkolnym 

2017/2018(zł)

1 ZSO Bielawa 6 4 000,00 6 4 300,00 12 8 300,00

2
I LO 
Dzierżoniów

8 9 100,00 7 7 400,00 15 16 500,00

3
II LO 
Dzierżoniów

5 5 400,00 6 5 700,00 11 11 100,00

4
ZSiPKZ 
Bielawa

5 4 500,00 9 9 600,00 14 14 100,00

5
ZS Nr 1 
Dzierżoniów

3 3 000,00 2 1 900,00 5   4 900,00

6
ZS Nr 2 
Dzierżoniów

11 8 000,00 9 7 100,00 20 15 100,00

7
ZS Nr 3 
Dzierżoniów

0 0,00 8 9 000,00 8 9 000,00

8 ZS Pieszyce 4 4 800,00 8 6 300,00 12 11 100,00

9
SOSzW 
Dzierżoniów

7 5 100,00 9 7 000,00 16 12 100,00

10
SOSzW Piława 
Górna

5 4 100,00 5 9 000,00 10 13 100,00

11
PC PPPiDE 
Dzierżoniów

0 0,00 2 2 700,00 2 2 700,00

RAZEM 54 48 000,00 71
70 000,0

0
125 118 000,00
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Projekty realizowane w szkołach i placówkach powiatu dzierżoniowskiego w roku 2018

1) „Klucz do zawodu – dostosowanie szkolenia zawodowego szkół powiatu dzierżoniowskiego 
do potrzeb rynku pracy” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego 
Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

Lider Projektu: Powiat Dzierżoniowski
Partner Projektu: Fundacja ”Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Harmonogram projektu:
Projekt realizowany od stycznia 2017 roku do listopada 2018 roku.
Koszty projektu:
Całkowita wartość projektu to 1.794.224 zł. Kwota dofinansowania jaką otrzymał projekt z UE  
i budżetu Państwa to 1.703.864 zł, co stanowi blisko 95 % wartości całego projektu. 
Cel projektu:  Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego  
z terenu powiatu dzierżoniowskiego
Projekt realizowany jest w 6 szkołach ponadgimnazjalnych:
1. Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie
2. Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie
3. Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie
4. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
5. Zespół Szkół im. Księdza Jana Dzierżonia w Pieszycach
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie 

Zakres  wsparcia  dla  uczniów  w  2018  roku:
- staże u pracodawców w ramach kształcenia w zawodach: mechatronika, gastronomia, hotelarstwo, 
fryzjerstwo,  mechanika  pojazdów  samochodowych,  kucharz,  cukiernik,  stolarz,  monter  sieci  i 
instalacji urządzeń sanitarnych, sprzedawca, geodezja, architektura krajobrazu, handel, ekonomia, 
technika  pojazdów  samochodowych,  fototechnika,  budownictwo,  systemy  i  urządzenia  OZE, 
krawiec,
- kursy kwalifikacyjne: kierowca wózka widłowego, spawacz, barman, wizażysta, barista, prawo 
jazdy,  stylizacja  paznokci,  carving,  florysta,  wizażysta,  prawo  jazdy  kategorii  T,  uprawnienia 
elektryczne, kasa fiskalna, kuchnia molekularna,
-  dodatkowe  zajęcia  specjalistyczne,  w  ramach  których  szkolni  nauczyciele  prowadzić  będą 
pozalekcyjne zajęcia w wybranych blokach tematycznych w zakresie kształcenia zawodowego oraz 
odbędą się wycieczki na Politechnikę Wrocławską, 
- doradztwo zawodowe prowadzone przez nauczyciela przeszkolonego w ramach projektu 
z  narzędzia  „Kalejdoskop  Kariery”  w  formie  zajęć  indywidualnych  z  uczniem lub  grupowym,
-  wycieczki zawodoznawcze m.in. na targi poznańskie, do Hotelu Gołębiewski w Karpaczu, do 
WSSE Inwvestpark w Wałbrzychu oraz do przedsiębiorstw zlokalizowanych w lokalnych podstref 
ekonomicznych.

Zakres wsparcia dla nauczycieli w 2018 roku:
-  staże  zawodowe u  pracodawców  dla  przedmiotów:  mechanika  i  mechatronika,  ekonomia, 
fryzjerstwo,  gastronomia,  biuro  rachunkowe,  geodezja,  architektura  krajobrazu,  fototechnika, 
budownictwo, systemy i urządzenia OZE, hotel,
-  szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe w obszarze TIK, w zakresie posługiwania się 
nowoczesnymi  technologiami  informatycznymi  i  wykorzystania  ich  w procesie  dydaktycznym, 
podnoszące  kompetencje  interpersonalne  i  społeczne,  a także  przygotowujące  do  wykorzystania 
zrewalidowanego narzędzia doradztwa zawodowego „Kalejdoskop Kariery”, w celu przygotowania 
do prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów.
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Doposażenie  pracowni  zawodowych  szkół  biorących  udział  w  projekcie.
-  Zespół  Szkół  nr  1  w  Dzierżoniowie:  pracownia  pomiarów  elektrycznych  i elektronicznych,
-  Zespół  Szkół  nr  2  w  Dzierżoniowie:  pracownia  hotelarska  oraz  pracownia  żywienia  i  usług 
gastronomicznych,
-  Zespół  Szkół  nr 3 w Dzierżoniowie: pracownia geodezji  i  pracownia architektury krajobrazu,
- ZSiPKZ w Bielawie: pracownia informatyczna, fototechniczna i budowlana,
- Zespół Szkół w Pieszycach: pracownia gastronomiczna,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dzierżoniowie: pracownia gastronomiczna.

2)  „Zawodowy  Dolny  Śląsk” projekt  współfinansowany  ze  środków Europejskiego  Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020  

Całkowita wartość projektu: 4 210 552,50 zł
Łączna kwota dofinansowania: 4 000 024,87 zł
Wartość zadań dla Powiatu Dzierżoniowskiego: 308 800,00 zł
Okres realizacji projektu: od 02.01.2017 r. do 30.11.2018 r.
Projekt realizowany przez:
- Partnera Wiodącego: Województwo Dolnośląskie, Departament Spraw Społecznych, Wydział 
Edukacji i Nauki 
-  Partnerów:  Politechnikę Wrocławską, Powiat  Bolesławiecki,  Powiat  Dzierżoniowski,  Powiat  
Kamiennogórski, Powiat Kłodzki, Powiat Lubański, Powiat Oleśnicki, Powiat Polkowicki, Powiat 
Strzeliński,  Powiat  Średzki,  Powiat  Świdnicki,  Powiat  Wałbrzyski,  Powiat  Wołowski,  Powiat  
Ząbkowicki, Gminę Jelenia Góra, Gminę Legnica, Gminę Wałbrzych, Gminę Wrocław.

Główny  cel  projektu:  poprawa  jakości  kształcenia  w  szkołach  zawodowych  Dolnego  Śląska 
w obszarze  zawodów  deficytowych  i  RIS,  poprzez  działania  warsztatowo–laboratoryjne  dla 
uczennic  i  uczniów,  nauczycielek  i  nauczycieli  zawodu  oraz  staże  uczniowskie  dla  uczennic 
i uczniów u pracodawcy.
Zasięg projektu:
42 szkoły z terenu Dolnego Śląska, w tym 4 szkoły prowadzone przez Powiat Dzierżoniowski:
- Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, 
- Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, 
- Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej w Dzierżoniowie, 
Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach.

Zadania projektowe:
- Zadanie 1. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej Powiat 
Dzierżoniowski – 18 grup po 15 uczniów.
- Zadanie 2. Współpraca branżowych kół zainteresowań szkół zawodowych Dolnego Śląska 
z kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej (koła współpracy zorientowane na przemysł).
Powiat Dzierżoniowski – 2 koła naukowe.
-  Zadanie  3.  Praktyczne  formy  kształcenia  poprzez  dedykowane  staże  uczniowskie 
w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska.
Powiat Dzierżoniowski – 14 staży uczniowskich.
- Zadanie 4. Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej dla nauczycieli dolnośląskich szkół 
kształcących  w  zawodach  sklasyfikowanych  jako  deficytowe  i Regionalne  Inteligentne 
Specjalizacje RIS.
Powiat Dzierżoniowski – 4 staże nauczycielskie.
- Zadanie 5. Doposażenie szkół i placówek w sprzęt wzmacniający efekty realizacji pozostałych 
zadań w projekcie.
Powiat Dzierżoniowski – doposażenie jednej szkoły.
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3) „Wzrost jakości edukacji szkolnej” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki
Partner Projektu: Powiat Dzierżoniowski
Okres realizacji projektu: 01.09.2017- 31.12.2018
Dofinansowanie projektu z UE: 595 717,18 zł
Całkowita wartość projektu: 700 843,75 zł 
Szkoły objęte projektem:
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie
(Szkoła Podstawowa nr 2 w Dzierżoniowie, Gimnazjum nr 4 w Dzierżoniowie)
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej
(Szkoła Podstawowa nr 2 w Piławie Górnej, Gimnazjum nr 2 w Piławie Górnej)
Cel  projektu: Wzrost  u  uczniów  poziomu  kompetencji  kluczowych  oraz  właściwych  postaw 
i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych, indywidualizację 
pracy  z uczniem  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych,  doradztwo  edukacyjno-zawodowe, 
doskonalenie  umiejętności,  kompetencji  i/lub  kwalifikacji  zawodowych  39  nauczycieli  oraz 
wyposażenie szkoły w niezbędne pomoce multimedialne i dydaktyczne.

Główne działania w projekcie:
1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół – 123 920,00 zł
2. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów – 99 500,00 zł
3. Metoda eksperymentu w nauczaniu – 71 200,00 zł
4. Indywidualizacja wsparcia uczniów – 177 950,00 zł
5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe – 21 525,00 zł
6. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli – 66 580,00 zł

Grupa docelowa projektu:
Projekt skierowany jest w 100% do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wszyscy 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego):
a) 30 uczniów i ich rodziców/opiekunów oraz 11 nauczycieli  ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Dzierżoniowie, 
b) 37 uczniów i ich rodziców/opiekunów oraz 28 nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Piławie Górnej,.
Najważniejsze zaplanowane rezultaty:
54 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu,
39 nauczycieli zostanie objętych wsparciem w ramach projektu,
67 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 
w programie,
106 osób zostanie objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,
30 uczniów zostanie objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym w projekcie,
67 uczniów zostanie objętych grupowymi zajęciami specjalistycznymi w projekcie.

4) „Czas na zawodowców”  projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 7 236 537,00 zł
Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 6 874 710,15 zł 
Wartość zadań dla Powiatu Dzierżoniowskiego 476 000,00 zł
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Okres realizacji projektu: od 01.04.2018 r. do 31.08.2019 r.

Główny cel projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego poprzez 
poprawę efektywności kształcenia, podniesienie kluczowych kompetencji , postaw i umiejętności 
niezbędnych  na  rynku  pracy  u  uczniów  i  nauczycieli  zawodu  ze  szkół  zawodowych  z  terenu 
Dolnego Śląska.
Projekt realizowany przez:
Partnera Wiodącego: Województwo Dolnośląskie, 

Partnerów: Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Powiat Dzierżo-
niowski, Powiat Głogowski, Powiat Oleśnicki, Powiat Średzki, Powiat Świdnicki, Powiat Wałbrzy-
ski, Powiat Ząbkowicki, Gminę Jelenia Góra, Gminę Legnica, Gminę Wałbrzych,

Zasięg projektu:
32 szkoły z terenu Dolnego Śląska, w tym 4 szkoły prowadzone przez Powiat Dzierżoniowski:
1. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
2. Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie
3. Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie
4. Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej w Dzierżoniowie
Zadania projektowe:
- Zadanie 1. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów na uczelniach wyższych
Powiat Dzierżoniowski – 12 grup po 15 uczniów
- Zadanie 2. Szkolenia dla nauczycieli
Powiat Dzierżoniowski – 18 nauczycieli
- Zadanie 3. Obozy naukowe dla uczniów
Powiat Dzierżoniowski – 1 obóz dla 20 uczniów 
-  Zadanie  4.  Współpraca  kół  branżowych  szkół  z  Dolnego  Śląska  z  kołami  naukowymi  na 
uczelniach wyższych.
Powiat Dzierżoniowski – 3 miniprojekty  w ramach 3 kół współpracy
- Zadanie 5. Staże i praktyki zawodowe uczniów u pracodawcy.
Powiat Dzierżoniowski – 119 staży.

5)  „Inwestycje  w  edukację  ponadgimnazjalną  poprzez  rozwój  infrastruktury  szkół 
ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego” projekt współfinansowany ze środków 
Unii  Europejskiej,  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020 .
Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
Partner Projektu: Powiat Dzierżoniowski
Wartości zrealizowane:
Refundacja poniesionych wydatków wyniosła 85%.
Wartość całkowita projektu – 883 983,60 PLN
Wartość dofinansowania – 751 386,07 PLN

W ramach projektu wyremontowane i doposażone zostały pracownie: 
-  w  I  Liceum  Ogólnokształcącym  w  Dzierżoniowie  -  biologiczna  i  chemiczna  składająca  się 
z laboratorium, sali wykładowej i zaplecza, 
- w II Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie  - informatyczna, fizyczna i geograficzna, 
- w Liceum Ogólnokształcącym w Bielawie - matematyczna i przyrodnicza (interdyscyplinarna dla 
przedmiotów: biologia, chemia, fizyka).
Pracownie chemiczne i biologiczne zyskały kompleksowe zestawy do prowadzenia doświadczeń, 
jakie  do  tej  pory  były  możliwe  na  uczelniach  wyższych:  profesjonalne  mikroskopy,  sprzęt 
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laboratoryjny,  dygestoria,  nowoczesne  meble  do  bezpiecznego  przechowywania  pomocy 
naukowych.
Pracownie fizyczne i matematyczne otrzymały wysokiej klasy urządzenia służące m.in. do pomiaru 
natężenia dźwięku, oświetlenia, pola elektromagnetycznego czy promieniowania, które – podobnie 
jak kompasy i GPS-y dla pracowni geograficznej – pozwolą na pracę także w terenie.
Poza  tym  każda  z  pracowni  została  wyposażona  w  wysokiej  jakości  sprzęt  komputerowy 
i elektroniczny. Monitory interaktywne, wizualizery, drukarki 3D, wideoprojektory oraz laptopy  
z oprogramowaniem pozwolą wykorzystać w nauczaniu nowoczesne technologie.

6)  „Inwestycje  w  edukację  ponadgimnazjalną  poprzez  wyposażenie  i  adaptację  pracowni 
szkół zawodowych z terenu Powiatu  Dzierżoniowskiego” projekt współfinansowany ze środków 
Unii  Europejskiej,  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020.

Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
Partner Projektu: Powiat Dzierżoniowski
Wartość Projektu: 2 890 809,05 PLN
Wartość dofinansowania UE: 2 457 187,71 PLN
Zakończenie realizacji Projektu planuje się na czerwiec 2019r. 
Cel Projektu:  rozwój infrastruktury edukacyjnej w celu polepszenie warunków kształcenia oraz 
podniesienia  u  uczniów  kompetencji  kluczowych  i  umiejętności  niezbędnych  na  rynku  pracy  
w czterech szkołach zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego: 
1. Zespół Szkół Nr 1 im. prof. W. Rotkiewicza w Dzierżoniowie,
2. Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie,
3. Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie,
4. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie,
Realizacja  założonego  celu  możliwa  będzie  poprzez  zakup  nowoczesnego  sprzętu  i materiałów 
dydaktycznych do 13 pracowni przedmiotowych oraz adaptację/remont 10 z 13 pracowni.
Planowane efekty
W ramach realizacji Projektu wsparcie otrzymają 3 pracownie interdyscyplinarne, gastronomiczna 
z  obsługą  klienta,  hotelarska  z  jednostką  mieszkalną,  ekonomiki  i rachunkowości  handlowej, 
geodezyjna,  architektury  krajobrazu,  mechanicznej  obsługi  skrawaniem,  diagnostyki 
samochodowej, obróbki ręcznej, odnawialnych źródeł energii oraz CNC.

7) „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół 
podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie 
pracowni  w  sprzęt  oraz  pomoce  dydaktyczne. projekt  współfinansowany  ze  środków  Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 2014-2020.

Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Partnerzy  Projektu: Gmina  Miejska  Dzierżoniów,  Powiat  Dzierżoniowski,  Gmina  Łagiewniki,
Gmina Niemcza, Gmina Bielawa, Gmina Piława Górna

Budżet projektu:
Wartość projektu: 2 541 212,72 PLN.
Wartość dofinansowania ze środków UE: 2 160 030,82 PLN.
Wartość zadania dla Powiatu Dzierżoniowskiego: 205 625,90 PLN

Zakończenie realizacji Projektu listopad 2018 r.
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Zasięg projektu:
Projektem objętych zostanie 11 szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu Dzierżo-
niowskiego, w tym Gimnazjum nr 5 w Bielawie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Bielawie, prowadzone przez Powiat Dzierżoniowski.
Projekt  zakłada  wyposażenie  łącznie  21  pracowni  matematyczno-przyrodniczych  i  cyfrowych  
w niezbędny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Efekt:
Wyposażenie pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 5 w Bielawie w 24 komputery Apple iMac 
wraz  z  oprogramowaniem,  które  wspomogą i  ułatwią  naukę w wielu  dziedzinach,  15 tabletów 
graficznych  do  zabawy  z  grafiką  komputerową  oraz  do  projektowania  3D  oraz  4  zestawy 
interfejsów muzycznych z profesjonalnym oprogramowaniem do produkcji muzycznej dla uczniów 
utalentowanych w tym kierunku.

8) Projekty realizowane przez szkoły w ramach programu Erasmus+ oraz programu POWER 
w zakresie współpracy zagranicznej (praktyki, szkolenia uczniów i nauczycieli 
u zagranicznych partnerów- pracodawców)

Projekty realizowane przez szkoły w ramach programów ERASMUS+ i POWER w 2018r.
Szkoła Progra

m
Tytuł projektu Kwota 

dofinansowania 
PLN

Okres realizacji

ZSiPKZ 
Bielawa

POWER Europejskie innowacje i 
inspiracje-praktyka zagraniczna 
szansą na rozwój

640 510,00 09.2017-09.2019

ZSiPKZ 
Bielawa 

ERASM
US+

Innowative production and 
integrative edukation 

94 505,00 09.2016-08.2019

ZSiPKZ 
Bielawa

ERASM
US+

Innowacyjna praktyka zawodowa 
szansą dobrego startu w 
przyszłość

141 117,00 09.2016-08.2018

ZS Nr 3 
Dzierżonió
w

ERASM
US+

Zagraniczna praktyka zawodowa 
drogą do profesjonalizmu

312 651,00 06.2017-12.2018

ZS Nr 2 
Dzierżonió
w

POWER Dobra praktyka miarą sukcesu 
zawodowego w przyszłości

610 933,00 09.2017-09.2019

Skala realizacji  projektów w powiecie  dzierżoniowskim jest  bardzo duża.  W ten sposób 
realizujemy główne  cele   Strategii  oświaty  powiatu dzierżoniowskiego na lata 2005-2019, 
tj.  zapewnienie uczniom i wychowankom szkół i  placówek wysokiego poziomu nauczania oraz 
poprawy  infrastruktury  jednostek  oświatowych.  Dzięki  realizacji  projektów  szkoły  pozyskały 
nowoczesne pracownie oraz doskonałej jakości sprzęt dydaktyczny, nauczyciele i uczniowie mogą 
uczestniczyć w rożnych formach zdobywania nowych umiejętności i szlifowania już posiadanych. 
Praktyki, staże, współpraca z uczelniami wyższymi, modernizacja pracowni to tylko niektóre efekty 
realizowanych przedsięwzięć.  Projekty realizowane są głównie w ramach partnerstw, gdzie Powiat 
Dzierżoniowski pełni funkcję lidera,  bądź partnera.  Obsługą poszczególnych projektów w dużej 
mierze zajmują się pracownicy Wydziału Edukacji we współpracy z innymi wydziałami Starostwa 
Powiatowego  w Dzierżoniowie  –  Wydziałem  Organizacyjnym   oraz  Wydziałem  Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Powiatu. 
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Decyzje wydane przez Wydział Edukacji w roku 2018 

I. Decyzje administracyjne
1. Odmowa wpisu do ewidencji szkół i placówek 5
2. Nadawanie uprawnień szkół publicznych dla szkół niepublicznych 7
3. Zwolnienia z odpłatności za wyżywienie 2
4. Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 6

II. Zaświadczenia o wpisie/ Zmiany w ewidencji 8 
III. Skierowania do kształcenia specjalnego:
1. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze 14
2. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapeutyczne 7
3 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze 41

III. Sprawozdawczość oświatowa:
1. System Informacji Oświatowej 27
2. Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych 27

IV. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
1. Wnioski o pożyczkę 49
2. Deklaracje przystąpienia do PKZP 6
3. Wykreślenia z PKZP 8
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SZKOLNICTWO PUBLICZNE
W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Sieć  publicznych  szkół  ponadgimnazjalnych  i  ponadpodstawowych  prowadzonych  przez  Powiat  Dzierżoniowski  
w 2018r.

L
P

nazwa SZKOŁY NAZWA JEDNOSTKI, W SKŁAD 
KTÓREJ WCHODZI SZKOŁA

ADRES 
SIEDZIBY

Trzyletnie licea ogólnokształcące
1 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego 
w Bielawie

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie Ul. Szkolna 5 
58-260 Bielawa

2 I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Dzierżoniowie

------- Ul. Piłsudskiego 10
58-200 Dzierżoniów

3 II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła 
II w Dzierżoniowie

------- Ul. Garncarska 1
58-200 Dzierżoniów

Trzyletnie licea ogólnokształcące dla dorosłych
1 II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

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

Ul. Piłsudskiego 24
58-200 Dzierżoniów

2 III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
w Dzierżoniowie

Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Ul. Słowiańska 6
58-200 Dzierżoniów

Czteroletnie technika 
1 Technikum w Bielawie Zespół Szkół i Placówek Kształcenia 

Zawodowego w Bielawie
Ul. Żeromskiego 41
58-260 Bielawa

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

Ul. Mickiewicza 8
58-200 Dzierżoniów

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

Ul. Piłsudskiego 24
58-200 Dzierżoniów

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

Ul. Słowiańska 6
58-200 Dzierżoniów

5 Technikum w Pieszycach Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w 
Pieszycach

Ul. Mickiewicza 1
58-250 Pieszyce

Trzyletnie branżowe szkoły I stopnia, w tym z klasami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
1 Branżowa Szkoła I Stopnia w Bielawie Zespół Szkół i Placówek Kształcenia 

Zawodowego w Bielawie
Ul. Żeromskiego 41 
58-260 Bielawa

2 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 
w Dzierżoniowie

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

Ul. Mickiewicza 8
58-200 Dzierżoniów

3 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 
w Dzierżoniowie (w której będą 
prowadzone klasy dotychczasowej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w 
Dzierżoniowie, z siedzibą ul. Piłsudskiego 
24, 58-200 Dzierżoniów) 

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

Ul. Piłsudskiego 24
58-200 Dzierżoniów

4 Branżowa Szkoła I Stopnia w Pieszycach Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w 
Pieszycach

Ul. Mickiewicza 1
58-250 Pieszyce

Szkoły policealne dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie 
nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku
1 Szkoła Policealna dla Dorosłych w 

Bielawie
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia 
Zawodowego w Bielawie

Ul. Żeromskiego 41
58-260 Bielawa

2 Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 
w Dzierżoniowie

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

Ul. Piłsudskiego 24
58-200 Dzierżoniów

3 Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2 
w Dzierżoniowie

Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Ul. Słowiańska 6
58-200 Dzierżoniów

4 Szkoła Policealna w Pieszycach Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w 
Pieszycach

Ul. Mickiewicza 1 
58-250 Pieszyce
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Publiczne gimnazja prowadzone przez Powiat Dzierżoniowski w 2018r.

L
P

nazwa SZKOŁY NAZWA 
JEDNOSTKI, W 

SKŁAD KTÓREJ 
WCHODZI 
SZKOŁA

ADRES OBWÓD

Trzyletnie gimnazja z klasami drugimi i trzecimi w roku szkolnym 2017/2018 i klasami trzecimi w roku szkolnym 2018/2019
1 Gimnazjum Nr 5 

w Bielawie
Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
w Bielawie

Ul. Szkolna 5
58-260 Bielawa

ulice: Adama Asnyka, Bankowa, Bolesława Chrobrego, 
Gen. Grota Roweckiego od nr 1 do nr 6, Hotelowa, 
Mikołaja Kopernika od nr 1 do nr 12, Krańcowa, 
Kwiatowa, 1 Maja od nr 33, 3 Maja od  nr 31, Karola 
Marksa, Obrońców Westerplatte od nr 1 do nr 45, os. 
XXV-lecia PRL od nr 48 do nr 52, Piastowska od nr 1 
do nr 9, Józefa Piłsudskiego, Plac Wolności, Przeskok, 
Różana, Henryka Sienkiewicza, Gen. Władysława 
Sikorskiego (od skrzyżowania z ulicą Obrońców 
Westerplatte), Słoneczna, Sportowa, Szkolna, Wesoła, 
Wolności od nr 141, Żeromskiego od nr 60.

2 Publiczne Gimnazjum 
w Pieszycach 

Zespół Szkół im. ks. 
Jana Dzierżonia w 
Pieszycach

Ul. Mickiewicza 
1
58-250 Pieszyce

Teren całej Gminy Pieszyce
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Sieć publicznych szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski w roku 2018

Liczba uczniów/kierunki kształcenia w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat w roku szkolnym 2018/2019

Nazwa Szkoły Typ szkoły Profil/kierunek KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV OGÓŁEM

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

w Bielawie

L. oddz. L. uczn. L. oddz. L.uczn. L. oddz. L. uczn. L. oddz. L. uczn. L. oddz. l.uczn.

Gimnazjum ogólny 0 0 0 0 2 44 0 0 2 44
0 0 0 0 2 44 0 0 2 44

Liceum Ogólnokształcące dla 
młodzieży

ogólnokształcący 2 44 2 48 2 54 0 0 6 146

2 44 2 48 2 54 0 0 6 146
OGÓŁEM 2 44 2 48 4 98 0 0 8 190

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Jędrzeja Śniadeckiego 

w Dzierżoniowie

Liceum Ogólnokształcące dla 
młodzieży

ogólnokształcący 4 114 5 113 5 112 - - 14 339

OGÓŁEM 4 114 5 113 5 112 - - 14 339
II Liceum 

Ogólnokształcące 
im. Jana Pawła II 
w Dzierżoniowie

Liceum Ogólnokształcące dla 
młodzieży

ogólnokształcący 5 150 6 140 6 140 - - 17 430

OGÓŁEM 5 150 6 140 6 140 - - 17 430

Zespół Szkół Nr 1 
im. prof. Wilhelma 

Rotkiewicza 
w Dzierżoniowie 

Technikum (dla młodzieży)

technik mechanik 0,5 10 0,5 14 0,5 15 0,5 13 2,0 52
technik mechatronik 1 28 1 29 0,5 16 1,5 31 4,0 104
technik informatyk 1 48 1,5 47 1,5 34 1,5 25 5,5 154
technik elektryk 0,5 9 0,5 10 0,5 6 0,5 5 2,0 30
technik automatyk 0 0 0,5 5 0 0 0 0 0,5 5

OGÓLEM 3 95 4 105 3 71 4 74 14 345
Zespół Szkół Nr 2 
im. prof. Tadeusza 

Kotarbińskiego 
w Dzierżoniowie

Liceum Ogólnokształcące dla 
dorosłych

liceum ogólnokształcące 0 0 1 40 1 21 0 0 2 61

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
(młodzież) (oddziały zsz na 
podbudowie gimn)

blacharz samochodowy 0 0 0 0 0,07 2 - - 0,1 2
cukiernik 0 0 0 0 0,12 3 - - 0,12 3
elektromechanik pojazd samochod. 0 0 0 0 0,04 1 - - 0,04 1
elektryk 0 0 0 0 0,07 2 - - 0,07 2
fotograf 0 0 0 0 0,07 2 - - 0,07 2
kucharz 0 0 0 0 0,33 7 - - 0,33 7
mechanik pojazdów samochodowych 0 0 0 0 0,5 9 - - 0,50 9
monter sieci, instalacji i urządzeń sanit. 0 0 0 0 0,07 2 - - 0,07 2
murarz-tynkarz 0 0 0 0 0,12 2 - - 0,12 2
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sprzedawca 0 0 0 0 0,07 1 - - 0,07 1
ślusarz 0 0 0 0 0,04 1 - - 0,04 1
fryzjer 0 0 0 0 0,5 9 - - 0,50 9

0 0 0 0 2 41 - - 2,00 41

Branżowa Szkoła I Stopnia 

mechanik oper. Pojazdow i maszych rolniczych 0,02 1 0 0 0 0 - - 0,02 1
blacharz samochodowy 0,02 1 0,02 1 0 0 - - 0,04 2
cukiernik 0,02 2 0,08 3 0 0 - - 0,10 5
elektromechanik pojazd samochod. 0,05 2 0,02 1 0 0 - - 0,07 3
elektryk 0,02 1 0 0 0 0 - - 0,02 1
fryzjer 0,5 14 0,5 17 0 0 - - 1,00 31
kucharz 0,45 14 0,45 16 0 0 - - 0,90 30
mechanik pojazdów samochodowych 0,5 6 0,5 11 0 0 - - 1,00 17
monter sieci, instalacji i sanit. 0,14 3 0,1 2 0 0 - - 0,24 5
Murarz-tynkarz 0,02 3 0,08 3 0 0 - - 0,10 6
sprzedawca 0,22 8 0,25 9 0 0 - - 0,47 17
stolarz 0,02 1 0 0 0 0 - - 0,02 1
ślusarz 0,02 1 0 0 0 0 - - 0,02 1

2 57 2 63 0 0 - - 4,00 120

Technikum dla młodzieży

technik hotelarstwa 0,5 18 0 0 0,5 9 0 0 1 27
technik żywienia i usług gastronomicznych 0,5 24 1 28 0,5 6 1 16 3 74

1 42 1 28 1 15 1 16 4 101
OGÓLEM 3 99 4 131 4 77 1 16 12 323

Zespół Szkół Nr 3 
im. Kombatantów 

Rzeczypospolitej Polskiej 
w Dzierżoniowie

Technikum dla młodzieży

technik ekonomista 1 31 1 31 1 20 0,5 16 3,50 98
technik handlowiec 0,5 12 0,33 11 0,5 18 1 16 2,33 57
technik architektury krajobrazu 0 0 0,33 10 0,5 13 0,5 11 1,33 34,00
technik logistyk 1 41 1 30 2 37 2,5 53 6,50 161,00
technik geodeta 0,5 10 0,33 10 0 0 0,5 9 1,33 29,00
technik spedytor 1 32 1 27 0 0 0 0 2,00 59,00

OGÓŁEM 4 126 4 119 4 88 5 105 17,0 438

Zespół Szkół i Placówek 
Kształcenia Zawodowego 

w Bielawie

Technikum dla młodzieży technik informatyk 1 23 0,5 21 1 28 1 22 3,5 94
technik budownictwa 0 0 0 0 0 0 0,5 8 0,5 8
technik mechanik 1 19 0,5 18 0,5 21 0,5 14 2,5 72
technik pojazdów samochodowych 0,5 9 0,5 15 0,5 19 0,5 9 2 52
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0 0 0 0 0,5 5 0 0 0,5 5
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technik fotografii i multimediów 0,5 17 0,5 12 0 0 0 0 1 29
fototechnik 0 0 0 0 0,5 14 0,5 12 1 26

OGÓŁEM 3 68 2 66 3 87 3 65 11 286

Zespół Szkół 
im. ks. Jana Dzierżonia w 

Pieszycach

Gimnazjum 0 0 0 0 2 42 0 0 2 42
0 0 0 0 2 42 0 0 2 42

Gimnazjum integracyjne 0 0 0 0 1 15 0 0 1 15
0 0 0 0 1 15 0 0 1 15

Technikum dla młodzieży

technik hotelarstwa 1 18 0,5 11 0,5 7 0,5 13 2,5 49
technik technologii żywności 0,5 11 0 0 0,5 12 0 0 1 23
technik spedytor 0,5 9 0,5 10 1 17 0,5 6 2,5 42

2 38 1 21 2 36 1 19 6 114
OGÓŁEM 2 38 1 21 5 93 1 19 9 171

RAZEM 26 734 28 743 34 766 14 279 102 2522
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Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego w szkołach i placówkach

Tab. Liczba nauczycieli i etatów w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2017/2018

Szkoła/Placówka Oświatowa
Liczba 

nauczycieli 
Ogółem liczba etatów 

nauczycieli

Liczba etatów na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego

Bez 
stopnia

stażysta kontrak mianow dyplom

1 ZSO Bielawa 32 24,13 0 0 3,62 3,22 17,29

2 ZSO Dzierżoniów 32 27,55 0 0 0,5 4,76 22,29

3 II LO Dzierżoniów 43 40,08 0 1 8,17 10,24 20,67

4 ZSIPKZ Bielawa 45* 31,22 0 0 4,65 9,27 17,3

5 ZS Nr 1 Dzierżoniów 31 28,00 0 0,5 0 10,04 17,46

6 ZS Nr 2 Dzierżoniów 28 25,48 1 0 1 8,32 15,16

7 ZS Nr 3 Dzierżoniów 45 37,53 0,86 0,17 8,33 4,76 23,41

8 ZS Pieszyce 28 25,94 0 0,5 1 3,44 21

9 SOSzW Dzierżoniów + Internat 29 27,39 1 0 4,17 8 14,22

10 SOSzW Piława Górna + Internat 32 27,54 0 0,79 1,33 12,2 13,22

11 PCPPPDE Dzierżoniów 25 24,50 0 0 1 8 15,5

RAZEM 370 319,36 2,86 2,96 33,77 82,25 197,52
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V REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIE
GO W 2018 ROKU

5.1 DZIAŁALNOŚĆ RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 
W 2018 ROKU

W 2018  roku zakończyła  się  V  kadencja  Rady  Powiatu  (16 listopada  2018r.)  
i rozpoczęła kolejna VI kadencja nowego samorządu. 
Funkcję  Przewodniczącego  Rady w latach  2014-2018 sprawował  radny Marian  Kowal,  a  jego 
zastępcami byli radni: Wacław Dziendziel i Krzysztof Zawadzki. 
Rada Powiatu liczyła 23 członków, którzy pracowali w 4 komisjach:
- Komisji Rewizyjnej,
- Komisji Edukacji i Kultury,
- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki. 
Komisje Rady Powiatu odbyły swoje posiedzenia zgodnie z zatwierdzonymi ramowymi planami 
pracy (łącznie 44).
Komisja  Rewizyjna  w  2018  roku  przeprowadziła  2 kontrole:  u  Powiatowego  Rzecznika 
Konsumentów oraz w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie
Ponadto  na  kwietniowej  sesji  Rada  Powiatu  powołała  Komisję  Statutową,  której  przedmiotem 
działania było przygotowanie zmian Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego w celu dostosowania treści 
Statutu  do  przepisów  wynikających  z  nowelizacji  ustawy  o  samorządzie  powiatowym, 
obowiązującej  od  nowej  kadencji  organów  powiatu  oraz  weryfikacji  przepisów  Statutu 
uwzględniającej  zmiany przepisów prawa i  ich wykładni od czasu ostatniej  nowelizacji  statutu. 
Zmiany do Statutu Powiatu zostały przyjęte przez Radę Powiatu na wrześniowej sesji.
W 2018 roku Rada Powiatu zbierała się na 11 sesjach, w tym 1 sesja była sesją nadzwyczajną.  
Tematami obrad były m.in.: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, oświata, ochrona środowiska oraz 
sytuacja  na  rynku  pracy  w  powiecie  dzierżoniowskim.  Na  sesjach  tych  radni  podjęli  łącznie 
46 uchwał.  
Ponadto Rada Powiatu w roku 2018 rozpatrzyła 3 skargi (uznając je za bezzasadne), a radni zgłosili 
6 interpelacji oraz 3 zapytania.
V Kadencja Rady Powiatu zakończyła się dnia 16 listopada 2018r. 

21 października 2018 roku odbyły się wybory samorządowe do Rady Powiatu VI Kadencji (2018-
2023). Na pierwszej sesji radni złożyli ślubowanie przed Radnym Seniorem Markiem Piorunem 
prowadzącym  obrady  do  wyboru  Przewodniczącego  Rady.  Następnie  dokonano  wyboru 
Przewodniczącego  Rady  -  Jacka  Grzebielucha  oraz  Wiceprzewodniczących  Rad.  Zostali  nimi: 
Izabela Piwko - Zadrożna i Robert Czajkowski. 

Zgodnie  z  nowelizacją  ustawy  o  samorządzie  powiatowym  skład  Rady  Powiatu  został 
pomniejszony z dotychczasowej liczby 23 do 21 radnych, kadencja została wydłużona z czterech 
do pięciu lat oraz została powołana Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Ponadto obrady grudniowej sesji, zgodnie z wprowadzonym obowiązkiem,   po raz pierwszy były 
transmitowane  i  utrwalane  za  pomocą  elektronicznego  systemu  obsługi  e-sesja oraz  urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk. Głosowania natomiast na sesji odbywały się za pomocą urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych, które podobnie 
jak nagrania z sesji niezwłocznie podlegają obowiązkowi upublicznienia na stronach powiatu. Biuro 
Rady  zostało  wyposażone  w  system  informatyczny,  zaś  radni  w  tablety  służące  nie  tylko  
do otrzymywania materiałów na wszystkie posiedzenia, ale również do głosowania imiennego, czy 
zarządzania dyskusją.
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Rada Powiatu VI kadencji w roku 2018 odbyła 2 sesje, podejmując 22 uchwały w zakresie m.in.:
-  wyboru  Starosty -  Grzegorza Kosowskiego,  Wicestarosty -  Andrzeja  Bolisęgi  oraz  Członków 
Zarządu Powiatu w osobach: Adama Domagały i Wacława Dziendziela.
Rada uchwaliła również składy komisji: 
- Rewizyjnej,
- Skarg, Wniosków i Petycji,
- Edukacji i Kultury,
- Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki.
Rada  uchwaliła  także  budżet  na  rok  2019  oraz  wieloletnią  prognozę  finansową  Powiatu 
Dzierżoniowskiego na lata 2019-2025.
Na ostatniej sesji w roku 2018 Rada Powiatu zatwierdziła plany pracy Komisji na I półrocze 2019 
roku.  (Komisja  Rewizyjna  opracowała  plan  pracy  na  cały  rok  wraz  z  planem  kontroli). 
Zatwierdzono również regulaminy pracy Komisji.  Ponadto Rada Powiatu ustaliła  harmonogram 
pracy na rok kolejny wraz z tematyką sesji. 

5.2  STAN  REALIZACJI  UCHWAŁ  RADY  POWIATU  
DZIERŻONIOWSKIEGO PODJĘTYCH W 2018 ROKU

Uchwała  nr  XXXIX/248/18  z  30.01.2018r. w  sprawie  przyjęcia  niektórych  zadań 
publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia 
kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra 
Obrony  Narodowej  z  dnia  30  listopada  2017  roku,  w  sprawie  przeprowadzenia  kwalifikacji 
wojskowej  w  2018  roku,  (Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  2254)  oraz  zarządzeniem nr  16  Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji 
Wojskowej  na  rok  2018  oraz  powołania,  określenia  siedzib  i  terytorialnego  zasięgu  działania 
wojewódzkiej  i  powiatowych  komisji  lekarskich  oraz  Uchwały  nr  XXXIX/248/18 w  sprawie 
przyjęcia  niektórych  zadań  publicznych  z  zakresu  administracji  rządowej  dotyczących 
przygotowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w 2018 roku kwalifikacja wojskowa na 
terenie powiatu dzierżoniowskiego przeprowadzona została w okresie od 14 marca do 5 kwietnia 
2018 r. - (16 posiedzeń). 

Osoby  podlegające  kwalifikacji  wojskowej  były  wzywane  zgodnie  z  harmonogramem 
w dwóch  turach  –  na  godzinę  08:30  oraz  na  godzinę  10:00.  Przedstawiciel  WKU w Kłodzku 
prowadził  codziennie  instruktaż  na  temat  aktualnej  regulacji  prawnej  dotyczącej  osób 
podlegających  kwalifikacji  wojskowej  oraz  ich  obowiązków,  wynikających  z  ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony RP i przepisów wykonawczych. 
 W roku 2018   przed Powiatową Komisją Lekarską stawiło się 420 osób

Organy  samorządowe  przez  cały  czas  trwania  kwalifikacji  wojskowej  prowadziły 
postępowania  wyjaśniające,  w  szerokim  zakresie  korzystano  z  pomocy  funkcjonariuszy  straży 
miejskiej  poszczególnych  gmin  powiatu  dzierżoniowskiego.  Ponadto,  zaangażowano  sołtysów 
w  gminie  wiejskiej  Dzierżoniów  oraz  gminie  Niemcza,  dzięki  czemu  stawiennictwo  rocznika 
podstawowego kształtuje się na bardzo wysokim poziomie.  

W  poszczególnych  gminach  wszczęto  postępowania  administracyjne  lub  też 
zadeklarowano, iż w czasie roku kalendarzowego będą prowadzone procedury postępowania w celu 
wykreślenia tych osób z ewidencji ludności (osoby te w większości przebywają od urodzenia poza 
granicami kraju).  
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W  czasie  trwania  kwalifikacji  wojskowej  w  ramach  nadzoru  została  przeprowadzona 
kontrola  z  działalności  Powiatowej  Komisji  Lekarskiej  w  Dzierżoniowie  przez  przedstawiciela 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

Kwalifikacja  wojskowa na  terenie  powiatu  dzierżoniowskiego  w  roku  2018  przebiegała 
sprawnie i bez zakłóceń. Dzięki dobrej współpracy Powiatowej Komisji Lekarskiej,  przedstawicieli 
jednostek  samorządu  terytorialnego  oraz  pracowników  Wojskowej  Komendy  Uzupełnień 
w Kłodzku wszystkie posiedzenia odbywały się według wcześniej zaplanowanego planu pracy.

Uchwała nr XLVIII/288/18 z 23.10.2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju 
Sudety 2030”. 
W 2018 roku w ramach wyżej wymienionej uchwały, nakreślono plan pracy i zadania, jakie należy 
wykonać w 2019 roku. 

Uchwała nr XLIV/265/18 z 29.05.2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. 
Uchwała została  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu  12 
czerwca 2018 r. Została też umieszczona na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. 
Kopia  uchwały wraz  z  załącznikiem została  rozesłana  do  wszystkich  aptek  ogólnodostępnych  
w powiecie dzierżoniowskim. 

Uchwała nr XLII/259/18 z 27.03.2018 r. w sprawie Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej 
Powiatu Dzierżoniowskiego.
Z  wnioskiem  o  wprowadzenie  zmian  w  Regulaminie  Społecznej  Straży  Rybackiej  Powiatu 
Dzierżoniowskiego wystąpił Komendant Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Dzierżoniowskiego. 
Wniesiono wiele uwag do obecnego regulaminu, które w znacznym stopniu  mogłyby poprawić 
efektywność działania straży. Z uwagi na znaczą ilość poprawek do Regulaminu, zaistniała potrzeba 
uchwalenia  nowego  Regulaminu  Społecznej  Straży  Rybackiej  Powiatu  Dzierżoniowskiego.  
W związku z przyjęciem w życie nowej uchwały dotyczącej Regulaminu, poprzednia uchwała 
w tej  sprawie  -  nr  IX/66/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z  dnia 30 czerwca 2015 roku - 
straciła moc.

Uchwała nr XLVI/277/18 z  28.08.2018 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 
powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji.  
Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i  Ochrony  Zdrowia  w  2018  roku  realizowało  zadania 
finansowane  z  środków  PFRON  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej.
W  roku  sprawozdawczym  Powiat  Dzierżoniowski  otrzymał  środki  na  realizację  zadań  
w wysokości 2 756 684,00 zł., które zostały rozdzielone na poszczególne zadania. 
Ostateczny  plan  podziału  środków  finansowych  został  przyjęty  uchwałą  Rady  Powiatu  
Nr XLVI/277/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r.  
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Tabela  8.  Podział  środków  finansowych  na  poszczególne  zadania  z  zakresu  rehabilitacji 
zawodowej i społecznej
L.p. Rodzaj zadania Kwota Kwota 

wydatkowana

1. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi 
rynku pracy dla osób niepełnosprawnych 
poszukujących pracy
i niepozostających w zatrudnieniu (art. 
11 ustawy)

12 234 zł 12 234 zł

Razem rehabilitacja zawodowa 12 234 zł 12 234 zł

1. Zobowiązania dotyczące dofinansowania 
kosztów działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej (art.10a ustawy)

1 576 620 zł 1 576 450 zł

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

997 830 zł 997 797 zł

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

10 000 zł 9 600 zł

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

160 000 zł 159 913 zł

Razem rehabilitacja społeczna 2 744 450 zł 2 743 760 zł

OGÓŁEM 2 756 684 zł 2 755 994 zł

Zgodnie  z  ustawą  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób 
niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w imieniu Starosty 
realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w zakresie:
1. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.
W 2018 r. na turnusy rehabilitacyjne złożono 54 wnioski.  Decyzją Rady Powiatu w 2018 r. na 
dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych nie zostały przeznaczone środki PFRON i zadanie to 
nie było zrealizowane. 
2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.
Bariery  architektoniczne  to  wszelkie  utrudnienia  występujące  w  budynku  i  w  jego  najbliższej 
okolicy,  które  ze  względu  na  rozwiązania  techniczne,  konstrukcyjne  lub  warunki  użytkowania 
uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
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Przez  cały  okres  2018  roku  w  ramach  likwidacji  barier  architektonicznych  wpłynęły
33 wnioski na kwotę 325 867,00 zł. 
Podpisano 22 umowy na kwotę 104 8050,00 zł., w tym zrealizowano 17 umów, a pięć osób po 
podpisaniu  umów zrezygnowały  z  ich  realizacji.  Dlatego  też  wypłacona  kwota  była  niższa  od 
przyznanej i wyniosła 83 784,00 zł. 
Złożone wnioski dotyczyły przede wszystkim przystosowania łazienki do potrzeb osób mających 
trudności w poruszaniu się i zakupu schodołazów. 
3. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych.
Bariery  techniczne  to  przeszkody  wynikające  z  braku  dostosowania  lub  niedostosowania, 
odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery 
powinna  powodować  sprawniejsze  działanie  osoby  niepełnosprawnej  w  społeczeństwie
i  umożliwić wydajniejsze  jej  funkcjonowanie.  O dofinansowanie likwidacji  barier  technicznych 
mogły ubiegać się osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, bądź równoważne oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. 
W 2018 r. złożono 33 wnioski (w tym 4 dotyczyły dzieci) na łączną kwotę 121 323,00 zł. (w tym 8 
744,00 zł. dla dzieci). Wnioski te dotyczyły przede wszystkim dofinansowania do zakupu rowerów 
trójkołowych, krzesełek toaletowych, ławeczek i podnośników wannowych, łóżek rehabilitacyjnych 
i  wymiany  ogrzewania  węglowego  na  ogrzewanie  gazowe.  Podpisano  30  umów  na  kwotę  60 
6367,00 zł. (w tym 4 umowy dotyczyły dzieci – 5 875,00 zł.). 
W związku z niższymi kwotami rozliczeniowymi i  rezygnacja jednej osoby z realizacji umowy 
wypłacona kwota dofinansowania była niższa od przyznanej i wyniosła 59 256,00 zł. 
4. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.
Bariery  w  komunikowaniu  się  to  ograniczenia  uniemożliwiające  lub  utrudniające  osobie 
niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
W 2018 r. złożono 25 wniosków na kwotę 84 670,00 zł.,  w tym 10 wniosków dzieci na kwotę
45  160,00  zł.  Dotyczyły  one  głównie  dofinansowania  zakupu  sprzętu  komputerowego  
z osprzętem i laptopów, systemów „MÓWIK” wraz z tabletem. O dofinansowanie mogły starać się 
dorosłe  osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności  lub  równoważne  ze  względu  na  dysfunkcję  narządu  wzroku,  słuchu  bądź 
mowy.  Podpisano  13  umów na  kwotę  17  274,00  zł.  (w  tym 5  umów  dzieci  –  7  718,00  zł.). 
Ostatecznie wydatkowano kwotę 16 873,00 zł. (dla dzieci – 7 384,00 zł).
5. Zaopatrzenia osób niepełnosprawnych przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Przedmioty  ortopedyczne  to  sprzęty  niezbędne  osobie  niepełnosprawnej  w  przypadku  trwałej 
niepełnosprawności, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego. Są nimi np.: kule, protezy 
kończyn dolnych i górnych, wózki inwalidzkie, obuwie ortopedyczne i inne.
Środki  pomocnicze  to  takie  środki,  które  ułatwiają  w  znacznym  stopniu,  bądź  umożliwiają 
funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym. Są nimi np.: pomoce optyczne 
dla  niedowidzących,  aparaty  słuchowe,  cewniki,  pieluchomajtki,  materace  i  poduszki 
przeciwodleżynowe i itp.
Jest to program realizowany przy współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, tzn. w części 
finansowany  z  środków  NFZ.  Cieszy  się  on  bardzo  dużym  zainteresowaniem  wśród  osób 
niepełnosprawnych, o czym świadczy liczba korzystających z tej formy pomocy. 
W  2018  r.  z  dofinansowania  skorzystało  815  osób  dorosłych  i  61  dzieci.  Wypłacono  kwotę
986 461,00 zł,  w tym 126 825,00 zł  dla  dzieci.  W przypadku  osób dorosłych  dofinansowanie 
dotyczyło  m.in.  zakupu aparatów słuchowych,  obuwia ortopedycznego,  protez piersi,  protez  ud
i  podudzi.  Pozostałe  przedmioty ortopedyczne i  środki  pomocnicze  objęte  dofinansowaniem to 
pieluchomajtki,  worki  do  zbiórki  moczu,  cewniki,  materace  przeciwodleżynowe.  W przypadku 
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dzieci dofinansowanie dotyczyło m.in.:  aparatów słuchowych,  obuwia ortopedycznego, wózków 
inwalidzkich, pionizatorów. Pozostałe to pieluchomajtki i cewniki.
6. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku
w  sprawie  określenia  rodzajów  zadań  powiatu,  które  mogą  być  finansowane  ze  środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego  mogą  ubiegać  się  osoby  fizyczne  prowadzące  działalność  gospodarczą
i jednostki organizacyjne prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych 
przez okres, co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku. Osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą i  jednostki  organizacyjne muszą  składać wnioski  do 30 listopada roku 
poprzedzającego  rok  realizacji.  W  2018  r.  zrealizowano  1  wniosek  Fundacji  Dzierżoniowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dzierżoniowie. Umowa dotyczyła dofinansowania m.in.: bieżni 
elektrycznej, rowera stacjonarnego, mat do ćwiczeń, steppera, orbitreka. Wysokość wypłaconego 
dofinansowania wyniosła 4 008,00 zł. 
Do  dnia  30  listopada  2018  r.  wpłynęły  dwa  wnioski:  Szkoły  Podstawowej  z  Oddziałami 
Integracyjnymi  z  Bielawy,  Fundacji  Dzierżoniowski  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku
 z Dzierżoniowa.  Wnioski te będą rozpatrywane w 2019 r. 
W  ramach  tego  zadania  osoby  niepełnosprawne  mogły  również  składać  wnioski
 o  dofinansowanie  zakupu  sprzętu  rehabilitacyjnego.  Wnioski  dotyczyły  zakupu  m.in.  roweru 
stacjonarnego,  materaców  do  ćwiczeń,  równoważni  a  także  komputera  oraz  oprogramowania 
specjalistycznego.  Przez  cały 2018 r.  złożono 9 wniosków na kwotę  27 486,00 zł.  Podpisano  
8 umów na kwotę 7 372,00 zł. 
7. Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.
Tak jak w przypadku dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego tak i o dofinansowanie do sportu, 
kultury,  turystyki  i  rekreacji  osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się jednostki organizacyjne 
działające  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  przez  okres,  co  najmniej  dwóch  lat  przed  dniem 
złożenia wniosku. Wnioski te składane są do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację 
zadania. 
W  2018  r.  zrealizowano  18  wniosków  złożonych  w  2017  r.,  m.in.  przez  Polski  Związek 
Niewidomych  Koło  w  Dzierżoniowie,  Fundacji  Dzierżoniowski  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku
 z Dzierżoniowa, Związek Emerytów i Rencistów w Dzierżoniowie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
w Piławie Górnej,  oraz stowarzyszenia:  „Amazonki” i  Polskie  Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną w Dzierżoniowie. Podpisano 18 umów na kwotę 10 000 zł. 
Jedna Fundacja zrezygnowała z realizacji zadania już po podpisaniu umowy, dlatego też ogólnie 
wypłacona kwota to 9 600,00 zł. 
8. Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Na terenie naszego powiatu działają dwa Warsztaty Terapii  Zajęciowej. Jeden w Dzierżoniowie 
przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną dla 50 osób, 
drugi  w  Piławie  Górnej  przy  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  dla  45  osób.  
W pierwszej połowie 2018 r. miesięczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ wyniósł 1 481,11 
zł.  Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  26  czerwca  2018r.  zmieniającym 
Rozporządzenie  w  sprawie  algorytmu  przekazywania  środków  Państwowego  Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym od lipca 2018 r. 
zwiększono środki przeznaczone na dofinansowanie pobytu jednego uczestnika w WTZ do kwoty 
1 536,67  zł.  W  związku  z  tym  na  działalność  obu  warsztatów  przeznaczono  kwotę  
1 751  630,00  zł.,  z  czego  1 576  450,00  zł.  ze  środków  PFRON  i  175 180,00  zł.  ze  środków 
własnych Powiatu Dzierżoniowskiego. 
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Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
maksymalne  dofinansowanie  ze  środków  Funduszu  kosztów  działalności  warsztatów  terapii 
zajęciowej wynosi 90% tych kosztów. Pozostałe koszty działalności warsztatów finansowane są  
z budżetu powiatu.
Zgodnie  z  art.  10b  ust.  6a  ustawy PCPRiOZ przeprowadza,  co  najmniej  raz  w  roku  kontrole 
warsztatu terapii zajęciowej.
Kontrola  działalności  warsztatów  za  2017  roku  odbyła  się  19.11.2018  roku  w  Dzierżoniowie
i w dniu 22.11.2018 r. w Piławie Górnej.
Kontrolą objęte zostały dokumenty działalności merytorycznej warsztatu, dokumenty prowadzone 
przez terapeutów w pracowniach jak również dokumenty finansowe za okres od 1.01.2017 roku  
do 31.12.2017 r.
W ramach kontroli w szczególności zwrócono uwagę na:
1. zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu 
organizacyjnego warsztatu i umową,
2.  prawidłowość  kwalifikowania  kandydatów  na  uczestników  warsztatu,  ważność  posiadanych 
przez uczestników orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań,
3.  prawidłowość  prowadzonej  przez  terapeutów  dokumentacji  dotyczącej:  uczestników  – 
indywidualne programy rehabilitacji, działalność rady programowej, ocen okresowych, realizacja 
treningu ekonomicznego, współpracy z rodzinami bądź opiekunami uczestników, listy obecności 
uczestników,
4. prawidłowość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu,
5. zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym,
6. prawidłowość wykorzystania środków PFRON.
Wyniki przeprowadzonej kontroli  zostały przedstawione w protokole pokontrolnym dla każdego 
warsztatu.
Uchwała  nr XLIX/292/18  z  13.11.2018  r. w sprawie  przekazania  do Wojewódzkiego  Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Okręgowego w Świdnicy na uchwałę 
Rady  Powiatu  Dzierżoniowskiego  numer  XXXVII/243/17  z  dnia  19  grudnia  2017  roku  
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz 
wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących  
w 2018 roku.
Zgodnie  z  zapisami  w  uchwale  przekazano  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  we 
Wrocławiu  skargę  Prokuratora  Okręgowego  w Świdnicy  z  dnia  26  października  2018  roku  na 
uchwałę  nr  XXXVIII/243/17  Rady Powiatu  Dzierżoniowskiego  z  dnia  19  grudnia  2017  roku  
w  sprawie  wysokości  opłat  za  usunięcie  i  przechowywanie  pojazdu  usuniętego  z  drogi  oraz 
wysokości kosztów powstałych  w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 
roku. Jednocześnie zgodnie z zapisami w uchwale przekazano do WSA odpowiedź samorządu na 
wyżej wymienioną skargę. Na dzień dzisiejszy sprawa nie została rozstrzygnięta przez Wojewódzki 
Sąd Administracyjny.

Uchwała nr II/17/18 z 18.12.2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
pojazdu  usuniętego  z  drogi  oraz  wysokości  kosztów  powstałych  w  razie  odstąpienia  od 
usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2019 roku. 
Na podstawie art. 130a ust.5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. -Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) do zadań własnych powiatu, należy usuwanie oraz przechowywanie 
pojazdów usuniętych z dróg. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek 
organizacyjnych  lub  powierza  ich  wykonywanie  zgodnie  z  przepisami  o  zamówieniach 
publicznych.
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Zgodnie z art.130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca1997 r. Prawo o ruchu drogowym, rada powiatu 
ustala  corocznie,  w drodze uchwały,  wysokość opłat  za usunięcie  i  przechowywanie usuniętych 
pojazdów  na  parkingu  strzeżonym  oraz  wysokość  kosztów,  które  zobowiązany  jest  pokryć 
właściciel pojazdu również w przypadkach odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli  po wydaniu 
dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia. 
 Przy  ustalaniu  wysokości  tych  kosztów  i  opłat  Rada  bierze  pod  uwagę dwie  przesłanki,  
a mianowicie: konieczność sprawnej realizacji w/w zadań oraz koszty przechowywania i usuwania 
pojazdów na obszarze danego powiatu.
Zgodnie z  art.130a ust. 6 c ustawy Prawo o ruchu drogowym na każdy rok kalendarzowy minister  
właściwy  do  spraw  finansów  publicznych  ogłasza,  w  drodze  obwieszczenia,  w  Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki opłat za holowanie  
i parkowanie pojazdów.
Stosownie do treści art.130a ust. 6 b ustawy Prawo o ruchu drogowym - maksymalne stawki opłat,  
obowiązujące  w  danym  roku  kalendarzowym  ulegają  corocznie  zmianie  na  następny  rok 
kalendarzowy w stopniu  odpowiadającym wskaźnikowi  cen  towarów i  usług  konsumpcyjnych  
w  okresie  pierwszego  półrocza  roku,  w  którym  stawki  ulegają  zmianie,  w  stosunku  do 
analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zlecenia usuwania pojazdów są realizowane na żądanie Policji i  często dotyczą pojazdów które 
brały udział w wypadkach. Sprawne usunięcie pojazdów uszkodzonych z drogi, ma więc istotne 
znaczenie  dla  bezpieczeństwa  kierowców  i  innych  uczestników  ruchu.  Z  tego  względu  wśród 
warunków przetargu wymieniony jest w przypadku holowania -  czas dojazdu do miejsca usunięcia 
pojazdu, szybkość zgłoszenia zajścia, a w przypadku miejsca wyznaczonego na parking – wymóg 
ogrodzenia, monitorowania, zapewnianie odpowiedniej ochrony mieniu i całodobowej obsługi.
Z uwagi na to, iż żadna z powiatowych jednostek organizacyjnych nie dysponuje odpowiednim 
sprzętem  oraz  infrastrukturą  konieczną  do  realizacji  zadań  związanych   usuwaniem  
i przechowywaniem pojazdów usuniętych z drogi,  Starosta powierza to zadanie przedsiębiorcom 
wyłonionym  w  drodze  przetargu  publicznego.  Tak  określone  warunki  przetargu  mogą  spełnić 
jedynie wyspecjalizowane podmioty,  co znacznie zawęża krąg potencjalnych wykonawców. Nie 
mniej jednak wynagrodzenie należne wykonawcom za usunięcie i przechowywanie pojazdów, jest 
zawsze  ustalane  w  warunkach  konkurencji  zgodnie  z  zasadami  zamówień  publicznych. 
Wynagrodzenie  wykonawców  stanowi  jednocześnie  rzeczywisty  koszt  jaki  powiat  ponosi  
w związku z realizacją zadania usuwania i przechowywania pojazdów.

Jesienią  2016  roku  zostały  przeprowadzone  przez  Starostę   postępowania  w  trybie  zamówień 
publicznych w celu wyłonienia wykonawców usług polegających na usuwaniu pojazdów z drogi na 
parking strzeżony oraz przechowywaniu tych pojazdów. W wyniku postępowania zawarto umowy 
z wykonawcami obowiązujące do końca 2017r., a następnie aneksowane do końca I kwartału 2018 
roku. W kwietniu 2018r.  zostały przeprowadzone przez Starostę  kolejne postępowania w trybie 
zamówień  publicznych  na  w/w  usługi  ,  w  ich  wyniku  zawarto  umowy  z  wykonawcami 
obowiązujące do końca 2019r.
Stawki opłat zawarte w uchwale zbliżone są do stawek wynikających z umów zawartych w trybie 
zamówień  publicznych  z  podmiotami  świadczącymi  usługi  usuwania  pojazdów  z  drogi 
i przechowywania ich na parkingu strzeżonym. Zapewniają pokrycie kosztów ponoszonych przez 
powiat  i  nie  stanowią  narzędzia  nadmiernego  fiskalizmu  w  stosunku  do  obciążanych  nimi 
właścicieli  lub  kierujących  pojazdami.  W każdym  przypadku  stawki  czynią  zadość  wymogom 

97



ustawowym i nie przekraczają poziomów określonych jako maksymalne w obwieszczeniu Ministra 
Finansów.

W 2018 roku usunięto  na  parking  89 pojazdów,  z  czego 68 aut  zostało  odebranych  przez  ich 
właścicieli,  a  21  pojazdów  nie  zostało  odebranych  i  w  stosunku  do  ich  właścicieli  toczy  się 
postępowanie sądowe lub administracyjne. W 2018 roku nie było żadnej sytuacji odstąpienia od 
usługi holowania pojazdu.
 Właściciele odebranych pojazdów w 2018 roku wpłacili do kasy kwotę w wysokości: 26 737,00 zł. 
W 2018 roku Starostwo zapłaciło przedsiębiorcy holującemu pojazdy kwotę 21 124,02 zł, a firmie 
przechowującej pojazdy kwotę: 45 648,99zł (auta odebrane przez właścicieli plus auta odebrane 
przez powiat po orzeczeniu przepadku).

Uchwała nr XLIV/266/18 z 29.05.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Uchwała dotyczyła zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2018 w planowanej kwocie 3,4 
mln  złotych.  Przeprowadzono  procedurę  przetargową  w  wyniku  której  wyłoniono  podmiot 
kredytujący  –  Bank  Spółdzielczy  w  Dzierżoniowie.  Ostateczna  kwota  zaciągniętego  kredytu 
wyniosła 2,5 mln złotych. 

Uchwała nr XL/254/18 z 27.02.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej Gminie Dzierżoniów na dofinansowanie wydania folderu z okazji  60-lecia Zespołu 
Górali „Pojana”. 
Uchwała dotyczyła udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Dzierżoniów 
na dofinansowanie wydania folderu z okazji 60 lecia Zespołu Górali Pojana. Niemniej dotacja nie 
została udzielona z uwagi na podjęcie innej formy dofinansowania pożytku publicznego. 

Uchwała nr XXXIX/249/18 z 30.01.2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji  dla  niepublicznych  szkół  i  placówek  oświatowych  oraz  trybu  przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 
Uchwała jest konsekwencją zmiany podstawy prawnej podejmowania uchwał w tym zakresie przez 
jst  oraz nowych uregulowań prawnych w zakresie  dotowania szkół i  placówek niepublicznych. 
Ustalony  w  uchwale  tryb  udzielania  i  rozliczania  dotacji  został  dostosowany  do  nowych 
uregulowań prawnych i pozwolił na sprawne udzielanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji dla 
niepublicznych szkół i placówek.
Uchwała nr XL/253/18 z 27.02.2018 r.  w sprawie udzielenia dotacji  w roku 2018 na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków. 
Uchwała  podkreśliła  zaangażowanie  samorządu  powiatowego  w  proces  ratowania  dziedzictwa 
kulturowego  na  terenie  powiatu.  Dofinansowano  remont  Kościoła  pw.  Św.  Jakuba  Apostoła  
w Pieszycach oraz Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kiełczynie. W okresie 
realizowanego zadania wykonano prace przygotowawcze remontu elewacji wieży wraz ze zbiciem 
zdegradowanych tynków, impregnacją powierzchni wieży z uzupełnieniami powierzchni tynków 
zabytkowego  kościoła.  Wykonano  elementy  kamieniarki  parapetów  z  piaskowca  do  wymiany  
i uzupełnień na wieży kościoła. Wartość robót: 22.000 zł.

Uchwała  nr XLIII/264/18  z  24.04.2018  r.  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  gromadzenia 
dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące 
działalność w zakresie oświaty.
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Uchwała porządkuje wykaz jednostek oświatowych uprawnionych do gromadzenia dochodów na 
wydzielonym  rachunku.  Środki  te  służą  realizacji  różnych  celów  podnoszących  jakość  usług 
oświatowych.

Uchwała nr  XLV/274/18 z 26.06.2018 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2018 na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków.
Uchwała  podkreśliła  zaangażowanie  samorządu  powiatowego  w  proces  ratowania  dziedzictwa 
kulturowego  na  terenie  powiatu.  Dofinansowano  prace  konserwatorskie   gotyckich  polichromii 
ściennych kościoła filialnego w Dobrocinie pw. Św. Piotra i Pawła. W ramach zadania wykonano 
prace konserwatorskie przy fragmencie późnogotyckich polichromiach na ścianie wschodniej nawy 
kościoła,  podłuczu  łuku  tęczowego,  ścianie  zachodniej  prezbiterium kościoła.  Wartość  zadania: 
15.000 zł. 

Uchwała nr XLVI/276/18 z 28.08.2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 
w  poszczególnych  okresach  roku  szkolnego,  zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek 
tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dla  nauczycieli,  którym  powierzono 
stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski. 
Uchwała  jest  konsekwencją  zmiany  zapisów  Karty  Nauczyciela  i  nowego  zakresu  delegacji 
ustawowej dla organu prowadzącego. W uchwale uregulowany został  sposób rozliczania,  a tym 
samym finansowania  różnego typu zajęć realizowanych przez nauczycieli oraz wymiar obniżek 
godzin dla kadry kierowniczej szkół i placówek.

Uchwała nr II/18/18 z 18.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i  rozliczania  dotacji  dla  niepublicznych  szkół  i  placówek  oświatowych  oraz  trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Uchwała jest konsekwencją wejścia w życie nowych uregulowań prawnych dotyczących sposobu 
wykorzystania  dotacji  przekazywanej  na  uczniów  i  wychowanków  posiadających  orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego. Zmiany wprowadzone uchwałą przyczyniły się do zwiększenia 
precyzyjności  zapisów  zawartych  w  załącznikach  w  celu  uzyskania  czytelności  w  zakresie 
rozliczania dotacji na kształcenie specjalne.  
Ponadto  w  uchwale  ustalono  nowy  termin  składania  informacji  o  aktualnej  liczbie  uczniów  
w  miesiącu  grudniu,  co  usprawniło  procedurę  wypłacenia  grudniowej  raty  dotacji  dla  szkół  
i placówek niepublicznych.

Uchwała  nr  XLVIII/285/18  z  23.10.2018  r.  w  sprawie  nieodpłatnego  przekazania  Gminie 
Dzierżoniów nieruchomości gruntowej stanowiącej część drogi dojazdowej do Domu Seniora 
w Roztoczniku.
Rada Powiatu Dzierżoniowskiego wyraziła zgodę na przekazanie w drodze darowizny, na rzecz 
Gminy Dzierżoniów nieruchomości  będącej  własnością  Powiatu Dzierżoniowskiego stanowiącej 
część drogi dojazdowej do Domu Seniora w Roztoczniku oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 
197/2 o powierzchni 0.0196 ha obręb Roztocznik w Gminie Dzierżoniów.

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego w Uchwale Nr 233/552/18 z dnia 31 października 2018 roku 
postanowił  dokonać  darowizny,  na  rzecz  Gminy Dzierżoniów nieruchomości  stanowiącej  część 
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drogi dojazdowej do Domu Seniora w Roztoczniku, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 197/2 
obręb Roztocznik w Gminie Dzierżoniów.

3 grudnia 2018 r. na okres 21 dni, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
Powiatu  Dzierżoniowskiego  przeznaczonych  do  zbycia  w  trybie  bezprzetargowym  w  drodze 
darowizny, dotyczący działki nr 197/2 obręb Roztocznik w Gminie Dzierżoniów.

Zarządzeniem Nr 31/9/19 z dnia 29 stycznia 2019r. Wójt Gminy Dzierżoniów zarządził nabyć  
w  drodze  darowizny  od  Powiatu  Dzierżoniowskiego  nieruchomość  gruntową  oznaczoną 
geodezyjnie  jako  działka  nr  197/2  o  powierzchni  0.0196  ha,  dla  której  Sąd  Rejonowy  
w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SW1D/00031031/4.

Obecnie  trwają  uzgodnienia  stron,  treści  protokołu  w  sprawie  ustalenia  warunków  darowizny 
nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego stanowiącej część drogi dojazdowej do Domu Seniora 
w Roztoczniku, na rzecz Gminy Dzierżoniów. 

Nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 138/11 o powierzchni 
0.0066 ha oraz działka nr 936/58 o powierzchni 0.0024 ha położone w obrębie Środkowe w Gminie 
Pieszyce, figurujące w zasobie Powiatu Dzierżoniowskiego stanowią część pasa drogowego ulicy 
Piotra Własta w Pieszycach. Natomiast dwie działki będące przedłużeniem tej  drogi, oznaczone 
w ewidencji gruntów nr 138/12 oraz nr 936/61 obręb Środkowe są własnością Gminy Pieszyce.

Mając powyższe na uwadze Wydział zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce o podjęcie 
działań mających na celu doprowadzenie do stanu prawnego, w którym całą ulicą Piotra Własta 
zarządzał będzie tylko właściciel. 

Urząd Miasta i Gminy Pieszyce w piśmie z dnia 31 sierpnia 2018 roku podzielił nasze stanowisko 
i wyraził zgodę na nabycie w drodze darowizny ww. nieruchomości stanowiących część pasa ulicy 
Piotra Własta w Pieszycach.

Uchwała  nr  XLVIII/286/18  z  23.10.2018  r.  w  sprawie  nieodpłatnego  przekazania  Gminie 
Pieszyce nieruchomości Gruntowych stanowiących część pasa drogowego ul. Piotra Własta  
w Pieszycach.
Rada Powiatu Dzierżoniowskiego wyraziła  zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz 
Gminy  Pieszyce  dwóch  nieruchomości  gruntowych  oznaczonych  geodezyjnie  jako  działka  
nr 138/11 o powierzchni 0.0066 ha oraz działka nr 936/58 o powierzchni 0.0024 ha obręb Środkowe 
w Pieszycach.

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego w uchwale Nr 233/553/18 z dnia 31 października 2018 roku 
postanowił  dokonać  darowizny,  na  rzecz  Gminy  Pieszyce  nieruchomości  gruntowej  Powiatu 
Dzierżoniowskiego, stanowiącej część pasa drogowego ul. Piotra Własta w Pieszycach, oznaczonej 
geodezyjnie jako działka nr 138/11 i działka nr 936/58 obręb Środkowe w Pieszycach.

Zarządzeniem Nr 35/19 z dnia 20 lutego 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce postanowił 
przyjąć  darowiznę  od  Powiatu  Dzierżoniowskiego  na  rzecz  Gminy  Pieszyce  nieruchomości 
gruntowe oznaczone geodezyjnie jako działka nr 138/11 o pow. 0.0066 ha oraz działka nr 936/58 
o pow. 0.0024 ha położone w obrębie Środkowe w Gminie Pieszyce, dla których Sąd Rejonowy 
w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SW1D/00054077/5.
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Obecnie  trwają  uzgodnienia  stron,  treści  protokołu  w  sprawie  ustalenia  warunków  darowizny 
nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego stanowiącej część pasa drogowego ulicy Piotra Własta 
w Pieszycach, na rzecz Gminy Pieszyce. Umowa Darowizny w formie Aktu Notarialnego Rep. 
nr 1255/2019 zawarta została w dniu 19 marca 2019 r.
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VI CZĘŚĆ ANALITYCZNA

6.1 REALIZACJE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W 2018 ROKU 

Drogi powiatowe

1. Zrealizowane inwestycje:

- przebudowa drogi powiatowej nr 3009D we Włókach i Tuszynie na odcinku 1716 m obejmująca 
poszerzenie jezdni z 5,5 m do 6,0 m, budowę chodników, budowę kanalizacji deszczowej, odtwo-
rzenie rowów przydrożnych, przebudowę zjazdów oraz przebudowę skrzyżowania z drogą 3019D. 
Koszt realizacji inwestycji – 4.389.753,06 zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu  w wyso-
kości 50% w ramach  Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata  
2016-2019,

- przebudowa drogi nr 3022D od Łagiewnik do Sienic jako II etap realizacji zadania „Przebudowa-
drogi powiatowej 3030D we wsi Trzebnik oraz przebudowa dróg powiatowych nr 3024D i 3022D 
poprawiająca komunikację wsi Sienice z drogą krajową nr 8”. W inwestycji przebudowano drogę 
na długości 3315 m, wybudowano chodnik o długości 500 m, kanalizację deszczową, przebudowa-
no zjazdy, oczyszczono i wyprofilowano rowy przydrożne. Koszt realizacji zadania – 2.284.758,80 
zł przy 63,63% dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

- modernizacja drogi powiatowej 3008D w Owieśnie na długości 900 m polegająca na wymianie 
warstw bitumicznych jezdni, modernizacji zjazdów oraz budowie chodnika na długości 116 mb . 
Koszt realizacji inwestycji – 493.793,34 zł. Zadanie sfinansowane w całości ze środków własnych,

- modernizacja drogi powiatowej 2878D na odcinku Jaźwina – Kiełczyn na długości 400m wraz 
z wykonaniem poboczy, oczyszczeniem i wyprofilowaniem rowów oraz przebudową skrzyżowania 
z droga powiatową nr 3019D. Koszt zadania – 264.466,24 zł. W całości sfinansowane ze środków 
własnych powiatu,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3010D w Słupicach II etap na długości 510 mb wraz 
z budową kanalizacji deszczowej, przebudową zjazdów i oczyszczeniem i profilowaniem rowów 
przydrożnych. Koszt realizacji zadania – 254.758,01 zł,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3006D w Ostroszowicach o długości 250 m wraz 
z  przebudową  zjazdów.  Koszt  –  229.395  zł  przy  udziale  gminy  Dzierżoniów  w  wysokości 
115.000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3006D na długości 165 m w Ostroszowicach. Realizacja będąca 
wypełnieniem  postanowień  porozumienia  zawartego  z  gminą  Dzierżoniów.  Koszt  zadania  – 
87.548,03 zł w całości ze środków własnych powiatu,

-  budowa  chodnika  wzdłuż  drogi  powiatowej  nr  3006D  na  odcinku  Bielawa  –  Józefówek  
(ul.  Szewska)  na  długości  550  m wraz  z  budową odwodnienia  drogi  i  przebudową  zjazdów.  
Koszt – 333.869,76 zł przy dofinansowaniu przez gminę Bielawa w wysokości 170.000,00 zł,

- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3011D w Dobrocinie o długości 220 m w ramach 
porozumienia z gminą Dzierżoniów. Koszt – 25.000,00 zł,
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- budowa parkingów i obiektów małej retencji przy drodze powiatowej nr 3016D na odcinku od ka-
mionek do Przełęczy Jugowskiej  w ramach realizacji  I  etapu projektu „Udostępnienie zasobów 
przyrodniczych  poprzez  budowę  ścieżek  rowerowych  na  terenie  powiatu  dzierżoniowskiego”.  
Wykonano. Koszt etapu – 423.533,30 zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu w wysokości 
85% z  Regionalnego  Programu Operacyjnego.  Środki  pozyskane  przez  Stowarzyszenie  Ziemia 
Dzierżoniowska. W ramach tego samego projektu gmina Pieszyce realizuje w roku 2019 budowę 
ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Pieszyce – Kamionki.

Zlecone opracowania projektowe:

- opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu JNI 01008092 w ciągu drogi powiatowej 
nr 2904D Mościsku. Koszt – 15.744 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu JNI 01008114 w ciągu drogi powiatowej 
nr 2877D w Piskorzowie. Koszt 17.712 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu JNI 01025077 w ciągu drogi powiatowej 
nr 3022D w Sienicach. Koszt 24.354 zł,

- opracowanie operatu wodno-prawnego dla dróg powiatowych i uzyskanie zgód na odprowadzanie 
wód opadowych z dróg do wód. Koszt 58.425 zł.

Prace remontowe i utrzymujące zrealizowane siłami własnymi ZDP:
- remonty masą na gorąco 400 t – 3421 m2,
- remonty masą na zimno 20 t – 124 m2,
- malowanie oznakowania poziomego - 1940 m2,
- montaż oznakowania pionowego – 865 znaków,
- remonty obiektów mostowych – 5 obiektów,
- naprawa barier mostowych – 4 obiekty,
- montaż barier na przepustach – 7 obiektów,
- remonty przepustów – 9 obiektów,
- cięcia korekcyjno-sanitarne drzew – 1007 sztuk,
- rębakowanie – 4029 mp,
- wycinka krzewów – 63.283 m2,
- sprzątanie nawierzchni jezdni i chodników – 32.468 m2,
- ścinka zawyżonego pobocza – 4590 m2,
- uzupełnienie zaniżonego pobocza – 502 m2,
- czyszczenie kratek, wpustów i odstojników – 551 sztuk,
- pogłębianie i profilowanie rowów przydrożnych – 561 mb,
- koszenie traw – 1.245.058 m2.
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Prace remontowe zrealizowane systemem zleconym:
- montaż dodatkowych balustrad na 16 obiektach mostowych. Koszt  - 16.912,50 zł,
- remont nawierzchni dróg powiatowych patcherem – wbudowano 80 t. Koszt – 33.357,60 zł,
- remont obiektu mostowego JNI01008086 w ciągu drogi powiatowej 3019D. Koszt – 5166,00 zł,
-  wymiana  nawierzchni  drogi  3016D  na  długości  68  mb  w  miejscowości  Pieszyce.  Koszt  – 
21.871,86 zł,
- wymiana warstwy ścieralnej odcinka drogi powiatowej 3017D w Piławie Górnej na długości 370 
mb (ul. Bielawska). Koszt – 56.964,38 zł.

INFORMACJA
O ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2018 INWESTYCJACH I REMONTACH

Zrealizowane inwestycje siłami własnymi:

- Poprawa oznakowania pionowego
- Naprawa barier linowych 
- Remont cząstkowy chodników z kostki kamiennej
- Interwencje po zdarzeniach drogowych 
- Zabezpieczenie wpustów ulicznych 
- Zwalczanie śliskości zimowej 
- Czyszczenie kratek ściekowych
- Czyszczenie rowów przydrożnych
- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą na zimno i gorąco
- Wycinanie krzaków 
- Wycinanie suchych gałęzi 
- Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi
- Mechaniczne koszenie traw
- Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej
Ręczne malowanie oznakowania poziomego.

Prace zlecone  firmom zewnętrznym:

- Mechaniczna ścinka pobocza 

- Usuwanie i utylizacja zwłok zwierząt 

- Inspekcja TV studzienek kanalizacyjnych 

- Utrzymanie ciągu pieszo rowerowego DW 383

- Koszenie dróg wojewódzkich

- Wykonane oznakowania poziomego - piktogramy A-17

- Odnowa oznakowania poziomego DW 382, 383, 384
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- Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznej

- Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich DW 382, 383, 384

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W 2018 ROKU.

„Budowa chodnika  przy drodze powiatowej nr 3010D Słupice - II etap”

Przedmiot umowy obejmował roboty budowlane dotyczące w szczególności: 

- budowę chodnika,  

- budowę kanalizację deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami, 

- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów wraz z przepustami,

- przebudowę nawierzchni istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi, 
Wartość  łączna  wynagrodzenia  ryczałtowego  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  wyniosła 
249.223,01 zł brutto.

„Modernizacja drogi powiatowej 3008D w Owieśnie”
Przedmiot umowy obejmował roboty budowlane dotyczące w szczególności:
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,

- skropienie międzywarstwowe,

- wzmocnienie nawierzchni ułożenie siatki antyspękaniowej,

- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,

- skropienie międzywarstwowe,

- ułożenie warstwy ścieralnej mineralno – asfaltowej SMA (wyrównanie i zagęszczenie istniejącego 
podłoża na istniejących zjazdach oraz ułożenie warstwy z betonu asfaltowego na zjazdach),

- mechaniczną ścinkę poboczy i uzupełnienie poboczy mieszanką stabilizacyjną,

- budowa chodnika na wysokości budynku biblioteki. 

Wartość  łączna  wynagrodzenia  ryczałtowego  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  wyniosła 
490 595,34 zł brutto.
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„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3006D Bielawa – Józefówek”

Przedmiot umowy obejmował roboty budowlane dotyczące w szczególności: 
e)  budowę chodnika,
f) budowę ścieku  ulicznego przykrawężnikowego
g) montaż wpustów ulicznych i  budowę przykanalików wraz z umocnieniem skarp na wylocie 

przykanalików
h) odtworzenie rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe
i) przebudowę zjazdu na działkę nr 69
j) przebudowę zjazdu na działkę nr 131 wraz z przepustem
k) wprowadzenie  i  utrzymanie  czasowej  organizacji  ruchu  w  trakcie  trwania  robót  oraz 

wprowadzenie stałej organizacji ruchu 
Wartość  łączna  wynagrodzenia  ryczałtowego  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  wyniosła 
330.364,26 zł brutto.

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3006D w Ostroszowicach od mostu  do ul. 
Bielawskiej 35”

Przedmiot umowy obejmował roboty budowlane dotyczące w szczególności: 
a) budowę chodnika,
b) przebudowę nawierzchni zjazdów
c) budowę murku
d) budowę schodów
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e) wykonanie pasów zieleni
f) budowę wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz montaż studni rewizyjnych
Wartość  łączna  wynagrodzenia  ryczałtowego  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  wyniosła 
209.100,00 zł brutto

„Modernizacja drogi powiatowej 2878D Jaźwina – Kiełczyn”

Przedmiot umowy obejmował roboty budowlane dotyczące w szczególności: 

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,

- skropienie międzywarstwowe,

- wzmocnienie nawierzchni ułożenie siatki antyspękaniowej,

- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,

- skropienie międzywarstwowe,

- ułożenie warstwy ścieralnej mineralno – asfaltowej SMA,

- mechaniczna ścinka poboczy i uzupełnienie poboczy mieszanką stabilizacyjną,

- wykonanie oznakowania poziomego,

- ustawienie słupków hektometrowych oraz lustra,

Wartość łączna wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 260.653,24 
zł brutto.

„Przebudowa drogi powiatowej 3006D na długości 165 m w Ostroszowicach”

Przedmiot umowy obejmował roboty budowlane dotyczące w szczególności: 
- przebudowę istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 3006D,

- remont poboczy przy drodze powiatowej nr 3006D,

- remont odwodnienia powierzchniowego (wykonanie oczyszczenia i odmulenia rowów przydroż-
nych).

Wartość łączna wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy wynosi  82.628,03 
zł brutto.
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„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3009D WE WŁÓKACH I TUSZYNIE”

Przedmiot umowy obejmował roboty budowlane dotyczące w szczególności: 
a) Przebudowę  nawierzchni  jezdni  drogi  powiatowej  nr  3009D  w  msc.  Włóki  i  Tuszyn  

na odcinku o długości 1716 mb,
b) Roboty przygotowawcze i ziemne,

c) Budowę sieci kanalizacji deszczowej,

d) Budowę sieci oświetlenia ulicznego (doświetlenie przejść dla pieszych),

e) Budowę przepustów,

f) Budowę elementów drogi (jezdnia, chodniki, zjazdy, perony, rowy, pobocza, oznakowanie po-
ziome i pionowe),

g) Opracowanie, zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, wprowadzenie i utrzymanie 
czasowej organizacji ruchu w trakcie trwania robót oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Wartość  łączna  wynagrodzenia  ryczałtowego  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  wynosi 
4.353303,79 zł brutto.
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„Przebudowa dróg powiatowych nr 3024D i 3022D, poprawiająca komunikację wsi Sienice z 
drogą krajową nr 8” w formule zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na 2 części: Przebudowa 
drogi 3022D - II część zamówienia”

Przedmiot umowy obejmował roboty budowlane dotyczące w szczególności: 

a) Opracowanie w oparciu o PFU projektu budowlanego przebudowy z kompletem wymaganych 
uzgodnień, 

b) Przebudowę nawierzchni jezdni  wraz z jej poszerzeniem (wykonaniem nowej podbudowy),

c) Przebudowę istniejących zjazdów,

d) Wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego,

e) Oczyszczenie, odtworzenie  i odmulenie rowów przydrożnych,

f)  Budowę  chodnika  na  długości  500  m  wraz  z  budową  kanalizacji  deszczowej  z  wpustami 
ulicznymi przykanalikami,

g) Przebudowę istniejących przepustów pod drogą.
Wartość  łączna  wynagrodzenia  ryczałtowego  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  wyniosła 
2.432.705,00  zł brutto.

Drogi powiatowe: 
łączna długość dróg powiatowych wynosi 198,630 km. 

Mosty:
Na drogach powiatowych w powiecie dzierżoniowskim jest 47 mostów. Stan techniczny obiektów 
mostowych jest zróżnicowany. W najlepszym stanie są: 
- Most położony w drodze powiatowej nr 3009D we Włókach, 
- Most położony w drodze powiatowej nr 3016D w Kamionkach, 
- Most położony w drodze powiatowej nr 3017D w Piławie Dolnej,
- Most położony w drodze powiatowej nr 3023D w Ligocie Wielkiej,
- Most położony w drodze powiatowej nr 3005D w Gilowie.
Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa przebudowy trzech obiektów mostowych, 
które są w najmniej zadowalającym stanie tj. most w Piskorzowie, Sienicach oraz Mościsku.

109



Modernizacja  parkingu  przed  budynkiem  Starostwa  przy  ul.  Świdnickiej  38. Inwestycja 
polegająca  na  budowie  30  miejsc  parkingowych,  w  tym  jednego  dla  osoby niepełnosprawnej, 
poprawiła warunki obsługi mieszkańców. Odbiór tej inwestycji odbył się 26 kwietnia 2018 roku, a 
koszt  prac  modernizacyjnych  wyniósł  299 667,40  zł  brutto.  Zadanie  realizowało  Starostwo 
Powiatowe. 
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6.2 INFORMACJA NA TEMAT INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W 2018 
ROKU PRZEZ SZPITAL POWIATOWY W DZIERŻONIOWIE SP. Z O.O.

Poniżej znajduje się informacja na temat inwestycji wykonanych w minionym roku. Warto 
dodać,  że  Powiat  Dzierżoniowski  przekazał  w  2018  roku  na  rzecz  szpitala  pomoc  finansową  
w wysokości 300.000 złotych.

Zadanie

5, 6, 7, 8, 9
Sposób realizacji Obszar realizacji

Okres 

realizacji

Zakres realizacji 

w roku 2018 

Likwidacja barier 
w zakresie 

umożliwienia 
osobom 

niepełnosprawny
m poruszania się 
i komunikowania 

się

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

Szpital
w Dzierżoniowie

2014 - 
2020

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
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6.3 OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO, ŁOWIECTWO W 
2018 ROKU

Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju w 2018 roku wydał 923 dokumenty 
z zakresu: gospodarki leśnej i łowiectwa:

- wydawanie decyzji na wycinkę drzew poza lasami – 209 
- wydawanie decyzji na wycinkę drzew w lasach – 15 
-  wystawianie  faktur  VAT  i  rozliczanie  czynszów  dzierżawnych  kół  łowieckich,  rozliczanie 
czynszów dzierżawnych między gminy i nadleśnictwa  – 25 
- wydawanie dokumentacji dla notariusza – 99 
ochrony środowiska:
- wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - 4
- zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia - 32
- wydawanie opinii w zakresie hałasu i ochrony powietrza – 11
-  decydowanie  o  dopuszczalnym  poziomie  hałasu,  w  tym  pozwolenia  na  emitowanie  hałasu  
do środowiska – 2
-  wydawanie  decyzji  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  w  zakresie  ochrony 
środowiska – 51
prawo geologiczne i górnicze:
-  wydawanie koncesji  na wydobywanie kopalin,  zatwierdzanie i  przyjmowanie projektów robót 
geologicznych, przyjmowanie i zatwierdzanie dokumentacji geologicznych - 12 
ochrony gruntów rolnych:
- wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 161 
- wydawanie decyzji rekultywacyjnych – 9
gospodarki odpadami:
-  wydawanie  pozwoleń  na  wytwarzanie  niebezpiecznych  odpadów,  wydawanie  zezwoleń  na 
prowadzenie przetwarzania, zbierania i transportu odpadów – 19
rybactwa śródlądowego:
- wydawanie kart wędkarskich – 238
- rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb – 23 
ochrony zwierząt: 
- zaświadczenia o wpisie do rejestru zwierząt – 7 
ubezpieczenia społecznego rolników:

W  ramach  pozyskanych  środków  przez  Wydział  zrealizowano  w  2018  roku  zadania,  które 
przedstawia poniższa tabela:
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Nazwa inwestycji i opis zadania Wartość 
PLN

Okres 
realizacji

Projekt/Program Dofinansowanie

Wyburzenie  ściany  w  budynku  dydaktycznym  Zespołu  Szkół 
Ogólnokształcących  w Bielawie  w celu  realizacji  projektu  pn. 
„Nowoczesna  szkoła  –  inwestycją  w  przyszłość  –  rozwój  
infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych 
w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i  wyposażenie  
pracowni  matematyczno-przyrodniczych  i  cyfrowych  w  sprzęt  
oraz pomoce dydaktyczne”. 

Wyburzona  została  ściana  pomiędzy  dwoma  gabinetami, 
powstały  gabinet  jest  pracownią  informatyczną.  Wykonano 
drobne naprawy ( naprawiono podłogę i położono wykładzinę, 
wykonano  gładź  na  ścianach  i  suficie  i  pomalowano  farbami 
emulsyjnymi).  

47 165,11 12.01.2018-
24.05.2018

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

w ramach RPO WD 
2014-2020

85%

„Rozbudowa i modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół  

Nr 1  w Dzierżoniowie,  przy  ul.  Mickiewicza 8,  na pracownie  
dydaktyczne” 

Rozbudowano  budynek  szkolny  parterowy  o  pomieszczenie 
sanitarne  i  hol  oraz  wyremontowano  istniejący  budynek,  aby 
dostosować go do potrzeb sal dydaktycznych. 

312 325,02 26.03.2018-
21.06.2018

Projekt  pn. 
„Inwestycje 
w  edukację  
ponadgimnazjalną 
poprzez  wyposażenie i  
adaptację  pracowni  
szkół zawodowych 
z  terenu  Powiatu  
Dzierżoniowskiego”.
Dofinansowanie 
z  EFRR  w  ramach 
RPO WD 2014-2020

85%

„Modernizacja pomieszczeń warsztatowych w Zespole Szkół 
i  Placówek  Kształcenia  Zawodowego  w  Bielawie,  przy  
ul. Żeromskiego 41” 

236 221,00 04.06.2018-
15.08.2018

Projekt  pn. 
„Inwestycje 
w  edukację  
ponadgimnazjalną 

85%
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Zadanie  polegało  na  remoncie  dwóch  pomieszczeń 
warsztatowych- pracowni diagnostyki samochodowej i warsztatu 
mechanicznego. Wymieniono instalację kanalizacyjną, instalację 
centralnego  ogrzewania,  elektrykę  i  oświetlenie.  Wykonano 
nową posadzkę,  wymieniono okna,  dokonano renowacji  drzwi 
oraz na ściany wewnętrzne położono nowe tynki  ścienne i  na 
sufit. Całość pomalowano farbami emulsyjnymi. 

poprzez  wyposażenie i  
adaptację  pracowni  
szkół zawodowych 
z  terenu  Powiatu  
Dzierżoniowskiego”.
Dofinansowanie 
z  EFRR  w  ramach 
RPO WD 2014-2020

„Adaptacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 2 
w  Dzierżoniowie,  przy  ul.  Piłsudskiego  24,  do  aktualnych  
potrzeb dydaktycznych”

W ramach zadania wyodrębniono jednoosobowy pokój hotelowy 
z  łazienką,  połączony  z  salą  lekcyjną,  wykonano  salę 
restauracyjną,  która  została  połączona  z  kuchnią.  W  ramach 
realizacji  inwestycji  zamontowano  platformę  pionową 
przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. 

389 761,94 16.05.2018-
01.08.2018

Projekt  pn. 
„Inwestycje    
w  edukację  
ponadgimnazjalną 
poprzez  wyposażenie i  
adaptację  pracowni  
szkół zawodowych 
z  terenu  Powiatu  
Dzierżoniowskiego”.
Dofinansowanie 
z  EFRR  w  ramach 
RPO WD 2014-2020

85%

114



6.4 GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOSCIAMI MIENIA POWIATU 
W 2018 ROKU

Właściwym  organem,  upoważnionym  przez  Radę  Powiatu  
Dzierżoniowskiego do gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu jest Zarząd 

Powiatu, natomiast właściwą komórką organizacyjną działającą w strukturach starostwa zajmującą 
się gospodarowaniem majątkiem powiatu jest Wydział Geodezji,  Katastru i Nieruchomości oraz 
poszczególne  jednostki  organizacyjne,  którym  zostały  przekazane  nieruchomości,  stanowiące 
własność  Powiatu  Dzierżoniowskiego  w  formie  trwałego  zarządu  lub  w  innej  regulowanej 
przepisami prawa.

Gospodarowanie nieruchomościami obejmuje czynności faktyczne i prawne, które składają 
się  na  bieżące  utrzymanie  oraz  zarządzanie  tymi  nieruchomościami.  Uregulowania  prawne 
dotyczące tych czynności są zróżnicowane głównie w zależności od tego kto jest zarządcą prawnym 
czy też, jakie jest docelowe przeznaczenie nieruchomości.

W zasobie mienia powiatu zarządzanym przez Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 
na początku roku 2018 znajdowało się 29 działek.  Ze względu na pewne działania prowadzone 
w celu uregulowania stanów prawnych, sprzedaży itp. zasób ten zmniejszył się na koniec roku 2018 
do 26 działek. Wpływ na to miała darowizna na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego. 
Wykaz działek i ich powierzchni obrazuje tabela poniżej.

Lp
Lokalizacja i 
przeznaczenie

Nr działki
obręb

pow. w ha

Data zawarcia
umowy darowizny

(akt notarialny)
Podmiot 

obdarowany

1
Bielawa ul. Stefana 

Żeromskiego    
działki gruntowe 

zabudowane
infrastrukturą drogową 

części
ul. Stefana Żeromskiego

działka nr 270/1
obręb Południe
pow. 1.0420 ha

17 stycznia 2018 r. Gmina Bielawa2
działka nr 270/2
obręb Południe
pow. 0.3568 ha

3
działka nr 270/3
obręb Południe
pow. 0.7412 ha

W zasobie powiatu w roku 2018 znajdowało się 13 lokali mieszkalnych. W roku tym nie 
podpisano  żadnych  umów  dotyczących  najmu  tego  typu  lokali,  a  także  nie  przeprowadzono 
procedury  ich  sprzedaży.  Na  koniec  roku  strukturę  obłożenia  lokali  mieszkalnych  przedstawia 
tabela.

Lp Status Liczba lokali

1 Ważne umowy najmu 9

2 Bezumowne korzystanie 3

3 Pustostany 1
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Zgodnie z uchwałą w sprawie zasad gospodarowania mieniem powiatu dzierżoniowskiego 
stawki czynszu najmu lokali użytkowych powinny być waloryzowane o wskaźnik GUS. W związku 
z wzrostem wskaźnika zwaloryzowano 9 stawek czynszu.

Cechą dobrego zarządcy, jest nie tylko dbanie o posiadane już obiekty budowlane, ale także 
podejmowanie kroków mających na celu ich modernizację. Działania takie podjęte były 2018 roku 
na nieruchomościach mienia powiatu przy ul. Pocztowej 14 w Dzierżoniowie, przy ul. Wolności 92, 
92A w Bielawie oraz w Roztoczniku 63, 63A. Przeprowadzone remonty oraz przeglądy dotyczyły 
min.  uzupełnienie  rury  spustowej,  zaleceń  po  przeglądach  kominiarskich  (m.in.  przewody 
wentylacyjne, pion kanalizacyjny i wewnętrzna instalacja sanitarna, naprawa komina i uzupełnienie 
połaci dachowej) oraz naprawy dachu. Wydatkowana kwota na ten cel to  22.751,93 zł.

Zgodnie  z  ustawowymi  obowiązkami  corocznie  przeprowadzany  jest  we  wszystkich 
obiektach  zarządzanych  przez  wydział  stanowiący  zasób  mienia  powiatu  przegląd  techniczny 
budynków  a szczególny  nacisk  kładzie  się  na  stan  instalacji  kominowych,  nawiewno  – 
wywiewnych,  gazowych  i  elektroenergetycznych.  W  roku  2018  przeprowadzono  przeglądy 
we wszystkich lokalach na kwotę 1.600,00 zł.

W zasobie powiatu znajdują się także dzierżawione działki oraz lokale  użytkowe. Umów 
takich jest dziewięć przy czym dotyczących dzierżawy działek cztery a lokali użytkowych pięć. 
W roku 2018r. nie zawierano nowych umów.

 Prowadzona gospodarka  finansowa zasobami,  winna przynosić  właścicielowi  określony 
dochód, tak jest także w przypadku nieruchomości naszego powiatu. Dochody uzyskane w roku 
2018 z czynszów najmu i dzierżawy nieruchomości zarządzanych przez wydział kształtują się na na 
poziomie ok. 143 tys.  zł.  Jednak powiat uzyskuje także dochód z czynszów najmu i  dzierżawy 
przekazany przez podległe jednostki  w wysokości 20 % od sumy zawartej  w umowie.  W roku 
2018r. dochód ten wynosił ponad 56 tys. zł.

Oprócz nieruchomości, przynoszących corocznie określone dochody do budżetu powiatu, są 
także nieruchomości,  które ze względu na koszty ich dalszego utrzymania,  przeznaczane są do 
zbycia.
Analiza  przetargów na  zbycie  nieruchomości  powiatu  wykazała,  że  nie  zawsze  udaje  się  zbyć 
nieruchomość  w kolejnym przetargu  lub  też  oddać  ją  w  najem lub  dzierżawę.  Poniższa  tabela 
przedstawia wykaz przetargów i ich efekt przeprowadzanych przez wydział w roku 2018.

Lp Lokalizacja i przeznaczenie nr działki / obręb
powierzchnia w ha

Tryb
sprzedaży mienia

1

Działka gruntowa rolna
nieużytkowany ogród 

przydomowy
Gmina Niemcza, Gilów 18

Nr 179/2 o pow.  0.3155 ha
obręb Gilów

Dwa postępowania przetargowe
+ negocjacje cenowe

zakończone wynikiem negatywnym

2

Działka gruntowa 
zabudowana

obiektami byłego SOSW 
w Bielawie

Bielawa, ul. Wolności 92-92A

Nr 618/2 o pow. 1.5020 ha
obręb Południe

Dwa postępowania przetargowe 
zakończone wynikiem negatywnym

Działania  związane  z  zarządzaniem,  gospodarowaniem  i  ewidencjonowaniem 
nieruchomościami powiatu, prowadzone przez wydział GK, muszą być zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa ale niekiedy wspomagane są poprzez pewne decyzje, które musi podjąć Zarząd 
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Powiatu, a czasami nawet Rada Powiatu. Tabele poniżej przedstawiają zestawienie uchwał Zarządu 
i Rady Powiatu Dzierżoniowskiego dotyczących prac wydziału i stopień ich realizacji w 2018r.

Zestawienie uchwał Zarządu Powiatu w roku 2018

Lp Nr uchwały Czego dotyczy Stan realizacji

1 184 / 432 / 18
z dnia

22.01.2018r.

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, oddanie

w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę i najem 
nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego

zrealizowana

2
202 / 474 / 18

z dnia
07.05.2018r.

w sprawie rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami 
ustawowymi

z tytułu czynszu najmu i opłat eksploatacyjnych lokalu mieszkalnego 
nr 4 położonego w Dzierżoniowie przy ul. Pocztowej 14a,

stanowiącego własność Powiatu Dzierżoniowskiego

w trakcie realizacji

3
206 / 477 / 18

z dnia
28.05.2018r.

w sprawie umorzenia należności przysługujących
Powiatowi Dzierżoniowskiemu wraz z odsetkami ustawowymi

z tytułu dzierżawy lokalu użytkowego
położonego przy ul. Bohaterów Getta 9 w Bielawie

zrealizowana

4
209 / 480 / 18

z dnia
11.06.2018r.

w sprawie umorzenia należności przysługujących
Powiatowi Dzierżoniowskiemu

z tytułu dzierżawy lokalu użytkowego
położonego przy ul. Wolności 82 w Bielawie

zrealizowana

5
212 / 495 / 18

z dnia
25.06.2018r.

w sprawie umorzenia należności przysługujących
Powiatowi Dzierżoniowskiemu wraz z odsetkami ustawowymi

z tytułu najmu lokalu użytkowego
położonego przy ul. Wolności 22-24 w Bielawie

zrealizowana

6
225 / 527 / 18

z dnia
31.08.2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieoznaczony

nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie
jako działka nr 179/2 obręb Gilów w Gminie Niemcza

zrealizowana

7
227 / 542 / 18

z dnia
17.09.2018r.

w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych

geodezyjnie jako działki nr 157, nr 158, nr 159 obręb Zachód
położonych przy ul. Ciepłowniczej w Dzierżoniowie

w trakcie realizacji

8
233 / 552 / 18

z dnia
31.10.2018r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Dzierżoniów 
nieruchomości gruntowej stanowiącej część drogi dojazdowej

do Domu Seniora w Roztoczniku
w trakcie realizacji

9
233 / 553 / 18

z dnia
31.10.2018r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Pieszyce
nieruchomości gruntowych stanowiących część pasa drogowego

ul. Piotra Własta w Pieszycach
w trakcie realizacji
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10
4 / 11 / 18

z dnia
10.12.2018r.

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, użytkowanie, 

dzierżawę i najem nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego
zrealizowana

Zestawienie uchwał Rady Powiatu w 2018r.

Lp Nr uchwały Czego dotyczy Stan realizacji

1.
XLVIII/286/18

z dnia
23.10.2018r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Pieszyce 
nieruchomości gruntowych stanowiących część pasa

w trakcie realizacji

2.
XLVIII/285/18

z dnia
23.10.2018r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Dzierżoniów 
nieruchomości gruntowej stanowiącej część drogi dojazdowej do 

Domu Seniora w Roztoczniku
w trakcie realizacji
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6.5 GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOSCIAMI MIENIA SKARBU 
PAŃSTWA W 2018 ROKU

Równolegle  z  zasobem mienia  powiatu  funkcjonuje  zasób  mienia  Skarbu 
Państwa.  Zasobem  tym  gospodarują   starostowie,  wykonujący  zadania  z  zakresu 
administracji  rządowej.  Tak jak w przypadku  mienia  powiatu  Zarząd  gospodaruje 

zasobem  nieruchomości  przy  pomocy  Wydziału  Geodezji,  Katastru  i  Nieruchomości tak  i  
w przypadku  mienia Skarbu Państwa też wydział realizuje zadania dotyczące nieruchomości, ale 
pod bezpośrednim nadzorem Starosty a nie Zarządu.

Zasób nieruchomości Skarbu Państwa ma dużo bardziej skomplikowaną strukturę niż zasób 
powiatowy. W jego skład wchodzą bowiem nieruchomości gruntowe zabudowane przeznaczone do 
zwrotu,  nieruchomości  oddane  w  trwały  zarząd,  nieruchomości  o  nieuregulowanym  stanie 
prawnym, nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste  oraz lokale mieszkalne i użytkowe. 

Na dzień 01.01.2018r. liczba działek stanowiących zasób Skarbu Państwa to 533 o łącznej 
powierzchni 95.7997 ha. W roku 2018 z mocy prawa zmianie uległa struktura ilościowa zasobu 
nieruchomości Skarbu Państwa. Związane było to m.in. z wprowadzeniem ustawy Prawo wodne, 
która powołała do życia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W roku 2018r. zostało 
wydanych  przez  starostę  dwieście  dwie decyzje  wygaszające  trwały  zarząd  oraz  posiadanie  na 
gruntach podlegających od 01.01.2018r. Wodom Polskim.

Kolejne  działanie  w  wyniku  którego  zmniejszyła  się  liczba  działek  tworzących  zasób 
nieruchomości Skarbu Państwa to darowizna W roku 2018r. Skarb Państwa dokonał darowizny na 
rzecz jednostki samorządu terytorialnego:

l.p Lokalizacja
nr działki / obręb

powierzchnia w ha
Darowizna na rzecz

1

Nieruchomość gruntowa 
stanowiąca część chodnika w 

pasie drogi powiatowej 3006D

w Gminie Dzierżoniów

629,

o powierzchni 
0.0047 ha

obręb Ostroszowice

Powiatu Dzierżoniowskiego

2
Nieruchomość gruntowa 

niezabudowana

855,

o powierzchni 
0.0467 ha

obręb Dobrocin

Gminy Dzierżoniów

W 2018 r. podejmowano także działania w celu zbycia nieruchomości zarówno w trybie 
przetargu ustnego jak i w trybie bezprzetargowym:

l.p Lokalizacja i przeznaczenie
nr działki / obręb

powierzchnia w ha

Tryb

sprzedaży mienia

1

Nieruchomość gruntowa 
zabudowana

w Dzierżoniowie przy

ul. Świdnickiej

544/5,

o powierzchni 
0.0815 ha

obręb Centrum

Nieruchomość

została sprzedana

w pierwszym przetargu ustnym 
ograniczonym

2

Lokal mieszkalny

os. Jasne 10B/11

w Dzierżoniowie

101/6,

o powierzchni 
0.7188 ha (udz. 

48/10000)

obręb Nowe Miasto

Nieruchomość

została sprzedana

w trybie bezprzetargowym
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Analiza przetargów na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa wykazała, że nie zawsze 
udaje się zbyć nieruchomość w kolejnym przetargu lub też oddać ją w najem lub dzierżawę. 
Poniższa tabela przedstawia wykaz przetargów i ich efekt przeprowadzanych przez wydział 
w roku 2018. 
W wyznaczonych  terminach  nie  zostało  wniesione  żadne  wadium,  w  związku  z  tym  przetargi 
zakończyły się wynikiem negatywnym.

l.p Lokalizacja i przeznaczenie
nr działki / obręb

powierzchnia w ha

Tryb

sprzedaży mienia

1

lokal użytkowy nr 3 w budynku 
23 w Dzierżoniowie przy 

ul. Świdnickiej 38, 

o powierzchni 1066 m
2

55/2,

o powierzchni 0.2830 ha

obręb Centrum 
(udz.14,17 %)

Trzy postępowania 
przetargowe zakończone 
wynikiem negatywnym

2  Nieruchomość gruntowa 
zabudowana

206/3,

o powierzchni 0,0168 ha

obręb Przedmieście

Dwa postępowania 
przetargowe zakończone 
wynikiem negatywnym

Zasób lokalowy
W zasobie Skarbu Państwa w roku 2018 znajdowało się 11 lokali mieszkalnych. W roku tym 

nie podpisano żadnych umów dotyczących najmu tego typu lokali  a także nie przeprowadzono 
procedury ich sprzedaży, a na koniec roku strukturę zajętości lokali przedstawia tabela poniżej:

Lp Status Liczba lokali

1 Ważne umowy najmu 8

2 Bezumowne korzystanie 3

3 Pustostany 0

Zgodnie z zapisami umów stawki czynszu najmu lub dzierżawy lokali użytkowych powinny 
być waloryzowane o wskaźnik GUS. W związku ze wzrostem wskaźnika zwaloryzowano 4 stawki 
czynszu.

Cechą dobrego zarządcy, jest nie tylko dbanie o posiadane już obiekty budowlane, ale także 
podejmowanie  kroków  mających  na  celu  ich  modernizację.  Działania  takie  podjęte  były 
w ubiegłym roku na nieruchomościach Skarbu Państwa.  Przeprowadzone remonty dotyczyły min. 
wymiany oszklenia świetlików, udrożnienia rur i kanalizacji, uzupełnienie połaci dachowych, kwota 
wydatkowana na ten cel 9.000,00 zł.

Zgodnie  z  ustawowymi  obowiązkami  corocznie  przeprowadzany  jest  we  wszystkich 
obiektach  zarządzanych  przez  wydział  stanowiący  zasób  Skarbu  Państwa  przegląd  techniczny 
budynków  a szczególny  nacisk  kładzie  się  na  stan  instalacji  kominowych,  nawiewno  – 
wywiewnych,  gazowych  i  elektroenergetycznych.  W roku  2018  przeprowadzono  przeglądy we 
wszystkich  lokalach na kwotę ok 1.750,00zł.
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W zasobie Skarbu Państwa znajdują się także cztery lokale użytkowe. W roku 2018r. nie 
zawierano nowych umów.

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 roku  2018  przeprowadzono  aktualizację  dla  74  działek  co  w  latach 
kolejnych ma przynieść wzrost opłat o ok. 80 000 tys. zł. rocznie.

Prowadzona gospodarka finansowa zasobami, winna przynosić właścicielowi określony dochód, tak 
jest także w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa naszego powiatu:

Dochody Skarbu Państwa w 2018 roku:

Lp. Wyszczególnienie §
Dochody ogółem 2018 

(wykonanie)
Dochody Starostwa 2018

Dochody Skarbu 
Państwa 2018

1. 2. 3. 4. 5. 6.

   (suma 5+6)   

1.
Wpływy z opłat za trwały zarząd, 
użytkowanie i służebności

0470 24 594.92 6 148.72 18 446.20

2.
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości

0550 1 955 823.79 488 955.93 1 466 867.86

3.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze

0750 61 058.46 15 264.59 45 793.87

4.
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności

0760 323 763.60 80 940.89 242 822.71

5.
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości

0770 210 600.00 52 650.00 157 950.00

6. Wpływy z pozostałych odsetek 0920 79 097.67 19 700.30 59 397.37

7. odszkodowania 0800 1 105.69 55.28 1 050.41

8. Wpływy z różnych dochodów 0970 66.92 3.35 63.57

Razem: 2 656 111.05 663 719.06 1 992 391.99

Wywiązując  się  z  nowych  obowiązków  wynikających  z  przepisów ustawy o Krajowym 
Zasobie  Nieruchomości  oraz Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury i  Budownictwa w sprawie 
wykazu  nieruchomości  przekazywanego  Krajowemu  Zasobowi  Nieruchomości,  Starosta 
Dzierżoniowski  zobowiązany  jest  sporządzać  wykazy  nieruchomości  Skarbu  Państwa,  którymi 
gospodaruje.  W zasobie  nieruchomości  nie  stwierdzono  nieruchomości,  których  pozyskanie  do 
KZN byłoby celowe.  Przekazane wykazy obejmowały 261 pozycji,  92 pozycje (ze względu na 
wykluczenia spowodowane przeznaczeniem nieruchomości na cele inne niż mieszkaniowe).
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W 2018 roku Starosta Dzierżoniowski podjął działania zmierzające do ustalenia struktury 
ilościowej nieruchomości i pozyskał informacje z około 600 gmin i powiatów z terenu całej Polski, 
że nie odnotowano nieruchomości, które należałyby do podmiotów spełniających przesłanki z art. 9 
PWKRS. 

Starosta Dzierżoniowski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wydaje rów-
nież 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 2018 roku wydano 5 decyzji.
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6.6 DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA W 2018  
ROKU

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

W sierpniu 2018 r.  Starosta  Dzierżoniowski  zakończył  postępowanie scaleniowe i zatwierdził   
projekt scalenia gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat 
dzierżoniowski.  Postępowanie  wszczęto  postanowieniem odczytanym na  zebraniu  uczestników  
scalenia w dniu 23 września 2016. Scaleniem objęto obszar o powierzchni 2030 ha, a liczba uczest-
ników scalenia przekroczyła 750 podmiotów. Od decyzji starosty jeden z uczestników scalenia  
złożył odwołanie, które następnie wycofał. W dniu 05.12.2018 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją 
nr GK-ONG.7213.3.2018.AF z dnia 05.12.2018 r. umorzył postępowanie odwoławcze. Tym samym 
decyzja Starosty Dzierżoniowskiego nabrała waloru ostateczności i powstała możliwość realizacji 
kolejnych etapów operacji w tym zagospodarowania scaleniowego.

W  postępowaniu  scaleniowym  zniesiono  współwłasność  na  gruntach  niezabudowanych 
obejmując  tą  czynnością  sześć  nieruchomości,  w  tym  m.  in.  na  wniosek  Gminy  Dzierżoniów 
przeprowadzono zniesienie współwłasności na nieruchomości stanowiącej teren dawnego parku.  
Za grunty te zostały wydzielone odpowiednie ekwiwalenty z zasobu gruntów gminy oraz nałożono 
na  gminę   zobowiązanie  do  dopłaty  za  części  składowe  pozyskanych  gruntów.  Na  zgodne 
oświadczenie  stron  dokonano  zwiększenia  gospodarstw  rolnych  kosztem  innych  uczestników 
scalenia realizując 55 tego rodzaju transakcji  na łączną kwotę 604 788,79 zł.  Rozliczeń między 
uczestnikami  scalenia  przeprowadzono  w ustawowym terminie  dwóch  miesięcy  od  dnia  kiedy 
decyzja  starosty  stała  się  ostateczna  za  pośrednictwem  rachunku  powiatu.  W  projekcie 
doprowadzono do zmniejszenia rozdrobnienia i rozproszenia gospodarstw rolnych poprawiając ich 
rozłóg  oraz  wydzielono  grunty  pod  zaplanowane  do  budowy  i  przebudowy  drogi  transportu 
rolnego.
Przykład zmiany rozłogu gruntów jako efektu scalenia dla wybranych gospodarstw rolnych:

Gospodarstwo Stan przed 
scaleniem

Stan po scaleniu

Ilość działek Średnia 
powierzchnia 
działki [ha]

Ilość działek Średnia 
powierzchnia 
działki [ha]

1 13 1,3058 3 5,6467
2 17 4,3613 6 12,1765
3 22 1,8151 6 6,8253
4 25 1,0626 6 4,4504

Obszar  scalenia  gruntów  został  powiększony  o  część  obrębu  Owiesno,  ze  względu  na 
potrzebę poszerzenia drogi transportu rolnego na terenie Owiesna (działka nr 192), ukształtowania 
funkcjonalnej  sieci  dróg  transportu  rolnego  i  ułatwienia  dojazdu  do  działek  rolnych.  Droga  ta 
stanowi  dojazd  do działek  dla  mieszkańców Piławy Dolnej,  posiadających  grunty  w Owieśnie 
i Ostroszowicach  oraz  zapewnia  dostęp  do  działki  położonej  przy  granicy  Piławy  Dolnej  
z Owiesnem, należącej do różniczanina z Owiesna.

Całkowity koszt  realizacji  operacji  to  13  663 512,24 zł.  Operacja  realizowana jest  w 100 %  
ze środków publicznych w tym:
- Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 63,63%

- Budżet państwa 36,37 %
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W 2018  r.  wydano  kwotę  w  wysokości  599 429,00  zł  dotyczącą  wyznaczenia  nowych  granic 
nieruchomości.
Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze jednostki ewidencyjnej 
020201_1 Bielawa.

Starosta  Dzierżoniowski  wykonując  zadania  organu  służby geodezyjnej  i kartograficznej 
zrealizował  opracowany  w  2017  roku  projekt  modernizacji  szczegółowej  poziomej  osnowy 
geodezyjnej w części dotyczącej obszaru jednostki ewidencyjnej 020201_1 Bielawa (obręby: 0001 
Północ, 0002 Południe, 0003 Osiedle, 0004 Nowa Bielawa, 0005 Las, 0006 Fabryczna). Na ten cel 
z  budżetu  województwa  pozyskano  97 785,00  zł  (100% finansowania).  Osnowy geodezyjne  to 
usystematyzowane  zbiory  jednoznacznie  identyfikowalnych  punktów,  które  zostały  oznaczone  
w  terenie  znakami  geodezyjnymi  oraz  których  położenie  wyznaczone  zostało  w  państwowym 
systemie odniesień przestrzennych w sposób właściwy dla danego rodzaju osnowy i umożliwiający 
określenie dokładności tego wyznaczenia.  Punkty te służą nawiązaniu pomiarów geodezyjnych  
i  stanowią  podstawę wszelakich  prac  geodezyjnych.  Ich istnienie  oraz  odpowiednia  jakość  jest 
niezwykle  istotna  z punktu  widzenia  gospodarki  kraju.  Mają  one  elementarne  znaczenie  
w  procesach  inwestycyjnych,  we  wszelkich  pracach  dotyczących  granic  nieruchomości  oraz 
aktualizacji informacji zawartych w bazach danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej  
ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazach danych obiektów topograficznych.

Szczegółową osnowę poziomą wykonano  jako sieć punktów do pomiaru GNSS (pomiary 
satelitarne).  Struktura  sieci  tworzy  ciągi  poligonowe  połączone  ze  sobą  licznymi  węzłami  
z zachowaniem wizur pomiędzy punktami.

  Zestawienie ilościowe punktów modernizowanej osnowy.

sekcja mapy w 
skali 1:10 000 2000 Ilość punktów

6.138.08 12
6.138.09 238
6.139.09 42
6.140.08 9
razem 301 punktów

Modernizowana osnowa składa się  301 punktów głównych (120 punktów adoptowano ze starej 
osnowy, do układu dodatkowo włączono dwie wieże kościelne) oraz 363 punktów exc.  (punkty 
dodatkowe zabezpieczające punkt główny).

Przeliczenie wysokości punktów osnów na układ PL-EVRF2007-NH („Amsterdam”).

Stosownie do § 24 ust. 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 roku 
w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych Dz.U. 2012 poz. 1247 § 24 ust. 1 układ 
wysokościowy  PL-KRON86-NH  stosuje  się  do  czasu  wdrożenia  układu  wysokościowego  
PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Aby zapewnić realizację obowiązku nałożonego na starostę, w 2018 roku przewidziano do 
wykonania pracę geodezyjną polegającą na przeliczeniu wysokości punktów osnów z dotychczas 
funkcjonującego układu wysokościowego  KRON-86  („Kronszadt 86’”) na  układ PL-EVRF2007-
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NH  („Amsterdam”).  Założeniem do  wdrożenie  układu  wysokościowego  PL-EVRF2007-NH  na 
obszarze powiatu dzierżoniowskiego było jego przeprowadzenie poprzez ścisłe wyrównanie sieci 
niwelacyjnej  w  układzie  PL-EVRF2007-NH  w  oparciu  o  zachowane  archiwalne  obserwacje, 
z zastosowaniem  procedury  dopasowania  osnowy  szczegółowej  do  przystających  punktów 
nawiązania PL-EVRF2007-NH z jednoczesnym wykryciem punktów nawiązania PL-EVRF2007-
NH  odstających  od  sieci.  Wyniki  opracowania  będą  podstawą  do  transformacji  baz  danych 
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zaplanowanej na rok 2019.

Projekt pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG

Powiat Dzierżoniowski wraz z 22 innymi Powiatami Województwa Dolnośląskiego oraz liderem 
partnerstwa – Związkiem Powiatów Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku zrealizował Projekt 
pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”, Oś priorytetowa 2: Technologie 
informacyjno –  komunikacyjne,  Działanie  2.1:  E-usługi  publiczne,  Poddziałanie  2.1.1:  E-usługi 
publiczne – konkursy horyzontalne. Ostateczna wartość projektu dla Powiatu Dzierżoniowskiego 
wyniosła 1 082 571 zł  w tym 85% stanowią środki unijne

W ramach realizacji projektu PEUG w Powiecie Dzierżoniowskim:

-  została  założona  baza  danych  obiektów  topograficznych  o  szczegółowości  zapewniającej 
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT 500) oraz 
inicjalna baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). 

Zatrudniono na czas projektu 2 osoby, które wspomagały realizację projektu w tym wykonywały 
pracę polegającą na przetwarzaniu materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficzne-
go  do  postaci  dokumentów  elektronicznych  wraz  z  wpisaniem tych  materiałów  do  ewidencji  
materiałów oraz utworzeniem dla nich rejestrów przestrzennych i metadanych.
Zakupiono urządzenie UPS (zasilacz awaryjny) oraz urządzenie do tworzenia kopi zabezpieczają-
cych bazy danych wraz z oprogramowaniem (Dell EMC z systemem Avamar),
Zmodernizowano system do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tworząc 
w nim  e-usługi geodezyjne,
Na poziomie związku powiatów utworzono portal PEUG odsyłający do e-usług poszczególnych 
partnerów projektu.
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Realizacja w roku 2018 zadań z zakresu administracji rządowej 
zleconych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2017r., poz. 2101 ze zm.) 

Lp. Nazwa zadania Jednostka

Ilość spraw zrealizowa-
nych od 01.01. do 

31.12.2018 r. lub stan na 
31.12.2018 r.

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

liczba zgłoszeń 2111

2
Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów 
stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartogra-
ficznych

liczba protokołów weryfikacji 
ogółem

1811

w tym pozytywnych 1700

w tym negatywnych 111

3
Uwierzytelnianie dokumentów opracowywanych 
przez wykonawcę prac

ilość wniosków 1382

4
Ewidencjonowanie materiałów zasobu 
(wraz z metadanymi)

ilość nadanych identyfikatorów 6521

5 Wyłączanie materiałów z zasobu liczba wyłączonych materiałów 460

6
Wydawanie licencji do prac geodezyjnych       
i kartograficznych

ilość wydanych licencji 1792

7 Wydawanie licencji pozostałych ilość wydanych licencji 2189

8
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia terenu

ilość protokołów 258

9
Odpłatne wydawanie wypisów/ wypisów i wyry-
sów/  wyrysów z operatu ewidencyjnego

ilość wypisów/ wypisów i wyry-
sów/ wyrysów

9519

10
Odpłatne udostępnianie materiałów pzgik 
(poza zgłoszeniami prac geodezyjnych)

liczba wniosków 2249

11 Prowadzenie powiatowej bazy GESUT
Ilość obrębów ewidencyjnych 
dla których prowadzona jest 

baza
55/65

12 Prowadzenie  BDOT 500 
Ilość obrębów ewidencyjnych 
dla których prowadzona jest 

baza
 55/65)

13
Prowadzenie Bazy danych szczegółowych osnów 
geodezyjnych (BDSOG)

Ilość punktów w bazie 4834

14
Prowadzenie bazy danych rejestru cen i wartości nie-
ruchomości (RCiWN)

Ilość transakcji w bazie 18782

15
Nieodpłatne udostępnianie materiałów pzgik 
(poza zgłoszeniami)

liczba wniosków 16

16
Wydawanie decyzji w sprawie gleboznawczej klasy-
fikacji gruntów

ilość decyzji 7

17
Aktualizacja informacji zawartych w bazie danych 
ewidencji gruntów i budynków.

liczba czynności  mat-tech.
art.24 ust.2b pkt.1

4996

Liczba decyzji 
art.24 ust.2b pkt2 3

18
Wydawanie decyzji ws. odmowy aktualizacji infor-
macji zawartych w egib (art. 24 ust 2c)

ilość decyzji 4

126



19

Zawiadomienia o dokonanych zmianach w danych 
egib na podstawie § 49 rozporządzenia MRRiB 
z dnia 29 marca 2001r. w sprawie egib, kierowane 
do:

1.Organów podatkowych - §49 
ust.1 pkt 1

3723

2.Wydziałów KW - §49 
ust.1pkt2

1177

3.Właściwych jednostek 
statystyki publicznej - §49 ust.1 
pkt3

1348

4.Właściwych podmiotów - § 49 
ust.1 pkt 4

1399

5.Starostów powiatów sąsiednich 
- § 49 ust.1 pkt 4

1

Razem pkt 1-5 7648

20
Nieodpłatne wydawanie wypisów/ wypisów i wyry-
sów/ wyrysów z operatu ewidencyjnego (za wyjąt-
kiem dokumentów ujętych w Lp.14 pkt 2)

ilość wypisów/ wypisów i wyry-
sów/ wyrysów

228

21
Wprowadzanie danych do rejestru cen i wartości nie-
ruchomości

liczba  transakcji ujawnionych
 w rejestrze

1095

22
Prowadzenie bazy danych ewidencji gruntów 
i budynków

ilość działek wg stanu na dzień 
30.06.2018r.

56928

Ilość budynków wg stanu na 
dzień 30.06.2018r.

36742

23 Metadane rozszerzone dla bazy egib

liczba obrębów aktualizowa-
nych w czasie sprawozdaw-

czym
65

ogólna liczba obrębów 
w powiecie

65

24 Wydawanie zaświadczeń w trybie kpa ilość zaświadczeń 362

25 Tworzenie powiatowej bazy GESUT liczba utworzonych obrębów 51

26 Tworzenie  BDOT 500 liczba utworzonych obrębów 51

27 Tworzenie  BDSOG ilość utworzonych punktów
664 (łącznie z punktami 

ex.)
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6.7ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO URBANISTYKA

REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

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  2018  Zarząd  Powiatu,  na  wniosek  burmistrzów,  wójtów  uzgodnił  7  projektów/zmian 
miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego.  Głównym  celem  ww.  projektów  była 
aktualizacja zasad zagospodarowania terenów.

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO
Administracja  publiczna  zajmująca  się  budownictwem  w  powiecie  to  obszar  administracji 
architektoniczno-budowlanej.
POTRZEBA - POMYSŁ – INWESTYCJA
Razem w procesie budowlanym.
Wspólne siły w kierunku dążenia do efektywnej i racjonalnej działalności inwestycyjnej.

RUCH  BUDOWLANY - podniesienie  atrakcyjności  gospodarczej  powiatu;  nowi  inwestorzy; 
poprawa dostępności komunikacyjnej; zwiększenie atrakcyjności turystycznej subregionu; wzrost 
jakości życia mieszkańców.
To mocne strony obszaru funkcjonowania Ziemi Dzierżoniowskiej.

Działalność  organu  administracji  architektoniczno-budowlanej  związana  jest  z  etapem 
rozpoczynania realizacji inwestycji. 
W Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w roku 2018 zostało ogółem załatwionych 
2125  spraw.  W  tym  1321  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 – 739 – 
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  286  zaświadczeń  
o  samodzielności  lokali  mieszkalnych  w  istniejących  użytkowanych  budynkach  –  w  ramach 
ustanawiania odrębnej własności.

Informacje zbiorcze dotyczące wydanych w roku 2018 pozwoleń na budowę przedstawione są  
w tabelach wynikowych według poszczególnych kategorii obiektów budowlanych.
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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

budynków mieszkań

BIELAWA 19 19 19

DZIERŻONIÓW - MIASTO 11 11 11

DZIERŻONIÓW - GMINA 45 45 45

PIESZYCE - MIASTO 13 13 13

PIESZYCE - GMINA 10 10 10

PIŁAWA GÓRNA 4 4 4

ŁAGIEWNIKI 24 24 24

NIEMCZA - MIASTO 4 4 4

NIEMCZA - GMINA 6 6 6

RAZEM 136 136 136

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

DZIERŻONIÓW - GMINA 6 6 12

BUDYNKI  MIESZKALNE WIELORODZINNE

Gmina/miasto

Pozwolenia na budowę budowy nowych budynków 
mieszkalnych 

Liczba

pozwoleń budynków mieszkań

BIELAWA 2 3 104

W  roku  2018  ogółem  na  budowę  budynków  mieszkalnych  (jednorodzinnych  
i wielorodzinnych) wydano 144 pozwoleń, w tym liczba mieszkań wynosi 252.
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BUDYNKI  NIEMIESZKALNE  I  OBIEKTY  INŻYNIERII  LĄDOWEJ  I  WODNEJ

BUDYN
KI
BIURO
WE

BUDYNKI
HANDLOW
O-
USŁUGOW
E

BUDYNKI  
TRANSPORTU 
I ŁĄCZNOŚCI

BUDYNKI 
PRZEMYSŁO
WE I 
MAGAZYNOW
E

OGÓLNODOSTĘPNE 
OBIEKTY KULTURALNE, 
BUDYNKI O 
CHARAKTERZE 
EDUKACYJNYM, 
BUDYNKI SZPITALI I 
ZAKŁADÓW OPIEKI 
MEDYCZNEJ ORAZ 
BUDYNKI KULTURY 
FIZYCZNEJ

POZOSTAŁE 
BUDYNKI 
NIEMIESZKALNE

OBIEKTY 
INZYNIERII 
LĄDOWEJ I 
WODNEJ

GMINA/
MIASTO

Liczba
pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym

BIELAWA - 2 1 5 - 2 16

DZIERŻONIÓW
-MIASTO

1 4 4 - - 1 15

DZIERŻONIÓW 
- GMINA

- - 4 2 - 3 11

PIESZYCE - 
MIASTO

- - - 1 2 - 7

PIESZYCE - 
GMINA

- - - - 1 1 -

PIŁAWA 
GÓRNA

1 1 1 1 - - 3

ŁAGIEWNIKI - 1 2 - 2 6 1

NIEMCZA - 
MIASTO

- - - - - 1 -

NIEMCZA - 
GMINA

- - - 2 - 4 2

RAZEM 2 8 12 11 5 18 55

Zezwolenia  udzielone w 2018 roku na realizację inwestycji  drogowej (zrid)  ze  specustawy 
drogowej.

Rodzaje obiektów budowlanych Pozwolenia na budowę

liczba zezwoleń liczba obiektów

Obiekty  infrastruktury 
transportu (drogowego)

1 1

Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie dróg gminnych 
łączących zdegradowane tereny po byłych zakładach "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką 
nr 384. 

Inwestycje  w  budownictwie  mieszkaniowym  związane  z  ograniczeniem  niskiej  emisji 
obejmujących  trwałą  zmianę  systemu  ogrzewania  opartego  na  paliwie  stałym  węglowym  na 
ogrzewanie ekologiczne – gazowe.
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Pozwolenia na budowę – zmiana sposobu ogrzewania – budowa wewnętrznej instalacji 
gazowej w lokalach mieszkalnych.

BIELAWA 26

DZIERŻONIÓW MIASTO 99

DZIERŻONIÓW GMINA 15

PIESZYCE MIASTO I GMINA 18

PIŁAWA GÓRNA 19

ŁAGIEWNIKI -

NIEMCZA MIASTO I GMINA 12

RAZEM 189

W ramach rewitalizacji tkanki miejskiej, porządkowania przestrzeni publicznej miast 
i miejscowości wiejskich.

Pozwolenia na budowę/ zgłoszenia inwestycji w przestrzeni publicznej – siłownie terenowe, 
obiekty małej architektury, parki, skwery. 

BIELAWA 3

DZIERŻONIÓW MIASTO 9

DZIERŻONIÓW GMINA 8

PIESZYCE MIASTO I GMINA 5

PIŁAWA GÓRNA 1

ŁAGIEWNIKI 7

NIEMCZA MIASTO I GMINA 4

RAZEM 37
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6.8 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Powiatowy  rzecznik  konsumentów  w  Dzierżoniowie  zatrudniony  jest  
w  Starostwie  Powiatowym  w  Dzierżoniowie  w  pełnym  wymiarze  czasu  pracy, 
prowadzi  jednoosobowe biuro.   Konsumenci  przyjmowani  byli  w następujących 
dniach:  poniedziałek,  czwartek,  piątek  w godzinach od  8.00  do  14.30 oraz  we 

wtorki od godziny 8.00 do godziny 16.30. 
Rzecznik Konsumentów w Dzierżoniowie przyjmuje zawiadomienia  mieszkańców powiatu 

dzierżoniowskiego w sprawach dotyczących ochrony praw konsumentów zgłaszanych osobiście, 
telefonicznie  oraz  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres  e-mail: 
rzecznikkons@pow.dzierzoniow.pl. 

Informacje  dotyczące  ustawowych  zadań  rzecznika  konsumentów  oraz  dni,  godziny 
urzędowania,  adres,  numer  telefonu do biura  rzecznika  i  adres  e-mail,  dostępne są  na  stronie 
internetowej powiatu dzierżoniowskiego :  www.pow.dzierzoniow.pl  w zakładce „informacje dla 
mieszkańców” – powiatowy rzecznik konsumentów. 

REALIZACJA ZADAŃ RZECZNIKA KONSUMENTÓW W 2018 ROKU:
d) Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 

ochrony interesów konsumentów.
e) Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego 

w zakresie ochrony interesów konsumentów.
f) Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
g) Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 

konsumenckimi i  innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów.
h) Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się postępowań.
i) Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.
j) Podejmowanie działań wynikających z:

9. ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
10. ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,
11. art.  42  ust.  1  pkt  3  ustawy  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  (występowanie  do 

przedsiębiorców w sprawach ochrony praw konsumentów), 
12. art.  42  ust.  5  ustawy  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  w  zw.  z  art.  63  kpc

(przedstawienie sądowi istotnego poglądu w sprawie).

1.  Zapewnienie  bezpłatnego  poradnictwa  konsumenckiego  i  informacji  prawnej  
w zakresie ochrony interesów konsumentów.  

Jednym  z  podstawowych  zadań  wykonywanych  przez  rzecznika  jest  zapewnienie 
konsumentom bezpłatnego poradnictwa  i informacji prawnej w zakresie ochrony praw i interesów 
konsumentów.  Udzielanie  porad  to  nie  tylko  przedstawienie  konsumentowi  podczas  rozmowy 
osobistej,  czy telefonicznej  możliwości  prawnych rozwiązania zgłoszonego problemu,  ale  także 
bardzo często napisanie pisma lub skierowanie do odpowiedniej instytucji. W zależności od zakresu 
merytorycznego  zgłoszonej  sprawy  rzecznik  przeprowadzał  analizę  zawieranych  przez 
konsumentów  umów  z  przedsiębiorcami,  zapisów  gwarancyjnych  i  pism  reklamacyjnych, 
a  następnie informował konsumentów o prawach oraz obowiązkach stron. Pisma sporządzane na 
rzecz konsumentów to głównie odstąpienia od umów zawieranych na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa dotyczących sprzedaży towarów konsumpcyjnych oraz usług, pisma stanowiące 
odpowiedź  spółkom  windykacyjnym  kierującym  do  konsumentów  bezpodstawne  obciążenia 
finansowe, ale także zgłoszenia do przedsiębiorców w zakresie niezgodności towaru z umową tzw. 
reklamacje. Poradnictwo konsumenckie realizowane było  poprzez:
1. udzielanie porad prawnych w biurze rzecznika,  
2. udzielanie porad telefonicznych,
3. udzielanie porad z wykorzystaniem poczty elektronicznej, 
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4.  sporządzanie  konsumentom  pism  do  przedsiębiorców  /np.:  zgłoszenia  reklamacyjne,
odstąpienia  od  umowy  sprzedaży,  usług,  umów  zawieranych  na  odległość  i  poza  lokalem
przedsiębiorców, oświadczenia/, 
5. wyjaśnianie przepisów prawa,
6. podejmowanie mediacji pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, 
7.  udostępnianie  konsumentom  zgłaszającym  się  do  biura  materiałów  edukacyjnych
i informacyjnych , 
8. pomoc konsumentom w postępowaniach toczących się przed polubownym sądem konsumenckim
oraz  w postępowaniach przed sądami powszechnymi. 

W 2018 roku udzielonych zostało  łącznie  1.198 porad  prawnych,  w zakresie  sprzedaży 
towarów konsumpcyjnych w ilości 638 oraz  w zakresie usług – 520 porad.

Największa ilość porad w zakresie sprzedaży dotyczyła wadliwości towarów nabywanych 
przez konsumentów oraz zgłaszanych w związku z tym reklamacjami. Najliczniejsze poradnictwo 
związane  było  z  reklamacjami  urządzeń  gospodarstwa  domowego,  urządzeń  elektronicznych 
i sprzętu komputerowego /214/ oraz odzieży i obuwia /164/. Pozostałe kategorie to:
- meble, artykuły wyposażenia wnętrz, utrzymania domu /114/,
- produkty związane z opieką zdrowotną /61/,
- samochody i środki transportu osobistego /49/,
- artykuły rekreacyjne, zabawki, artykuły dla dzieci /12/,
- artykuły żywnościowe /10/
- inne /14/.

Skargi konsumentów związane były z dochodzeniem przez konsumentów roszczeń z tytułu 
niezgodności  towaru  z  umową,  gwarancji  oraz  rękojmi.  Problemy,  z  jakimi  zgłaszali  się 
konsumenci dotyczyły przede wszystkim:
-  odmowy uznania  reklamacji  uzasadnianej  przez  przedsiębiorcę  uszkodzeniem  mechanicznym 
spowodowanym przez działania konsumenta, mimo że wada tkwiła w towarze w momencie zakupu,
-  informowania  konsumentów,  że  gwarancja  jest  jedynym  sposobem  realizacji  roszczeń 
konsumentów, 
- nieskutecznego usuwania wad,
- nadmiernego wydłużania terminów realizacji reklamacji,
- nieustosunkowywania się przez przedsiębiorcę w formie pisemnej do złożonej reklamacji,
- nieprzestrzegania przez przedsiębiorców uprawnień konsumentów wynikających z niezgodności 
towaru z umową.

Z  kolei  w  zakresie  usług  największa  ilość  porad  związana  była  umowami  z  sektora 
energetycznego /146/ oraz telekomunikacyjnego /126/. Najczęściej kierowane problemy w zakresie 
usług  w sektorze  energetycznym dotyczyły stosowania  nieuczciwych  praktyk  rynkowych przez 
przedsiębiorstwa  energetyczne  związanych  z  zawieraniem  umów  przez  ich  przedstawicieli 
handlowych  w  sposób  wprowadzający  w  błąd  co  do  tożsamości  przedsiębiorcy.  Natomiast 
w zakresie usług telekomunikacyjnych porady dotyczyły w głównej mierze możliwości rozwiązania 
umowy  lub  odstąpienia  od  umowy,  w  związku  z  nieprawidłowym  jej  wykonywaniem  przez 
przedsiębiorstwo  świadczące  usługi  telekomunikacyjne,  bądź  też  zmianą  miejsca  świadczenia 
usługi  będącej następstwem zmiany miejsca zamieszkania konsumenta. 

Do innych kategorii najczęściej objętych poradnictwem  zaliczały się  usługi:  
- finansowe /53/,
- ubezpieczeniowe  /53/,
- związane z bieżącą konserwacją, utrzymaniem domu, drobnymi naprawami, pielęgnacją /32/
- turystyka i rekreacja  /27/ ,
- naprawa pojazdów i innych środków transportu /19/,
- pocztowe, kurierskie /15/
-  związane z rynkiem nieruchomości /14/,
-  transportowe /6/,
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-  związane z opieką zdrowotną /4/
-  edukacyjne /3/,
-  inne /22/.

Znaczna część porad dotyczyła zawierania umów poza lokalem na pokazach i prezentacjach 
organizowanych  w  formie  bezpośrednich  spotkań  z  konsumentami.  Skargi  dotyczyły  takich 
problemów jak:
- zawyżone ceny sprzedawanych artykułów medycznych oraz urządzeń gospodarstwa domowego,
-  nieinformowanie  konsumentów  o  prawie  do  odstąpienia  od  umowy  zawartej  poza  lokalem 
w terminie 14 dni,
- niewręczania konsumentom formularza odstąpienia od umowy,
-  utrudnianie  konsumentom  realizację  ich  praw,  zwłaszcza  w  związku  z  odstąpieniem 
konsumentów od umowy poprzez m.in.  informowanie o braku możliwości odstąpienia od umowy,
- nieodbieranie przesyłek ze zwracanymi towarami,
- nieinformowanie konsumentów o pełnych kosztach kredytu oferowanego im na zakup towarów.

Rzecznik w okresie sprawozdawczym sporządzał konsumentom oświadczenia o odstąpieniu 
od umowy oraz udzielał pomocy w skutecznym ich złożeniu.

2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie 
ochrony interesów konsumentów.

W 2018 roku nie były zgłaszane wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa 
miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

3.Występowanie  do  przedsiębiorców  w  sprawach  ochrony  praw  i  interesów
konsumentów. 

W  przypadkach,  w  których  udzielona  porada  nie  była  wystarczająca  do załatwienia 
zgłoszonej przez konsumenta sprawy i zakończenia sporu z przedsiębiorcą,  rzecznik korzystał z 
możliwości wystąpienia do naruszających uprawnienia konsumentów przedsiębiorców  w sprawach 
dotyczących ochrony praw konsumentów. 
Najczęściej kierowane do przedsiębiorców wystąpienia rzecznika dotyczyły:
1/ wezwań do udzielenia wyjaśnień w zgłoszonej przez konsumenta sprawie,
2/ wyrażenia opinii i uwag w określonej sprawie,
3/  wezwań  do  zaprzestania  naruszeń  interesów  i  praw  konsumentów,  bądź  obowiązujących 
przepisów,
4/ wezwań do zaprzestania bezpodstawnych działań podejmowanych przez przedsiębiorców wobec 
konsumentów,
5/ występowanie w imieniu konsumentów z wnioskami o ugodowe rozstrzygnięcie sprawy. 

W związku z powyższymi działaniami w okresie sprawozdawczym zostało skierowanych 
247 wystąpień do przedsiębiorców. 

Największa ilość wystąpień do przedsiębiorców dotyczyła umów sprzedaży, wśród których 
najwięcej  dotyczyła  reklamacji  odzieży  i  obuwia  /68/,  następnie  sprzętu  AGD  i  RTV,  sprzętu 
komputerowego /28/,  wyposażenia mieszkania /21/,  reklamacji  produktów związanych z opieką 
zdrowotną /11/ . 

Następnie  znaczna  ilość  wystąpień  do  przedsiębiorców  związana  była  z  umowami
o  świadczenie  usług  telekomunikacyjnych  /30/  oraz  umowami  sektora  energetycznego  /27/, 
usługami finansowymi /12/ oraz ubezpieczeniowymi /8/ .  

W 2018 roku, podobnie jak też w poprzednich latach znaczna część skarg składanych przez 
konsumentów dotyczyła praktyk sprzedawców i gwarantów związanych z procedurą reklamacyjną. 
Podstawą wszczęcia postępowań i wystąpień do przedsiębiorców stanowiły informacje pochodzące 
od  konsumentów dotyczące  utrudnień  w korzystaniu  przez  konsumentów z przysługujących  im 
ustawowo  uprawnień  z  tytułu  niezgodności  towaru  z  umową,  a  także  w sprawie  sposobu 
przyjmowania i rozpatrywania reklamacji towarów. 
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Najczęściej  sprzedawcy  i  serwisy  gwarancyjne  w  odpowiedziach  na  zgłoszenia 
reklamacyjne konsumentów nie odnosili   się  do zgłaszanych przez nich niezgodności  towaru  
z umową oraz nie wyjaśniali w sposób rzetelny faktycznych powodów odrzucania reklamacji. 

Ze  skarg  wniesionych  przez  konsumentów  wynika,  że  treść  wysyłanych  konsumentom 
odpowiedzi przedsiębiorców prowadzących działalność handlową na reklamacje była standardowa, 
udzielana na podstawie powtarzających się sformułowań. Najczęściej przy odrzuceniu reklamacji 
towarów przedsiębiorcy uzasadnili swoje stanowisko uszkodzeniami  mechanicznymi towarów , 
czy  też  intensywnością  eksploatacji,  nie  przedstawiając  żadnych  podstaw  faktycznych 
potwierdzających  takie  stanowisko.  Powyższe  praktyki  świadczą  o  tym,  że  przedsiębiorcy  – 
najczęściej  sprzedawcy towarów co prawda przyjmują reklamacje i  udzielają  odpowiedzi  w 14 
dniowym  terminie,  ale  jej  nie  rozpatrują  merytorycznie.  Z  punktu  widzenia  konsumentów, 
odrzucenie  reklamacji  bez  odniesienia  się  merytorycznego  do zgłoszonej  wady towaru  jest  dla 
niego  niezrozumiałe  i  wprowadzające  w błąd.  Często  stosowaną  przez  sprzedawców  towarów 
objętych gwarancją praktyką w sytuacji ich reklamacji jest wywoływanie u konsumentów wrażenia, 
że sprzedawca w sytuacji udzielenia gwarancji na towar nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszoną 
niezgodność towaru z umową. 

Wystąpienia  Rzecznika  Konsumentów kierowane  do  przedsiębiorców dotyczyły  również 
stosowania  nieuczciwych  praktyk  rynkowych  przy  zawieraniu   umów  sprzedaży  energii 
elektrycznej  oraz  paliwa  gazowego.  Z  treści  skarg  konsumentów,  które  wpłynęły  do  biura 
Rzecznika  Konsumentów  wynika,  że  umowy  o  usługi  energetyczne  głównie  zawierane  były  
z konsumentami będącymi w starszym wieku, wyłącznie z inicjatywy spółek energetycznych - za 
pośrednictwem przedstawicieli  handlowych,  których celem było  przejęcie  konsumentów od ich 
dotychczasowych usługodawców. W każdym ze zgłoszonych przypadków, umowy były zawierane 
przez  konsumentów  pod  wpływem  błędu  wywołanego  przez  przedstawicieli  spółek,  bowiem 
proponując zawarcie umowy konsumentom, przedstawiciele prowadzili rozmowy z konsumentami 
w taki sposób, że ci byli przekonani, że rozmawiają z przedstawicielami swoich dotychczasowych 
usługodawców, bądź że przyjęcie umowy ma na celu jedynie obniżenie ich dotychczasowych opłat. 

Wystąpienia  Rzecznika  Konsumentów  związane  były  również  z  otrzymywaniem  przez 
konsumentów ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty za  usługi  telekomunikacyjne od 
przedsiębiorcy,  który w latach 2013-2015 zawierał umowy z konsumentami stosując nieuczciwe 
praktyki  rynkowe  polegające  na  wprowadzaniu  w  błąd  konsumentów  w  przedmiocie  nazwy 
nowego usługodawcy. 

Rzecznik  Konsumentów w okresie  sprawozdawczym kierował  także  do  przedsiębiorców 
wystąpienia  w związku z zawieraniem umów poza  lokalem przedsiębiorstwa podczas  pokazów 
handlowych. Wystąpienia obejmowały przede wszystkim ochronę praw konsumentów w zakresie 
przestrzegania   przez  przedsiębiorców  ustawowego  prawa,  jakim  jest  prawo  do  odstąpienia 
od umowy w terminie 14 dni. 

 4.  Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi 
i  innymi  instytucjami w zakresie ochrony konsumentów. 

W roku  2018  Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  współdziałał  z  delegaturami  Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organami Inspekcji Handlowej. 

W ramach  powyższego  współdziałania  przekazane  zostały  informacje  oraz  dokumenty  
w  sprawie  wszczętej  przez  UOKiK  przeciwko  przedsiębiorcy,  w  związku  z  podejrzeniem 
prowadzenia  przez  niego  działań  wymierzonych  w interesy  konsumentów.  Wymiana  tego  typu 
informacji  pozwalała  na  efektywne   podejmowanie  działań  wobec  stosujących  naruszenia 
przedsiębiorców. 

Współdziałanie z organami inspekcji handlowej polegało na sporządzaniu konsumentom  
i  kierowaniu  wniosków  do  mediacji  w  sporach  pomiędzy  konsumentami  i  przedsiębiorcami 
wynikającymi na tle zawartych przez konsumentów umów. 

5. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się postępowań.
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W okresie sprawozdawczym nie wytaczano powództw na rzecz konsumentów przed sądami 
powszechnymi i nie występowano w toczących się postępowaniach. 

W sprawach dotyczących nieuznawania przez przedsiębiorców zasadności składanej przez 
konsumentów reklamacji, udzielano pomocy konsumentom w sporządzaniu wniosków o wszczęcie 
postępowania mediacyjnego  przez Państwową Inspekcję Handlową we Wrocławiu. 

W  związku  z  ogłoszeniem  upadłości  przez  jedną  ze  spółek  energetycznych,  rzecznik 
udzielał  pomocy konsumentom w sporządzaniu  wniosków do sądu o zgłoszenie  wierzytelności 
wynikających   z posiadanych  przez  konsumentów  nadpłat  z  tytułu  umowy  sprzedaży  energii 
elektrycznej i paliwa gazowego. 
6.   Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym.

Rzecznik  Konsumentów  rozpowszechnia  broszury  i  ulotki  dotyczące  ochrony  praw 
konsumentów  podczas  spotkań  z  konsumentami,  jak  również  udziela  porad  przedsiębiorcom 
w zakresie  uprawnień  konsumentów.  Rzecznik  wyjaśnia  w  pismach  kierowanych  do 
przedsiębiorców zasady ochrony praw konsumentów na tle przepisów konsumenckich. 

Działania o charakterze edukacyjnym w zakresie praw konsumentów kierowane również 
były przez rzecznika do młodzieży ponadgimnazjalnej. Ponadto w celu zwiększenia świadomości 
konsumenckiej  w  zakresie  możliwości  dochodzenia  swoich  roszczeń  z  tytułu  niewłaściwie 
wykonanej  usługi  turystycznej,  za  pośrednictwem  portalu  Doba.pl  została  przekazana  przez 
rzecznika informacja o zmieniających się z dniem 1 lipca br. przepisach w tym obszarze.

Oprócz powyżej wskazanych działań edukacyjnych w obszarze ochrony praw konsumentów, 
najszerzej realizowaną formą prowadzenia edukacji konsumenckiej jest codzienne informowanie 
konsumentów zgłaszających się do biura rzecznika o przysługujących prawach i możliwościach ich 
zastosowania.
7.   Podejmowanie działań wynikających z :
- Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
- Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,
-  Art.  42  ust.  1  pkt  3  ustawy  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów,
(występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw konsumentów ),  
- art. 42 ust. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 63 kpc ( przedstawienie 
sądowi istotnego poglądu w sprawie ).

W 2018 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. 

Analiza działalności Rzecznika Konsumentów i obserwowany wzrost zgłaszających się do 
rzecznika poszkodowanych działaniami przedsiębiorców osób wskazuje, że instytucja Rzecznika 
Konsumentów  cieszy  się  dużym  zainteresowaniem  ze  strony  mieszkańców  powiatu 
dzierżoniowskiego.

Ze względu na ciągle rosnącą ilość zgłaszających się do rzecznika osób stwierdzić należy, że 
instytucja, która zapewnia ochronę praw konsumentów jest przydatna zwłaszcza dla osób starszych, 
które najczęściej narażane są na nieuczciwe działania przedsiębiorców.     

136



6.9 AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA – REALIZACJA ZADAŃ 
W 2018 ROKU

Biuro Audytu i Kontroli odpowiedzialne jest, w głównej mierze, za  
przeprowadzanie audytu i kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w 
Dzierżoniowie  i  jego  jednostkach  organizacyjnych.  Dodatkowo  główny  
specjalista  ds.  kontroli  dokonuje oceny prawidłowości  rozliczania  dotacji  

przez placówki niepubliczne z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Biuro Audytu i Kontroli 
jest koordynatorem kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie. 
W 2018 roku, zgodnie z planem audytu przeprowadzono 4 zadania zapewniające. W Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dzierżoniowie i Piławie Górnej, gdzie tematem była ocena 
organizacji  pracy  w  jednostkach  pod  względem  funkcjonowania  systemu  kształcenia  dzieci  
i  młodzieży  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  w  2017  roku.  W badanym  obszarze  nie 
stwierdzono  nieprawidłowości.  Pozostałe  zadania  dotyczyły  realizacji  dochodów  w  ramach 
prowadzonej pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia  
w Dzierżoniowie oraz ocena organizacji pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie 
pod względem funkcjonowania systemu nauczania dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2016/2017 
i 2017/2018. Obie jednostki do końca 2018 r. zrealizowały zalecenia poaudytowe. 
Główny  specjalista  ds.  kontroli  przeprowadził  9  kontroli  finansowych:  4  w  jednostkach 
organizacyjnych i 5 w placówkach niepublicznych. W związku z wykrytymi nieprawidłowościami 
wszczęto  3  postępowania  administracyjne  wobec  tych  jednostek.  Do  budżetu  Powiatu 
Dzierżoniowskiego  zwrócono  9.961,88  zł  jako  zwrot  dotacji  wykorzystanej  niezgodnie  
z przeznaczeniem.

6.10 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2018 
ROKU

- podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej;
-  Zarząd Powiatu  Dzierżoniowskiego w dniu  11  września  2017 r.  podjął  
decyzję  o utworzeniu  na  terenie  powiatu  dzierżoniowskiego  czterech  

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (posiedzenie Zarządu Powiatu nr 162/17);  w tym 
celu zawarto:
-  porozumienia w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej  pomocy prawnej  z gminą Bielawa, 
gminą Pieszyce, gminą Dzierżoniów;
- porozumienia z Okręgową Rada Adwokacką w Wałbrzychu i Okręgową Izbą Radców Prawnych 
w  Wałbrzychu  w  sprawie  udzielania  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  na  obszarze  powiatu 
dzierżoniowskiego;
- umowy (10 szt.) w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  z adwokatami i radcami 
prawnymi,  którzy  zostali  wskazani  przez  Okręgową  Rada  Adwokacką  w  Wałbrzychu  oraz 
Okręgową Izbą Radców Prawnych w Wałbrzychu;
- 2 umowy z organizacjami pozarządowymi;
- koszt funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej wyniósł w 2018 r. 250 184,20 zł brutto;
-  w  roku  2018  z  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  skorzystało  łącznie  1621 osób.  Na podstawie 
przedstawionego dokumentu tożsamości osób, które nie ukończyły 26 roku życia było  466; osób, 
które ukończyły 65 rok życia, było 1012 (w tym 611 kobiet i 477 mężczyzn).
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6.11 TURYSTYKA, PROMOCJA, WYDARZENIA W 2018 ROKU

Powiat Dzierżoniowski angażował się między innymi w organizację  
wydarzeń takich jak: 

1. Dobrocińskie  Przełaje  –  strefowe  biegi  przełajowe,  zorganizowane  
w Dobrocinie 20 września 2018 roku. Liczba uczestników – około 300.

2. Rajd Pieczonego Ziemniaka – impreza turystyczna, zachęcająca do turystyki górskiej. Rajd 
pieszy w Góry Sowie, który odbył się we wrześniu 2018 roku. Liczba uczestników – 500. 

3. Zlot Rowerowy w Dobrocinie – impreza sportowo – rekreacyjna,  adresowana do całych 
rodzin.  Została  zorganizowana  w  czerwcu  2018  roku  i  wzięło  w  niej  udział  około  70 
uczestników. 

4. Zawody Wędkarskie – wydarzenie dla miłośników wędkowania, zorganizowane w sierpniu 
2018 roku na terenie zbiornika wodnego w Owieśnie. Liczba uczestników – 30. 

5. Powiatowy  Konkurs  Krasomówczy  „Sowiogórski  Bajarz”  -  wydarzenie  kulturalne 
skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Konkurs 
został  zorganizowany  w  kwietniu  2018  roku  w  Miejskim  Ośrodku  Kultury  i  Sztuki  
w Bielawie. Liczba uczestników – 23. 

6. Dolnośląski  Konkurs  Recytatorski  „Pegazik”  -  wydarzenie  kulturalne,  organizowane  
w marcu 2018 roku w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. Liczba uczestników – 50.

7. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – wydarzenie kulturalne zorganizowane w marcu 2018 
roku w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. Liczba uczestników – 30. 

8. Powiatowy  Konkurs  Kartek  Wielkanocnych  –  konkurs  skierowany  do  uczniów  szkół  
z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Był on zorganizowany w marcu 2018 roku. Liczba 
uczestników 150. 

9. Dwubój  Strzelecki  –  impreza sportowa organizowana w Gilowie w czerwcu 2018 roku, 
skierowana do miłośników strzelania z wiatrówki i łuku. Liczba uczestników – 60.    

10. Współorganizacja  Powiatowych  Obchodów  100-lecia  Odzyskania  Niepodległości. 
Wydarzenie o charakterze patriotycznym skierowane do wszystkich mieszkańców Powiatu 
Dzierżoniowskiego. Odbyło się 11 listopada 2018 roku. 

11. Współorganizacja  międzynarodowego  wyścigu  kolarskiego  z  cyklu  CCC  Tour  Grody 
Piastowskie. 

Działania  promocyjne  Powiatu  realizowano  również  poprzez  członkostwo  w  Stowarzyszeniu 
Turystycznym  Gmin  Gór  Sowich,  w  Dolnośląskiej  Organizacji  Turystycznej  oraz  poprzez 
dystrybucję  materiałów promocyjnych.  Oprócz  tego promowano trasy rowerowe położone przy 
drogach  powiatowych,  w  okolicach:  Przerzeczyna  Zdrój,  Pieszyc,  Bielawy,  Dzierżoniowa,  czy 
Przełęczy Jugowskiej. Na rzecz promocji tras rowerowych w Górach Sowich współpracowano ze 
Stowarzyszeniem „Strefa MTB Sudety”.
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6.12 DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W 2018 ROKU 
 ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec  grudnia 2018 r.  wyniosła 
1754 osób, tj. o:

369 osób mniej niż w grudniu2017r.

Na  przestrzeni  ostatnich  2 lat   bezrobocie   w  powiecie   spadło   o   ponad   1,1   tys.   osób   
(z  2 877   osób   w grudniu 2016 r. do 1 754 osób w grudniu 2018 r.). Rok 2018 charakteryzował się 
dalszym spadkiem liczby bezrobotnych.
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Równocześnie ze spadkiem liczby bezrobotnych obserwuje się spadek stopy bezrobocia, która 
wyniosła 6,1 % na koniec grudnia 2018r. (7,4 % na koniec grudnia 2017r.).

Łącznie w 2018 r. zarejestrowano 4 776 osób a wykreślono z ewidencji 5 145 osób.

CECHY BEZROBOCIA.

Stan na koniec grudnia 2018r. :

- kobiety – 52,11 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (54,69% w grudniu 2017r.),

- mężczyźni – 47,89 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (45,31% w grudniu 2017r.),

-  osoby w  wieku  do 25.  roku życia  -  9,07  %  ogółu  zarejestrowanych bezrobotnych (9,66%  
w grudniu 2017r.),

- powyżej 50 roku życia – 35,69 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (35,47 % w grudniu 
2017r.),

- długotrwale bezrobotni – 34,78 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (38,01 % w grudniu 
2017r.),

-  bez  kwalifikacji  zawodowych  –  31,93  %  ogółu  zarejestrowanych  bezrobotnych  (31,23%  
w grudniu 2017r.),

- niepełnosprawni – 12,20 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (11,26 % w grudniu 2017r.),
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- z prawem do zasiłku – 22,12 %  ogółu  zarejestrowanych bezrobotnych (20,44 % w grudniu 
2017r.).

USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY.

Pośrednictwo pracy

Napływ ofert pracy do urzędu:

ROK: 2018 2017

liczba wolnych miejsc 
pracy zgłoszonych do 

PUP

2 006 2 981

Giełdy pracy – to spotkania grupowe organizowane w porozumieniu z pracodawcą, w wyniku 
których osoba bezrobotna otrzymuje skierowanie do pracy.  PUP w 2018r. zorganizował 25 giełd 
pracy.

Zatrudnianie cudzoziemców:

W 2018r. wpłynęło 3 997 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, w ewidencji 
zarejestrowano 3 703 oświadczenia. Dla porównania w 2017r.  liczba ta wyniosła  748.  Ponadto  
w 2018r. wpłynęło 39 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, wydano 35 zaświadczeń 
o  wpisie  wniosków do ewidencji  wniosków,  10  zezwoleń  na  pracę  sezonową oraz  wydano  95 
informacji  starosty  o  braku  możliwości  zaspokojenia  potrzeb  kadrowych  pracodawcy  
(142 informacje wydano w 2017r.).

Poradnictwo zawodowe

Tematyka porad grupowych:

„Asertywność w poszukiwaniu pracy”

„Ja na rynku pracy – bariery na drodze do zatrudnienia”

„Reakcja w trudnych sytuacjach. Bariery na drodze do zatrudnienia”

„Uwierz w siebie – kształtowanie aktywnej postawy na rynku”

„Wiedza o sobie szansą na zdobycie zatrudnienia – warsztat budowania motywacji”

„Znaczenie motywacji w procesie poszukiwania pracy”

„Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn”

„Kompetencje i predyspozycje zawodowe – poznaję swoje mocne strony”

„Moja wizytówka u pracodawcy – dokumenty aplikacyjne”

„Dlaczego warto pracować?”

„Aktywny na rynku pracy”.
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Doradcy zawodowi:

- udzielali   informacji   o   lokalnym   rynku pracy, poszukiwanych   zawodach, wymaganych  
kwalifikacjach i umiejętnościach, badali predyspozycje zawodowe bezrobotnych,

- prowadzili spotkania i zajęcia z zakresu poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów apli-
kacyjnych, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych,
- organizowali zajęcia:
- dla uczniów na terenie szkół z zakresu form aktywizacji, sytuacji  na lokalnym rynku pracy oraz 
zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
- prowadzili w Zakładzie Karnym w Piławie Dolnej z zakresu form aktywizacji zawodowej oraz 
przeprowadzali badania predyspozycji zawodowych. W 2018r. zorganizowano grupowe informacje 
zawodowe dla rodziców i młodzieży szkół ponadpodstawowych.

W  36  spotkaniach  informacyjnych  pn.  „Wchodzę  na  rynek  pracy”  uczestniczyło  780  osób. 
Spotkania miały na celu uświadomienie osobom młodym, że w okresie dynamicznie rozwijającego 
się  świata  praca  stała  się  wartością  bardzo  cenioną,  rosnące  wymagania  pracodawców,  duża 
konkurencja oraz coraz większa elastyczność form zatrudnienia spowodowały, że obecni i przyszli 
pracobiorcy muszą wziąć odpowiedzialność za własną przyszłość zawodową. Ponadto doradcom 
zawodowym zależało na uświadomieniu młodym osobom, że rynek pracy ciągle się zmienia i duże 
znaczenie ma gotowość do uczenia się przez całe życie.

Szkolenia

W 2018r. udział w grupowych szkoleniach zawodowych rozpoczęło i ukończyło 37 osób, a 18 osób 
podjęło zatrudnienie w ciągu 3 miesięcy od jego ukończenia. Dla porównania w 2017r. szkolenia 
zawodowe rozpoczęło 83 osoby, a ukończyło 77 osób.

Kierunki szkoleń zawodowych grupowych :

- Spawanie podstawowe spoinami pachwinowymi metodą MAG na stalach węglowych
- Kierowca operator wózków jezdniowych
- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie z  podstawami czytania rysunku technicznego,  
obsługą urządzeń pomiarowych oraz dwutygodniową praktyką u pracodawcy

Szkolenia indywidualne i bony szkoleniowe: wpłynęło 16 wniosków, z czego zawarto 7 umów.
W 2018r.  w  ramach  szkoleń  indywidualnych  zrealizowano  następujące  kierunki  szkoleń:  kurs 
prawa  jazdy  kat.  C+E,  szkolenia  w  ramach  kwalifikacji  wstępnej  przyspieszonej  w  zakresie 
przewozu rzeczy, kurs dostępu linowego IRATA Level 1, kursy kosmetyczne, kurs informatyczny 
(Front of Development) oraz kurs w zakresie jubilerstwa.

- Środki wydatkowane na szkolenia: 181.100,00 zł

Koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych 
uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do 
wykonywania danego zawodu: wpłynęły 2 wnioski, z czego zawarto 2 umowy.
W 2018r. sfinansowano:

- Egzamin radcowski

- Egzamin z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci (grupa I,II,III)

- Środki wydatkowane: 2.300,00 zł
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Studia podyplomowe

Uczestnicy:
- Ogółem: 22 osoby (20 osób w 2017r.)
- Środki wydatkowane: 57.600,00 zł

Staże i bony stażowe

- Liczba uczestników staży w 2018 r.: 266 osób (376 osób w 2017r.),
- Środki wydatkowane na stypendia – 1.498.209,42 zł

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Środki udzielone zostały 75 osobom (74 osobom w 2017r.), na łączną kwotę 1.619.060,53 zł

W trakcie roku 2018 organizowano warsztaty dla osób chcących ubiegać się o środki (nazwanych: 
Dotacja na „5” organizowano  6 spotkań, w których uczestniczyło  69 osób), których celem było 
zapoznanie  z  zasadami  udzielania  środków na podjęcie działalności gospodarczej, omówienie 
sposobu wypełnienia wniosku wraz z załącznikami oraz  udzielenie odpowiedzi na nurtujące 
wnioskujących pytania. Na zaproszenie urzędu pracy w spotkaniach uczestniczył też przedstawiciel 
ZUS,  który zapoznawał  zgromadzonych  z zasadami  podlegania  ubezpieczeniom społecznym 
i zdrowotnemu.

Ciekawe dotacje:
- produkcja filmów

- szkoła sztuk walki

- logopeda

- rękodzieło artystyczne

- psycholog

- produkcja wyrobów jubilerskich.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

- W  2018r.  utworzono  13  stanowisk  w  ramach  wyposażenia   lub   doposażenia   stanowiska   
pracy (w 2017r. utworzono 32 stanowiska).
- Środki wydatkowane – 283.441,23 zł

Roboty publiczne

- Uczestnicy ogółem: 82 osoby (118 osób w 2017r.)
- Środki wydatkowane – 725.157,24 zł

Organizatorami był powiat i gminy.

Prace interwencyjne

- Uczestnicy ogółem: 338 osób (431 osób w 2017r.)
- Środki wydatkowane - 1.359.150,53 zł
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Bony na zatrudnienie

W 2018 r. nie zawarto żadnej umowy w ramach tej formy wsparcia. Kontynuowane 
natomiast były umowy z lat poprzednich.

- Uczestnicy ogółem: 4 osoby (15 osób w 2017r.)
- Środki wydatkowane – 15.327,86 zł

Bony na zasiedlenie

- Uczestnicy ogółem – 11 osób (29 osób w 2017r.)

- Środki wydatkowane – 83.511,18 zł

Praca dla młodych - refundacja z art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy.

- Uczestnicy ogółem – 303 osoby (282 osoby w 2017 r.)
- Środki wydatkowane – 2.008.612,35 zł

PUP w Dzierżoniowie już po raz kolejny realizuje projekt POWER pod tytułem:
„Aktywizacja  osób  młodych  pozostających  bez  pracy  w   powiecie   dzierżoniowskim  
w   ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020 (III).
W projekcie  mogą  brać udział osoby w wieku 18- 29  lat  pozostające  bez  pracy,  które  nie 
uczestniczą   w  kształceniu  i  szkoleniu  (tzw.  młodzież  NEET),  w  tym  osoby  
z  niepełnosprawnościami,  długotrwale  bezrobotne  oraz  osoby  o  niskich  kwalifikacjach 
zawodowych.
Realizacja  projektu  obejmowała  okres  od  stycznia  2017  roku  do  grudnia  2018  roku.  Budżet 
projektu na 2018r. wyniósł 1.944.548,00 zł.

Zadania realizowane w ramach projektu to:

- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,

- staż,

- bon stażowy,

- szkolenia,

- bon szkoleniowy,

- środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- prace interwencyjne,

- bon na zasiedlenie.

PUP w Dzierżoniowie już po raz kolejny realizuje projekt RPO WD pod tytułem:
„Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku od 30 roku życia,  będących w szczególnej sytuacji 
na   rynku  pracy   w  powiecie  dzierżoniowskim  w  ramach  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego RPO WD 2014-2020”

W projekcie mogą brać udział osoby w wieku od 30 roku życia pozostające bez pracy, 
będące w szczególnej sytuacji  na  rynku pracy,  w tym kobiety,  osoby z niepełnosprawnościami, 
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długotrwale  bezrobotne  i  osoby  o  niskich  kwalifikacjach  zawodowych.

Realizacja projektu obejmuje okres od stycznia 2018 roku do marca 2019 roku. Budżet projektu na 
2018 rok wyniósł 1.728.440,00 zł.

Zadania realizowane w ramach projektu:
- zawodowe i pośrednictwo pracy,
- poradnictwo staż,
- szkolenia,
- środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- prace interwencyjne.
Ponadto w 2018r. kontynuowany był projekt z roku poprzedniego: 

Realizacja projektu obejmowała okres od stycznia 2017 roku do marca 2018 roku. 

Budżet projektu na 2018 r. wyniósł 93.214,00 zł. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy: 

To forma wsparcia przeznaczona dla pracowników oraz pracodawców.
Środki z KFS 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 pracy zawodowej po 
ukończonym kształceniu,
- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego, 
ale nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w  danym  roku  na  jednego  uczestnika,  
a   w   przypadku   mikroprzedsiębiorstw   w  wysokości  100% –  nie  więcej  jednak  niż  300% 
przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. O środki z KFS może wystąpić 
każdy  pracodawca  zatrudniający  pracowników   na  podstawie   umowy   o   pracę.  Nie  jest 
pracodawcą  podmiot  prowadzący działalność   gospodarczą   i  niezatrudniający  pracowników  
w  ramach  umowy  o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem lub zatrudniający 
osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.  Pracodawca wybiera  instytucję  szkoleniową oraz 
formę kształcenia.

Do końca 2018 roku ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego skorzystało 148 osób, w tym 
10 pracodawców i 138 pracowników (w 2017r - 275 osób).
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PODSUMOWANIE
W  imieniu  Zarządu  dziękuję  za  zapoznanie  się  z  Raportem  o  stanie  Powiatu  

Dzierżoniowskiego  za  2018 rok.  W dokumencie  zostały  podsumowane najistotniejsze  działania,  
jakie samorząd zrealizował w minionych dwunastu miesiącach. 

Szczególnie cieszyć powinno wykonanie budżetu oraz dobra ogólna kondycja finansowa Powiatu.  
Odpowiedzialne  i  zgodne z  prawem gospodarowanie  publicznymi  finansami  to  przecież  jedno  
z najważniejszych zadań władz samorządowych. 
Miniony rok to również intensywne działania w ramach przyjętych strategii, programów i polityk, 
w tym realizacja Strategii Rozwoju Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2014 – 2020. Analiza tych  
informacji  wskazuje,  jak szeroki zakres działalności na co dzień prowadzi Powiat  przy pomocy  
Starostwa i innych jednostek. 

Ważny punkt Raportu stanowi podsumowanie realizacji uchwał Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.  
Jak można przeczytać w powyższym dokumencie, uchwały te w sposób istotny przyczyniły się do  
rozwoju naszego regionu w wielu dziedzinach. 

Oprócz tego Raport jest okazją do przypomnienia najważniejszych inwestycji wykonanych w 2018  
roku. Trzeba przyznać, że w wielu miejscach w sposób zdecydowany poprawiły one komfort życia  
naszych mieszkańców. Co ważne część inwestycji  została przeprowadzona przy udziale środków  
zewnętrznych. 

Jako Starosta Dzierżoniowski chcę zapewnić, że czynimy starania, aby obecny rok był co najmniej  
tak udany dla naszego samorządu i całego Powiatu, jak poprzedni.  

Z wyrazami szacunku, 
Grzegorz Kosowski
Starosta Dzierżoniowski
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OPRACOWANIE:
BIURO PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE
MAJ 2019


	6) „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020.
	7) „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020.
	- przebudowa drogi powiatowej nr 3009D we Włókach i Tuszynie na odcinku 1716 m obejmująca poszerzenie jezdni z 5,5 m do 6,0 m, budowę chodników, budowę kanalizacji deszczowej, odtworzenie rowów przydrożnych, przebudowę zjazdów oraz przebudowę skrzyżowania z drogą 3019D. Koszt realizacji inwestycji – 4.389.753,06 zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu w wysokości 50% w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,
	- przebudowa drogi nr 3022D od Łagiewnik do Sienic jako II etap realizacji zadania „Przebudowadrogi powiatowej 3030D we wsi Trzebnik oraz przebudowa dróg powiatowych nr 3024D i 3022D poprawiająca komunikację wsi Sienice z drogą krajową nr 8”. W inwestycji przebudowano drogę na długości 3315 m, wybudowano chodnik o długości 500 m, kanalizację deszczową, przebudowano zjazdy, oczyszczono i wyprofilowano rowy przydrożne. Koszt realizacji zadania – 2.284.758,80 zł przy 63,63% dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
	- modernizacja drogi powiatowej 3008D w Owieśnie na długości 900 m polegająca na wymianie warstw bitumicznych jezdni, modernizacji zjazdów oraz budowie chodnika na długości 116 mb . Koszt realizacji inwestycji – 493.793,34 zł. Zadanie sfinansowane w całości ze środków własnych,
	- modernizacja drogi powiatowej 2878D na odcinku Jaźwina – Kiełczyn na długości 400m wraz z wykonaniem poboczy, oczyszczeniem i wyprofilowaniem rowów oraz przebudową skrzyżowania z droga powiatową nr 3019D. Koszt zadania – 264.466,24 zł. W całości sfinansowane ze środków własnych powiatu,
	- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3010D w Słupicach II etap na długości 510 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową zjazdów i oczyszczeniem i profilowaniem rowów przydrożnych. Koszt realizacji zadania – 254.758,01 zł,
	- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3006D w Ostroszowicach o długości 250 m wraz z przebudową zjazdów. Koszt – 229.395 zł przy udziale gminy Dzierżoniów w wysokości 115.000,00 zł,
	- przebudowa drogi powiatowej nr 3006D na długości 165 m w Ostroszowicach. Realizacja będąca wypełnieniem postanowień porozumienia zawartego z gminą Dzierżoniów. Koszt zadania – 87.548,03 zł w całości ze środków własnych powiatu,
	- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3006D na odcinku Bielawa – Józefówek (ul. Szewska) na długości 550 m wraz z budową odwodnienia drogi i przebudową zjazdów. Koszt – 333.869,76 zł przy dofinansowaniu przez gminę Bielawa w wysokości 170.000,00 zł,
	- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3011D w Dobrocinie o długości 220 m w ramach porozumienia z gminą Dzierżoniów. Koszt – 25.000,00 zł,
	- budowa parkingów i obiektów małej retencji przy drodze powiatowej nr 3016D na odcinku od kamionek do Przełęczy Jugowskiej w ramach realizacji I etapu projektu „Udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu dzierżoniowskiego”. Wykonano. Koszt etapu – 423.533,30 zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu w wysokości 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki pozyskane przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. W ramach tego samego projektu gmina Pieszyce realizuje w roku 2019 budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Pieszyce – Kamionki.
	Zlecone opracowania projektowe:
	- opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu JNI 01008092 w ciągu drogi powiatowej nr 2904D Mościsku. Koszt – 15.744 zł,
	- opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu JNI 01008114 w ciągu drogi powiatowej nr 2877D w Piskorzowie. Koszt 17.712 zł,
	- opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu JNI 01025077 w ciągu drogi powiatowej nr 3022D w Sienicach. Koszt 24.354 zł,
	- opracowanie operatu wodno-prawnego dla dróg powiatowych i uzyskanie zgód na odprowadzanie wód opadowych z dróg do wód. Koszt 58.425 zł.
	Prace remontowe i utrzymujące zrealizowane siłami własnymi ZDP:
	- remonty masą na gorąco 400 t – 3421 m2,
	- remonty masą na zimno 20 t – 124 m2,
	- malowanie oznakowania poziomego - 1940 m2,
	- montaż oznakowania pionowego – 865 znaków,
	- remonty obiektów mostowych – 5 obiektów,
	- naprawa barier mostowych – 4 obiekty,
	- montaż barier na przepustach – 7 obiektów,
	- remonty przepustów – 9 obiektów,
	- cięcia korekcyjno-sanitarne drzew – 1007 sztuk,
	- rębakowanie – 4029 mp,
	- wycinka krzewów – 63.283 m2,
	- sprzątanie nawierzchni jezdni i chodników – 32.468 m2,
	- ścinka zawyżonego pobocza – 4590 m2,
	- uzupełnienie zaniżonego pobocza – 502 m2,
	- czyszczenie kratek, wpustów i odstojników – 551 sztuk,
	- pogłębianie i profilowanie rowów przydrożnych – 561 mb,
	- koszenie traw – 1.245.058 m2.
	Prace remontowe zrealizowane systemem zleconym:
	- montaż dodatkowych balustrad na 16 obiektach mostowych. Koszt - 16.912,50 zł,
	- remont nawierzchni dróg powiatowych patcherem – wbudowano 80 t. Koszt – 33.357,60 zł,
	- remont obiektu mostowego JNI01008086 w ciągu drogi powiatowej 3019D. Koszt – 5166,00 zł,
	- wymiana nawierzchni drogi 3016D na długości 68 mb w miejscowości Pieszyce. Koszt – 21.871,86 zł,
	- wymiana warstwy ścieralnej odcinka drogi powiatowej 3017D w Piławie Górnej na długości 370 mb (ul. Bielawska). Koszt – 56.964,38 zł.
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