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I. Wstęp 
 

Raport o stanie Powiatu Złotoryjskiego w roku 2018 jest pierwszym tego typu dokumentem przedłożonym Radzie Powiatu Złotoryjskiego. 
Obowiązek jego sporządzenia wynika z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2019 r. poz. 
511), który stanowi, że  zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Powyższą zmianę do ustawy 
wprowadziła ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130, ze zm.). 

Zakres opracowanego dokumentu powinien w szczególności obejmować realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu 
i budżetu obywatelskiego za rok 2018 i stanowić podstawę do oceny działalności zarząd powiatu.  
Rok 2018 był rokiem szczególnym ze względu na wybory samorządowe, w wyniku których w dniu w dniu 19 listopada 2018 roku nastąpiła 
zmiana Zarządu Powiatu. Dlatego też, raport obejmuje swym zasięgiem działalność zarządów dwóch kadencji: 

1. Zarząd Powiatu Złotoryjskiego V kadencji w składzie:  
 Ryszard Raszkiewicz – przewodniczący Zarządu,  Starosta,  
 Wanda Grabos – członek Zarządu, Wicestarosta; 
 Barbara Charytoniuk – członek Zarządu; 
 Mieczysław Słonina – członek Zarządu; 
 Zbigniew Pietruszka – członek Zarządu. 

2. Zarząd Powiatu Złotoryjskiego VI kadencji w składzie:  
 Wiesław Świerczyński – przewodniczący Zarządu, Starosta;  
 Rafał Miara – członek Zarządu, Wicestarosta; 
 Stanisław Grzyb – członek Zarządu; 
 Piotr Janczyszyn – członek Zarządu; 
 Zbigniew Mosoń – członek Zarządu. 

II. Ogólna charakterystyka Powiatu Złotoryjskiego 
 

Powiat Złotoryjski zlokalizowany jest w południowo-zachodniej Polsce, dokładniej w centralnej części województwa dolnośląskiego 
i obejmuje 575 km2. W powiecie zamieszkuje  42 904 mieszkańców. W jego skład wchodzi 6 jednostek samorządu gminnego, są to miasta -
Złotoryja i Wojcieszów, miasto i gmina  Świerzawa, gminy: Pielgrzymka, Zagrodno, oraz Złotoryja. Od wschodu Powiat Złotoryjski graniczy 
z Powiatem Jaworskim, od północy – z Legnickim, od zachodu – z Bolesławieckim  oraz Lwóweckim, a od południa – z Jeleniogórskim. Powiat 
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ma dogodne położenie komunikacyjne. Jego atutem jest bliskość przejść granicznych z Czechami i Niemcami oraz przebiegająca przez jego 
północną część  autostrada A-4 łącząca Berlin z Wrocławiem.   

Powiat położony wśród malowniczych krajobrazów Gór i Pogórza Kaczawskiego, nazywany jest Krainą Wygasłych Wulkanów. Jest to 
przyjazna i atrakcyjna turystycznie kraina o dużych walorach krajobrazowych, geograficznych i kulturowych. 

Bezcennym uzupełnieniem krajobrazu jest bogaty katalog osobliwości przyrodniczych (m.in. Organy Wielisławskie, Ostrzyca 
Proboszczowicka), zabytkowej architektury ( m.in. zamek w Grodźcu, kościół NMP w Złotoryi, późnoromański kościół Św. Św. Józefa                         
i Katarzyny w Świerzawie), a także bogactw naturalnych (m.in. najbogatsze w kraju złoża agatów, ametystów, złota). 
Rozwijająca się oferta bazy turystycznej, rozwój agroturystyki, gęstość połączeń komunikacyjnych oraz dogodne warunki dla aktywnego 
wypoczynku (turystyka piesza, rowerowa, narciarstwo, jeździectwo, wspinaczka i speleologia, wędkarstwo, myślistwo), to atuty dla rozwoju 
sektora usług, handlu oraz małej  i średniej przedsiębiorczości.  
Funkcjonująca i stale polepszająca się  infrastruktura techniczna w połączeniu z otwartością samorządów lokalnych sprawia, że w powiecie 
istnieje przychylny  klimat dla rozwoju przedsiębiorczości.  

 

 
Źródło: http://www.powiat-zlotoryja.pl 
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III. Zadania powiatu 
 

Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie dziedzin wymienionych w art. 4 ustawy o samorządzie 
powiatowym. Zadania te obejmują pięć zasadniczych grup tematycznych, takich jak: 

 infrastruktura społeczna – edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, opieka społeczna, pomoc społeczna, kultura, kultura 
fizyczna i turystyka, 

 infrastruktura techniczna – transport lokalny, drogi publiczne, utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz obiektów administracyjnych, 

 porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli – obronność, ochrona przeciwpożarowa, ochrona przeciwpowodziowa, 
zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

 ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne – gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe, nadzór 
budowlany, 

 działalność organizatorska – przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy, ochrona praw konsumenta, 
wspieranie osób niepełnosprawnych, polityka prorodzinna, ochrona dóbr kultury, promocja powiatu, współpraca  z organizacjami 
pozarządowymi. 

Do zakresu działania powiatu należy także wykonywanie zadań przez działające w ramach powiatowej administracji zespolonej inspekcje, 
służby i straże, w tym powiatową komendę policji, powiatową komendę państwowej straży pożarnej, a także inspekcję sanitarną, weterynaryjną 
i nadzór budowlany. Zasady współdziałania samorządu powiatowego z organami szczebla wojewódzkiego i centralnego w zakresie działania 
tych służb określone są w stosownych aktach prawnych. 

IV. Finanse powiatu 

1. Stan finansów powiatu:  

 udział dochodów własnych w dochodach ogółem: 95,79%,  
 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem: 6,87%, 
 zadłużenie ogółem: 23 550 000,00 zł,  tj. 100%, 
 poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia: 3 040 360,93 zł. 

2. Wykonanie budżetu powiatu: 

 wykonanie dochodów (w tym dynamika PIT, PN): 49 919 533,24 zł, tj. 88,50%,  
 wykonanie wydatków: 46 150 257,48 zł, tj. 81,82%, 
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 wynik (nadwyżka/deficyt) operacyjny: nadwyżka operacyjna 3 769 275,76 zł, 
 dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu powiatu: 6 499 220,41 zł, 
 dochody z majątku: 137 959,00 zł.  

3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych: 
    Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu: 3 168 337,25 zł, tj. 41,49%. 
    Podstawowe inwestycje: 

 „Scalanie gruntów wsi Prusice oraz części wsi Rokitnica, gmina Złotoryja, Powiat Złotoryjski, realizowanego w ramach poddziałania - 
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, objętego programem rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020” – 782 858,89 zł; 

 „Platforma elektroniczna usług geodezyjnych powiatów dolnośląskich - wprowadzenie platform elektronicznych dla geodezji” –                  
1 218 053,13 zł; 

 modernizacja w placówkach oświatowych - zakup drzwi z montażem w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Złotoryi –          
26 538,60 zł; 

 dokumentacja projektowa na przebudowę drogi nr  2607D – 3 000,00 zł; 
 dokumentacja projektowa na położenie nowej nawierzchni bitumicznej drogi nr DP 2268 - Radziechów - DW 363 (Garncówka) w km 

11+090-12+960-1870mb – 10 000,00 zł; 
 zakup serwera do Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – 10 380,00 zł; 
 zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego  w Złotoryi– 23 197,80 zł; 
 zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarka – 9 161,04 zł;      
 zakup oprogramowania w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi – 4 954,00 zł;     
 dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi – 20 000,00 zł;     
 doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego sprzętu Państwowej Straży Pożarnej – 33 000,00 zł; 
 Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Wojska Polskiego 50 w Złotoryi – roboty budowlane – 419 071,44 zł;   
 zakup, montaż i kompleksowe wdrożenie systemu do automatycznej transmisji sesji Rady Powiatu oraz elektronicznego głosowania 

imiennego przez radnych powiatu złotoryjskiego – 18 448,77 zł; 
 wymiana nawierzchni drogi przy PCPR w Złotoryi – 78 093,46 zł; 
 projekt z udziałem środków z budżetu UE „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim” – udostępnienie budynku PCPR i PUP osobom 

niepełnosprawnym - likwidacja barier – 140 000,00 zł;    
 dofinansowanie do zakupu pieca dla WTZ w Złotoryi – 70 000,00 zł;  
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 dofinansowanie do zakupu samochodów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnych Ośrodków Szkolno - 
Wychowawczych w Złotoryi i Wojcieszowie - 118 302,11 zł; 

 dofinansowanie do zakupu samochodów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Dziecka w Wojcieszowie oraz 
Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wilkowie – Osiedlu – 118 703,11 zł;     

 projekt budowlany na inwestycję w Domu Dziecka w Wojcieszowie – 64 575,00 zł. 

4. Wieloletnia prognoza finansowa: 
    1. Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia;  

         Kapitał  Odsetki  
2019        50 000 zł  894 900 zł 
2020      100 000 zł  893 000 zł 
2021      200 000 zł  889 200 zł 
2022      400 000 zł  881 600 zł 
2023      500 000 zł                 866 400 zł 
2024      700 000 zł                 847 400 zł 
2025      800 000 zł  820 800 zł  
2026   1 000 000 zł  790 400 zł 
2027   2 550 000 zł  752 400 zł 
2028   2 650 000 zł  655 500 zł 
2029   2 750 000 zł  554 800 zł 
2030   2 850 000 zł  450 300 zł 
2031   3 000 000 zł                 342 000 zł 
2032   3 000 000 zł  228 000 zł 
2033   3 000 000 zł  114 000 zł 

    2. Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe 3 lata: 
 2019 – 3 620 000 zł 
 2020 – 5 210 500 zł 
 2021 – 3 900 000 zł 

    3. Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe 3 lata: 
 2019 – 2,57% 
 2020 – 2,65% 
 2021 – 2,79%. 
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V. Mienie powiatu 
 

Zgodnie z art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym mienie powiatu nabywane jest przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. 
Powiatowymi osobami prawnymi, poza powiatem, są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status, oraz te 
osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez powiat. 

 
Poniższa tabela przedstawia mienie powiatu złotoryjskiego ogółem, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.  
 

       

   Wartość nieruchomości  

Lp. 
Nazwa 

jednostki Pow. grunty budynki budowle Razem 

  ha zł zł zł zł 

1. 

Nieruchomości 
gruntowe 

zabudowane 30,7159 8 898 286,33 64 752 009,91 883 935,76 74 534 232,00 

2. 
Nieruchomości 

drogowe 300,9522 16 292 055,00 0,00 166 433 813,00 182 725 868,00 

 OGÓŁEM 331,6681 25 190 341,33 64 752 009,91 167 317 748,76 257 260 100,00 
 

W okresie sprawozdawczym, w dniu 18 grudnia 2018 r. nabyto do zasobu mienia powiatowego, na podstawie umowy darowizny                     
Rep. A nr 8757/2018 od Miasta i Gminy Świerzawa niezabudowaną nieruchomość położoną w Świerzawie, oznaczoną geodezyjnie jako działki                        
nr 359/1, nr 362/2 i nr 362/8, o łącznej powierzchni 13,9976 ha i łącznej wartości 193 353,00 zł. 

VI. Wykonywanie uchwał Rady i Zarządu Powiatu 
  

Stosownie do art. 26 ust. 1 oraz art.  32 ust. 1  o samorządzie powiatowym zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu, do zadań 
którego należy m.in. wykonywanie uchwał rady powiatu. 

Wypełniając dyspozycje zawarte w planach pracy na rok 2018 Rada Powiatu Złotoryjskiego obradowała na 13 sesjach i podjęła 66 
uchwał, które zgodnie z art. 78 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym przekazane zostały do organu nadzoru tj. Wojewody 
Dolnośląskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zespołu w Legnicy. 



 9  

Podjęte uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej. Natomiast uchwały stanowiące akty prawa miejscowego  
opublikowano także w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
Wszystkie uchwały zostały przez Zarząd Powiatu wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.  
Szczegółowy sposób wykonania uchwał Rady zawiera poniższa tabela. 
 

Lp. NUMER 
UCHWAŁY 

DATA 
UCHWAŁY 

NAZWA UCHWAŁY SPOSÓB WYKONANIA 

1.  XLI/187/2018 25.01.2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Złotoryjskiego na rok 2018. 

Wykonano. 

2.  XLI/188/2018 25.01.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Złotoryjskiego. 

Wykonano. 

3.  XLII/189/2018 22.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. 
- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych. 

Ustalono plan sieci szkół ponadgimnazjalnych, 
ponadpodstawowych  i specjalnych w powiecie.  

4.  XLII/190/2018 22.02.2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Złotoryjskiego na rok 2018. 

Wykonano. 

5.  XLII/191/2018 22.02.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji 
przedmiotowej dla samorządowego zakładu 
budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Świerzawie. 

Wykonano. Kwota dotacji 588 500 zł. 

6.  XLIII/192/2018 29.03.2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Złotoryjskiego na rok 2018. 

Wykonano. 

7.  XLIII/193/2018 29.03.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Złotoryjskiego. 

Wykonano. 

8.  XLIII/194/2018 29.03.2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi 
powiatowej części drogi 2615D od km 0+000 do 

Wykonano.  
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km 1+350 w miejscowości Nowa Wieś 
Złotoryjska w celu zaliczenia jej do kategorii 
dróg wojewódzkich. 

9.  XLIV/195/2018 26.04.2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych oraz niepublicznych placówek 
oświatowych, a także trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania. 

Wykonano.  

10.  XLIV/196/2018 26.04.2018 r. w sprawie zasad udzielania obowiązkowego 
wymiaru zajęć oraz udzielania zniżek 
nauczycielom zatrudnionym w szkołach 
i placówkach oświatowych dla których Powiat 
Złotoryjski jest organem prowadzącym. 

Wykonano. Dyrektorzy dostosowali w arkuszach 
organizacyjnych szkół wysokości pensum  
nauczycieli do postanowień uchwały.  
 

11.  XLIV/197/2018 26.04.2018 r. w sprawie delegowania radnych do Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
utworzonej przez Starostę Złotoryjskiego 

Wykonano. Delegowano radnego Mieczysława 
Słoninę oraz radnego Pawła Okręglickiego. 

12.  XLIV/198/2018 26.04.2018 r. w sprawie diet przysługujących radnym Rady 
Powiatu Złotoryjskiego. 

Wykonano. Na mocy uchwały stawki procentowe 
diet radnych obniżono o 10%. 

13.  XLIV/199/2018 26.04.2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Złotoryjskiego. 

Wykonano. 

14.  XLIV/200/2018 26.04.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Złotoryjskiego. 

Wykonano. 

15.  XLIV/201/2018 26.04.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości opłat na rok 2018 za usunięcie 
i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz 
wysokości kosztów powstałych w przypadku 
odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

Wykonano.  
Zmiana dotyczyła pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 16 t. – wartość 136 zł. 
 

16.  XLV/202/2018 24.05.2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Złotoryjskiego. 

W trakcie realizacji. 
Uchwała realizowana od dnia 1 czerwca 2018 roku 
do dnia 31 maja 2019 roku.  
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17.  XLVI/203/2018 21.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego i sprawozdania z wykonania 
budżetu Powiatu Złotoryjskiego za 2017 rok. 

Wykonano. 

18.  XLVI/204/2018 21.06.2018 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu Powiatu Złotoryjskiego za 2017 rok. 

Wykonano. Na mocy uchwały udzielono 
Zarządowi Powiatu absolutorium za 2017 r. 

19.  XLVI/205/2018 21.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Złotoryi za 2017 rok. 

Wykonano. 

20.  XLVI/206/2018 21.06.2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 
na II półrocze 2018 roku. 

Wykonano. 

21.  XLVI/207/2018 21.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji 
stałych Rady Powiatu na II półrocze 2018 roku 

Wykonano. 

22.  XLVI/208/2018 21.06.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Powiatu 
Złotoryjskiego. 

Wykonano. Konsultacje przeprowadzono w dniach 
od 26 lipca  do 10 sierpnia 2018 roku. Wyniki 
konsultacji zostały przedstawione Radzie Powiatu 
oraz podane do publicznej wiadomości. Biorący 
udział w konsultacjach opowiedzieli się przeciwko 
włączeniu Gminy Wojcieszów w struktury Powiatu 
Jeleniogórskiego.  

23.  XLVI/209/2018 21.06.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego 
Starosty Powiatu Złotoryjskiego. 

Wykonano. Konieczność podjęcia uchwały 
wynikała ze zmian w tabeli w zakresie kwot 
wynagrodzenia zasadniczego oraz kwot 
maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego dla 
pracowników samorządowych zatrudnionych na 
podstawie wyboru, zmienionych rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 
wynagrodzenia pracowników samorządowych. 

24.  XLVI/210/2018 21.06.2018 r.  w sprawie emisji obligacji. Wykonano. Powiat Złotoryjski wyemitował 23 550 
obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda. 

25.  XLVI/211/2018 21.06.2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Złotoryjskiego na rok 2018. 

Wykonano. 

26.  XLVI/212/2018 21.06.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykonano. 
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wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Złotoryjskiego. 

27.  XLVII/213/2018 16.07.2018 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Złotoryi. 

Wykonano. W ramach przeprowadzonego przez 
Zarząd Powiatu otwartego konkursu ofert na 
powierzenie realizacji zadania publicznego 
polegającego na prowadzeniu Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Złotoryi dokonano wyboru 
oferty Fundacji Ekonomii Społecznej „PROM” 
w Złotoryi.  

28.  XLVIII/214/2018 30.08.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie 
zmiany granic Powiatu Złotoryjskiego, 
polegającej na wyłączeniu Gminy Wojcieszów 
z obszaru powiatu i przyłączeniu jej do Powiatu 
Jeleniogórskiego. 

Wykonano. Negatywną opinię Rady Powiatu 
przekazano wnioskodawcy – Burmistrzowi Miasta 
Wojcieszów. 

29.  XLVIII/215/2018 30.08.2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Złotoryjskiego na rok 2018. 

Wykonano. 

30.  XLVIII/216/2018 30.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej. Wykonano. W skład Komisji powołano radnych: 
Elwirę Gogulę, Józefa Sudoła, Zbigniewa Ziębę. 

31.  XLIX/217/2018 27.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie, w formie darowizny, na rzecz powiatu 
złotoryjskiego nieruchomości niezabudowanych 
stanowiących własność Gminy Świerzawa. 

Wykonano. Akt notarialny Rep. A Nr 8757/2018 
z dnia 18 grudnia 2018 r.  

32.  XLIX/218/2018 27.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów najmu na okres do 2 lat oraz 
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umów. 

Wykonano. Umowy najmu lokali przy pl. Lotników 
Polskich zawarto w dniu 18 grudnia 2018 r. na 
okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 
2020 r.  

33.  XLIX/219/2018 27.09.2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Złotoryjskiego na rok 2018. 

Wykonano. 

34.  XLIX/220/2018 27.09.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Złotoryjskiego. 

Wykonano. 

35.  XLIX/221/2018 27.09.2018 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Wykonano. 
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dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Złotoryi. 

36.  L/222/2018 25.10.2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu 
Współpracy Powiatu Złotoryjskiego  
z Organizacjami Pozarządowymi i innymi 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2019 rok. 

Wykonano  w zakresie udzielania pomocy 
pozafinansowej. 

37.  L/223/2018 25.10.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2019 
za usunięcie i przechowywanie pojazdu 
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia 
pojazdu. 

  W trakcie realizacji. 
 

38.  L/224/2018 25.10.2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego południowej i zachodniej części 
Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju 
Sudety 2030”. 

W trakcie realizacji. 

39.  L/225/2018 25.10.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Statutu Powiatu Złotoryjskiego. 

Wykonano.  

40.  L/226/2018 25.10.2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Złotoryjskiego na rok 2018. 

Wykonano. 

41.  L/227/2018 25.10.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Złotoryjskiego. 

Wykonano. 

42.  I/1/2018 19.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Powiatu Złotoryjskiego. 

Na Przewodniczącego Rady wybrano radnego 
Łukasza Horodyskiego.  

43.  I/2/2018 19.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Złotoryjskiego. 

Na Wiceprzewodniczącego Rady wybrano radnego 
Ryszarda Raszkiewicza. 

44.  I/3/2018 19.11.2018 r. w sprawie wyboru Starosty Złotoryjskiego. Na Starostę Złotoryjskiego wybrano pana 
Wiesława Świerczyńskiego. 

45.  I/4/2018 19.11.2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty. Na Wicestarostę Złotoryjskiego wybrano pana 
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Rafała Miarę. 
46.  I/5/2018 19.11.2018 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu 

Złotoryjskiego. 
Na członków Zarządu Powiatu Złotoryjskiego 
wybrano: Stanisława Grzyba, Piotra Janczyszyna, 
Zbigniewa Mosonia. 

47.  II/6/2018 30.11.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Statutu Powiatu Złotoryjskiego. 

Wykonano.   

 

48.  II/7/2018 30.11.2018 r. w sprawie delegowania radnych do Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku utworzonej przez 
Starostę Złotoryjskiego. 

Wykonano. Do Komisji delegowano radnych: Annę 
Melską, Łukasza Horodyskiego, którzy zgodnie 
z Zarządzeniem Starosty powołani zostali w skład 
Komisji. 

49.  II/8/2018 30.11.2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych 
komisji Rady Powiatu Złotoryjskiego. 

 Powołano składy Komisji: Oświaty, Kultury 
i Sportu; Budżetu Rozwoju i Promocji; Spraw 
Rolnych i Bezpieczeństwa Publicznego; Zdrowia 
i Spraw Społecznych. 

50.  II/9/2018 30.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji Rady Powiatu Złotoryjskiego. 

Wykonano.  

 

51.  II/10/2018 30.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Złotoryjskiego. 

Wykonano. 
 

52.  II/11/2018 30.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego 
Starosty Powiatu Złotoryjskiego. 

Wykonano.  

53.  III/12/2018 21.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Złotoryjskiego na rok 2019. 

W trakcie realizacji.  

54.  III/13/2018 21.12.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Złotoryjskiego. 

 Przyjęto WPF na lata 2019-2033. 

55.  III/14/2018 21.12.2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 
na I półrocze 2019 r.  

Realizacja planu pracy w I półroczu 2019 r.  

56.  III/15/2018 21.12.2018 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji 
stałych Rady Powiatu na I półrocze 2019 r. 

Realizacja planu pracy w I półroczu 2019 r.  

57.  III/16/2018 21.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu Złotoryjskiego na rok 

Plan w trakcie realizacji.  
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2019. 
58.  III/17/2018 21.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 
Złotoryjskim na lata 2019-2021. 

W trakcie realizacji. 

 

59.  III/18/2018 21.12.2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Złotoryjskiego na rok 2018. 

Wykonano. 

60.  III/19/2018 21.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Złotoryjskiego. 

Wykonano. 

 
Zarząd Powiatu Złotoryjskiego zgodnie z art.  32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym wykonuje zadania powiatu określone 

przepisami prawa, do których oprócz wykonywania uchwał rady powiatu, należy w szczególności: gospodarowanie mieniem powiatu, 
wykonywanie budżetu powiatu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych, uchwalanie regulaminu organizacyjnego 
starostwa powiatowego.  
W 2018 roku Zarząd Powiatu obradował zgodnie z planami pracy przyjętymi na posiedzeniach w dniu 28 grudnia 2017 r. oraz 8 sierpnia 2018 r. 
W trakcie roku  sprawozdawczego Zarząd obradował na 38 posiedzeniach, podczas których podjął 73 uchwały. Sposób ich wykonania zawiera 
poniższa tabela. 
 

Lp. NUMER 
UCHWAŁY 

DATA 
UCHWAŁY 

NAZWA UCHWAŁY SPOSÓB WYKONANIA 

1.  232/2018 10.01.2018 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom 
organizacyjnym powiatu złotoryjskiego.  

Wykonanie uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego 
z dnia 19 grudnia 2017 r. Nr XL/177/2017 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Złotoryjskiego na rok 2018 oraz uchwały 
Nr XL/178/2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej. 

2.  233/2018 10.01.2018 r. w sprawie wskazania starosty i wicestarosty do 
złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego 
o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 

Realizacja umowy o dofinansowanie kosztów 
działalności ZAZ w Świerzawie przez 
Województwo Dolnośląskie ze środków PFRON. 



 16  

3.  234/2018 10.01.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
Regulaminu uczestnictwa w pilotażowym programie 
"Aktywny samorząd" realizowanym przez Powiat 
Złotoryjski.  

Wprowadzono zmiany do Regulaminu 
umożliwiające pełniejsze wykorzystanie 
dostępnych środków dla studentów.  

4.  235/2018 17.01.2018 r. w sprawie Planu Dofinansowania Form Doskonalenia 
Zawodowego Nauczycieli na 2018 rok. 

Opracowano plan dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 
podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez 
dyrektorów placówek. 

5.  236/2018 17.01.2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Złotoryjski za 2017 rok. 

Sporządzono sprawozdanie z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego, które 
w ustawowym terminie przedłożono RIO, Radzie 
Powiatu, dyrektorom szkół oraz związkom 
zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

6.  237/2018 17.01.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej 
w Powiecie Złotoryjskim, określania jej składu, trybu 
pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych 
członków komisji. 

Powołano  komisję oraz ustalono tryb jej pracy 
oraz zakres obowiązków. 

7.  238/2018 17.01.2018 r.  w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji 
zadania publicznego pn. "IV Wojcieszowskie 
Śpiewanie Kolęd i Pastorałek". 

Nie uznano celowości realizacji zadania 
publicznego  w trybie pozakonkursowym 
określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia  
2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

8.  239/2018 07.02.2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza 
Korczaka w Złotoryi do realizacji Porozumienia 
Nr MEN/2017/DWKI/1717. 

Upoważniono Dyrektora do realizacji 
porozumienia na wykonanie zadań z zakresu 
administracji rządowej, wynikających  
z programu kompleksowego dla rodzin „Za 
życiem”.  

9.  240/2018 07.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego 
nieograniczonego na wynajem wolnego 
pomieszczenia biurowego będącego własnością 
Powiatu Złotoryjskiego. 

Pomieszczenie biurowe zostało wynajęte. Umowa 
z dnia 19 marca 2018 r. zawarta o okres 5 lat. 
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10.  241/2018 14.02.2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Planu finansowania 
remontów, bieżącego utrzymania i ochrony dróg 
powiatowych oraz obiektów mostowych na 2018 r. 

Zatwierdzono plan finansowy na rok 2018 – kwota 
ogółem 637 500 zł. 

11.  242/2018 22.02.2018 r. w sprawie określenia wielkości środków na zadania 
powiatu finansowane z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.  

Kwotę środków w wysokości 1 986 546 zł,  
podzielono zgodnie z zapotrzebowaniem. 

12.  243/2018 21.03.2018 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu działek 
zlokalizowanych na terenie miasta Złotoryja do 
kategorii dróg gminnych. 

Wydano opinię pozytywną. 

13.  244/2018 21.03.2018 r. w sprawie sprzedaży składników majątku ruchomego 
SOSzW im. Janusza Korczaka w Złotoryi. 

Wyrażano zgodę na sprzedaż samochodu marki 
Renault Trafic G. Passe 2.0 dCi E5 3.0t. Środki ze 
sprzedaży stanowiły wkład własny  w zakup 
nowego samochodu.  

14.  245/2018 21.03.2018 r. w sprawie sprzedaży składników majątku ruchomego 
CAOPOW w Wilkowie-Osiedlu. 

Wyrażano zgodę na sprzedaż samochodu marki 
Renault Trafic G.Passe 2.0 dCi E5 3.0t. Środki ze 
sprzedaży stanowiły wkład własny w zakup 
nowego samochodu. 

15.  246/2018 21.03.2018 r. w sprawie sprzedaży składników majątku ruchomego 
Domu Dziecka "Sobieradzik" w Wojcieszowie. 

Wyrażano zgodę na sprzedaż samochodu marki 
Renault Trafic G.Passe 2.0 dCi E5 3.0t. Środki ze 
sprzedaży stanowiły wkład własny  w zakup 
nowego samochodu. 

16.  247/2018 21.03.2018 r. w sprawie sprzedaży składników majątku ruchomego 
SOSzW im. Katarzyny Rogowiec w Wojcieszowie. 

Wyrażano zgodę na sprzedaż samochodu marki 
Renault Trafic G.Passe 2.0 dCi E5 3.0t. Środki ze 
sprzedaży stanowiły wkład własny  w zakup 
nowego samochodu. 

17.  248/2018 29.03.2018 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania 
budżetu Powiatu Złotoryjskiego za 2017 r. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 
2017 r. przekazano Radzie Powiatu oraz RIO - 
opinia pozytywna z uwagami. 

18.  249/2018 18.04.2018 r. w sprawie przedłożenia "Oceny zasobów pomocy 
społecznej za rok 2017 dla powiatu złotoryjskiego". 

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. dla 
powiatu została przedłożona i przyjęta przez Radę 
Powiatu. 

19.  250/2018 18.04.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowych Wyrażono zgodę na utworzenie w ZSZ w Złotoryi 
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kierunków kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych 
im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi. 

kierunków: technik robót wykończeniowych 
w budownictwie, magazynier-logistyk. 

20.  251/2018 26.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Złotoryi. 

Wykonano. 

21.  252/2018 10.05.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości 
środków na zadania powiatu finansowane 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 r.  

Zmiany dotyczyły pozycji: dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób 
dorosłych, dzieci i młodzieży. 

22.  253/2018 10.05.2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego 
Powiatu Złotoryjskiego za 2017 r. 

Sprawozdanie przyjęto i przekazano Radzie 
Powiatu oraz RIO. 

23.  254/2018 16.05.2018 r. w sprawie delegowania przedstawicieli organu 
prowadzącego szkołę do prac w komisji konkursowej  
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Złotoryi. 

Oddelegowano: A. Gralak-Słoninę, P. Choczaja,          
J. Grabowski. 

24.  255/2018 16.05.2018 r.  w sprawie realizacji projektu pozakonkursowego 
"Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 
30 roku życia, które znajdują się w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim" 
współfinansowanego ze środków UE (...). 

Do realizacji działania upoważniono Dyrektora 
PUP K. Frankowskiego, a w razie jego 
nieobecności Zastępcę J. Adamiec. 

25.  256/2018 30.05.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do 
wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Złotoryi. 

Powołano komisję konkursową w składzie:  
P. Choczaj, J. Grabowski, A. Gralak-Słonina,  
E. Tyc, B. Browarczyk, J. Miklasiński,  
M. Łukasik, D. Radwańska-Mazur,  
M. Fundanicz, R. Tokarz, M. Pokrywka, G. Kufel. 

26.  257/2018 13.06.2018 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi 
zlokalizowanej na terenie Gminy Złotoryja do 
kategorii dróg gminnych. 

Wydano opinię pozytywną. 

27.  258/2018 13.06.2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu pt. 
"Program Usuwania Azbestu dla Gminy Złotoryja na 
lata 2018-2032". 

Wydano opinię pozytywną. 

28.  259/2018 13.06.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Stanowisko dyrektora szkoły powierzono pani 
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Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi. B. Mendosze. 
29.  260/2018 20.06.2018 r. w sprawie przyjęcia darowizny od PPHU Madakap - 

Mieczysław Jędrasiak. 
Upoważniono kierownika PZD do zawarcia 
umowy o przejęciu darowizny pieniężnej  
w kwocie 10 000 zł. 

30.  261/2018 20.06.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej 
w Powiecie Złotoryjskim, określania jej składu, trybu 
pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych 
członków komisji. 

Powołano stałą komisję przetargową  
w składzie: U. Dudzic, M. Gudz, I. Nowak,  
W. Chytry, W. Szanduła, W. Wilczyński, 
K. Goda, T. Saluszewski, A. Mikus, M. Kobylarz, 
K. Hanysz, B. Golanowska, B. Szerwiel-Borucka, 
P. Choczaj. 

31.  262/2018 20.06.2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania 
czynności zastrzeżonych dla kierownika 
zamawiającego w sprawie o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

Upoważniono starostę, a w razie jego 
nieobecności wicestarostę. 

32.  263/2018 20.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 
przeprowadzenia naboru partnera w celu wspólnego 
przygotowania i realizacji projektu w ramach RPO 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 
10.2, Poddziałanie 10.2.3 zapewnienie równego 
dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkurs dla ZIT 
AJ, określenia jej składu i trybu pracy. 

Powołano komisję w składzie: P. Choczaj, 
B. Mendocha, J. Grabowski. 

33.  264/2018 21.06.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru partnera w celu 
wspólnego przygotowania i realizacji projektu 
w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.3 
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 
edukacji  podstawowej, gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej - konkurs dla ZIT AJ, określenia 
jej składu i trybu pracy.  

Dokonano wyboru oferty Firmy POINT Spółka 
z o. o. z siedzibą we Wrocławiu. 

34.  265/2018 29.06.2018 r. w sprawie zmiany planu budżetu powiatu 
złotoryjskiego na rok 2018. 

Wykonano.  
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35.  266/2018 06.07.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości 
środków na zadania powiatu finansowane 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 r.  

Zmiany dotyczyły pozycji: dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób 
dorosłych; dofinansowania likwidacji barier 
funkcjonalnych. 

36.  267/2018 16.07.2018 r. w sprawie wyznaczenia Powiatu Złotoryjskiego - 
Starostwa Powiatowego w Złotoryi do 
przeprowadzenia postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego na potrzeby Powiatowego 
Zarządu Dróg w Złotoryi oraz Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Złotoryi. 

Wykonano. 

37.  268/2018 16.07.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości 
środków na zadania powiatu finansowane 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 r. 

Zmiany dotyczyły pozycji: dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób 
dorosłych; dofinansowanie kosztów działalności 
WTZ-u. 

38.  269/2018 16.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
powierzenie realizacji zadania publicznego 
polegającego na prowadzeniu Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Złotoryi. 

Wykonano. 

39.  270/2018 16.07.2018 r. w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu 
Złotoryjskiego do dokonania czynności prawnych 
związanych z emisją obligacji. 

Wyznaczono Starostę R. Raszkiewicza oraz 
Wicestarostę W. Grabos. 

40.  271/2018 08.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 
nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na 
stopień nauczyciela mianowanego. 

Powołano komisję w składzie: P. Choczaj,  
E. Wasiuk. B. Ludorowska, E. Tyc, P. Gorczyca 
do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla pani I. Markowskiej-Bały. 

41.  272/2018 08.08.2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Powiatu Złotoryjskiego. 

Powołano Zespół w składzie: R. Raszkiewicz, 
W. Garbos, K. Kamińska, A. Łuniewska,  
D. Falęcka-Kikuła oraz określono jego zadania. 

42.  273/2018 08.08.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. Powołano komisję w składzie: Z. Pietruszka, 
W. Szanduła, A. Krupa. 
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43.  274/2018 22.08.2018 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia 
drogi na terenie Powiatu Legnickiego kategorii drogi 
powiatowej. 

Wydano opinię pozytywną – droga Kochlice-
Rzeszotary-Legnica (ul. Legnicka) od km 0+000 
do km 2+186. 

44.  275/2018 30.08.2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu 
powiatu złotoryjskiego i planu finansowego 
samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej za I półrocze 2018 r.  

Informację przekazano Radzie Powiatu oraz RIO 
(opinia pozytywna z uwagami). 

45.  276/2018 30.08.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 
na powierzenie realizacji zadania publicznego 
polegającego na prowadzeniu Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Złotoryi. 

Dokonano wyboru oferty Fundacji Ekonomii 
Społecznej „PROM” z siedzibą w Złotoryi. 

46.  277/2018 12.09.2018 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi 
na terenie Gminy Złotoryja do kategorii dróg 
gminnych.  

Wydano opinię pozytywną – droga na działce 
nr 376/1, obręb 0003 Jerzmanice Zdrój. 

47.  278/2018 12.09.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego.  

Publikacja wykazu nieruchomości do sprzedaży -  
działka nr 130/6 obręb 8 miasta Złotoryja. 

48.  279/2018 12.09.2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu złotoryjskiego na 
rok 2018. 

Wykonano. 
 

49.  280/2018 19.09.2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika PCPR 
w Złotoryi do realizacji projektu "Aktywna integracja 
w powiecie złotoryjskim - etap II"  
w ramach Osi Priorytetowej 9 włączenie społeczne, 
Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 
Aktywna integracja - konkursy horyzontalne. 

Upoważniono kierownika PCPR W. Szandułę. 

50.  281/2018 19.09.2018 r. w sprawie realizacji projektu pozakonkursowego 
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie złotoryjskim" współfinansowanego ze 
środków UE w ramach EFS, PO WER 2014-2020, 
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających 
bez pracy na regionalnym rynku pracy, Podziałanie 
1.1.1 Wsparcie udzielne z EFES. 

Upoważniono Dyrektora PUP K. Frankowskiego, 
a w czasie jego nieobecności Zastępcę J. Adamiec. 
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51.  282/2018 10.10.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości 
stawek czynszu za najem lokali i gruntów 
stanowiących mienie Powiatu Złotoryjskiego 
pozostające w trwałym zarządzie jednostek 
organizacyjnych oraz lokali i gruntów wchodzących 
w skład powiatowego zasobu nieruchomości. 

Ustalono stawki za wynajem sali sportowej, sali 
korekcyjnej, auli oraz sali lekcyjnej. 

52.  283/2018 10.10.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej opracowania 
projektu pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 364 w km34+039 w m. 
Pielgrzymka". 

Wydano opinię pozytywną.  

53.  284/2018 10.10.2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora PODP i PPP 
w Złotoryi do złożenia wniosku i realizacji projektu 
w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020, dział. 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia 
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 
poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb 
rynku pracy – konkurs horyzontalny. 

Upoważniono Dyrektora PODNiPPP  
K. Karsta. 

54.  285/2018 10.10.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do wynajęcia w drodze 
bezprzetargowej.  

Wynajęto lokale użytkowe znajdujące się 
w budynku położonym w obrębie nr 3 miasta 
Złotoryja, pl. Lotników Polskich 1.  

55.  286/2018 17.10.2018 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
powierzenie realizacji zadania publicznego 
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie Powiatu Złotoryjskiego 
w 2019 roku. 

Wykonano. 

56.  287/2018 17.10.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości 
środków na zadania powiatu finansowane 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 r.  

Zmiany dotyczyły pozycji: dofinansowanie 
turnusów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych, 
dzieci i młodzieży; dofinansowania zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze dla osób dorosłych; 



 23  

dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych; dofinansowanie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki. 

57.  288/2018 07.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego 
nieograniczonego na zbycie nieruchomości 
gruntowej będącej własnością Powiatu 
Złotoryjskiego, położonej w obrębie nr 8 miasta 
Złotoryja. 

Ogłoszono przetarg na sprzedaż działki  
nr 130/6 obręb 8 miasta Złotoryja. 

58.  289/2018 07.11.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. Powołano komisję w składzie: W. Grabos,  
K. Kamińska, A. Łuniewska w celu opiniowania 
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 
powierzenie realizacji zadania publicznego 
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 
w 2019 r. 

59.  290/2018 07.11.2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi. 

Zmiany w § 18 Regulaminu wprowadzono na 
wniosek dyrektora. 

60.  291/2018 07.11.2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu złotoryjskiego na 
rok 2018. 

Wykonano. 
 

61.  292/2018 14.11.2018 r. w sprawie przedłożenia projektów budżetu Powiatu 
Złotoryjskiego na rok 2019 oraz wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego. 

Wykonano. 
 

62.  293/2018 14.11.2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Złotoryi. 

Wykonano.  

63.  294/2018 14.11.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania 
z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi na 
własność Powiatu Złotoryjskiego na podstawie 
art.130a ust.10 ustawy Prawo o ruchu drogowym 
oraz powołania Komisji ds. sprzedaży i likwidacji 
tych pojazdów. 

Wprowadzono zmiany w składzie Komisji. 

64.  295/2018 14.11.2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika PCPR Upoważniono Kierownika PCPR W. Szandułę. 
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w Złotoryi do realizacji projektu pn. "Ecce Homo-
wsparcie osób zależnych w zakresie samodzielności 
na obszarze Euroregionu Nysa" w ramach IV osi 
priorytetowej Współpraca partnerska i potencjał 
instytucjonalny w Programie współpracy 
INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. 

65.  296/2018 14.11.2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika PCPR 
w Złotoryi do realizacji projektu pn. "Człowiek 
spotyka naturę - wczoraj i dziś" w ramach I osi 
priorytetowej Wspólne dziedzictwo naturalne 
i kulturowe w Programie Współpracy INTERREG 
Polska-Saksonia 2014-2020. 

Upoważniono Kierownika PCPR W. Szandułę. 

66.  297/2018 14.11.2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa 
dolnośląskiego, którego częścią jest projekt Planu 
zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. 

Wydano opinię pozytywną. 

67.  298/2018 14.11.2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu Planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa 
dolnośląskiego, którego częścią jest projekt Planu 
zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. 

Wydano opinię pozytywną. 

68.  1/2018 22.11.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 
na powierzenie realizacji zadania publicznego 
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie Powiatu Złotoryjskiego  
w 2019 roku. 

Dokonano wyboru oferty Fundacji Honeste Vivere 
z siedzibą w Warszawie oraz podpisano umowę.  

69.  2/2018 27.11.2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania 
czynności zastrzeżonych dla kierownika 
zamawiającego w sprawie o udzielenie przez Powiat 
Złotoryjski zamówień publicznych. 

Upoważniono Starostę W. Świerczyńskiego,  
a w razie jego nieobecności Wicestarostę  
R. Miarę. 
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70.  3/2018 10.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sporządzenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia 
w drodze bezprzetargowej. 

Wprowadzono zmiany w  pkt 1 litera  
g ogłoszenia stanowiącego załącznik do uchwały 
nr 285/2018.  

71.  4/2018 10.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej 
własnością Powiatu Złotoryjskiego. 

Powołano komisję w składzie: W. Chytry,  
M. Gudz, A. Gralak-Słonina, I. Nowak. 

72.  5/2018 10.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości 
środków na zadania powiatu finansowane 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 r.  

Zmiany dotyczyły pozycji: dofinansowanie 
turnusów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych; 
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  
i środki pomocnicze dla osób dorosłych; dotacja 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub 
rolniczej przez osoby niepełnosprawne, bądź 
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 

73.  6/2018 17.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości 
środków na zadania powiatu finansowane 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 r. 

Zmiany dotyczyły pozycji: dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób 
dorosłych; finansowanie szkoleń osób 
niepełnosprawnych oraz zwrot wydatków na 
instrumenty rynku pracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie 
pozostających w zatrudnieniu (PUP). 

 

VII. Administracja powiatowa 
 

Zarząd Powiatu Złotoryjskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego w Złotoryi. Starostwo ma swoje siedziby 
w dwóch budynkach, przy  pl. Niepodległości 8 i przy ul. Kolejowej 4.  

W roku 2018 w Starostwie Powiatowym w Złotoryi zatrudnionych było 68 osób na 66 etatach.  
Do kancelarii głównej (z wyłączeniem pism i wniosków składanych bezpośrednio w Wydziale Komunikacji, Powiatowym Zespole ds.  

Orzekania o Niepełnosprawności, Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami) wpłynęło 12 779  pism i jest to o 1 410 więcej 
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niż w roku 2017. Korespondencji wychodzącej odnotowano 12 827. Udzielono odpowiedzi na 78 wniosków o udostępnienie informacji 
publicznej, o 18 więcej niż w roku 2017. 
Ogłoszono 17 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku których podpisano umowy z wykonawcami na łączną kwotę 
3 839 238,69 zł brutto oraz 28 postępowań w trybie zapytania ofertowego, w wyniku których podpisano umowy z wykonawcami na kwotę 
633 476,44 zł brutto. 
Ponadto, w  wyniku realizacji procedur wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, 13 pojazdów zgodnie z postanowieniem 
sądu stało się własnością powiatu. 
Działalność poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Złotoryi ogólnie można podzielić na te zajmujące się obsługą 
klienta zewnętrznego oraz zajmujące się stroną organizacyjno-funkcjonalną Urzędu. 

W niniejszym opracowaniu skupiono się głównie na komórkach organizacyjnych, które mają największy kontakt z mieszkańcami 
powiatu i są najbardziej istotne z punktu widzenia obywatela. 

1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów. 

 
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, jednym z zadań powiatu jest ochrona praw konsumenckich, którą na podstawie ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369) realizuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów, do 
zadań którego w szczególności należy: 

 zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, 
 składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego  w zakresie ochrony interesów konsumentów, 
 występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, 
 współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji  Handlowej 

oraz organizacjami konsumenckimi. 
Rolą rzecznika jest przede wszystkim, udzielanie konsumentom porad i informacji prawnej. Zakres pomocy prawnej udzielanej 

konsumentom w roku 2018 był zróżnicowany i polegał głównie na wyjaśnianiu podstawowych zwrotów i pojęć, interpretowaniu przepisów 
prawnych i zapisów umów.  

W roku 2018 Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił 274 porady. Podjęcia interwencji wymagało 89 spraw, z których większość 
dotyczyła umów sprzedaży (odzieży, obuwia, sprzętu elektronicznego). Znaczną ilość spraw podejmowanych w ramach interwencji stanowiły 
umowy zawierane na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,  w tym umowy zawierane na tzw. „pokazach”. Podejmowano także 
interwencje z uwagi na fakt nieprzestrzegania przez sprzedawców regulacji zawartych w ustawach.  
Ponadto, w ramach ustawowych kompetencji rzecznik, oprócz współpracy z instytucjami związanymi z ochroną praw konsumenckich, podjął 
współpracę z organami ścigania oraz jednostkami samorządu terytorialnego. 
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2. Wydział Architektury i Budownictwa. 
 

Do zakresu działania powiatu należą także sprawy z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 
ze zm.). Kompetencje do wydawania pozwoleń budowlanych w I instancji przyznano starostom. 
W Wydziale oprócz wydawania pozwoleń na budowę prowadzi się także sprawy związane z udzielaniem pozwolenia na zmianę sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części i wydawaniem zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. W analizowanym okresie wśród 
inwestycji, na które udzielono pozwolenia były m.in.: budowy dróg, sieci (oświetlenia terenu, kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe), obiektów 
usługowych, handlowych, domów mieszkalnych jednorodzinnych. W 2018 r. wpłynęło 417 wniosków dotyczących pozwolenia na budowę lub 
rozbiórkę oraz przyjęto 442 zgłoszenia robót budowlanych. Wydano 368 decyzji pozwolenia na budowę oraz 139 zaświadczeń o samodzielności 
lokalu. Wysłano 108 wniosków o uzgodnienia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.   
W roku 2018 do Wydziału wpłynęło ogółem 2 992 pism. 

3. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.) starosta wykonuje zadania 
organów administracji geodezyjnej i kartograficznej jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z kolei w ramach gospodarowania 
zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz mieniem powiatowym delegacja nadająca właściwość organom w tym zakresie uregulowana 
została przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.). Zadania Wydziału 
koncentrują się na sprawach związanych z szeroko rozumianym gospodarowaniem zasobem nieruchomości tj. obrotem nieruchomościami, 
regulowaniem ich stanów prawnych, ewidencjonowaniem oraz wykonywaniem innych zadań wynikających z przepisów prawa, a należących do 
właściwości rzeczowej Wydziału m.in. sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.  

W strukturach Wydziału funkcjonuje Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w którego 
kompetencjach leży prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Bieżąca obsługa interesanta sprowadzała się do udostępniania zasobu 
poprzez udzielanie informacji o zasobie, sprzedaży map, wypisów i wyrysów oraz innych materiałów z zasobu. Referat obsługuje także sprawy 
z zakresu organizacji narad koordynacyjnych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i zgłaszania prac geodezyjnych.   

Dla obszaru całego powiatu założone są i prowadzone w systemie teleinformatycznym bazy danych obejmujące zbiory danych 
przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej. Rejestr ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz rejestr cen i wartości nieruchomości 
prowadzony jest w systemie Kataster Online i stanowi on bazę danych ewidencyjnych opisowych i graficznych. Natomiast oprogramowanie 
Comarch ERGO zapewnia zintegrowaną i wydajną aktualizację baz danych GESUT (geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu) oraz 
BDOT500 (baza danych obiektów topograficznych), które wraz z bazami danych EGiB (ewidencja gruntów i budynków) i BDSOG (baza 
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danych szczegółowych osnów geodezyjnych) tworzą mapę zasadniczą. Comarch ERGO monitoruje przebieg wszystkich procesów związanych 
z obsługą prac geodezyjnych i zamówień. Wszystkie rejestry są prowadzone i aktualizowane na bieżąco.   

W 2018 roku do Wydziału wpłynęło 11 328 spraw. W ramach bieżącej obsługi wystawiono 4 200 dokumentów obliczenia opłaty, 
zgłoszono 1 016 prac geodezyjnych, dokonano 842 weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych, 
wydano 2 045 odpłatnych wypisów i wyrysów, wysłano 1 197 informacji dotyczących zapytań komorniczych. Natomiast, w ramach 
gospodarowania zasobem przeprowadzono inwentaryzację 613 działek oddanych w użytkowanie wieczyste oraz rozpatrzono 335 spraw 
z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.  

4. Wydział Komunikacji. 
 
Wydział  Komunikacji realizuje zadania powierzone powiatom, związane głównie  z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy, 

także międzynarodowych. Ponadto, Wydział prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów  i ośrodki szkolenia 
kierowców, wydaje licencje  na przewóz drogowy osób i rzeczy oraz prowadzi sprawy związane z transportem zbiorowym. 

Transport zbiorowy świadczony jest przez przewoźników na podstawie udzielonych przez poszczególne organy zezwoleń na 
wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Właściwość organu wydającego zezwolenia, 
zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.) uzależniona jest od 
zasięgu przewozów. Starosta wydaje zezwolenia na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających przez co najmniej 
dwie gminy na obszarze powiatu. 

W roku 2018 realizowano przewozy drogowe osób na podstawie 23 zezwoleń wydanych przez Starostę Złotoryjskiego. Zezwolenia 
dotyczyły wykonywania przewozów regularnych, w tym  jedno linii regularnej specjalnej. 

Na terenie Powiatu Złotoryjskiego funkcjonują następujące linie komunikacyjne: 
 Złotoryja – Brochocin- Zagrodno-Złotoryja; 
 Złotoryja – Prusice – Leszczyna - Złotoryja; 
 Złotoryja-Wilków - Leszczyna - Złotoryja; 
 Złotoryja – Jadwisin - Złotoryja; 
 Złotoryja -Wojcieszów – Nowa Wieś Grodziska - Sędzimirów; 
 Złotoryja – Radziechów - Złotoryja; 
 Złotoryja – Zagrodno – Grodziec - Złotoryja; 
 Złotoryja – Rokitnica – Przymówka - Złotoryja; 
 Wojcieszów – Świerzawa – Złotoryja - Wojcieszów; 
 Lubiechowa - Świerzawa - Złotoryja - Lubiechowa; 
 Złotoryja – Pielgrzymka – Sokołowiec - Rząśnik; 
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 Złotoryja - Kozów - Rokitnica - Leszczyna; 
 Złotoryja – Zagrodno -Złotoryja; 
 Złotoryja – Wilków -Złotoryja; 
 Twardocice – Jastrzębnik – Uniejowice - Pielgrzymka; 
 Sędzimirów – Uniejowice -Pielgrzymka 
 Pielgrzymka –Czaple -Sokołowiec-Pielgrzymka; 
 Gierałtowiec –Brennik - Złotoryja; 
 Złotoryja - Leszczyna-Wilków; 
 Złotoryja – Leszczyna -Złotoryja; 
 Złotoryja - Jerzmanice Zdrój-Nowa Ziemia - Sępów-Wilków Os.-Złotoryja. 

 
W roku 2018 w Wydziale wydano: 1 322 prawa jazdy (26 międzynarodowych), 616 decyzji administracyjnych dotyczących  uprawnień do 

kierowania pojazdami, 4 407 decyzji o rejestracji pojazdu oraz 475 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu. Przyjęto 2 172 zawiadomienia o zbyciu 
pojazdu. Ilość spraw realizowanych przez Wydział kształtuje się na poziomie roku 2017, z niewielkimi odchyleniami w poszczególnych 
kategoriach. 

5. Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
 

Zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami,  leśnictwa i łowiectwa, rybactwa 
śródlądowego, rolnictwa, a także zadania w zakresie geologii i górnictwa realizował Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
W roku 2018 wydano 83 decyzje dotyczące zgody na usuwanie drzew i krzewów z terenów będących własnością miast i gmin z terenu powiatu. 
Dokonano 33 przeglądy stanu lasu. Wydano 83 świadectwa legalności pozyskania drewna, 64 karty wędkarskie i zarejestrowano 6 sprzętów 
pływających służących do amatorskiego połowu ryb. Przyjęto 102 informacje o ilości pobieranej wody i odprowadzonych ściekach. Wydano 312 
zaświadczeń dotyczących ujęcia działki w uproszczonym planie urządzenia lasu.   
Przeprowadzono 20 postępowań dotyczących udzielenia zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub 
transportowania odpadów i wydano w tym zakresie 8 decyzji. 

6. Referat Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

Działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności związana jest z procesem przygotowywania 
i przeprowadzania postępowania administracyjnego w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, 
wydawania legitymacji i kart parkingowych. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.  
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W ramach swojej działalności w roku 2018 Zespół wydał: 
 1094 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i 103 orzeczenia o niepełnosprawności, łącznie o 73 więcej niż w roku 2017; 
 301 kart parkingowych, w tym 295 dla osób niepełnosprawnych a 6 dla placówek, łącznie o 56 więcej niż w roku 2017; 
 542 legitymacje, o 245 więcej niż w roku 2017. 

7. Inne zadania. 
 

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294) w Powiecie Złotoryjskim w 2018 roku działały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, 
które usytuowane zostały siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kolejowej 4. 
Jeden z punktów prowadzony był przez adwokatów i radców prawnych, natomiast drugi w wyniku przeprowadzonego postępowania 
konkursowego powierzono do prowadzenia Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze. 
Z nieodpłatnej pomocy prawnej  (na etapie przedsądowym) mogły skorzystać: 

 osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej, 
 młodzież do 26 roku życia, 
 seniorzy po ukończeniu 65 lat, 
 kombatanci i weterani, 
 osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 
 zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, 
 kobiety w ciąży. 
 
W roku 2018 udzielono 401 nieodpłatnych porad prawnych, w tym 240 z nich zrealizowanych zostało w ramach punktu prowadzonego przez 

Stowarzyszenie. Największą ilość osób, które skorzystały z pomocy stanowią osoby powyżej 65 roku życia.  Natomiast najwięcej porad 
prawnych udzielono z zakresu prawa cywilnego, spadkowego i  alimentów.   

W ramach edukacji prawnej Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój„ przeprowadziło w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi 20 godzin zajęć edukacyjnych z różnych dziedzin prawa oraz pogadankę dla 
seniorów. 

VIII. Edukacja 
 
 Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz 
z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-8 ustawy 
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z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996), z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym 
i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu.  

Zgodnie z art. 10  i art. 11 w/w ustawy organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu 
prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:  

 zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,  
 zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych 

kształceniem specjalnym,  
 wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,  
 zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności i obsługi 

organizacyjnej szkoły lub placówki,  
 wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów 

wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych,  
 wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki, 
 zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych  w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat. 

 
Sieć oświatową Powiatu Złotoryjskiego tworzą: 

 Zespół Szkół Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Złotoryi, 
 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi, 
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. J. Korczaka w Złotoryi, 
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. K. Rogowiec  w Wojcieszowie, 
 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Złotoryi. 

W ramach w/w placówek w Powiecie Złotoryjskim w 2018 r. funkcjonowało przedszkole specjalne, 2 szkoły podstawowe, 3 gimnazja, 
2 szkoły zawodowe, 2 szkoły branżowe I stopnia, 2 szkoły specjalne przysposabiające do pracy oraz 2 licea ogólnokształcące, 1 technikum, 
biblioteka pedagogiczna, szkolne schronisko młodzieżowe, poradnia psychologiczno – pedagogiczna oraz ośrodek doskonalenia nauczycieli.  

W dwóch szkołach funkcjonowały oddziały specjalne/integracyjne. W powiecie funkcjonowała 1 szkoła dla dorosłych. 
We wrześniu w tych szkołach naukę rozpoczęło 823 uczniów, odpowiednio 6 uczniów w przedszkolu, 78 uczniów w szkołach 

podstawowych, 64 uczniów w gimnazjum, 57 uczniów w szkołach zawodowych, 101 uczniów w szkołach branżowych I stopnia,  
21 uczniów w szkołach przysposabiających do pracy, 192 uczniów w liceach ogólnokształcących,  245 uczniów w technikum oraz 59 w szkole 
dla dorosłych. 

Do jednej  klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r.  średnio 16 osób. Najwięcej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi -  23 
uczniów,  najmniej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wojcieszowie - 6 uczniów. 

W szkołach/placówkach zatrudniono 124 nauczycieli w tym 31 w niepełnym wymiarze czasu pracy.  
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Rok 
szkolny 

Ogólna liczba etatów we wszystkich placówkach oświatowych  
Powiatu Złotoryjskiego 

Ogółem 
Bez 

stopnia 
Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

2018/2019 140,97 0,94 2,00 14,87 17,39 105,77 

 
Zdawalność egzaminów maturalnych wyniosła: 

 66,2 % w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi,   
 98 % w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi. 

Dojazdy do szkół: 
● 342 uczniów dojeżdża do Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących transportem publicznym, 
● 63  uczniów dojeżdża do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi za sprawą organizowanych przez gminę środków 

               transportu publicznego lub było dowożonych przez rodziców. 
● 9 uczniów dojeżdża do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wojcieszowie transportem organizowanym przez placówkę. 

 
System Informacji Oświatowej - stan na 30 września 2018 r.: 
 
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Złotoryi: 

- liczba oddziałów – 14 
- ogólna liczba uczniów – 92 
- ogólna liczba wychowanków – 17 
- pracownicy pedagogiczni – 39 osób 
- pracownicy niepedagogiczni – 23 osób 

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wojcieszowie: 
- liczba oddziałów – 5,10 
- ogólna liczba uczniów – 33 
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- ogólna liczba wychowanków – 33 
- pracownicy pedagogiczni – 18 osób 
- pracownicy niepedagogiczni – 11 osób 

 Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi:  
- liczba oddziałów – 24,45 
- ogólna liczba uczniów – 513 
- pracownicy pedagogiczni – 49 osób 
- pracownicy niepedagogiczni – 15 osób 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi: 
- liczba oddziałów – 8 
- ogólna liczba uczniów – 184 
- pracownicy pedagogiczni – 31 osób 
- pracownicy niepedagogiczni – 18 osób 

 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Złotoryi: 
- pracownicy pedagogiczni – 18 osób 
- pracownicy niepedagogiczni – 10 osób 

IX. Bezpieczeństwo w powiecie 
 

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie porządku 
publicznego  i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony przeciwpożarowej  i zapobiegania innym nadzwyczajnym 
zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Uchwałą Rady Powiatu Złotoryjskiego Nr VIII/32/2015 z dnia 28 maja 2015 r. przyjęto 
Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2020. Program 
przygotowany przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego powołaną przez Starostę Złotoryjskiego na podstawie art. 38a 
ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, ma na celu integrację wszystkich instytucji odpowiedzialnych za problem szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa. 
Istotą programu jest koordynacja wysiłku zespołowego w celu  realizacji celu nadrzędnego, jakim jest wzrost poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców Powiatu Złotoryjskiego.  
Bezpieczeństwo jednoznacznie kojarzy się z porządkiem, spokojem oraz zdolnością do szybkiego reagowania wobec wszelkich naruszeń prawa. 
Główny ciężar rozpoznawania zagrożeń, ujawniania, ścigania i wykrywania sprawców przestępstw i wykroczeń spoczywa na Policji. 
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1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny. 

 
Miniony rok to okres, w którym złotoryjska policja kontynuowała zadania polegające na zwiększaniu efektywności działań na rzecz 

wzmocnienia współpracy z mieszkańcami powiatu. Celem było skuteczne identyfikowanie oraz zwalczanie największych zagrożeń,                    
w tym zwalczanie przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie, a także działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. 

W roku 2018 Komenda Powiatowa Policji odnotowała znaczny spadek przestępczości, w tym przestępstw najbardziej uciążliwych, czyli 
kradzieży mienia, kradzieży samochodów, zniszczenia mienia oraz kradzieży z włamaniem o ponad 17%.  
Przestępczość w 7 podstawowych kategoriach przestępstw w Powiecie Złotoryjskim w 2018 roku przedstawia się następująco: 

 kradzież z włamaniem - 129 zdarzeń, o 71 zdarzeń przestępczych mniej niż w roku 2017 i jest to wynik najlepszy od 4 lat; 
 kradzież mienia - 153 zdarzenia, o 9 mniej niż w roku 2017. Na zanotowany spadek wpływ miały m.in. podejmowane przez złotoryjskich 

policjantów działania prewencyjno-kontrolne, sukcesywne spotkania dzielnicowych z mieszkańcami na temat prawidłowego 
zabezpieczenia mienia oraz komunikaty na stronie internetowej oraz w lokalnych mediach; 

 kradzieże samochodów - 12  zdarzeń, o ponad połowę mniej niż w roku poprzednim; 
 zabójstwa – odnotowano jedno zdarzenie w tej kategorii; 
 rozboje – 9 zdarzeń, o 4 więcej niż w roku  2017. Jednakże, na terenie powiatu ilość przestępstw najcięższych gatunkowo utrzymuje się 

na niskim poziomie, a wykrywalność wynosi 90%; 
 bójki i pobicia – 18 zdarzeń, wzrost postępowań  o 20% - wykrywalność 100%; 
 zniszczenie/uszkodzenie mienia – 25 zdarzeń, o 10 mniej niż w roku poprzednim i jest to rekordowo niska liczba zdarzeń. 
 

Wykrywalność ogólna w roku 2018 ukształtowała się na wysokim poziomie 77,5%, a działania złotoryjskiej Policji wpłynęły na wzrost 
wykrywalności w czterech kategoriach przestępstw najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa. 

W 2018 roku Policja ujawniła 13 545 wykroczeń z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ruchu drogowego, podejmując 
następujące rozstrzygnięcia: pouczono 5 707 sprawców, postępowanie mandatowe zastosowano do 6 385 sprawców, sporządzono 992 wnioski 
do sądu o ukaranie. 
Ponadto, w 2018 roku na terenie Powiatu Złotoryjskiego funkcjonariusze służby prewencji przeprowadzili 5 837 interwencji, z czego 762 to 
interwencje domowe. W porównaniu do roku 2017 odnotowano o 406 interwencji mniej, jednakże interwencji domowych w 2018 roku było o 52 
więcej niż w roku 2017. 
Przeprowadzono 115 procedur „Niebieska Karta”, o 12 mniej niż w roku 2017. Funkcjonariusze wylegitymowali 27 937 osób, czyli o ponad 
1 600 więcej niż  w roku 2017, co miało znaczący wpływ na wzrost liczby osób zatrzymanych na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub 
w bezpośrednim pościgu. 
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Natomiast, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w 2018 roku przeprowadzono 11 605 badań na zawartość alkoholu 
w wydychanym powietrzu, tj. o 738 więcej niż w 2017 r. Dokonano łącznie 11 353 kontroli drogowych czyli o 252 więcej niż w roku 
poprzednim. Podczas przeprowadzonych kontroli funkcjonariusze zatrzymali 113 uprawnień do kierowania, z czego dokumenty 24 osób zostały 
zatrzymane za kierowanie z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. 

Funkcjonariusze uczestniczyli w akcjach krajowych i wojewódzkich skierowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  
Policjanci prewencyjni prowadząc działania profilaktyczne przeprowadzili na terenie powiatu 329 spotkań profilaktyczno-edukacyjnych 
z dziećmi i młodzieżą.              

2. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie. 
 
 Do stałego czuwania i doraźnego reagowania w przypadku zagrożenia zobowiązany jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, którego 
organizatorem na terenie powiatu jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Szczególnie ważnym poziomem systemu jest powiat, 
gdyż tam przyjmowane są wszelkie zgłoszenia o zdarzeniach wymagających podjęcia działań ratowniczych. Na poziomie Powiatu 
Złotoryjskiego system tworzą jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. Komenda Powiatowa i 10 ochotniczych straży pożarnych oraz podmioty 
z nimi współpracujące. 
 
         W 2018 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 720 zdarzeniach, w tym: 

 miejscowe zagrożenia  390 (54,1 % ogółu zdarzeń), 
 pożary 287 (39,9 % ogółu zdarzeń), 
 fałszywe alarmy 43 (6 % ogółu zdarzeń). 

 
         W roku 2018 nastąpił spadek ilości zdarzeń wymagających interwencji służb ratowniczych o  14 %.  Ilość pożarów w roku 2018  jest  o 79 
zdarzeń większa niż w roku 2017, natomiast na spadek miejscowych zagrożeń wpływ miały dość łagodne warunki pogodowe w powiecie. 
W 2018 roku w zdarzeniach zaistniałych na terenie Powiatu Złotoryjskiego obrażenia odniosło 98 osób. Jest to mniejsza liczba poszkodowanych 
w porównaniu do roku poprzedniego o 12 osób. Odnotowano także 8 ofiar śmiertelnych. 
 

Ilość zdarzeń w rozbiciu na gminy w 2018 roku : 
 Miasto Złotoryja    - 203  /28,2 % ogółu/, 
 Gmina Złotoryja    - 143  /19,9 % ogółu/, 
 Miasto i Gmina Świerzawa  - 151  /21 % ogółu/, 
 Gmina Zagrodno    - 97  /13,5 % ogółu/, 
 Miasto Wojcieszów   - 60 /8,3 % ogółu/, 



 36  

 Gmina Pielgrzymka   - 66  /9,1 % ogółu/. 
 

W omawianym okresie w działaniach ratowniczych na terenie powiatu brało udział 1 642 zastępów i 5 952 strażaków z Państwowej 
Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. 
      Wśród przyczyn pożarów dominowały: 

 podpalenia         - 21,3 % ogółu 
 wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych  - 7,6 % ogółu. 
 nieostrożność osób dorosłych        - 3,6 % ogółu, 
Największa ilość pożarów spowodowanych podpaleniami miała miejsce we wczesnym okresie wiosennym podczas wypalania suchych 

traw oraz w okresie żniw podczas wypalania pozostałości roślinnych na polach. Pożary spowodowane nieprawidłową eksploatacją urządzeń 
grzewczych lub konstrukcji budowlanych występują natomiast podczas zimowego cyklu grzewczego w budynkach mieszkalnych.  

 Z kolei przyczynami powstawania miejscowych zagrożeń, najczęściej były: 
 niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu         - 15,7 % ogółu, 
 silne wiatry oraz opady i przybory wód                                                - 14,7 % ogółu, 
 brak zabezpieczenia zwierząt                  - 5,5 % ogółu. 

 
W roku sprawozdawczym podobnie jak w latach poprzednich, miała miejsce duża ilość zdarzeń związanych z sezonem grzewczym (124 
interwencji). 
W ramach zadań edukacyjno-prewencyjnych realizowano kampanie edukacyjne „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „Kręci mnie 
bezpieczeństwo” i „Stop Pożarom Traw”. Funkcjonariusze złotoryjskiej straży pożarnej przeprowadzali prelekcje w szkołach i przedszkolach.  
Podczas spotkań omawiano zagrożenia związane z tlenkiem węgla oraz dymem pożarowym występujące głównie w budynkach mieszkalnych 
w sezonie grzewczym. Prezentowano sposób działania urządzeń pomiarowych (czujka tlenku węgla oraz czujka dymu), jak również 
przekazywano dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym materiały informacyjne opracowane przez Wydział Promocji KG PSP w postaci ulotek 
oraz książeczek edukacyjnych. 

3. Stan bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 
 

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie 
nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy, higieny radiacyjnej, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny 
wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych oraz higieniczno-sanitarnymi w miejscach udzielania 
świadczeń zdrowotnych, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, 
zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. 
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotoryi realizuje wyżej wymienione zadania poprzez prowadzenie czynności 
kontrolnych, badań i analiz laboratoryjnych, działalność przeciwepidemiczną, inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie  
i nadzorowanie działalności oświatowej na rzecz promocji zdrowia. 

W roku 2018 przeprowadzono ogółem 759 kontroli sanitarnych, w tym 41 wizytacji oraz  87 dochodzeń epidemiologicznych. Najwięcej 
wywiadów przeprowadzono w związku z pogryzieniami w ognisku zagrożenia człowieka wścieklizną- 45 przypadków. 
Odnotowano znaczny spadek liczby zgłoszonych przypadków zachorowania na ospę wietrzną, o 94% mniej niż w roku poprzednim. 

W Powiecie Złotoryjskim utrzymuje się wysoki poziom zaszczepienia przeciwko chorobom zakaźnym od 93 do 100 procent w zależności 
od rocznika i rodzaju szczepienia oraz od stwierdzonych przeciwwskazań lub braku zgody na szczepienie. Na koniec 2018 roku zarejestrowano 
33 dzieci, których nie poddano obowiązkowym szczepieniom ochronnym. W związku z akcją szczepień przeciwko pneumokokom skierowaną 
do dzieci do 5 roku życia pod nazwą „Wiosna bez pneumokoków” zaszczepiono około 240 dzieci wcześniej nie szczepionych ze względu na 
brak refundacji szczepionki.  

W ramach nadzoru  nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na rok 2018 zaplanowano 53 kontrole sanitarne. Wykonano 
ogółem 60 kontroli, w tym 7 kontroli ponadplanowych. Kontroli podlegała także woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. W większości 
przypadków jakość wody w 2018 roku w zakresie badanych parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych odpowiadała wymaganiom 
zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Stan sanitarno- porządkowy terenów miejskich i wiejskich  w 2018 roku określony był jako dobry.  
Skontrolowano 203 zakłady żywnościowo- żywieniowe, w tym: zakłady produkcyjne, obrotu żywnością, żywienia zbiorowego, miejsca obrotu 
przedmiotami użytku, środki transportu. Ogółem przeprowadzono 258 kontroli sanitarnych, w tym 94 kontrole ponadplanowe przeprowadzane 
także w związku z powiadomieniami w systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych „RASFF”. 

W ramach nadzoru nad przestrzeganiem zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy skontrolowano 57 zakładów 
pracy. Wydano 23 decyzje, które dotyczyły m.in.: złego stanu sanitarno - technicznego pomieszczeń, zapewnienia właściwego systemu 
udzielania pierwszej pomocy, obniżenia natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, zapewnienia oświetlenia 
elektrycznego o parametrach zgodnych z obowiązującymi normami.  

W roku sprawozdawczym  skontrolowano wszystkie placówki oświatowe będące pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Złotoryi. Ogółem przeprowadzono 74 kontrole sanitarne. 

Na terenie Powiatu Złotoryjskiego w roku 2018 z wypoczynku letniego i zimowego skorzystało 229 dzieci i młodzieży, w wieku od 6 do 
18 roku życia. Wśród wypoczywających nie odnotowano: zachorowań, hospitalizacji, wypadków, urazów i zatruć pokarmowych.   

W celu podwyższenia poziomu wiedzy w zakresie zagrożeń prozdrowotnych, kształtowania bezpiecznych zachowań w sytuacjach 
zagrażających zdrowiu i życiu ludzi prowadzone były działania informacyjno- edukacyjne.  
W 2018 roku na terenie Powiatu Złotoryjskiego, przeprowadzono: 41 wizytacji, w zakresie realizacji programów w placówkach nauczania, 
wychowania oraz 116 narad dotyczących programów profilaktycznych. Zadania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia na terenie 
powiatu ukierunkowane były głównie na przeciwdziałanie następstwom palenia tytoniu, propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktykę 
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otyłości, profilaktykę używania substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki używania narkotyków i środków 
psychoaktywnych. 

4. Stan bezpieczeństwa weterynaryjnego. 

 
Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia 

zwierzęcego, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.                                                                                                                                   
W zakresie nadzoru nad ochroną zdrowia zwierząt w roku 2018 zrealizowano 52 z 60 planowanych kontroli oraz 20 kontroli 

pozaplanowych. Wykonano także badania monitoringowe (kontrolne) zwierząt  w kierunku poszczególnych jednostek chorobowych. 
Organy Inspekcji Weterynaryjnej odgrywają podstawową rolę w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Pozyskiwanie, chów, wytwarzanie, oczyszczanie, ubój, rozbiór, przetwarzanie, pakowanie, przepakowywanie, przechowywanie lub transport to 
czynności składowe „produkcji”, nad którymi ma nadzór Inspekcja Weterynaryjna. Kontrole urzędowe są konieczne, w celu sprawdzenia, czy 
podmioty działające na rynku spożywczym stosują się do przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności. Z 74 obiektów zajmujących 
się produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego, w roku 2018 kontrolą objęto 34 obiekty. W podmiotach sektora paszowego, utylizacyjnego 
oraz farmaceutycznego przeprowadzono łącznie 89 kontroli, w tym 79 kontroli w sektorze paszowym i 10 kontroli w sektorze utylizacyjnym. 
Kontrolą objęto także zwierzęta i niejadalne produkty pochodzenia zwierzęcego wysyłane z i do Polski.  
Liczba zwierząt wysłanych z Polski w ramach handlu w 2018 r. wynosiła: 447 948 sztuk, w tym: 447 942 szt. drobiu.  Do powiatu sprowadzono 
6651 sztuk świń. Natomiast z terenu powiatu do krajów trzecich wysłano 2 108 400 szt. drobiu. 

Ponadto, w ramach badan laboratoryjnych realizowany był plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych 
w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt. 

X. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi  jest jednostką organizacyjną Powiatu Złotoryjskiego realizującą zadania w zakresie łagodzenia 
skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, określone  w ustawie z dnia 
20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 ze z.)  jak również w innych aktach 
prawnych. 

Od kilku lat pozytywnym sygnałem jest spadek poziomu bezrobocia i stopy bezrobocia. Obecne trendy  na rynku pracy wskazują na 
nierównowagę pomiędzy popytem  a podażą na pracę w ujęciu kwalifikacyjno-kompetencyjnym z przewagą strony popytowej. Beneficjentem tej 
sytuacji stają się pracownicy, którzy coraz częściej oczekują dodatkowych profitów ze strony pracodawców. Rosnące potrzeby pracodawców  nie 
znajdują odpowiedzi po stronie podażowej. Brak wykwalifikowanych pracowników jest obecnie jednym z kluczowych problemów polskiego 
i naszego lokalnego rynku pracy. W perspektywie krótkookresowej pracodawcy odpowiadają na ten problem poprzez zatrudnienie 
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cudzoziemców. W  2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi  wydano 72 zezwolenia  na wykonywanie pracy sezonowej oraz 698 
oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

1. Stan bezrobocia w powiecie. 

 
Liczba bezrobotnych na koniec grudnia 2018 roku wyniosła  2 023  osoby i jest o 215 osób mniejsza w porównaniu do stanu z końca  

grudnia 2017 roku. Natomiast stopa bezrobocia na terenie powiatu w porównaniu do stanu z końca grudnia 2017 roku zmniejszyła się  o 1,5 
punku procentowego i wynosi 14,5%. 

 
Liczba bezrobotnych w poszczególnych jednostkach  przedstawia się następująco: 
 
 
 

 
 

Powiat 
Liczba 

bezrobotnych 
31.12.2017 r. 

Liczba 
bezrobotnych 
31.12.2018 r. 

Wzrost/ 
spadek 

Dynamika 
w % 

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Ogółem 

M. Złotoryja 588 299 549 289 -39 93,4 

M. Wojcieszów 218 110 183 100 -35 83,9 

M. i G. 
Świerzawa 

506 266 446 252 -60 88,1 

G. Złotoryja 345 174 307 183 -38 89,0 

G. Pielgrzymka 296 167 295 173 -1 99.7 

G. Zagrodno 285 147 243 139 - 42 85,3 

Razem 2 238 1 163 2 023 1 136 -215 90,4 
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Według stanu na koniec 2018 roku większą grupę wśród bezrobotnych stanowią kobiety w liczbie 1 136 osób co stanowi 56,2,0% ogółu 
bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca 2017 roku udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o ponad 4 punkty 
procentowe. 
 Według stanu na koniec grudnia 2018 r. najliczniejszymi grupami byli bezrobotni w wieku 25 - 34 lata oraz 35 - 44 lat. Stanowią one 
odpowiednio  26,7 % i 25,0 % ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie. 
Na terenie Powiatu Złotoryjskiego w dalszym ciągu dominują bezrobotni z wykształceniem podstawowym (gimnazjalnym) i zasadniczym 
zawodowym. Cechą charakterystyczną dla powiatu jest także wysoki udział w ogólnej liczbie bezrobotnych, osób pozostających bez pracy 
powyżej 12 miesięcy.  

2. Działania promujące zwiększenie zatrudnienia. 
 
W okresie 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy pozyskał 1 945 ofert pracy. Podstawowym źródłem informacji o wolnych miejscach pracy 

są oferty zgłaszane przez pracodawców. 
 
Oferty pracy zgłoszone w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
 

Jednostka 
adm. 

Liczba ofert 
Z tego 
Praca 
subsydiowana 

Sektor 
publiczny 

Dla 
niepełnosprawnych 

 
Powiat 

 

 
1945 

 
724 

 
241 

 
139 

 
 W okresie od I – XII 2018 r.  pracę podjęło ogółem 1 689 osób bezrobotnych. W ramach prac subsydiowanych - 250 osób. 
Z pomocy doradców zawodowych oraz pośredników pracy (doradców klienta) skorzystało 1 279 osób, w ramach wizyt indywidualnych 
i spotkań grupowych. 

W 2018 roku szkoleniami organizowanymi na podstawie wniosków bezrobotnych ze wskazaniem szkolenia oraz uzasadnieniem jego 
celowości objęto 37 osób bezrobotnych, oraz 16 osób bezrobotnych niepełnosprawnych, w ramach porozumienia z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie  w Złotoryi. 
Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi w ramach uzyskanego limitu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2018 rok w wysokości                 
194 000,00 zł oraz środków z Rezerwy Ministra w kwocie 15 800,00 zł w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku podpisał 18 umów 
o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników dla 60 osób. 
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W roku 2018 w ramach dostępnych instrumentów rynku pracy podjęto następujące działania: 

 397 osobom zwrócono koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania 
u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego;  

 1 osobie zwrócono koszty zakwaterowania; 
 podpisano 16 umów o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla 17 bezrobotnych skierowanych przez Urząd 

Pracy, z gwarancją utrzymania tego stanowiska pracy przez 12 miesięcy;  
 71 osób otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym 57  z nich otrzymało środki z EFS; 
 151 osobom przyznano dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia pracy z własnej inicjatywy;  
 uruchomiono prace interwencyjne  w 37 zakładach pracy, w tym w 29 zaliczanych do sektora prywatnego oraz w 8 z sektora publicznego. 

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych podjęło 59 osób;  
 dla 17 osób uruchomiono roboty publiczne, które finansowane były z rezerwy Ministra w ramach programu aktywizacji zawodowej 

długotrwale bezrobotnych i aktywizacji osób 45+; 
 450 bezrobotnych objętych było stażami, w celu nabywania umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, przez wykonywanie 

zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą;  
 35 osobom, które odbywały staż lub podjęły inną pracę zarobkową, ale ich przychody nieprzekraczały minimalnego wynagrodzenia za 

pracę,  refundowano koszty opieki nad dzieckiem; 
 29 bezrobotnych skierowano do realizacji prac społecznie użytecznych, w ramach których wykonywali głównie prace porządkowe na 

terenie miast i gmin z terenu powiatu; 
 3 osobom bezrobotnym sfinansowano studia podyplomowe, natomiast 4 osoby kontynuowały naukę rozpoczętą w latach poprzednich; 
 19 osobom udzielono pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie; 
 Zarejestrowano 698 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 

pozwala obywatelowi jednego z 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji 
Rosyjskiej i Ukrainy wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy, w okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności 
uzyskania zezwolenia na pracę.   
Ponadto, w dniu 20 kwietnia 2018 r. odbyły się po raz trzeci Targi Pracy, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. 

W targach wzięło udział 56 wystawców, w tym 38 pracodawców, 9 ekspertów i 9 wystawców z branży szkoleniowej i edukacyjnej. Zgłoszono 
blisko 3 000 ofert pracy w ponad 20 branżach. Targi odwiedziło ponad 750 osób. Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi wydał skierowanie na 
Targi pracy 228 osobom. W Targach udział wzięło dużo nowych firm, wystawiały się także służby mundurowe. 

W dniu 16 października 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi po raz trzeci zorganizował i przeprowadził Targi edukacyjno-
zawodowe z okazji Jubileuszowego X Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, na których zaprezentowało się niemal 30 wystawców. Targi 
zorganizowane zostały z myślą o młodzieży, rodzicach, nauczycielach, osobach planujących podnieść swoje kwalifikacje, zmienić zawód lub 
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podjąć zatrudnienie, a także o lokalnych firmach i instytucjach. Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. 
Targi odwiedziło blisko 700 uczniów. 
W okresie od stycznia do końca grudnia 2018 r. pracodawcy zarejestrowali w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi   139  wniosków 
o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, wydano 72 zezwolenia.  
  Zezwolenie na pracę sezonową dotyczy pracy wykonywanej  przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: 
rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka w ramach działalności uznanych za sezonowe.  

XI. Polityka Społeczna 

 
 Zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej oraz wspierania 
osób niepełnosprawnych realizuje m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi. 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) powiaty są zobligowane 
do opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów mających na celu 
integrację osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Strategia jest wyrazem zintegrowanego planowania społecznego. W najbardziej ogólnym 
ujęciu oznacza sposób osiągania wyznaczonych celów poprzez sterowanie procesem rozwoju, integracji, polityki społecznej. Jest instrumentem 
umożliwiającym podejmowanie decyzji zarówno w najbliższym okresie, jak i w odległej perspektywie.  

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 
sytuacji życiowych, których nie są w stanie sami pokonać. Głównym jej zadaniem jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych jednostek 
oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.  Na terenie Powiatu Złotoryjskiego w/w zadania 
realizowane są przede wszystkim przez 6 ośrodków pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi, 3 Domy Dziecka 
oraz Środowiskowe Domy Samopomocy.  
Rada Powiatu Złotoryjskiego przyjęła „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Złotoryjskim na lata 2011-2019” uchwałą 
Rady Powiatu Złotoryjskiego nr III/18/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. W ramach strategii uchwalono programy kierunkowe i zrealizowano 
następujące działania.  
 
1. Uchwałą Rady Powiatu Złotoryjskiego Nr XL/183/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. przyjęto Powiatowy Program Działań na rzecz Osób 
     Niepełnosprawnych na lata 2018 – 2023, który podzielono na siedem priorytetów, w ramach których w roku 2018 zrealizowano: 

1) Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych: 
 dofinansowano 258 wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, w tym dla 16 dzieci, 
 zawarto 15 umów na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych, 
 dofinansowano koszty działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świerzawie, Złotoryi i Wojcieszynie – 414 900 zł każdy, 
 dofinansowano trzy spotkania integracyjno – kulturalne na kwotę 3 560 zł, z których skorzystało 167 osób niepełnosprawnych, 
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 dofinansowano zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób dorosłych i dzieci  
w kwocie 188 361,90 zł, dofinansowanie przyznano 377 osobom w tym 21 dzieciom, 

 zorganizowano Powiatową Paraolimpiadę dla Osób Niepełnosprawnych, w której udział wzięło ponad 100 osób niepełnosprawnych, 
 realizowano projekt pn. „Aktywna integracja w powiecie złotoryjskim”, w ramach którego  sfinansowano m.in.:  usługi specjalistów 

(prawnika, psychologa),  
 zakończono realizację projektu pn. „Exchange of experiences in adult education and work preparation of people with intelectual 

disabilities”, o wartości dofinansowania 24.400 euro. Projekt realizowano w ramach programu Erasmus +. Celem projektu było 
podniesienie kwalifikacji i przygotowanie do pracy osób niepełnosprawnych oraz wymiana doświadczeń kadr pracujących z osobami 
niepełnosprawnymi. Projekt realizowany był od września 2016 do lipca 2018 roku. W ramach projektu 35 osób niepełnosprawnych 
wyjechało na wizyty  studyjne do partnerów z Czech i Niemiec, 

 rozpoczęto w ramach programu Erasmus + realizację projektu pn. „Zusammenarbeit und Austausch von Ideen, Methoden und 
Praktiken in der Behindertenhilfe in Mitteleuropa”. Projekt realizowany jest od września 2018 r. Celem projektu jest wypracowanie 
modelowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie samodzielnego życia. Wyjazdy studyjne i praktyki 
dla osób niepełnosprawnych i specjalistów z nimi pracujących. 

 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.277.2018.KR z dnia 15.06.2018 o przyznaniu środków 
w wysokości 1 341 292,00 na utworzenie ośrodka wsparcia typu B i C dla 30 uczestników, w wyniku przeprowadzonych postępowań 
przetargowych podpisano umowę z wykonawcą na adaptację budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy, który 
został uruchomiony od 1 grudnia 2018 r. Termin oddania pomieszczeń ustalony został na lipiec 2019 r. 

2) Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie osób niepełnosprawnych: 
 podpisano 2 umowy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, 
 przeszkolono 61 osób zarejestrowanych w PUP w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie złotoryjskim”, z zakresu zawodu 

introligatora i zdobnika szkła. Łącznie szkolenie ma objąć 135 osób,  
 pozyskano dodatkowo 100 000 zł na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej, w ramach których udzielono dwóch dotacji osobom 

niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
 rozpoczęto realizację projektu „ERL Educatio, Repetitio, Labora – kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością” – adaptacja 

3 i 4 piętra budynku Centrum Dydaktyczno – Socjalnego przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie, 
 od 1 maja 2018 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”, który jest realizowany z Miastem 

Legnica, Powiatem Legnickim oraz Fundacją Ekonomii Społecznej „PROM” w Złotoryi. W ramach projektu zostanie zrealizowane: 
szkolenie dla 200 osób niepełnosprawnych, remont WTZ Złotoryja, doposażenie pracowni, zwiększenie liczby uczestników WTZ, 
szkolenia dla pracowników ZAZ Świerzawa oraz zwiększenie liczby zatrudnionych niepełnosprawnych pracowników ZAZ o 30 osób. 

3) Przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych; 
4) Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności psychologiczne, prawne, rodzinne dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin; 
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 realizowano projekt pn. „Aktywna integracja w powiecie złotoryjskim”, w ramach którego  sfinansowano w ramach PCPR usługi 
specjalistów (prawnika, psychologa), ponadto pozostałe jednostki pomocy społecznej na terenie powiatu zapewniają pomoc 
w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla swoich mieszkańców. 

5) Wyrównywanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych: 
 funkcjonowało Przedszkole Specjalne w SOSW w Złotoryi, 
 realizowano program  „Za życiem”, w tym zajęcia w zakresie wczesnej interwencji,  
 kontynuowano dodatkowe zajęcia terapeutyczne w sali doświadczania świata w  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 

w Złotoryi. 
6) Współpraca pomiędzy podmiotami i organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne; 
7) Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

 
Powiat Złotoryjski jest szczególnie ukierunkowany na stworzenie dla osób niepełnosprawnych najkorzystniejszych warunków życia, 

nauki, pracy i rehabilitacji społecznej i zawodowej. Priorytetem naszych działań jest integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem 
lokalnym. 
Dlatego też, w powiecie działają trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej: w Złotoryi, Świerzawie i  Wojcieszynie,   których zadaniem jest 
rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.  WTZ-y są wyodrębnionymi organizacyjnie i finansowo placówkami typu 
dziennego, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje PCPR. Warsztaty realizują zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności 
fizycznej oraz psychicznej osoby niepełnosprawnej, pod fachowym okiem instruktorów terapii zajęciowej, która umożliwia im zdobycie 
odpowiednich wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości w społeczeństwie. Ponadto, w ramach 
Warsztatów realizowanych jest wiele zajęć z elementami psychoterapii, socjoterapii, zajęć integrujących uczestników ze sobą 
i społeczeństwem. Wszystkie WTZ- y z terenu    powiatu gromadzą łącznie 75 uczestników. Warsztaty stanowią pierwsze ogniwo w procesie 
włączenia osób  niepełnosprawnych w aktywne  życie zawodowe i społeczne.  
           Następnym, po Warsztatach elementem trzystopniowego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przed wejściem na otwarty  
 rynek  pracy jest Zakład Aktywności Zawodowej  w Świerzawie. Jego celem  jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia 
 w otwartym  środowisku, a także pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich  indywidualnych 
 możliwości. ZAZ w Świerzawie w roku 2018 zatrudniał 85 osób niepełnosprawnych ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem 
 niepełnosprawności oraz  24 pracowników administracji. Zakład prowadził działalność o charakterze wytwórczo-usługowym, w skład której 
 wchodzi produkcja  zaczepów choinkowych, składanie zaczepów, kratek, pakowanie i sortowanie, malowanie ozdób choinkowych, usługi 
 poligraficzne oraz  odnowa biologiczna. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej w 2018 roku wyniosły  3 701 317,19 zł.  

     Ponadto, w roku 2018 realizowany był pilotażowy program „Aktywny samorząd” adresowany do  osób ze znacznym i umiarkowanym 
 stopniem niepełnosprawności. Na jego realizację pozyskano ze środków PFRON kwotę 139 434,43 zł, którą wydatkowano między innymi na 
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dofinansowanie: zakupu komputerów, kursu prawa jazdy kat. B,  naprawy dwóch wózków o napędzie elektrycznym oraz kosztów kształcenia 
na poziomie wyższym dla 26 osób. 
 

2. Powiatowy Program Profilaktyczny w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci 
    w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Złotoryjskim na lata 2017-2020 został przyjęty do realizacji uchwałą Rady 
    Powiatu Złotoryjskiego nr XXXI/136/2017 z dnia 30 marca 2017 r. 
    W ramach Programu w strukturach PCPR działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w którym zatrudniony jest specjalista ds. interwencji 

 kryzysowej i przemocy w rodzinie oraz psycholog. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie propaguje prawidłowe metody wychowawcze 
 w ramach szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze. W roku 2018 odbyło się jedno takie szkolenie. Podczas szkolenia kandydaci mają 
 możliwość uczenia się     pozytywnych postaw rodzicielskich oraz sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami zarówno u siebie jak 
 i u dzieci. W 2018 roku zorganizowane zostały dwa wyjazdy o charakterze socjoterapeutycznym dla 47 dzieci ze środowisk zagrożonych 
 przemocą, którzy podczas prowadzonych tam zajęć uczyli się prawidłowych postaw zachowania oraz odpowiednich, akceptowanych 
 społecznie sposobów reakcji na stres. Przeprowadzono także szereg szkoleń i warsztaty dla pracowników  jednostki w zakresie  niezbędnym 
 do realizacji powyższych zadań. Przeprowadzono cykl interwencji wobec 13 osób dotkniętych przemocą. Z 12 osobami przeprowadzono 
 rozmowy wspierające ich funkcje rodzicielskie. Ponadto,  psycholog na bieżąco przeprowadza badania kandydatów na rodziny zastępcze  oraz 
 okresowe badania rodzin zastępczych.  

 
3. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Złotoryjskim na lata 2016 -  2018 przyjęty został uchwałą Rady Powiatu 
    Złotoryjskiego nr XV/57/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. 
    Na terenie powiatu działają trzy domy dziecka, tj. placówki opiekuńczo – wychowawcze  przeznaczone dla dzieci i młodzieży pozbawionej 

 częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej. Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Domu Dziecka  „Sobieradzik” w  Wojcieszowie 
 przebywało 33 wychowanków, natomiast w dwóch Domach Dziecka w Wilkowie - Osiedlu przebywało ogółem 38 wychowanków. Zgodnie 
 z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  do końca roku 2020 liczba dzieci w placówkach  musi 
 być zredukowana do 14.  

    W związku z powyższym, w roku 2018 przygotowano dokumentację techniczno – budowlaną do podziału budynku Domu Dziecka 
    „Sobieradzik” na mniejsze placówki zgodnie z wymogami ustawy. Natomiast, w roku 2019 zamierzamy podzielić nasze placówki tak, aby 
    w każdej z dwóch lokalizacji tj. w Wilkowie - Osiedlu oraz Wojcieszowie znajdowały się po trzy domy dziecka: typu socjalizacyjnego (dla 
    dzieci powyżej 10 roku życia - 14 osobowy), typu specjalistycznego (bez ograniczeń wiekowych - 14 osobowy) oraz typu rodzinnego (bez 
    ograniczeń wiekowych -  8 osobowy).  
    W 2018 r. w 51 rodzinach zastępczych przebywało łącznie 62 dzieci i młodzieży. Od początku roku utworzono 5 nowych rodzin 
    zastępczych i umieszczono w nich 6 dzieci. W ramach Programu, w roku 2018 zrealizowano szkolenie dla kandydatów na rodziny   
    zastępcze, które ukończyło 9 osób. 
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 Ponadto realizowano program „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie złotoryjskim”, który zakłada szkolenia dla  kandydatów na  rodziny 
 zastępcze, doposażenie dwóch domów dziecka w sprzęt  terapeutyczny oraz zatrudnienie w placówkach specjalistów np. psychologa, 
 logopedy. 

     Dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało w roku 2018 programy     rządowe tj.: Rodzina 500+, w ramach którego 
    wypłacono kwotę 331 293 zł – (659 świadczeń dla 63 osób) oraz program „Dobry Start 300+”, w ramach którego wypłacono 30 300,00 zł 
    dla 101 wychowanków pieczy zastępczej. 

     Ponadto, w roku 2018 zakupiono busy dla Specjalnych Ośrodków Szkolno –Wychowawczych w Złotoryi i Wojcieszowie, Domu 
 Dziecka „Sobieradzik”  w   Wojcieszowie i Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wilkowie  – 
Osiedlu oraz bus i autobus dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie.  

XII. Promocja i ochrona zdrowia 
  
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2  ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 
ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Jednakże, szczegółowy zakres kompetencji powiatu w obszarze ochrony zdrowia 
określają inne ustawy odnoszące się m.in. do takich zagadnień jak przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, zwalczanie zagrożeń 
epidemiologicznych, zapewnienie dostępu do opieki ambulatoryjnej.  
Zadania powiatu w zakresie ochrony zdrowia można podzielić na:  
•   wynikające z pełnienia funkcji organu założycielskiego (dotyczące pełnienia funkcji właścicielskich),  
•   pozostałe zadania. 
Chodzi tu o takie zadania jak, np.  rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych,  ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu, inicjowanie, wspieranie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka uzależnień. 

Jeżeli chodzi o pełnienie funkcji właścicielskich, to Powiat Złotoryjski jest organem założycielskim dla Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Złotoryi. Zakład zapewnia profesjonalną opiekę pielęgnacyjną i opiekuńczą pacjentom w różnym wieku, z dużym 
upośledzeniem zdolności do samodzielnego poruszania się oraz tym, którzy w realizacji swych podstawowych potrzeb są niemal całkowicie 
uzależnieni od osób trzecich. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku opieką objętych było 54 pacjentów. Do kolejki oczekujących 
wpisanych było 157 osób, a rzeczywisty czas oczekiwania na przyjęcie wyniósł 507 dni. W okresie sprawozdawczym ogólne przychody Zakładu 
wyniosły 1 654 264 zł, natomiast koszty działalności wyniosły 3 263 420 zł.  
Ponadto, w roku 2018 w powiecie funkcjonowała  Spółka z o.o. Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka, która w wyniku umowy zawartej w dniu 
29 grudnia 2015 r. na dzierżawę nieruchomości zabudowanych będących własnością Powiatu Złotoryjskiego oraz sprzętu medycznego                            
i wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi na okres 30 lat,  z przeznaczeniem do prowadzenia działalności związanej z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych na terenie powiatu, prowadziła szpital powiatowy, ujęty w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 
świadczeń opieki zdrowotnej. W ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w szpitalu działały następujące oddziały: chorób 
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wewnętrznych, neurologiczny, rehabilitacyjny, pediatryczny, neonatologiczny, ginekologiczno – położniczy, chirurgii ogólnej, 
otolaryngologiczny, opiekuńczo leczniczy oraz anestezjologiczny. W roku 2018 w szpitalu leczono w sumie 7 612 chorych, w tym: 2 486 
mężczyzn, 4 031 kobiet, 1 095 dzieci. Z tytułu czynszu dzierżawnego w roku 2018 do powiatu wpłynęło 1 785 431,11 zł które przekazano na 
pokrycie straty  po byłym Zespole Opieki Zdrowotnej w Złotoryi. 

XIII. Drogi powiatowe 
 
Siecią 228,2 km dróg powiatowych zarządza Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi, który z upoważnienia Zarządu Powiatu Złotoryjskiego 
wykonuje zadania zarządcy dróg powiatowych w zakresie: 

 planowania, budowy,  przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg powiatowych wraz z infrastrukturą techniczną związaną 
z drogami;  

 planowania, budowy,  przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich na drogach;  
 inżynierii ruchu drogowego.  

 
W roku 2018 Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi realizował przede wszystkim zadania określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
Zestawienie prac wykonanych przez jednostkę w ramach harmonogramu przedstawia poniższa tabela.  
 

Lp. Zadanie J.m. 
Gmina 

Zagrodno 
Gmina 

Złotoryja 
Gmina 

Pielgrzymka 
Miasto 

Wojcieszów 

Miasto                       
i Gmina 

Świerzawa 
Wykonanie 

ogółem 
Suma Suma Suma Suma Suma 

1. 
Remont masą na 

zimno 
 

m² 
 

64 153 79,5 13 105 414,5 

2. 
Ręczna wycinka 

krzaków 
 

m² 3620 4650 2350 300 2780 13700 

3. 
Cięcie, sprzątanie 

krzaków 
 

mp 155 169 105 17 71 517 

4. 
Podcinanie drzew 

 
szt. 75 151 127 15 138 506 

5. Mechaniczna m² 116950 87400 60800 - 88900 354050 
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wycinka krzaków 
 

6. 
Demontaż siatki 
przeciw śniegom 

 
mb 300 2250 1950 - 1050 5550 

7. 
Ustawianie 

znaków 
 

szt. 13 13 54 - 34 114 

8. 
Demontaż kołków 

do siatek 
 

mb 300 2250 1950 - 1050 5550 

9. 
Remont emulsją 

na grysy 
 

m² 3900 8900 3750 400 9160 26110 

10. 

Uzupełnianie 
poboczy 

niesortem 
 

ton 33,0 - 42,4 - 25,6 101 

11. 
Obkaszanie 
skrzyżowań 

 
m² 750 4000 - - - 4750 

12. 
Malowanie pasów 

– przejścia 
 

szt./
m² 

7/72 3/30 - - 7/62 17/164 

13. 
Wykonanie 

spustów wody 
 

szt. 51 52 12 4 42 161 

14. 
Remont przepustu 

 
szt. 1 - - - - 1 

15. 
Remont ścianek 

przepustu 
 

mb - - 56 - - 56 

16. 
Równanie drogi 

zdzierakiem 
 

km 4,2 - - - - 4,2 
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17. 

Remont 
nawierzchni masą 

na ciepło 
 

m

 

560/12 - - - - 560/12 

18. 
Wycinka drzew 

 
szt. 5 4 5 2 12 28 

19. 

Ustawianie 
kołków do siatek i 

siatek 
 

mb 1500 700 1250 - 850 4300 

20. 

Ustawianie 
korytek 

ściekowych 
 

mb 50 - - - - 50 

21. 

Wykonanie 
przecinek w 

poboczu 
 

szt. 35 - - - 48 83 

22. 
Czyszczenie 

korytek 
mb - 1175 - - - 1175 

23. 
Usuwanie 

nanosów ziemi 
m² - 200 - - 5540 5740 

24. 
Równanie 
poboczy 

zdzierakiem 
mb - 5500 - - - 5500 

25. 
Zasypywanie 

wyrwy po pniu 
tona - 1,5 - - - 1,5 

XIV. Środki zewnętrzne 
 
 W roku 2018, z upoważnienia Zarządu, jednostki organizacyjne Powiatu Złotoryjskiego realizowały następujące projekty finansowane ze 
źródeł zewnętrznych: 
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NAZWA PROJEKTU REALIZATOR CEL LATA WARTOŚĆ 
PROJEKTU 

WYKONANIE 
W ROKU 2018 

Uwagi 

„Aktywna integracja  
w Powiecie Złotoryjskim” 

Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie  
w Złotoryi 

 

Przekwalifikowanie, szkolenie 
osób niepełnosprawnych oraz 
wychowanków pieczy 
zastępczej 

 
01.06.2017- 
30.06.2019 

 
4 502 988,72 zł 

 
1 762 244,09 zł 

 
- 

„ERL- Educatio, Repetitio, 
Labora- kształcenie ustawiczne 
osób z niepełnosprawnością” 

 
Starostwo 
Powiatowe  
w Złotoryi 

 

1. Opracowanie i realizacja 
uzgodnionych profili 
kompetencji zawodowych 
(PKZ) 
dla osób niepełnosprawnych  
w oparciu o merytorykę 
programów kształcenia 
zawodowego na otwartym 
rynku pracy. 
2. Zwiększenie współpracy 
transgranicznej osób 
niepełnosprawnych oraz 
specjalistów wspierających ich 
udział w życiu zawodowym w 
Euroregionie Nysa, dzięki 
pokonywaniu barier 
językowych i kulturowych oraz 
poprawa mobilności i 
wzajemnego zrozumienia. 
3. Wzmocnienie potencjału 
transgranicznego rynku pracy 
poprzez udział osób 
niepełnosprawnych w otwartym 
rynku pracy. 
Adaptacja i doposażenie 3 i 4 
piętra ZAZ 

 
 

lipiec 
2017- 

czerwiec 2020 

 
 

Po Polskiej 
stronie 

840 492,48 
euro 

 
 

38 753,49 zł 

 
 
 
 
 

- 
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Wsparcie pieczy zastępczej 
w powiecie złotoryjskim 

Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie  
w Złotoryi 

Celem głównym projektu jest 
wsparcie i rozwój systemu 
pieczy zastępczej na terenie 
Powiatu Złotoryjskiego.  
Zostanie on osiągnięty m. in. 
poprzez następujące działania: 
- podnoszenie kompetencji  
i kwalifikacji kadr systemu 
pieczy, 
- rozwój i doskonalenie 
systemu pieczy zastępczej nad 
dzieckiem przebywającym poza 
naturalnym środowiskiem 
rodzinnym, 
- umożliwienie dzieciom 
powrotu do rodziny naturalnej 
poprzez współpracę z gminami 
w zakresie udzielenia wsparcia 
rodzicom dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej, 
- umożliwienie dzieciom 
wychowania się w rodzinie 
adopcyjnej, 
- integracja ze środowiskiem 
usamodzielnianych 
wychowanków pieczy 
zastępczej, 
- doskonalenie umiejętności  
i kompetencji zawodowych 
kadry zajmującej się pracą  
z rodziną i dzieckiem 
 

01.12.2017- 
30.11.2020 

2 082 303,34 zł 983,67 zł  - 

Aktywizacja osób 
niepełnosprawnych  

Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie  
w Złotoryi  

Szkolenia osób 
niepełnosprawnych, remont 
wtz-u 

01.05.2018-
30.04.2020 

10 760 786,96 595 291,77 zł - 
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„Zusammenarbeit und 
Austausch von Ideen, 
Methoden und Praktiken in der 
Behindertenhilfe in 
Mitteleuropa” Projekt 
realziowany w ramach program 
Erasmus+ 

Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie  
w Złotoryi  

Podniesienie kwalifikacji  
i przygotowanie do pracy osób 
niepełnosprawnych 

wrzesień 
2018-

czerwiec 2020 
ok. 20 000 euro 30 173,44 zł - 

POWERSE Hiszpania 
Zespół Szkół 
Zawodowych  

w Złotoryi 

Staż zagraniczny dla grup 
młodzieżowych  

2018 624,00 zł 623,68 zł  

FRSE Irlandia 
Zespół Szkół 
Zawodowych  

w Złotoryi 

Staż zagraniczny dla grup 
młodzieżowych  

2018 201 916,00 zł 201 404,80 zł  

Program „Za życiem” Specjalny 
Ośrodek 
Szkolno-

Wychowawczy  
w Złotoryi 

Kompleksowe wsparcie dla 
rodzin. Przygotowanie  
i utrzymanie miejsc w bursach 
lub internatach dla uczennic  
w ciąży 

2018 109 200,00 zł 43 369,70 zł 
Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 

„Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 
w powiecie  złotoryjskim (III)”  

Powiatowy Urząd 
Pracy w Złotoryi 

Aktywizacja osób 
bezrobotnych do 29 roku życia 

2018 1 891 398,00 zł  1 769 974,29 zł 
Program POWER 

Współfinansowany  
z EFS 

Zwiększenie możliwości 
zatrudnienia osób powyżej 30 
roku życia, które znajdują się 
w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy w powiecie złotoryjskim  

Powiatowy Urząd 
Pracy w Złotoryi 

Aktywizacja osób powyżej 30 
roku życia znajdujących się 
w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy 

2018 1 687 552,00 zł 1 640 504,87 zł 

Program RPO 
Woj. Dolnośląskiego 
Współfinansowany  

z EFS 

Program staży w placówkach 
Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa  

Powiatowy Urząd 
Pracy w Złotoryi 

Staż w placówkach Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa 

2018 24 000,00 zł 21 377,38 zł 
Środki z Funduszu 

Pracy z rezerwy 
Ministra 

Program aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych 
w regionach wysokiego 
bezrobocia oraz na terenach 
rewitalizowanych, a także 
realizowanych w ramach 

Powiatowy Urząd 
Pracy w Złotoryi 

Aktywizacja zawodowa 
bezrobotnych w regionach 
wysokiego bezrobocia oraz na 
terenach rewitalizowanych 

2018 698 100,00 zł 689 046,94 zł 
Środki z Funduszu 

Pracy z rezerwy 
Ministra 
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Narodowego Programu 
Mieszkaniowego Mieszkanie 
Plus 
Program aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych 
powyżej 45 roku życia  

Powiatowy Urząd 
Pracy w Złotoryi 

Aktywizacja osób 
bezrobotnych powyżej 45 roku 
życia 

2018 322 200,00 zł 222 127,34 zł 
Środki z Funduszu 

Pracy z rezerwy 
Ministra 

Program aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych 
zamieszkujących na wsi  

Powiatowy Urząd 
Pracy w Złotoryi 

Aktywizacja osób 
bezrobotnych zamieszkujących 
na wsi 

2018 200 400,00 zł 179 841,48 zł 
Środki z Funduszu 

Pracy z rezerwy 
Ministra 

Program aktywizacji 
zawodowej długotrwale 
bezrobotnych  

Powiatowy Urząd 
Pracy w Złotoryi 

Aktywizacja osób 
bezrobotnych 

2018 178 000,00 zł 159 976,53 zł 
Środki z Funduszu 

Pracy z rezerwy 
Ministra 

Projekt dotyczący kształcenia 
ustawicznego pracowników 
i pracodawców  

Powiatowy Urząd 
Pracy w Złotoryi 

Aktywizacja osób długotrwale 
bezrobotnych 

2018 209 800,00 zł 209 747,32 zł 
Środki Krajowego 

Funduszu 
Szkoleniowego 

Zadania realizowane na 
podstawie art. 150 f ustawy – 
refundacja części kosztów 
poniesionych na 
wynagrodzenia, nagrody oraz 
składki na ubezpieczenie 
społeczne skierowanych 
bezrobotnych do 30 roku życia 

Powiatowy Urząd 
Pracy w Złotoryi 

Aktywizacja osób 
bezrobotnych do 30 roku życia 

2018 1 317 900,00 zł 1 275 461,09 zł 
Środki z Funduszu 

Pracy 

Aktywny Samorząd 

Starostwo 
Powiatowe 
w Złotoryi 

Wyeliminowanie lub 
zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo 
osoby niepełnosprawnej 
w życiu społecznym 
i zawodowym 

2018-2019 139 434,43 zł 138 697,11 zł - 

„Platforma Elektronicznych 
Usług Geodezyjnych – PEUG” 

Starostwo 
Powiatowe  
w Złotoryi 

Modernizacja i rozbudowa 
systemów teleinformatycznych 
do świadczenia 
e-usług wraz z pozyskaniem 
danych, w celu usprawnienia 
procesu inwestycyjnego, 
a także podniesienia 
efektywności działań służących 

 
2017-2018 

 
1 277 442,51 zł 

 
1 218 053,13 zł 

 
- 
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opracowaniu skutecznych 
strategii rozwoju powiatów 
Województwa Dolnośląskiego. 
Podniesienie konkurencyjności 
regionu przez modernizację 
zasobów geodezyjno-
kartograficznych Powiatów 
Województwa Dolnośląskiego, 
ukierunkowaną na podniesienie 
ilości i jakości świadczeń e-
usług przez administrację 
publiczną oraz podwyższenie 
kompetencji pracowników 23 
powiatów w zakresie 
stosowania nowoczesnych 
rozwiązań IT w procesie 
świadczenia tych usług 

„Scalanie gruntów wsi Prusice  
i części wsi Rokitnica, gmina 
Złotoryja, powiat złotoryjski” 

Starostwo 
Powiatowe  
w Złotoryi 

Poprawa warunków 
gospodarowania na obszarze 
scalania poprzez racjonalne 
ukształtowanie rozłogu 
gruntów  i stworzenie 
funkcjonalnej sieci dróg 
dojazdowych do gruntów 
rolnych i leśnych oraz poprawa 
walorów krajobrazowych  

31.08. 2016 – 
25. 01.2020 

10 316 485,84 
zł 

782 878,89 zł 
- 
 

 
 


