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Szanowni Państwo,  

 

niniejszym przedkładam Raport o Stanie Powiatu Zgorzeleckiego za rok 2021, 

który stanowi podsumowanie pracy Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego 

w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące realizacji zadań publicznych 

należących do kompetencji powiatu. 

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim samorządowcom 

zatrudnionym w strukturach powiatu – pracownikom Starostwa Powiatowego 

w Zgorzelcu, dyrektorom i kierownikom wydziałów, dyrektorom i kierownikom 

jednostek organizacyjnych powiatu ale również kierownikom służb, inspekcji 

i straży wchodzącym w skład całego aparatu administracji zespolonej - za 

realizację podejmowanych działań, za trud i zaangażowanie.  

To dzięki ich wysiłkom i ciężkiej pracy realizacja wszystkich wyznaczonych 

przez ustawodawcę, Radę i Zarząd Powiatu celów, przybrała możliwy do 

zrealizowania wymiar, co przełożyło się na dalszy, szeroko pojęty rozwój naszego 

powiatu.  

Mam nadzieję, że przedmiotowy dokument będzie stanowił klarowny obraz 

podejmowanych i zrealizowanych inicjatyw, i będzie zachętą do wspólnej debaty 

nad efektami poczynionych w 2021 roku prac, co w konsekwencji przyczyni się do 

spojrzenia w przyszłość i wyznaczenia nowych kierunków działań. 
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Wstęp_______________________________________ 

Mając na względzie dyspozycję ustawodawcy zawartą w ustawie z dnia 11 stycznia 

2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 130 ze zm.),  niniejszym przedkłada się roczny „Raport o stanie Powiatu Zgorzeleckiego” 

za kolejny tj. 2021 rok kalendarzowy.  

W przedmiotowym dokumencie zawarto szczegółowy opis działań podejmowanych                     

z ramienia Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego, a w szczególności omówiono tematykę 

realizowanych w trakcie roku polityk, programów i strategii oraz sposobu realizacji uchwał 

podjętych przez Radę Powiatu Zgorzeleckiego. Zgodnie z regulacją ustawową, treść raportu 

została przedłożona Radzie Powiatu w terminie do dnia 31 maja1 i stanowić będzie podstawę 

do udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego. 

Niniejszy dokumenty to już czwarte tego typu opracowanie obecnie trwającej  kadencji, 

mające na celu skuteczne zobrazowanie całokształtu kluczowych działań wpisujących się 

w realizację ustawowych zadań. Wzorem lat ubiegłych, niniejszy dokument podzielony został 

na cztery zasadnicze części: pierwszą - ogólną określającą zadania powiatu, jak również 

informacje na temat jego władz. Część drugą - obrazującą obszary działalności pozostające 

w korelacji z priorytetowymi działaniami Zarządu Powiatu.  

Przedostatnia część raportu poświęcona jest strategiom i programom uchwalonym 

przez Radę Powiatu Zgorzeleckiego, konsekwentnie realizowanym przez aparat administracji                    

w trakcie 2021 roku. W ostatniej części dokumentu ujęto zestawienie wszystkich uchwał rady 

i zarządu wraz z informacją o sposobie ich realizacji.  

Całość zapisów niniejszego dokumentu stanowić będzie podstawę do oceny działalności 

organu wykonawczego samorządu powiatowego ale również poprzez zagwarantowaną 

możliwość udziału mieszkańców powiatu w debacie, stworzy realne warunki w procesie 

kontrolowania organów publicznych. 

W przedmiotowym opracowaniu w niewielkim zakresie odniesiono się do niezwykle 

istotnego obszaru finansów powiatu, które są przedmiotem głębszych rozważań w ramach 

odrębnego dokumentu, tj. „Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2021”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 528). 
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CZĘŚĆ I – OGÓLNA____________________________________________ 

Zadania powiatu    

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, organami powiatu są: 

rada powiatu oraz zarząd powiatu. Zarząd Powiatu wykonuje zdania powiatu przy pomocy 

starostwa powiatowego oraz szesnastu jednostek organizacyjnych powiatu zgorzeleckiego.   

Jak wynika z treści art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, do 

zakresu działań samorządu powiatowego należą zadania o charakterze ponadgminnym, które 

można ująć w pięć zasadniczych grup tematycznych wskazanych na poniższym wykresie: 

WYKRES NR 1: ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU POWIATOWEGO 

 

Do kompetencji powiatu należy również szereg zadań wynikających z ustaw szczególnych, 

takich jak: działania realizowane przez administrację zespoloną, tj. inspekcje, służby i straże, 

w tym komendę powiatową policji, komendę powiatową państwowej straży pożarnej, inspekcję 

sanitarną, weterynaryjną i nadzór budowlany. Do zadań należy również przeprowadzanie 

kwalifikacji wojskowej i zapobieganie kryzysom wynikającym z zagrożeń pożarowych, 

powodziowych i zagrożeń życia i zdrowia ludzi, oraz środowiska a także prowadzenie punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej.  

Wszystkie powyższe zadania, jak również inne o charakterze prorozwojowym, zostały 

określone w Strategii Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego obowiązującej do 2022 r. oraz innych 

programach przyjętych do realizacji przez Radę Powiatu Zgorzeleckiego.  

 

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

nadzór budowlany

porządek publiczny i 
bezpieczeństwo obywateli –

obronność, ochrona 
przeciwpożarowa, ochrona 

przeciwpowodziowa, 
zapobieganie sytuacjom 

nadzwyczajnym zagrożenia 
życia i zdrowia ludzi

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

administracyjnych, architektury

infrastruktura społeczna –
edukacja publiczna, promocja 

i ochrona zdrowia, opieka 
społeczna, pomoc społeczna, 

kultura, kultura fizyczna i 
turystyka

działalność na rzecz 
mieszkańców –

przeciwdziałanie bezrobociu 
oraz aktywizacja lokalnego 
rynku pracy, ochrona praw 

konsumenta, wspieranie osób 
niepełnosprawnych, polityka 
prorodzinna, ochrona dóbr 
kultury, promocja powiatu, 
współpraca z organizacjami 

pozarządowymi 
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Władze powiatu  

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym organami powiatu są: rada powiatu 
oraz zarząd powiatu. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym, w skład którego 
wchodzi 21 radnych. Natomiast organem wykonawczym powiatu jest zarząd powiatu.  
W omawianym roku sprawozdawczym Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego funkcjonał 

w następującym składzie:  

− Artur Bieliński – Przewodniczący Zarządu,  
− Mirosław Fiedorowicz – Wicestarosta, 

− etatowy członek zarządu: Ireneusz Owsik, 

− członkowie zarządu: Krystyna Radzięta, Mirosław Celuch.  

W skład Rady Powiatu Zgorzeleckiego VI kadencji przypadającej na lata 2018-2023 wchodzą: 
1. Małgorzata Sokołowska – Przewodnicząca Rady 
2. Marian Matyjasik – Wiceprzewodniczący Rady 
3. Szymon Mikołajczyk – Wiceprzewodniczący Rady 
4. Adam Balcer 
5. Artur Bieliński 
6. Artur Bohdanowicz 
7. Mirosław Celuch 
8. Ilona Curyło-Dziuba 
9. Ryszard Droszcz 
10. Mirosław Fiedorowicz 
11. Natasza Hładuń 
12. Marek Kurzyński 
13. Krzysztof Mazurek 
14. Wioleta Popęda 
15. Krystyna Radzięta 
16. Wiktoria Rataj 
17. Artur Sienkiewicz 
18. Iwona Szatkowska 
19. Artur Tokarczyk 
20. Andrzej Weychan 
21. Anna Wierzbicka-Zawada 

Spośród wyżej wymienionych radnych powołano następujące komisje stałe: 
  
Komisja Rewizyjna: 
Marek Kurzyński – Przewodniczący Komisji 
Andrzej Weychan – Z-ca Przewodniczącego Komisji 
Artur Bohdanowicz – Sekretarz 
Adam Balcer 
Ilona Curyło-Dziuba 
Natasza Hładuń 
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Ochrony Środowiska: 
Szymon Mikołajczyk – Przewodniczący Komisji 
Mirosław Fiedorowicz – Z-ca Przewodniczącego Komisji 
Mirosław Celuch 
Artur Sienkiewicz 
Małgorzata Sokołowska 
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Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji: 
Andrzej Weychan – Przewodniczący Komisji 
Ryszard Droszcz – Z-ca Przewodniczącego Komisji 
Adam Balcer 
Artur Bieliński 
Mirosław Celuch 
Marian Matyjasik 
Wiktoria Rataj 
Iwona Szatkowska 
Artur Tokarczyk 
 
Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Praw Konsumenta: 
Natasza Hładuń – Przewodnicząca Komisji 
Ilona Curyło-Dziuba – Z-ca Przewodniczącej Komisji 
Artur Bieliński 
Mirosław Fiedorowicz 
Marek Kurzyński 
Krzysztof Mazurek 
Wioleta Popęda 
Krystyna Radzięta 
Artur Tokarczyk 
Anna Wierzbicka-Zawada 
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 
Ryszard Droszcz – Przewodniczący Komisji 
Andrzej Weychan – Z-ca Przewodniczącego Komisji 
Adam Balcer 
Natasza Hładuń 
Wioleta Popęda  
 
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu  
Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu Starostwa 

Powiatowego w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8 i 8a.  

W skład Urzędu wchodzi również filia Wydziału Komunikacji mająca swoją siedzibę w mieście 

Bogatynia. Na dzień 31.12.2021 r. w Urzędzie zadania wynikające z art. 4 ustawy 

o samorządzie powiatowym, jak również z wielu innych ustaw szczególnych realizowało 

faktycznie 125 pracowników. 

W roku 2021 do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu wpłynęło 42 468 pism przychodzących 

(dla porównania w roku 2020 – 39 152), natomiast liczba korespondencji wysłanej wyniosła 

21 220 (w roku 2020 – 19 778). W roku raportowanym zauważono zdecydowany wzrost 

w załatwianiu spraw za pośrednictwem poczty elektronicznej – EPUAP. Tylko w 2021 roku do 

Urzędu tą drogą wpłynęło 4 447 pism (dla porównania w 2020 r. – 1 817, a w 2019 r. – 581), 

a wysłano 3 786 (dla porównania w 2020 r. -  2 739,  a w 2019 r. – 266). Powodem wzrostu 

takiego obiegu dokumentów były uregulowania prawne, które konsekwentnie wpływają na 

aparat administracyjny w stosowaniu elektronicznego obiegu dokumentów. Bez wątpienia 

decydujący wpływ na wzrost ilości dokumentów, które wpłynęły do Urzędu tą drogą miała 

epidemia wywołana przez Sars-CoV-2.  
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Zdjęcie: Budynek nr 8A urzędu Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. 

Jednostki organizacyjne powiatu  

Na dzień 31.12.2021 roku Powiat posiadał 16 niżej wymienionych jednostek organizacyjnych.  

1. Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu,  

2. Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni,  

3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu,  

4. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu,  

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu,  

6. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu,  

7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgorzelcu,  

8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bogatyni, 

9. Dom Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie - Zdroju, 

10. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych                                         

i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Opolnie - Zdroju,  

11. Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu,  

12. Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu,  

13. Powiatowy Ośrodek Wsparcia Typu A w Zgorzelcu,  

14. Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej                           

w Zgorzelcu, 

15. Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu,  

16. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu.  

 
 
 
 

http://www.lo.zgorzelec.org/
http://zspemilka.pl/
http://soswzgorzelec.eu/index.php?lang=pl
http://www.moskorczakzgorzelec.pl/zobacz-nas
http://poradniazgorzelec.szkolnastrona.pl/p,3,kontakt
http://www.poradniabogatynia.pl/
http://dpsjedrek.pl/#_blank
http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/powiatowe-osrodki-wsparcia
http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/powiatowe-osrodki-wsparcia
http://www.dps-jutrzenka-zgorzelec.pl/
http://www.ostojadps.pl/
http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/powiatowe-osrodki-wsparcia
http://zgorzelec.praca.gov.pl/
http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/
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Zatrudnienie w 2021 r. w jednostkach organizacyjnych powiatu zgorzeleckiego przedstawiało 

się następująco:  

− w jednostkach działających w zakresie oświaty: 

  
TABELA NR 1. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH 

ORGANIZACYJNYCH POWIATU ZGORZELECKIEGO NA DZIEŃ 30.09.2021 R. 

Lp. 
Nazwa 
szkoły/placówki 

Kadra pedagogiczna Administracja Obsługa 

R
a

z
e

m
 l

ic
z
b

a
 

p
ra

c
o

w
n

ik
ó

w
 

R
a

z
e

m
 l

ic
z
b

a
 

e
ta

tó
w

 

Liczba 
pracow-
ników 

Liczba 
etatów 

Liczba 
pracow-
ników 

Liczba 
etatów 

Liczba 
pracow-
ników  

Liczba 
etatów 

1 

Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Braci 
Śniadeckich 
w Zgorzelcu 

34 30,95 6 5,25 9 8,5 

 
 

49 

 
 

44,7 

2 
Zespół Szkół 
Zawodowych 
w Bogatyni 

38 32,22 4 3,75 6 5,88 
 

48 
 

41,85 

3 

Zespół Szkół 
Zawodowych 
i Licealnych 
w Zgorzelcu 

                    
     62 

           
58,4 

                 
6 

              
6 

       13 
     
12,75 

 
    
   81 

 
 

77,15 

4 

Zespół Szkół 
Ponadpodstawo-
wych 
w Zgorzelcu 

 
91 

 
87,87 

 
10 

 
9,3 

 
20 

 
20 

 
 

  121 

 
 

117,17 

Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy  
w Zgorzelcu 

24 5,33 3 2 1 0,25 
 

28 
 

7,58 

5 

Młodzieżowy 

Ośrodek Socjoterapii 
im. Janusza 
Korczaka  
w Zgorzelcu 

38 30,17 4 3,75 2 1,5 

 

 
44 

 

 
35,42 

6 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-
Wychowawczy  
im. Marii 
Grzegorzewskiej  
w Zgorzelcu 

 
77 

 
72,17 

 
8 

 
7 

 
19 

 
15 

 
 
 

104 

 
 
 

94,17 

7 

Poradnia 
Psychologiczno -
Pedagogiczna  
w Zgorzelcu 

 
18 

 
17,25 

 
5 

 
4 

 
1 

 
0,75 

 
 

24 

 
 

22 

8 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna  
w Bogatyni 

 
15 

 
11,5 

 
4 

 
2 

 
2 

 
0,75 

 
 

21 

 
 

14,25 

Razem 397 345,86 50 43,05 73 65,38 520 454,29 
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− w jednostkach działających w zakresie pomocy społecznej: 
 
TABELA NR 2: STRUKTURA ZATRUDNIENIA W JEDNOSTKACH DZIAŁAJĄCYCH 
W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA DZIEŃ 31.12.2021 R. NA PODSTAWIE UMOWY 
O PRACĘ 

Lp. Nazwa 
 placówki 

Pracownicy 
administracji 

Pracownicy 
obsługi 

  

Pracownicy 
Zespołów 
Terapeu- 
tyczno – 
Opiekuń-
czych/ 
Pracownicy 
Socjalni* 

 

Koordyna
-torzy 
Rodzinnej 
Pieczy 
Zastęp-
czej  

RAZEM 
L
ic

z
b

a
 

p
ra

c
o

w
n

ik
ó

w
 

L
ic

z
b

a
 

e
ta

tó
w

 

L
ic

z
b

a
 

p
ra

c
o

w
n

ik
ó

w
 

L
ic

z
b

a
 

e
ta

tó
w

 

L
ic

z
b

a
 

p
ra

c
o

w
n

ik
ó

w
 

L
ic

z
b

a
 

e
ta

tó
w

 

L
ic

z
b

a
 

p
ra

c
o

w
n

ik
ó

w
 

L
ic

z
b

a
 

e
ta

tó
w

 

L
ic

z
b

a
 

p
ra

c
o

w
n

ik
ó

w
 

L
ic

z
b

a
 

e
ta
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1. DPS 
„Ostoja” 
w Zgorzelcu 

 
6 

 
6 

 
11 

 
10,5 

 
31 

 
29,375 

 
- 

 
- 

 
48 

 
45,875 

2.  POW Typu 
A  
w Zgorzelcu 

 
4 

 
0,75 

 
- 

 
- 

 
3 

 
2,25 

 
- 

 
- 

 
7 

 
3 

3. POW  
w Opolnie -
Zdroju 

 
3 

 
0,38 

 
- 

 
- 

 
4 

 
3,5 

 
- 

 
- 

 
7 

 
3,88 

4.  DPS 
„Jędrek”  
w Opolnie -
Zdroju 

 
5 

 
4,5 

 
11 

 
10,125 

 
42 

 
41 

 
- 

 
- 

 
58 

 
55,625 

5.  DPS 
„Jutrzenka” 
w Zgorzelcu 

 
9 

 
9 

 
15 

 
14 

 
59 

 
57,38 

 
- 

 
- 

 
83 

 
80,38 

6.  PCPR 
w Zgorzelcu 
 

 
17 

 
17 

 
4 

 
3,5 

 
7 

 
6,25 

 
11 

 
11 

 
39 

 
37,75 

*- w przypadku PCPR w Zgorzelcu, nazwę tabeli należy rozumieć jako Pracownicy Socjalni. 

− w Wielospecjalistycznym Szpitalu – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Zgorzelcu: 
 

TABELA NR 3: STRUKTURA ZATRUDNIENIA W WS-SP ZOZ W ZGORZELCU NA DZIEŃ 
31.12.2021 
 

Lp. Grupa zatrudnionych Liczba osób 
zatrudnionych 
na umowie o 

pracę 

Liczba 
etatów 

(umowy o 
pracę) 

Liczba osób na 
umowach 

cywilnoprawnych 
i zleceniach 

Liczba 
zatrudnionych 

razem 
(3+5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Lekarze ogółem 
 

46 43,6 177 223 

2. Pracownicy inni 
 z wyższym 
wykształceniem 

161 156,1 82 243 
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3. Pielęgniarki i położne 279 273,1 139 418 

4. Personel średni 
pozostały 

142 139 31 173 

5.  Personel niższy 
 

111 109,8 1 112 

6.  Obsługa 104 101 8 112 

7. Pracownicy 
administracyjni  

64 62,3 3 64 

 Razem 907 884,9 441 1348 

 

− w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu:  

TABELA NR 4. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W PUP W ZGORZELCU NA DZIEŃ 31.12.2021 R. 

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

Lp. Grupa zatrudnionych Liczba osób 
zatrudnionych  

Liczba etatów  

1 2 3 4 

1. Pracownicy administracji 44 44 

2. Pracownicy obsługi 3 2,06 

 Razem 47 46,06 

 

CZĘŚĆ II – OBSZARY DZIAŁALNOŚCI_____________________ 

Finanse powiatu  

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021 r. stanowi kwotę 123 732 862,89 zł, 

natomiast wydatki wykonano na kwotę 119 566 287,37 zł, co daje nadwyżkę budżetu na 

poziomie 4 166 575,52 zł.  

W 2021 r. jednostki budżetowe Powiatu Zgorzeleckiego wygenerowały ogółem dochody 

własne w wysokości 22 359 883,47 zł, co stanowiło 18,07% wykonanych dochodów ogółem. 

Pozostałą część dochodów stanowiły wpływy uzyskane z udziałów w podatku dochodowym  

od osób fizycznych i prawnych, dotacji celowych z budżetu państwa, środków od innych 

jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych, subwencji ogólnej (w tym 

uzupełnienie subwencji ogólnej), dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych 

z realizacją zadań finansowanych bądź współfinansowanych ze środków budżetu Unii 

Europejskiej. 
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WYKRES NR 2: PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2021 R.

 

 

WYKRES NR 3: DOCHODY I WYDATKI POWIATU ZGORZELECKIEGO NA LATA 2019-2021 

 

Powiat w roku 2021 otrzymał środki finansowe w łącznej wysokości 3 267 000,51 zł z tytułu 

dotacji i środków na finansowanie wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadań z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego: 

dochody bieżące w wysokości 1 211 967,32 zł, a dochody majątkowe w wysokości  

2 055 033,19 zł.  

 

W roku 2021 dokonano spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów 

na łączną kwotę 2 027 622,45 zł. Dług powiatu na koniec 2021 r. wyniósł 11 909 014,72 zł. 

Ponadto w celu obsługi powyższego zadłużenia, powiat w roku 2021 poniósł wydatki w łącznej 

wysokości 269 207,03 zł i były one niższe od planu o kwotę 40 792,97 zł.  

W roku 2021 odnotowano zwiększone w stosunku do roku 2020 wpływy podatków zarówno 

od osób fizycznych jak i prawnych, co przedstawia poniższa tabela: 

Subwencje
Dotacje i środki od

innych j.s.t. oraz
funduszy celowych

Udziały w podatku Dochody własne

Plan 44 650 279,00 30 667 501,94 27 425 485,00 26 645 838,71

Wykonanie 44 650 279,00 27 020 633,05 29 702 067,37 22 359 883,47

0,00
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TABELA NR 5: WPŁYWY Z PODATKÓW DOCHODOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 

I PRAWNYCH 

  Wpływy  2020 2021 

Udział w podatku dochodowym 
od osób fizycznych 

24 045 677,00 zł 26 438 939,00 zł 

Udział w podatku dochodowym 
od osób prawnych 

1 080 176,32 zł 3 263 128,37 zł 

Dochody własne 19 789 357,70 zł 22 359 883,47 zł 

Razem 44 915 211,02 zł 52 061 950,84 zł 

 

 

OŚWIATA 

W roku 2021 na realizację zadań w zakresie zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki, 

w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, zakładania i prowadzenia publicznych 

szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych, organ prowadzący otrzymał 

subwencję ogólną2 na kwotę 37 850 684,00 zł. Pozostałe dochody jednostek oświatowych jak 

i strukturę ich wydatków obrazuje tabela poniżej: 

TABELA 6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OŚWIATY 

 

W roku 2021 zadania edukacyjne realizowała kadra pedagogiczna. Według stanu na dzień 

30.09.2021 r. w placówkach oświatowych zatrudnionych było 397 nauczycieli (345,86 etatów), 

z czego zdecydowaną większość, bo 272 osoby stanowili nauczyciele dyplomowani, nauczyciele 

mianowani stanowili: 75 osób, kontraktowi: 38 osób, stażyści 7 osób, a nauczyciele bez stopnia 

awansu zawodowego: 5 osób. Realizacja zadań edukacyjnych w poszczególnych placówkach 

przedstawiała się następująco: 

 

 
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Lp. Rodzaj środków finansowych: Rok 2021 

1. Część oświatowa subwencji ogólnej: 
w tym środki z 0,4% rezerwy oświatowej, co stanowi: 

38 134 532,00 zł 
     283 848,00 zł 

2. Dochody placówek oświatowych i środki zewnętrzne   2 227 333,00 zł 

3. Różnica między dochodami, a wydatkami            (-)5 568 986,00 zł 

4. Wydatki bieżące 
w tym: 
- wydatki osobowe 
- wydatki rzeczowe 
- dotacje dla szkół niepublicznych 

44 895 126,00 zł 
 

36 267 272,00 zł 
 5 799 070,00 zł 
 2 828 784,00 zł 

5. Wydatki inwestycyjne - 

6. Wydatki na projekty unijne 1 035 725,00 zł 
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TABELA NR 7. KADRA PEDAGOGICZNA WG STOPNIA AWANSU    

 

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2021 zabezpieczono środki finansowe w kwocie 

211 205,00 zł, tj. wyższej niż w roku 2020 o kwotę 17 124,00 zł. W podległych jednostkach 

przeprowadzono szkolenia rad pedagogicznych, natomiast indywidualną formę dokształcania 

podjęło 35 nauczycieli. Kształcenie w okresie epidemii realizowano w trybie kształcenia na 

odległość. Z uwagi na stan epidemiczny nie udało się efektywnie wykorzystać zaplanowanych 

środków. Wykorzystano na ten cel kwotę 53 242,29 zł. Ponadto należy zaznaczyć, że 

nauczyciele przedmiotów zawodowych uczestniczyli w nieodpłatnych stażach w ramach 

realizowanych projektów unijnych. 

W roku 2021 odnotowano kolejny w stosunku do roku poprzedniego, wzrost kosztu utrzymania 

ucznia/wychowanka w poszczególnych szkołach lub placówkach. Największy wpływ na koszty 

utrzymania ucznia lub wychowanka miała struktura wydatków ponoszonych na wynagrodzenia 

osobowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. 

Wskutek regulacji płacowej, która weszła w życie od 1 września 2020 r. podwyższającej 

wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, nastąpiło 

zwiększenie wydatków osobowych ponoszonych w jednostkach oświatowych w roku 2021. 

Ponadto wzrost minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, spowodował 

wzrost pozostałych składników płacowych takich jak: dodatki trudnościowe, funkcyjne, za 

wysługę lat, pochodne od płac naliczone od pracownika i pracodawcy, nagrody jubileuszowe 

oraz odprawy emerytalne.  

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wzrost wydatków osobowych była konieczność 

wdrożenia podwyżek płac dla pracowników niepedagogicznych wynikająca ze wzrostu w roku 

2021 minimalnego wynagrodzenia za pracę z poziomu 2 600,00 zł do 2 800,00 zł 

Lp. Nazwa szkoły/placówki 
Bez  

stopnia 
Sta-
żysta 

Kontrak-
towy 

Miano-
wany 

Dyplomo-
wany 

 Razem  

1 
Liceum Ogólnokształcące im. 
Braci Śniadeckich w Zgorzelcu 

0 0 3 3 28 34 

2 
Zespół Szkół Zawodowych 
w Bogatyni 

3 0 2 11 22 38 

3 
Zespół Szkół Zawodowych 
i Licealnych  w Zgorzelcu 

1 0 3 12 46 62 

4 

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych 
w Zgorzelcu 

1 6 7 11 66 91 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 
w Zgorzelcu 

0 0 1 2 21 24 

5 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu 

0 0 2 10 26 38 

6 
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. Marii 
Grzegorzewskiej w Zgorzelcu 

0 1 14 17 45 77 

7 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Bogatyni 

0 0 3 4 8 15 

8 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w  Zgorzelcu 

0 0 3 5 10 18 

Razem 5 7 38 75 272 397 
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regulowanego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.09.2020 r. Roczny skutek wdrożenia 

zmian wyniósł ok. 320 476,00 zł. 

Wyższe koszty osobowe spowodowały wzrost kosztów utrzymania ucznia lub wychowanka 

w szkołach i placówkach oświatowych. Największy wzrost w porównaniu do roku 2020, 

dotyczył kształcenia specjalnego prowadzonego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Zgorzelcu oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 

im. J. Korczaka w Zgorzelcu. Charakterystyka tej pracy oraz nowa regulacja płacowa wymusiła 

konieczność zwiększenia dodatków trudnościowych, utworzenia oddziałów dla wychowanków 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zatrudnienia dodatkowych opiekunów do 

uczestnictwa w realizowanych zajęciach. 

Na uwagę zasługuje również omówienie wysokiego kosztu utrzymania ucznia w Zespole Szkół 

Zawodowych w Bogatyni, który związany był z koniecznością utrzymania oferty kształcenia 

w zawodach dla Miasta i Gminy Bogatynia. Mała ilość uczniów spowodowała konieczność 

podziału oddziałów na dwa kierunki kształcenia. 

TABELA 8. ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA UCZNIA LUB WYCHOWANKA 

W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

Lp. Nazwa szkoły lub placówki: Rok 2020 Rok 2021 % wzrostu  
 

1. Liceum Ogólnokształcące  
im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu 

826,00 zł 909,00 zł 10,05% 

2. Zespół Szkół Zawodowych 
w Bogatyni 

888,00 zł        1 167,00 zł 31,42% 

3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
w Zgorzelcu 

901,00 zł 900,00 zł - 

4. Zespół Szkół Zawodowych 
i Licealnych w Zgorzelcu 

892,00 zł 995,00 zł 11,55% 

5. Szkoła Podstawowa Specjalna 
w SOSW im. M. Grzegorzewskiej 
 w Zgorzelcu 

2 552,00 zł         3 737,00 zł 46,43% 

6. Szkoła Podstawowa Specjalna 
w MOS im. J. Korczaka w Zgorzelcu 

     1 073,00 zł         1 131,00 zł 5,41% 

7. Szkoła Zawodowa Specjalna 
w SOSW im. M. Grzegorzewskiej 
w Zgorzelcu 

2 606,00 zł 3 289,00 zł 26,21% 

8. Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy im. M. 
Grzegorzewskiej w Zgorzelcu 

5 680,00 zł 7 337,00 zł 29,17% 

9. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  
im. J. Korczaka w Zgorzelcu 

4 787,00 zł 5 279,00 zł 10,28% 

 

Niezależnie od powyższego, Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego monitoruje koszty utrzymania 

ucznia/wychowanka w szkołach i placówkach oraz podejmuje działania w celu optymalizacji 

wydatków. Głównym działaniem jest realizacja standaryzacji zatrudnienia polegająca na 

wdrożeniu przez firmę Vulcan bonu organizacyjnego, który dookreśla limity i ilości etatów 

pedagogicznych oraz administracyjno – obsługowych wynikających z ilości uczniów w szkole. 

Standardy opracowane są zgodnie z podstawą kształcenia w poszczególnych typach szkół, 

zawodach i dostosowywane są corocznie w arkuszu organizacyjnym szkoły/placówki.  

W roku 2021 wdrożono ponadto program minimalizacji kosztów utrzymania wychowanka 

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. J. Korczaka w Zgorzelcu poprzez wprowadzenie 

zasad dotyczących funkcjonowania placówki zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 
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opracowywanym corocznie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Od dnia 1 września 2021 r., 

MOS im. J. Korczaka w Zgorzelcu stał się placówką feryjną. Efekty będą widoczne w roku 2022. 

Dążąc do optymalizacji kosztów utrzymania obiektów, podejmowane były modernizacje m.in.: 

montaż czujników w częściach wspólnych obiektów, prace projektowe nad wdrożeniem 

systemu fotowoltaicznego w jednostkach oświatowych, przystąpienie do Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, szerokopasmowego, bezpłatnego 

i bezpiecznego Internetu oraz adaptacja budynku na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno–

Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Zgorzelcu. 

Z dniem 1 września 2021 r. w szkołach ponadpodstawowych naukę rozpoczęło łącznie 641 

uczniów. Szczegółowy podział obrazuje wykres nr 4. 

WYKRES 4. LICZBA UCZNIÓW W KLASACH PIERWSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ 

W DANEJ SZKOLE NA  DZIEŃ 30.09.2019 r., 30.09.2020 r. i 30.09.2021 r. 

 

W związku z rozpoczętą w 2019 roku reformą oświaty, liczba przyjętych uczniów w ubiegłych 

latach miała tendencję zniżkową. Rok szkolny 2021/2022 był ostatnim rokiem z tak niską liczbą 

uczniów kończących szkołę podstawową. W kolejnych latach obserwować będziemy wzrost 

w naborze do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.  

Powiat Zgorzelecki prowadzi szkoły ponadpodstawowe w dwóch miastach, tj. w Bogatyni 

i Zgorzelcu. Oferta kształcenia w powiecie opracowana jest zgodnie z potrzebami społeczności 

lokalnej. W szkołach ponadpodstawowych nie ma rejonizacji i uczniowie mogą dokonywać 

dowolnego wyboru szkoły. Aby ten wybór eliminował konieczność codziennych dojazdów do 

szkoły, przygotowana oferta edukacyjna daje możliwość kształcenia w „głównych” zawodach 

zarówno w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni, jak też w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Zgorzelcu oraz w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu. 

Przed opracowaniem oferty edukacyjnej w środowisku lokalnym badane jest zapotrzebowanie 

na poszczególne zawody, analizowana jest demografia, unowocześniana jest baza dydaktyczna 

oraz - co najważniejsze - zatrudniana jest kadra nauczycieli zawodowców. Działania te 

powodują, że kierunki kształcenia proponowane uczniom są atrakcyjne i przyczyniają się do 

możliwości kształcenia na wysokim poziomie, tym samym mogą mieć wpływ na pozostanie 

ucznia w miejscu zamieszkania.  
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Jest to szczególnie ważne, gdyż od kilku lat zauważalna była rotacja uczniów do szkół 

ulokowanych poza powiatem zgorzeleckim (Bolesławiec, Wrocław). Bogata oferta edukacyjna 

przedkładana absolwentom szkół podstawowych ograniczyła w sposób wyraźny zjawisko 

upływu młodzieży poza nasz powiat. 

TABELA 9. SZKOŁY I PLACÓWKI PUBLICZNE ORAZ KIERUNKI KSZTAŁCENIA 

URUCHOMIONE OD 01.09.2021 R.  

Lp. 
Nazwa 

szkoły/placówki 
Typ szkoły 

Kierunki kształcenia 
przyjęte zgodnie z uchwałą 

Kierunki 
uruchomione  

od 01.09.2021 r. 
oznaczono - X 

1 LO im. Braci 
Śniadeckich  
w Zgorzelcu 

Liceum 
oddział ogólnodostępny 
(Dyrektor w danym roku 
szkolnym dokonuje podziału na 
profile kształcenia) 

X infor. – matem. 

X geogr-hist. 

X mat-fiz. 

X pol-hist. 

X biol-chem. 

2 ZSZ w Bogatyni Technikum Technik informatyk X 

Technik hotelarstwa X 

Technik reklamy  

Technik mechatronik X 

Technik usług fryzjerskich  

Technik mechanik  

Technik elektryk  

Branżowa Szkoła  
I Stopnia 

Ślusarz X 

Mechanik pojazdów 
samochodowych 

 

Fryzjer  

Kucharz  

Sprzedawca  

Ogrodnik  

Operator obrabiarek 
skrawających 

 

Blacharz samochodowy  

Murarz-tynkarz  

Lakiernik samochodowy  

Cukiernik  

Piekarz  

Mechanik monter maszyn 
i urządzeń 

 

Elektromechanik  

Elektryk  

Monter sieci i instalacji 
sanitarnych 

 

Mechatronik  

3 ZSZiL w Zgorzelcu Liceum oddział ogólnodostępny 
(Dyrektor w danym roku 
szkolnym dokonuje podziału na 
profile kształcenia) 

X biol-chem. 

Technikum Technik ochrony środowiska X 

Technik elektronik X 

Technik informatyk X 

Technik elektryk X 

Technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 

X 

Technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej 

X 

Technik organizacji turystyki X 

4 ZSP w Zgorzelcu Liceum dla 
Dorosłych 

oddział ogólnodostępny 
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Technikum Technik hotelarstwa X 

Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

X 

Technik reklamy X 

Technik pojazdów 
samochodowych 

X 

Technik budownictwa  

Technik logistyk X 

Technik architektury krajobrazu X 

Technik robót wykończeniowych 
w budownictwie 

 

Technik ekonomista X 

Branżowa Szkoła  
I Stopnia 

Mechanik pojazdów 
samochodowych 

X 

Kucharz X 

Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych  
w budownictwie 

X 

Fryzjer X 

Kierowca mechanik  

Elektryk  

Murarz-tynkarz  

Sprzedawca  

Blacharz samochodowy  

Cukiernik  

Elektromechanik  

Piekarz  

Stolarz  

Elektronik  

Tapicer  

Operator obrabiarek 
skrawających 

 

Lakiernik samochodowy  

Krawiec  

Złotnik-jubiler  

Fotograf  

Ślusarz  

Barman  

Kelner  

Monter sieci i instalacji 
sanitarnych 

 

Monter izolacji przemysłowych  

Elektromechanik  

Mechanik-monter maszyn 
i urządzeń 

 

Magazynier-logistyk  

5 MOS im. Janusza 
Korczaka  
w Zgorzelcu 

Szkoła 
Podstawowa 

Specjalna 
oddział ogólnodostępny 

 

6 SOSW im. Marii 
Grzegorzewskiej  
w Zgorzelcu 

Szkoła 
Podstawowa 

Specjalna 
oddział ogólnodostępny 

 

Szkoła 
Przysposabiająca 

do Pracy  
oddział ogólnodostępny 

 

Branżowa Szkoła 
Specjalna I 

Stopnia 

Pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej 

 

Pracownik pomocniczy 
gastronomii 

X 

Kucharz  
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Pracownik pomocniczy ślusarza  

Ślusarz  

Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

 

 

W roku 2021 na terenie powiatu zgorzeleckiego w placówkach i szkołach niepublicznych naukę 

podjęło 687 osób, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 52 osoby. Analizując 

poniższą tabelę, widzimy postępujące zainteresowanie kierunkami ogólnokształcącymi niemal 

w każdej ze szkół. 

TABELA 10. SZKOŁY NIEPUBLICZNE 

Lp. Nazwa szkoły: Typ szkoły: Kierunki kształcenia: Łączna liczba uczniów: 

2020 2021 

1. Liceum 
Ogólnokształcące  
dla Dorosłych  
w Zgorzelcu 

liceum 
ogólnokształcące 

- 123 145 

2. Liceum 
Ogólnokształcące  
dla Dorosłych „Żak”  
w Zgorzelcu 

liceum 
ogólnokształcące   

- 123 129 

3. Liceum 
Ogólnokształcące 
COGITO z Oddziałami 
Dwujęzycznymi  
w Zgorzelcu 

liceum 
ogólnokształcące   

- 92 107 

4. Europejskie Liceum 
Ogólnokształcące  
w Zgorzelcu 

liceum 
ogólnokształcące   

- 45 58 

5. Policealna Szkoła 
Centrum Nauki i Biznesu 
„Żak” w Zgorzelcu 

szkoła policealna − technik 
administracji 

− technik informatyk 
− technik 

rachunkowości 
− technik usług 

kosmetycznych 
− opiekun w domu 

pomocy społecznej 
− technik 

bezpieczeństwa  
i higieny pracy 

− florysta 
− asystent osoby 

niepełnosprawnej 

172 179 

6. Policealna Szkoła Opieki 
Medycznej dla Dorosłych 
„Żak” w Zgorzelcu 

szkoła policealna − opiekun medyczny 33 14 

7. Prywatna Policealna 
Szkoła Awangarda  
w Zgorzelcu 

szkoła policealna − technik masażysta 
− technik 

farmaceutyczny 
− terapeuta 

zajęciowy 
− technik weterynarii 
− opiekun medyczny 
 

47 55 
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Aby rzetelnie zobrazować, które ze szkół w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 cieszyły się 

największym zainteresowaniem, dokonano porównania wyników naborów z dwóch lat 

raportowanych (tabl. 11), a następnie w tabeli nr 12 zawarto zestawienie dotyczące 

utworzonych oddziałów wraz z liczbą uczniów. 

TABELA 11. LICZBA UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW W PUBLICZNYCH W SZKOŁACH  

I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – PODZIAŁ NA LATA 2020/2021 i 2021/2022 

Lp. Nazwa szkoły/placówki 

Rok szkolny 2020/2021 Rok szkolny 2021/2022 

Liczba 
uczniów/ 

wychowanków 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów/ 

wychowanków 

Liczba 
oddziałów 

1 
Liceum Ogólnokształcące im. Braci 
Śniadeckich w Zgorzelcu 

445 18 393 16 

2 
Zespół Szkół Zawodowych 
w Bogatyni 

422 17 422 18 

3 
Zespół Szkół Zawodowych 
i Licealnych  w Zgorzelcu 

637 22 656 22 

4 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
w Zgorzelcu 

1063 39 1078 42 

LO dla Dorosłych im. Emilii Plater 18 1 0 0 

5 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. 
Janusza Korczaka w Zgorzelcu 

61 5 56 5 

Szkoła Podstawowa Specjalna 36 3 36 3 

6 

Specjalny Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej 
w Zgorzelcu 

34 5 33 5 

Szkoła Podstawowa Specjalna 97 21 99 23 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 
Pracy 

16 5 29 6 

Branżowa Szkoła Specjalna 
I Stopnia 

18 3 17 3 

Razem 2847 139 2819 143 
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TABELA 12. STATYSTYKI DOTYCZĄCE OSÓB CHĘTNYCH I PRZYJĘTYCH NA DANY ODDZIAŁ  

Nazwa szkoły/oddziału Liczba 
miejsc 

 w 
oddziale 

Liczba 
chętnych 

 z I 
preferencji 

Liczba 
rezerwacji 

Liczba 
przyjętych 

Branżowa Szkoła I Stopnia  im. Emilii Plater 
w Zgorzelcu 

196 113 33 176 

elektryk 0 1 0 0 

fryzjer 17 20 5 16 

kucharz 17 11 5 17 

mechanik pojazdów samochodowych 34 44 1 33 

monter zabudowy i robót wykończeniowych 
   w   budownictwie 

32 10 5 32 

wielozawodowa 96 27 17 78 

Branżowa Szkoła I Stopnia im. św. Barbary 
w Bogatyni 

64 55 0 54 

fryzjer (niem) 0 0 0 0 

ślusarz (ang*) 32 25 0 24 

wielozawodowa (ang*) 32 30 0 30 

Liceum Ogólnokształcące  im. Braci Śniadeckich 
w Zgorzelcu 

96 97 5 73 

biol-chem (ang,niem-ang,niem) 32 34 0 21 

fiz-mat (ang,niem-ang,niem) 16 18 0 15 

geogr-hist (ang,niem-ang,niem) 0 8 0 0 

hist-pol (ang,niem-ang,niem) 32 19 4 24 

inf-mat (ang,niem-ang,niem) 16 18 1 13 

LO  im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu 32 36 0 31 

biol-chem (ang*-niem*) 32 36 0 31 

Technikum im. Emilii Plater w Zgorzelcu 137 144 8 127 

technik budownictwa 17 13 0 17 

technikum architektury krajobrazu 17 15 2 17 

technikum ekonomiczne 17 16 0 15 

technikum hotelarskie 17 14 3 14 

technikum logistyczne 18 29 1 18 

technikum pojazdów samochodowych 17 23 1 13 

technikum reklamy 17 12 1 16 

technikum żywienia i usług gastronomicznych 17 22 0 17 

Technikum im. Górników i Energetyków Turowa 
w Zgorzelcu 

131 155 1 131 

Technik elektronik (ang*-niem*) 16 9 0 16 

Technik elektryk (ang*-niem*) 17 25 0 17 
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Technik informatyk (ang*-niem*) 33 46 1 33 

Technik ochrony środowiska (ang*-niem*) 14 11 0 14 

Technik organizacji turystyki (ang*-niem*) 18 20 0 18 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawia 17 22 0 17 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 16 22 0 16 

Technikum im. św. Barbary w Bogatyni 64 53 0 49 

Technik hotelarstwa (ang*-niem*) 32 20 0 22 

Technik informatyk (ang*-niem*) 16 17 0 16 

Technik mechatronik (ang*-niem*) 16 12 0 11 

Technik reklamy (ang*-niem*) 0 4 0 0 

Suma końcowa 720 653 47 641 

Niewątpliwie ciekawą informację stanowić będzie struktura wyboru zawodów w szkole branżowej 

i w technikach. 

TABELA 13. STATYSTYKI DOTYCZĄCE WYBORU ZAWODÓW W BRANŻOWEJ SZKOLE  

I STOPNIA 

Nazwa zawodu Liczba przyjętych 

Elektryk 0 

Fryzjer 16 

Kucharz 17 

Mechanik pojazdów samochodowych 33 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 32 

Ślusarz 24 

Wielozawodowa 108 

Suma końcowa 230 

 

TABELA 14. STATYSTYKI DOTYCZĄCE WYBORU ZAWODÓW W TECHNIKUM 

Nazwa zawodu Liczba przyjętych 

Technik architektury krajobrazu 17 

Technik budownictwa 17 

Technik ekonomista 15 

Technik elektronik 16 

Technik elektryk 17 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 16 

Technik hotelarstwa 36 
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Technik informatyk 49 

Technik logistyk 18 

Technik mechatronik 11 

Technik ochrony środowiska 14 

Technik organizacji turystyki 18 

Technik pojazdów samochodowych 13 

Technik reklamy 16 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 17 

Technik żywienia i usług gastronomicznych 17 

Suma końcowa 307 

Od wielu lat Powiat Zgorzelecki współpracuje z Powiatową Radą Rynku Pracy w Zgorzelcu,   która  

skupia lokalnych przedsiębiorców oraz osoby powiązane zawodowo i społecznie 

z rynkiem pracy. W wyniku rokrocznie przygotowywanych przez Powiatowy Urząd Pracy danych 

dotyczących struktury zatrudnienia i zapotrzebowania na pracowników oraz tendencji dotyczących 

wyboru zawodów, stanowisk pracy w naszym powiecie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu wraz 

z dyrektorami jednostek oświatowych przygotowuje atrakcyjną ofertę edukacyjną dla uczniów szkół 

podstawowych powiatu zgorzeleckiego.  

Wybór szkoły ponadpodstawowej, a tym samym zawodu przez uczniów klas 8 szkół podstawowych 

jest zróżnicowany, co obrazuje tabela nr 14. Często uczniowie kierują się panującą modą, 

informacjami rówieśniczymi, ambicjami rodziców. Na przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej duży 

wpływ mają realizowane przez pedagogów szkolnych zajęcia z edukacji zawodowej oraz oferta 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych dotycząca działań doradcy zawodowego.  

Analizując przygotowywane co roku statystyki dotyczące najchętniej wybieranych przez uczniów 

zawodów, bez wątpienia można stwierdzić, iż w ostatnich kilku latach największym zainteresowaniem 

wśród kierunków technicznych cieszyły się  informatyka i hotelarstwo. 

Kształcenie w tych zawodach organizowane jest na wysokim poziomie wykraczającym poza 

standardy wojewódzkie. Uczniowie pracują na nowoczesnym sprzęcie pozyskanym ze środków 

zewnętrznych, uczestniczą w atrakcyjnych stażach oraz praktykach zawodowych w ramach unijnych 

projektów edukacyjnych. 

Dużym zainteresowaniem cieszą się Branżowe Szkoły I Stopnia, w których uczniowie zdobywają 

kwalifikacje w wybranym zawodzie. W szkołach branżowych uczymy przedmiotów zawodowych 

w warsztatach szkolnych oraz poprzez praktyki uczniowskie u pracodawców. Podkreślić należy 

wzorową, funkcjonującą współpracę naszych szkół z Cechem Rzemiosł Różnych oraz 

z indywidualnymi pracodawcami. 

Ponadto można zauważyć zmniejszone zainteresowanie kształceniem ogólnym. Przekłada się to na 

mniejszą liczbę uczniów w Licem Ogólnokształcącym jednak nadal dużym zainteresowaniem cieszy 

się oddział biologiczno – chemiczny oraz historyczno – polonistyczny. 
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Powyższe dane obrazują politykę Państwa oraz Powiatu mającą na celu wzmocnienie kształcenia 

zawodowego i podniesienia rangi kierunków technicznych. Uczniowie ze zdolnościami do nauk 

ścisłych wybierają kształcenie w technikach, a uczniowie ze zdolnościami do nauk humanistycznych  

wybierają naukę w liceach ogólnokształcących. 

Aby kształcić się na wybranym kierunku w technikum lub liceum młodzież musiała osiągnąć minimum 

punktowe, które corocznie określane jest przez radę pedagogiczną poszczególnej placówki. 

Najwyższe oczekiwania wobec absolwentów szkół podstawowych stawiało Liceum Ogólnokształcące 

w Zgorzelcu. Maksymalne i minimalne wartości punktowe kwalifikujące kandydatów do przyjęcia do 

poszczególnych szkół zostały zobrazowane za pośrednictwem wykresu nr 5.  

WYKRES 5.  PRÓG PUNKTOWY KWALIFIKUJĄCY KANDYDATA DO PRZYJĘCIA DO 

POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ 

 

W roku 2021 nasi uczniowie w zdecydowanej większości rekrutowali się do szkół średnich za 

pośrednictwem szkół podstawowych, do których uczęszczali. Zdecydowana mniejszość uczniów 

zarejestrowała się samodzielnie wykorzystując do rekrutacji system VULCAN. Statystyki z tego 

obszaru ujęto na wykresie nr 6.  

 

 

 

 

0

0

110

75

75

75

75

0 50 100 150 200 250

Branżowa Szkoła I Stopnia  im. Emilii Plater w Zgorzelcu

Branżowa Szkoła I Stopnia im. św. Barbary w Bogatyni

LO

Liceum Ogólnokształcące  im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu

LO  im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu

Tech

Technikum im. Emilii Plater w Zgorzelcu

Technikum im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu

Technikum im. św. Barbary w Bogatyni

Maksymalny próg punktowy Minimalny próg punktowy



str. 25 

 
 

WYKRES 6.  LICZBA CHĘTNYCH W PODZIALE NA REJESTROWANYCH PRZEZ SZKOŁY 

PODSTAWOWE/REJESTROWANYCH SAMODZIELNIE 

 

Zważając na trudne warunki pracy z uczniami, wynikające ze specyfiki nauczania w trybie zdalnym 

niewielu naszych uczniów otrzymało w 2021 r. świadectwo z wyróżnieniem, którego uzyskanie 

wiązało się z osiągnięciem określonej średniej wynoszącej co najmniej 4,75. Na świadectwo 

z „czerwonym paskiem” wpływ miało również zachowanie. Ukończenie szkoły z wyróżnieniem mogli 

otrzymać tylko ci uczniowie, którzy uzyskali z zachowania ocenę co najmniej bardzo dobrą. Statystyki 

uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki przedstawia wykres nr 7.  

WYKRES 7. LICZBA UCZNIÓW, KTÓRZY OTRZYMALI ŚWIADECTWO 

Z WYRÓŻNIENIEM Z PODZIAŁEM NA LICEUM I TECHNIKA  
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TABELA 15. ZDAWALNOŚĆ MATUR W 2021 r.  

Nazwa szkoły Typ szkoły 
Liczba 

przystępujących 

Liczba 
wydanych 
świadectw 

Zdawalność 
% 

LO im. Braci 
Śniadeckich 
w Zgorzelcu 

liceum 
ogólnokształcące 

110 106 96,36 

Zespół Szkół 
Zawodowych 
w Bogatyni 

technikum 28 23 82,14 

Zespół Szkół 
Zawodowych i 
Licealnych w Zgorzelcu 

liceum 
ogólnokształcące 

16 14 87,50 

technikum 77 67 87,01 

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych  
w Zgorzelcu 

liceum 
ogólnokształcące 
dla dorosłych 

6 2 33,33 

technikum 83 43 51,81 

RAZEM: 320 255 79,69 

 

WYKRES 8. WYNIKI MATUR 

 

W 2021 roku w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych których organem 

prowadzącym jest Powiat Zgorzelecki nauka realizowana była stacjonarnie. W okresach zwiększonej 

zachorowalności na COVID – 19  zajęcia lekcyjne prowadzone były z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

W szkołach ponadpodstawowych Powiatu Zgorzeleckiego zajęcia kształcenia zawodowego 

praktycznego były realizowane w warsztatach szkolnych oraz u pracodawców.  

Uczniowie kształcenie praktyczne podejmowali w następujących branżach: cukierniczej, 

gastronomicznej, fryzjerskiej, samochodowej, budowlanej, mechanicznej, hotelarskiej, handlowej, 

elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, energetyki odnawialnej oraz  informatycznej.  

Szerzej tematyka wyżej wymienionych projektów została ujęta w części III niniejszego raportu,  

opisującej sposób realizacji przyjętych przez Powiat Zgorzelecki strategii, programów i polityk. 
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Odnosząc się do kwestii funkcjonowania pozostałych placówek oświatowych, tj. Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgorzelcu oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Bogatyni należy zauważyć, że placówki podczas stanu zagrożenia epidemiologicznego realizowały 

badania dzieci i młodzieży z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego.  

W 2021 roku łącznie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych  wydano 217 orzeczeń, 609 opinii 

w sprawie: objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole/ przedszkolu, 

specyficznych trudności w uczeniu się, dostosowywania wymagań edukacyjnych wynikających 

z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, objęcia dziecka 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgorzelcu w 2021 roku wydała 25 opinii w sprawie 

Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne udzielały 

pomocy dzieciom i młodzieży z Powiatu Zgorzeleckiego podczas terapii psychologicznych, 

logopedycznych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Ponadto w poradniach udzielano wsparcia 

rodzicom w efektywniejszym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej tj.: udzielano porad 

psychologicznych i konsultacji o charakterze psychoedukacyjnym i profilaktycznym służących 

podnoszeniu kompetencji wychowawczych rodziców i rozwiązywaniu zgłaszanych problemów 

wychowawczych. Instruowano rodziców i wskazywano prawidłowe systemy i metody wychowawcze, 

postawy rodzicielskie wzmacniające więzi i pozytywne relacje z dziećmi zaspokajające ich potrzeby 

rozwojowe i emocjonalne, oraz metody skutecznego reagowania na trudne zachowania dzieci. 

W 2021 roku Powiat Zgorzelecki przy współpracy Gminy Pieńsk oraz Gminy i Miasta Węgliniec 

uruchomił na potrzeby środowiska lokalnego punkt konsultacyjno – informacyjny w Pieńsku  

i w Węglińcu obsługiwany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zgorzelcu. 

 

Zdjęcie: Źródło - https://www.zinfo.pl/artykuly/36255  

 

Należy zaznaczyć, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzą szeroką współpracę 

z placówkami oświatowymi oraz instytucjami pomocowymi, m.in.: Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Zgorzelcu, miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, gminnymi ośrodkami pomocy 

społecznej, Szpitalem Psychiatrycznym dla Dzieci  i Młodzieży w Sieniawce, Ośrodkiem 

Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży 

w Zgorzelcu, asystentami rodzin czy kuratorami zawodowymi. 

 

W roku 2021 placówki specjalne tj. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka  

w Zgorzelcu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej  

w Zgorzelcu prowadziły swoją działalność stacjonarnie, gdzie uczniowie mieli  zapewnioną naukę, 

zajęcia o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym i rewalidacyjnym. Niezależnie od 

powyższego w sytuacji zagrażającej zdrowiu uczniów, dyrektorzy szkół za zgodą organu 

prowadzącego wprowadzali kształcenie na odległość, zawieszając realizację zajęć stacjonarnych. 
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GOSPODRKA NIERUCHOMOŚCIAMI  

ZASÓB NIERUCHOMOŚCI 

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, Powiat Zgorzelecki w 2021 r. 

gospodarował nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Zgorzeleckiego oraz 

nieruchomościami Skarbu Państwa za pośrednictwem dwóch organów: 

− Zarządu Powiatu, oraz 

− Starosty.  

 

Skarb Państwa: 

Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu zgorzeleckiego gospodaruje 

Starosta Zgorzelecki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, przewidziane obecnie 

obowiązującymi normami prawa. 

TABELA NR 16. DZIERŻAWA I NAJEM NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA 

Dzierżawa i najem 

Lp. Obszar 
Liczba 

najemców 
Powierzchnia 
dzierżawiona 

1 Bogatynia - miasto 24 5,7869 ha 

2 Bogatynia - obszar wiejski 50 22,4756 ha 

3 Miasto Zgorzelec 43 0,1657 ha 

4 Zgorzelec - obszar wiejski 11 2,5379 ha 

5 Pieńsk - miasto 13 22,96 ha 

6 Pieńsk - obszar wiejski 2 4,7598 ha 

7 Węgliniec 8 2,6031 ha 

8 Sulików 2 0,0176 ha 

9 Zawidów 1 0,0018 ha 

Suma 154 61,3885 

TABELA NR 17. POZOSTAŁE MIENIE SKARBU PAŃSTWA 

Pozostałe mienie Skarbu Państwa 

Lp. Obszar Ilość działek Powierzchnia 

1 Bogatynia - miasto 196 142,3168 ha 

2 Bogatynia - obszar wiejski 376 190,89 ha 

3 Miasto Zgorzelec 37 3,1442 ha 

4 Zgorzelec - obszar wiejski 237 57,3243 ha 

5 Pieńsk  116 51,8780 ha 

6 Węgliniec  408 82,3864 ha 

7 Sulików 202 48,7627 ha 

8 Zawidów 23 2,5393 ha 

Suma 1 595 579,2417 ha 
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WYKRES NR 9. POZOSTAŁE MIENIE SKARBU PAŃSTWA WSKAZANE PROCENTOWO 

W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE GMINY 

 

Powiat Zgorzelecki: 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd 

Powiatu Zgorzeleckiego. 

TABELA NR 18. MIENIE POWIATU ZGORZELECKIEGO 

Mienie Powiatu Zgorzeleckiego 

Lp. Obszar 
Ilość 

działek 
Powierzchnia 

1 Bogatynia - miasto 16 11,3699 ha 

2 Bogatynia - obszar wiejski 95 52,6165 ha 

3 Miasto Zgorzelec 60 29,6563 ha 

4 Zgorzelec - obszar wiejski 128 84,8985 ha 

5 Pieńsk  30 35,3885 ha 

6 Węgliniec  7 13,237 ha 

7 Sulików 74 74,1264 ha 

8 Zawidów 6 1,9665 ha 

9 Gmina Jemielno 1 0,2547 ha 

10 Gmina Wleń 2 0,0825 ha 

Suma 419 303,5968 ha 
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33%1%
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14%

8% 0%
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WYKRES NR 10. POWIERZCHNIA MIENIA POWIATU ZGORZELECKIEGO OKREŚLONA 

W HEKTARACH W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE GMINY 

 

SPRZEDAŻ 

W 2021 roku Wydział Gospodarki Nieruchomościami przeprowadził 9 przetargów, z czego 

6 zakończyło się wynikiem pozytywnym i podpisano akty notarialne na zbycie niżej wymienionych 

nieruchomości. Przeprowadzono  również 1 procedurę zbycia nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym. 

Skarb Państwa  

Dochody ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w 2021 roku wyniosły  

92 024,40 zł netto, z czego dla Powiatu przekazano kwotę 23 006,11 zł. 

TABELA NR 19. NIERUCHOMOŚCI POWIATU ZGORZELECKIEGO SPRZEDANE W 2021  

 

 

11,3699

52,6165

29,6563

84,8985

35,388513,237

74,1264

0,0825 0,2547 1,9665

Mienie Powiatu Zgorzeleckiego

Bogatynia miasto Bogatynia - obszar wiejski Miasto Zgorzelec Zgorzelec - obszar wiejski

Pieńsk Węgliniec Sulików Gmina Wleń

Gmina Jemielno Zawidów

Lp. Nieruchomości sprzedane Tryb 
Włas- 
ność 

Kwoty 
dochodu 

 w zł 

% dla 
Powiatu 
Zgorze-
leckiego 

1 Nieruchomość niezabudowana, działka nr 95 obręb 
Osiek Łużycki, gmina Zgorzelec 

Przetarg ustny 
nieograniczony 

Skarb 
Państwa 

20 528,46 
 

5 132,12 zł 
(25%) 

2 Nieruchomość niezabudowana, działka nr 43/2, AM-1, 
obręb Łagów, gmina Zgorzelec 

Przetarg ustny 
nieograniczony 

Skarb 
Państwa 

56 504,07 

 
14 126,02 

zł  
(25%) 

3 Nieruchomość niezabudowana, działki nr 37/9 oraz 
37/10 AM-1 obręb Zatonie, Miasto Bogatynia 

Przetarg ustny 
nieograniczony 

Skarb 
Państwa 

9 300,81 
 

2 325,20 zł 
 (25%) 

4 

 
Nieruchomość niezabudowana, działka nr 1115/3 AM-
4 obręb Czerwona Woda – udział ½ 
  

Bezprzetargowo 
Skarb 

Państwa 
5 691,06 

1 422,77 zł 
(25%) 
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Powiat Zgorzelecki 

Dochody ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Zgorzeleckiego w 2021 roku wyniosły  

975 000,00 zł (kwota netto). 

TABELA NR 20. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI POWIATU ZGORZELECKIEGO  

 

 

Zdjęcie: Pieńsk dz. 194 

 
 

Zdjęcia: Bogatynia - dz. 30/4 ul. Aleja Żytawska 
 

 

 

Lp. Nieruchomości sprzedane Tryb Własność 
Kwoty dochodu 

w zł 

1 Nieruchomość zabudowana, działka nr 194  obręb 
III Pieńsk Miasto 

Przetarg ustny 
nieograniczony 

Powiat 
Zgorzelecki 

202 000,00 

2 Nieruchomość zabudowana, działka nr 5/2 AM-8 
obręb I Zgorzelec Miasto 

Przetarg ustny 
nieograniczony 

Powiat 
Zgorzelecki 

505 000,00 

3 Nieruchomość zabudowana, działka nr 30/4 AM-16 
obręb II Bogatynia Miasto 

Przetarg ustny 
nieograniczony 

Powiat 
Zgorzelecki 

293 000,00 
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POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE 

W roku 2021 przeprowadzono postępowania administracyjne, w wyniku których wydano 13 decyzji 

administracyjnych oraz 9 postanowień w toku prowadzonych postępowań. Nadal prowadzonych jest 

17 postępowań o nieodpłatne nabycie działek siedliskowych i rentowych oraz 

4 postępowania w sprawie odszkodowania za zajęcia nieruchomości. 

TABELA NR 21: WYDANE DECYZJE ADMINISTRACYJNE W ROKU 2021 

Lp. Zakres Ilość 

1 Trwały zarząd 1 

2 Nadanie działki siedliskowej lub rentowej 5 

3 Odszkodowania 4 

4 Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości  1 

5 Nabycie mienia na rzecz Skarbu Państwa 1 

6 Czasowe zajęcie nieruchomości 1 

 

 

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 

W związku z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2020, poz. 2040 ze 

zm.), Wydział Gospodarki Nieruchomościami na wniosek stron wydał 4 zaświadczenia 

przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.  

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego wyniosły: 75 718,12 zł z czego dla Powiatu 

przekazano kwotę 18 829,53 zł.  

TABELA NR 22. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA SKARBIE PAŃSTWA 

 

Wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wyniosły: 4 065 711,49 zł,  

w tym dla Powiatu Zgorzeleckiego 1 016 427,84 zł.  

Wpływy z tytułu trwałego zarządu: Skarb Państwa 11 736,47 zł. W tym dla Powiatu Zgorzeleckiego 

2 934,12 zł. 

DZIERŻAWY I NAJEM 

W 2021 roku zawarto 2 umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa. 

Położenie 

Ogółem Odpłatne Nieodpłatne 

Liczba 
działek 

Powierzchnia 
[ha] 

Liczba 
działek 

Powierzchnia 
[ha] 

Opłata w zł 
Liczba 
działek 

Powierzchnia 
[ha] 

Bogatynia Miasto 1 069 1 759,4010 1 045 1 716,7669 2 715 584,12 24 42,6314 

Bogatynia Gmina 644 1 329,2005 636 1 306,22 511 306,40 8 22,9805 

Pieńsk 95 155,7143 69 78,0377 91 711,19 26 77,6766 

Sulików 92 294,8410 84 247,8842 92 425,29 8 46,9568 

Węgliniec 153 302,8521 100 87,5110 79 218,51 53 215,3411 

Zawidów 55 35,5163 41 9,2932 57 117,09 14 26,2231 

Zgorzelec Miasto 695 176,4530 642 55,1395 508 778,58 53 121,3135 

Zgorzelec Gmina 62 153,1193 49 120,5831 58 174,28 13 32,5362 

Suma 2 865 4 207,0975 2 666 3 621,4356 4 114 315,46 199 585,6619 
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Zawarto 18 umów najmu nieruchomości Powiatu Zgorzeleckiego. 

Wpływy z tytułu umów dzierżawy, najmu nieruchomości Skarbu Państwa wyniosły: 283 306,66 zł 

netto, w tym kwota należna dla Powiatu Zgorzeleckiego to 70 826,68 zł. 

Wpływy z tytułu umów dzierżawy, najmu nieruchomości Powiatu Zgorzeleckiego wyniosły:  

663 290,00 zł netto. 

INNE ZADANIA 
 

1. Dokonano weryfikacji i aktualizacji wykazów nieruchomości Krajowego Zasobu 

Nieruchomości.  

2. Regulowano stan prawny nieruchomości w księgach wieczystych.  

3. W ramach zarządzania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Zgorzeleckiego 

prowadzono zadania związane z zabezpieczeniem nieruchomości i ochroną majątku 

(oględziny nieruchomości, naprawy bieżące i konserwacje). Wykonano także badania 

techniczne budynków.  

4. W zawiązku z zaplanowanymi pracami remontowymi dokonano wymiany części połaci dachu  

budynku „starej pralni” w Zgorzelcu (pokrycie dachówką) na łączną kwotę 

108 500,71 zł. 

5. Przeprowadzono 4 postępowania w zakresie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, 

2 postępowania w zakresie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i zobowiązania 

do udostępnienia nieruchomości oraz 27 postępowań związanych z czasowym zajęciem 

nieruchomości i prowadzeniem robót budowlanych.  

6. Udzielono 9 informacji dotyczących postępowań nadania nieruchomości Skarbu Państwa, 

jako rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnym obszarem państwa polskiego 

w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku. 

7. Podjęto działania mające na celu uporządkowanie, zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 28 

września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 672) stanu prawnego nieruchomości 

gruntów leśnych będących w gospodarowaniu Starosty Zgorzeleckiego i przekazaniu ich 

w zarząd Lasów Państwowych. Sformułowano projekty wniosków do Wojewody 

Dolnośląskiego w stosunku do 24 nieruchomości, czynności te podjęto w porozumieniu  

z Nadleśnictwem Pieńsk.  

8. Zgodnie z art. 23 ust. 1db ustawy z dnia 21 stycznia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) podjęto prace zmierzające do opracowania Planu 

wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2022-2024. Dokonano 

szczegółowej weryfikacji nieruchomości będących w katastrze nieruchomości. Łącznie 

przeanalizowano 5300 działek. Wyodrębniono działki będące zarówno w użytkowaniu 

wieczystym, jak i w trwałym zarządzie oraz będące przedmiotem dzierżawy i najmu. 

9. Stosownie do treści art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj.: Dz. 

U. z 2022 r., poz. 916) dokonano wycinki 4 drzew oraz wykonano cięcia pielęgnacyjne.  

10. Dokonano corocznej waloryzacji ok. 70 stawek czynszu umów najmu i dzierżawy 

nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Zgorzeleckiego.  

11. Wykonano prace polegające na usunięciu zatoru przy kładce dla pieszych na rzece Nysa 

Łużycka w miejscowości Krzewina.  

12. Rozpatrzono 15 wniosków dotyczących ustalenia ciężaru realnego/hipoteki ustanowionych na 

rzecz Skarbu Państwa w latach 1960-1990, oraz wydano 14 zaświadczeń umożliwiających 

dokonanie wykreślenia przedmiotowych obciążeń. 
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W roku 2021 zostały wydatkowane następujące kwoty pochodzące z dotacji Wojewody 

dolnośląskiego: 

− w dziale 010 kwota  6 600,00 zł, którą przeznaczono na prace geodezyjno - urządzeniowe 

na potrzeby rolnictwa,  

− w dziale 700 kwota 349 102,00 zł, która została przeznaczona na gospodarowanie 

nieruchomościami Skarbu Państwa. 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

Rok 2021 dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zgorzelcu to kontynuacja działań 

związanych z COVID-19, a także realizacja innych ustawowych działań związanych 

z sytuacją kryzysową oraz sprawami obronnymi. PCZK w Zgorzelcu zajmowało się: 

− zapewnieniem całodobowego przepływu informacji oraz realizacją zapisów art. 18 Ustawy 

z dnia 26 kwietnia 2007 r. o Zarządzaniu Kryzysowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 261 

ze zm.), 

− organizacją i udziałem w cotygodniowych posiedzeniach PZZK w formie wideokonferencji,  

− pomocą ludziom przebywającym w izolacji bądź na kwarantannie, w zaspokajaniu ich potrzeb 

(m.in. organizacja zakupów, wyprowadzanie psów itp.), 

− wymianą informacji z powiatem Görlitz oraz z Krajem Libereckim, 

− przygotowywaniem i przekazywaniem bieżących informacji do DUW (Wydział Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Zdrowia, Wydział Finansowy), 

− monitorowaniem, raportowaniem o sytuacji epidemicznej i pomocą w zaopatrzeniu dla 

objętych kwarantanną domów pomocy społecznej, 

− rozdysponowywaniem oraz dostawą - dla placówek oświatowych, ochrony zdrowia 

i innych samorządowych jednostek i instytucji na terenie powiatu - środków ochrony osobistej, 

płynów dezynfekcyjnych, termometrów i pulsoksymetrów przekazanych z Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego i z Ministerstwa Zdrowia, 

− sporządzaniem i przesyłaniem do DUW raportów i zestawień o aktualnie posiadanych siłach 

i środkach na potrzeby realizacji zadań przeciwdziałania epidemii, 

− bieżącym raportowaniem oraz końcowym rozliczeniem finansowym powierzonych 

i prowadzonych zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. 

 

TABELA 23. WYKAZ OTRZYMANYCH I ROZDYSPONOWANYCH  ŚRODKÓW OCHRONY – COVID-19 

W 2021 ROKU 

LP. ŚRODKI OCHRONY: ILOŚCI: 

1.  Płyny dezynfekcyjne 5l – 1 956 szt.  
                             1l – 1 230 szt.  

2.  Maseczki chirurgiczne  
Maseczki chirurgiczne  FFP2 

14 000 szt. 
13 900 szt. 

3.  Gogle ochronne 1 460 szt. 

4.  Przyłbice lekkie 500 szt. 

5.  Fartuchy włókninowe 8100 szt. 

6.  Rękawice Nitrylowe  118 700 szt. 

7.  Testy antygenowe COVID - 19 125 szt. 
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8.  
Gazetka promocyjna:  
„Szczepienia COVID-19” 

10 000 szt. 

 

24 stycznia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu otrzymało 448 000 szt. maseczek 

chirurgicznych (zaawizowanych w grudniu 2021 roku) celem przekazania ich samorządom z terenu 

powiatu zgorzeleckiego do ich dalszego rozdysponowania na rzecz służb i instytucji biorących udział 

w zwalczaniu COVID-19, placówek oświatowych, DPS-ów oraz podmiotów medycznych.  

W roku 2021 kwestie bezpieczeństwa w powiecie były regulowane przez:  

− Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego, 

− Plan Akcji Kurierskiej Powiatu Zgorzeleckiego,  

− Plan Szkolenia Obronnego dla Powiatu Zgorzeleckiego na 2021 r.,  

− Plan działania w zakresie obrony cywilnej powiatu zgorzeleckiego na 2021 r.,  

− Plan zasadniczych przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie 

zgorzeleckim w 2021 roku,  

− Plan szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej 

i ochrony ludności powiatu zgorzeleckiego na 2021 rok.  

Wszystkie zadania Starosta Zgorzelecki realizował przy pomocy powiatowej administracji zespolonej, 

jednostek organizacyjnych Powiatu Zgorzeleckiego, Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Do pozostałych dokumentów planistycznych, 

które normowały kwestie bezpieczeństwa w Powiecie Zgorzeleckim należą m.in.: 

− Plan Operacyjny Funkcjonowania Powiatu Zgorzeleckiego w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 

− Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią, 

− Plan Dystrybucji i Podawania Tabletek Jodku Potasu na Wypadek Zdarzenia Radiacyjnego. 

W roku 2021 opracowano dodatkowe wytyczne Starosty Zgorzeleckiego – Szefa Obrony Cywilnej 

Powiatu do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2021 r. na obszarze powiatu zgorzeleckiego. 

W ramach opracowania ocen i sprawozdań przygotowano m.in.:  

− sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 r., 

− informację nt.: „Ochrony ludności w przypadku wystąpienia zagrożeń na terenie powiatu 

zgorzeleckiego”, 

− ocenę stanu przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.  

Przeprowadzono m.in. szkolenia i ćwiczenia: 

− trening zgrywający system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie powiatu 

zgorzeleckiego, 

− szkolenia HNS/CIMIC, Akcję Kurierską, przygotowanie podmiotów leczniczych 

na potrzeby obronne państwa. 
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Starosta Zgorzelecki realizując zadania z zakresu administracji publicznej, odpowiedzialny jest 

za przeprowadzenie zadania zleconego jakim jest kwalifikacja wojskowa. W roku 2021 

przeprowadzono kwalifikację wojskową dla dwóch roczników, z uwagi na niezorganizowanie 

kwalifikacji wojskowej w roku 2020.  

W roku 2021 wezwano łącznie 832 osoby z czego z rocznika podstawowego 421 osób,  
a z rocznika starszego 402 osób. Stawiło się łącznie 468 osób, z czego 211 z rocznika podstawowego, 
a 248  z rocznika starszego. 

TABELA NR 24. KWALIFIKACJA WOJSKOWA PRZEPROWADZONA W 2021 R. 

Rocznik 

Wezwano 

do 

kwalifikacji 

wojskowej 

Stawiło 

się 

Zakwalifikowano do 

kategorii 

Z powodu niestawienia 

się w terminie 

A B D E 
Ukarano 

grzywną 
Doprowadzono 

Podstawowy 421 278 211 19 38 10   25 

Starszy 402 333 248 20 57 8   

Kobiety 9 10 9 1         

 

Do pozostałych działań informacyjnych realizowanych przez PCZK w roku 2021, należało 

publikowanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu ostrzeżeń 

meteorologicznych, hydrologicznych oraz komunikatów. 

Jednym z narzędzi stosowanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

w 2021 r. mających na celu powiadamianie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne na 

terenie powiatu zgorzeleckiego jest Samorządowy Informator SMS (SISMS). Program ten m.in. 

pozwala na wysyłanie informacji o zagrożeniach do wskazanej grupy osób natychmiast po 

otrzymaniu informacji o zagrożeniu. W roku 2021 przesłano łącznie 21 644 wiadomości.  

Grupę osób, do których wysyłano informacje stanowią: komendanci służb, inspekcji 

i straży, Starosta, Wicestarosta, wójtowie/burmistrzowie z terenu powiatu zgorzeleckiego, 

a także inne osoby, które w swoich kompetencjach mają za zadanie dbanie o bezpieczeństwo na 

terenie powiatu zgorzeleckiego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 

W 2021 roku Zarządzeniem nr 41/2021 Starosta Zgorzelecki z dnia 14 maja 2021 r. powołał nowy 

skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie zgorzeleckim:  

1) Artur Bieliński – Przewodniczący Komisji, 

2) Mirosław Fiedorowicz – radny delegowany przez Radę Powiatu Zgorzeleckiego, 

3) Szymon Mikołajczyk – radny delegowany przez Radę Powiatu Zgorzeleckiego, 

4) Artur Czułajewski – członek powołany przez Starostę Zgorzeleckiego, 

5) Julia Mendecka - członek powołany przez Starostę Zgorzeleckiego, 
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6) Alicja Kuś - członek powołany przez Starostę Zgorzeleckiego, 

7) Łukasz Rachwalski – funkcjonariusz delegowany przez Komendę Powiatową Policji 

w Zgorzelcu; 

8) Michał Górniak – funkcjonariusz delegowany przez Komendę Powiatową Policji w Zgorzelcu. 

  

W pracach komisji uczestniczy ponadto Paweł Podhajski – Prokurator Rejonowy w Zgorzelcu 

wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze oraz z głosem doradczym Tomasz Góral 

– Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego 

w Zgorzelcu.  

W roku 2021 odbyły się 4 posiedzenia komisji, podczas których obradowano m.in. na temat:  

− robót zrealizowanych w 2020 r. na rzekach i wałach oraz robót planowanych 

do zrealizowania w 2021 r. na terenie powiatu zgorzeleckiego, 

− stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie zgorzeleckim w 2020 roku,  oceny 

występujących oraz prognozy potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na porządek 

publiczny i bezpieczeństwo obywateli na terenie powiatu, 

− stanu bezpieczeństwa i ratownictwa w powiecie zgorzeleckim w 2020 roku, oceny                       

i prognozy stanu ochrony przeciwpożarowej i innych nadzwyczajnych zagrożeń życia               

i zdrowia ludzi oraz środowiska na terenie powiatu, 

− stanu bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego powiatu zgorzeleckiego za rok 2020, 

− stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych na terenie powiatu zgorzeleckiego                            

w 2020 roku, 

− oceny zabezpieczenia opieki medycznej mieszkańcom powiatu zgorzeleckiego, 

− opracowano powiatowy program zapobiegania przestępczości na lata 2021-2024 pod nazwą: 

„Bezpieczny Powiat Zgorzelecki”. 

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele służb, inspekcji i straży, a także dyrektorzy/kierownicy 

wydziałów Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, WS SP-ZOZ w Zgorzelcu oraz Kierownik Nadzoru 

Wodnego RZGW w Zgorzelcu.  

 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA   

Starosta, jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, realizuje zdania wynikające 

z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przy pomocy Geodety Powiatowego oraz Wydziału 

Geodezji i Kartografii. Zakres zadań należy podzielić na następujące grupy: 

− prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

− prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, 

− prowadzenie gleboznawczej  klasyfikacji gruntów, 

− zakładanie i udostępnianie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych i obiektów 

topograficznych,  

− koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 

− prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.  
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Ewidencja gruntów i budynków: 

 W roku 2021 Wydział Geodezji i Kartografii: 

− wprowadził 6 327 zmian w bazie danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), 

− wprowadził 413 zmian w bazach danych: obiektów topograficznych (BDOT500) i geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), 

− dokonał 1 352 wpisy w bazie rejestru cen i wartości nieruchomości, 

− wystawił 68 zaświadczeń, 

− sporządził i wysłał 4 007 zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych.  

 

Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny  

 W roku 2021 w Wydziale Geodezji i Kartografii: 

− obsłużono 1 809 zgłoszeń geodezyjnych (opracowanie, udostępnianie danych), 

− obsłużono 482 zgłoszenia uzupełniające (opracowanie, udostępnianie danych), 

− zweryfikowano 1 622 wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, 

− wystawiono 134 protokoły dotyczące koordynacji usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu, 

− zrealizowano 3 076 wniosków w sprawie udzielenia informacji z operatu ewidencyjnego, 

− wydano 9 443 wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego, 

− zrealizowano 1 289 wniosków dotyczących udostępnienia materiałów powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (w tym kopii map zasadniczych i kopii map ewidencyjnych),  

− wydano 1 289 licencji klientom, którym udostępniono kopie materiałów powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego,  

− wystawiono 6 293 dokumenty obliczenia opłaty określające wysokość należnej opłaty,  

− wpisano do ewidencji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2 749 operatów 

technicznych i 425 map ewidencyjnych. 

 

W roku 2021 r. w ramach środków pozyskanych z dotacji Wojewody Dolnośląskiego oraz 

Głównego Geodety Kraju, Starosta Zgorzelecki: 

 

1. Zrealizował II etap modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej, który objął: miasto 

Zgorzelec – (13 obrębów: I -XIII ), miasto Pieńsk (5 obrębów: Pieńsk I – Pieńsk V),  część 

obszaru wiejskiego gminy Pieńsk (6 obrębów: Bielawa Dolna, Lasów, Prędocice, Stojanów, 

Żarka Nad Nysą, Żarki Średnie), część gminy Sulików (13 obrębów: Bierna, Mała Wieś Dolna, 

Mała Wieś Górna, Miedziana, Mikułowa, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska 

Dolne, Studniska Górne, Sulików, Wielichów, Wrociszów Górny), część gminy Zgorzelec (16 

obrębów: Białogórze, Gozdanin, Gronów, Jędrzychowice, Jerzmanki, Koźlice, Koźmin, 

Kunów, Łagów, Osiek Łużycki, Pokrzywnik, Przesieczany, Sławnikowice, Trójca, Tylice, 

Żarska Wieś) – razem około 280 km2 (Mapa nr 1 i 2). I etap modernizacji wykonano w roku 

2020, natomiast etap III z zakresu sporządzenia szczegółowej osnowy wysokościowej dla 

pozostałych gmin powiatu planowany jest do zrealizowania w roku 2022.  
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Mapa 1: Kolorem czerwonym oznaczono zaprojektowane oraz wykonane w 2021 r. punkty osnowy szczegółowej – fragment północny. 

 

 
Mapa 2: Kolorem czerwonym oznaczono zaprojektowane oraz wykonane w 2021 r. punkty osnowy szczegółowej – fragment południowy. 

2. Zlecił opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej obejmującej swoim 

zasięgiem obszar całego powiatu zgorzeleckiego. 
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Dodatkowo Starosta Zgorzelecki w ramach środków własnych zinformatyzował 1 602 arkusze 

map zasadniczych (zlecenie obejmowało skanowanie i kalibrację map). 

Funkcjonowanie Wydziału Geodezji i Kartografii w obszarze e-usług jest nadal niewspółmierne 

do posiadanych możliwości. Z takiego sposobu obiegu dokumentów mogą 

w chwili obecnej korzystać przedsiębiorcy, geodeci jak również obywatele. Oczywiście pełna 

informatyzacja może nastąpić po wdrożeniu i zastosowaniu bardzo kosztownych technologii 

informatycznych oraz dzięki pełnej informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. W  roku 2021 informatyzacja obszarów przebiegała następująco:  

− w ramach pracy własnej zinformatyzowano 1 822 operaty geodezyjne. Prace polegały na 

przetworzeniu materiałów zasobu z postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów 

elektronicznych oraz utworzeniu dla nich metadanych. 

 

W roku 2021  Powiat Zgorzelecki administrował sześcioma portalami realizującymi  

e-usługi: i.Wniosek, i.KERG, i.EGiB, i.Rzeczoznawca, i.Projektant oraz i.Narady.  

Za pośrednictwem e-usług, do wydziału wpłynęła następująca liczba wniosków: 

− i.KERG – 1 809 zgłoszeń prac geodezyjnych i 482 zgłoszenia uzupełniające, 

− i.Wniosek - 266 wniosków, 

− i.Rzeczoznawca – 81 wniosków. 

Ponadto, za pośrednictwem aplikacji i.Narady przeprowadzono 134 narady koordynacyjne. Wskazać 

należy, iż narady koordynacyjne przeprowadzane są wyłącznie w formie elektronicznej 

z wykorzystaniem e-usług. 

 

Do bardzo ważnych kwestii należy nie tylko sam fakt realizacji zadań, lecz również źródła jego 

finansowania.  

TABELA 25. ŹRÓDŁA FINANSNOWANIA ZADAŃ W ROKU 2021  

Lp.  Nazwa zadania: Źródło środków: Kwota: 

1. Informatyzacja  powiatowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego 
(skanowanie i kalibracja map 
zasadniczych) 

Środki własne    98 400,00 zł brutto 

2. Opracowanie projektu modernizacji 
szczegółowej osnowy poziomej 

Środki dotacji Wojewody 
Dolnośląskiego oraz 
Głównego Geodety Kraju 

18 450,00 zł brutto 

3. Zrealizowano II etap modernizacji 
szczegółowej osnowy 
wysokościowej. 
 

Środki dotacji Wojewody 
Dolnośląskiego oraz 
Głównego Geodety Kraju 

152 520,00 zł  brutto  
 

 

W roku 2021 Wydział Geodezji i Kartografii wypracował dochody w wysokości 701 213,47 zł. 
 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

w powiecie zgorzeleckim w roku 2021 zlokalizowane były w: 

1. Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku; 
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2. Urzędzie Miasta w Zgorzelcu;  

3. Bogatyńskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny;  

4. Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu do dnia 07.05.2021 r. a następnie w Gminnym   

    Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu. 

 

 

Mapa 3: Oznaczenie punktów prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Dodatkowo w punktach w Bogatyni oraz w Węglińcu świadczono nieodpłatną mediację. 

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Bogatyni oraz w Węglińcu powierzone zostało 

organizacji pozarządowej – Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” 

z siedzibą w Górze, punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Zgorzelcu obsługiwali adwokaci, 

natomiast punkt w Pieńsku – radcy prawni, wskazani kolejno przez dziekanów Okręgowej Rady 

Adwokackiej w Wałbrzychu i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu.  

Nieodpłatna pomoc prawna jest skierowana do każdej osoby, która przed uzyskaniem pomocy 

oświadczy, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Z uwagi na panujący w 2021 r. stan epidemii, zapewnienie dostępu do nieodpłatnych usług pomocy 

prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji częściowo wymagało organizacji udzielania porad 

w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Od dnia 04.01.2021 r. do dnia 

04.06.2021 r. porady były udzielane za pomocą środków porozumiewania się na odległość 

(telefonicznie, po uprzednim zgłoszeniu chęci uzyskania pomocy). Stacjonarne zawieszenie 
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działalności punktów miało na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa zarówno beneficjentom, jak 

i wykonawcom usług. Od dnia 07.06.2021 r. do dnia 12.11.2021 r. wznowiono bezpośrednią obsługę 

interesantów.  

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 oraz coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną 

w całym kraju, działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.10.2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.),  od dnia 15.11.2021 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz mediacji i punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, funkcjonujące na terenie powiatu 

zgorzeleckiego działały wyłącznie w trybie zdalnym do końca roku raportowanego. 

W roku 2021 z porad prawnych świadczonych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnej mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie 

powiatu zgorzeleckiego skorzystało 807 osób, z czego  504 skorzystały ze wsparcia prawnego 

udzielanego przez adwokatów lub radców prawnych, a 303 - z usług świadczonych przez organizację 

pozarządową. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż od dnia 06.05.2020 r. nieodpłatna pomoc prawna 

obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne 

prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające osób w ciągu roku 

poprzedniego, tj. 2020. 

Trudna sytuacja epidemiczna w powiecie spowodowała, że w roku 2021 konieczne było 

zrezygnowanie z części działań zaplanowanych w ramach edukacji prawnej. W pierwotnym zamyśle 

planowane było przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych pod nazwą „Z prawem cywilnym za pan 

brat”, „Prawo rodzinne – zagadnienia podstawowe” oraz „Nie bądź ofiarą -  walcz o swoje prawa”, 

które adresowane były do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz cyklu wykładów dla organizacji 

zrzeszających seniorów. W konsekwencji podjęto decyzję o wydaniu i rozpowszechnieniu płyt DVD 

z wykładem „Nie bądź ofiarą – walcz o swoje prawa” oraz folderów edukacyjnych A5 (informatorów) 

w ilości 4 000 sztuk, które zostały przekazane do szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu 

zgorzeleckiego, ośrodków pomocy społecznej oraz urzędów miast i gmin, celem dalszej dystrybucji 

a tym samym dalszego poszerzania wiedzy w tym obszarze.  Zrealizowano również cykl wykładów 

dla organizacji zrzeszających seniorów. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA  

 

Wydział Ochrony Środowiska wykonuje zadania powiatu w zakresie ochrony środowiska  

i przyrody, rolnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego, gospodarki odpadami oraz zadania  

z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji Starosty. 

Realizacja zadań w powiecie zgorzeleckim z zakresu ochrony środowiska wraz z edukacją 

ekologiczną, ochroną przyrody, leśnictwem, gospodarką wodną i melioracją, geologią oraz ochroną 

powietrza i pól elektromagnetycznych, przedstawiała się w roku 2021 następująco: 

TABELA 26. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW I ORZEKANIE W SPRAWACH  

Z ZAKRESU: 

Rodzaj decyzji (pozwolenia) / działania / podstawa prawna (ustawa) Ilość 

Prawo ochrony środowiska:  

− pozwolenia zintegrowane – zmiana (nieistotna) 2 

− pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 3 
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− średnie źródła spalania paliw (MCP) – wydano decyzję określającą warunki 
eksploatacyjne 

0 

− pozwolenia na wytwarzanie odpadów 0 

− pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniających zezwolenie na zbieranie i/lub 
przetwarzanie odpadów – zmiana decyzji 

2 

O odpadach:  

− zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami 0 

− zezwolenia na zbieranie odpadów 0 

− dostosowanie do obowiązujących przepisów zezwoleń na zbieranie odpadów 8 

− dostosowanie do obowiązujących przepisów zezwoleń na przetwarzanie odpadów 0 

− umorzone postępowania 1 

− pozostawione bez rozpoznania 1 

Prawo ochrony środowiska:  

Zgłoszenia instalacji nie wymagających uzyskania pozwolenia, a wymagających 
zgłoszenia: 

 

− źródeł promieniowania elektromagnetycznego 4 

− stacji paliw 0 

− aktualizacji danych zgłoszonych instalacji 26 

− inne instalacje 1 

O ochronie przyrody:  

− decyzje zezwalające na wycinkę drzew 128 

O lasach:  

− decyzje zezwalające na wycinkę drzew z terenów leśnych 11 

− zalecenie wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej 1 

− zaświadczenia o objęciu nieruchomości Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lub 
Inwentaryzacją stanu lasu 

696 

Prawo wodne:  

− decyzje stwierdzające odnoszenie korzyści, ustalające obowiązek poniesienia świadczeń  
z wykonanych prac melioracyjnych 

49 

− decyzje zatwierdzające/zmieniające statuty spółek wodnych 4 

O ochronie zwierząt:  

− rejestracja zwierząt objętych ochroną gatunkową 5 

Prawo łowieckie:  

− zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 4 

Prawo geologiczne i górnicze:  

− decyzje zatwierdzające projekty robót geologicznych 3 

− decyzje zatwierdzające dokumentację geologiczno – inżynierską 1 

− przyjęcie projektów robót geologicznych nie wymagających zatwierdzenia 3 

O rybactwie śródlądowym:  

− rejestracja jednostek pływających 8 

− karty wędkarskie 236 

Ochrona gruntów rolnych i leśnych:  

− wydane decyzje zezwalające na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 99 

− wydane decyzje uznające rekultywację za zakończoną 2 

− przeprowadzone kontrole z wykonania decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów  
z użytkowania rolniczego 

6 

− wszczęte postępowania wobec adresatów decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów  
z użytkowania rolniczego działających niezgodnie z wydaną decyzją lub bez decyzji 

4 

− wydane decyzje naliczające należności i opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów  
z użytkowania rolniczego w wyniku postępowań wszczętych z urzędu (karne) 

6 

O systemie handlu uprawnieniami do emisji:  

− decyzja udzielająca zezwolenia/zmieniająca zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych 
oraz zatwierdzająca plan monitorowania 

1 
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− decyzja zatwierdzająca/zmieniająca plan metodyki monitorowania 1 

 

Gospodarka leśna 

W oparciu o zapisy ustawy o lasach Starosta sprawuje nadzór na gospodarką leśną w lasach nie 

stanowiących własności Skarbu Państwa. 

Ogólna powierzchnia gruntów leśnych wraz z podziałem na poszczególne gminy, objęte 

dokumentacją urządzeniową lasu wraz z ilością pozyskanego drewna (którego legalność została 

potwierdzona wydaniem świadectw legalności) położonych na terenie powiatu zgorzeleckiego w roku 

2021, przedstawia się następująco:  

TABELA 27. GRUNTY LEŚNE NA TERENIE POWIATU ZGORZELEKCIEGO  

Rok 
Nazwa  
gminy 

Powierzchnia leśna 
(ha) 

Objęte dokumentacją 
urządzeniową 

Odnowienia 
sztuczne 

i naturalne 

Pozyskanie 
drewna 

(m³) Ogółem 
Osób 

fizycznych 

Uprosz-
czone 
Plany 

Urządza-
nia Lasu 

Inwenta-
ryzacje 
Stanu 
Lasu 

OGÓŁEM  657,94 508,41 302,62 206,02 0,20 127 

 
2021 

Zawidów 
(gmina 
miejska) 

25,64 22,70 11,94 1,93 0 0 

Zgorzelec 
(gmina 
miejska) 

31,40 4,21 139,81 1,28 0 0 

Zgorzelec 
(gmina 
wiejska) 

208,35 180,73 71,11 58,42 0,20 72 

Pieńsk 
(miasto) 

14,36 5,38 0 3,86 0 0 

Pieńsk 
(obszar 
wiejski) 

76,58 63,97 12,00 52,24 0 113 

Sulików 
(gmina 
wiejska) 

115,69 93,06 50,64 51,72 0 14 

Węgliniec 
(obszar 
wiejski) 

102,66 100,46 78,02 8,91 0 0 

Bogatynia 
(obszar 
wiejski) 

42,13 27,22 9,56 22,31 0 0 

Bogatynia 
(miasto) 

41,13 10,68 0 5,35 0 0 

 

Na terenie powiatu zgorzeleckiego swoją siedzibę mają trzy nadleśnictwa, które w zakresie 

prowadzonej gospodarki leśnej obejmują następujące miejscowości: 

TABELA 28. NADLEŚNICTWA NA TERENIE POWIATU ZGORZELECKIEGO  

NADLEŚNICTWO  
WĘGLINIEC 

NADLEŚNICTWO  
PIEŃSK 

NADLEŚNICTWO 
RUSZÓW 

Czerwona Woda Zawidów Jagodzin  

Stary Węgliniec m. Zgorzelec Kościelna Wieś 

Węgliniec m. g. Bogatynia Okrąglica 

 m. g. Pieńsk Piaseczna 

 g. Sulików Ruszów 

 g. Zgorzelec  
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Nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych 

W roku 2021 na terenie powiatu działały cztery gminne spółki wodne, tj. GSW w Zgorzelcu, GSW 

w Pieńsku, GSW w Sulikowie i GSW w Węglińcu zrzeszone w Rejonowym Związku Spółek Wodnych 

w Zgorzelcu. Spółka Wodna KWADRO z siedzibą w Jędrzychowicach gm. Zgorzelec w roku 2021 

pojęła uchwałę o rozwiązaniu i została wykreślona z systemu informacyjnego gospodarowania 

wodami prowadzonego przez Wody Polskie.  

W zakresie powierzonych przez ustawodawcę zadań, Starosta Zgorzelecki za pośrednictwem 

Wydziału Ochrony Środowiska realizował zadania poprzez uczestnictwo w wizjach terenowych 

prowadzonych w związku z odbiorami wykonanych prac melioracyjnych, a także uczestniczył 

w Walnych Zgromadzeniach ww. gminnych spółek wodnych, w trakcie których podejmowane były 

uchwały w sprawach dotyczących działalności spółki.  

Ochrona powietrza  

W zakresie zadań dotyczących ochrony powietrza Wydział konsekwentnie realizował działania 

zawarte w programie ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim,  

w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz 

z planem działań krótkoterminowych, przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r., poprzez przedstawienie w sprawozdaniu przekazywanym 

Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego danych dotyczących podejmowanych działań 

wynikających z ustawowych kompetencji oraz zadań przypisanych Starostom z terenu Województwa 

Dolnośląskiego, tj.: 

− danych o decyzjach administracyjnych zawierających informacje o emisji zanieczyszczeń do 

powietrza z instalacji nowych lub istniejących oraz zlikwidowanych, 

− ograniczania emisji do powietrza z ogrzewania indywidualnego obiektów należących do 

powiatu. 

 

DROGOWNICTWO  

Na terenie powiatu zgorzeleckiego drogi publiczne dzielą się na cztery kategorie dróg, zarządzanych 

przez: 

− Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad  - autostrady i drogi krajowe; 

− Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei - drogi wojewódzkie;  

− Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego - drogi powiatowe;  

− Wójtów, Burmistrzów Gmin - drogi gminne. 

Na terenie powiatu zgorzeleckiego zlokalizowanych jest 218,6 km dróg powiatowych oraz                 

8,730 km chodników. W 2021 roku, dzięki środkom z budżetu powiatu udało się zrealizować zadania 

w zakresie remontów dróg i szereg pozostałych prac, które skutecznie przyczyniły się do poprawy 

bezpieczeństwa ich użytkowników.  

W roku 2021 wydatkowano z budżetu powiatu kwotę: 1 014 661,27 zł na inwestycje  

i remonty dróg powiatowych, których uszczegółowienie przedstawia poniższa tabela.  
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TABELA 29. REMONTY I MODERNIZACJA DRÓG 

Lp. Nazwa inwestycji Długość 
odcinka 

Koszt brutto 
 w zł 

Źródła finansowania 

1. Remonty drogi powiatowej nr 
2386D relacji Kunów – Studniska 
Dolne, droga dojazdowa do 
gruntów rolnych   

1640 mb 136 517,02 
150 000,00 
164 000,00 

Budżet Powiatu 
Gmina Sulików 

Budżet Województwa 
Dolnośląskiego 

Wartość inwestycji: 450 517,02 
 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 
2398D relacji Żarska Wieś – 
Pokrzywnik od km 5+905,00 do 
km 8+482,00 i od km 9+062,00 
do km 9+332,00 – etap I 

2847 mb 360 868,75 
208 379,00 

 
569 739,75 

1 670 105,25 
 

Budżet Powiatu 
Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 
Gmina Zgorzelec 
Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg 

Wartość inwestycji: 
 

2 809 092,75 

3. Remonty cząstkowe nawierzchni 
bitumicznych przy użyciu masy na 
gorąco 

cała sieć 133 686,52 Budżet Powiatu 

4. Remonty cząstkowe nawierzchni 
dróg powiatowych emulsją 
i grysem asfaltowym przy użyciu 
Patchera  

cała sieć 383 588,98 
 

Budżet Powiatu 

 
Razem Budżet Powiatu:  

 
1 014 661,27 

 
Budżet Powiatu 

 
 
 
Pozyskane środki: 

150 000,00 Gmina Sulików 

164 000,00 Budżet Województwa 
Dolnośląskiego 

208 379,00 Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych 

569 739,75 Gmina Zgorzelec 

1 670 105,25 Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg 

Razem pozyskane środki: 2 762 224,00  

 
Razem wartość inwestycji i remontów: 

 
3 776 885,27 

 
Wszystkie środki 

finansowe 

W ramach robót pozostałych w roku 2021 zrealizowano zadania na kwotę 353 229,83 zł 

z budżetu powiatu, których uszczegółowienie zawiera poniższa tabela. 

TABELA 30. ROBOTY POZOSTAŁE  

Lp. Nazwa inwestycji Skutek Koszt 
brutto 
/zł/ 

Źródła 
finansowania 

1. Awaryjne wykonanie odwodnienia 

w ciągu drogi powiatowej nr 

2363D w miejscowości Sieniawka 

Podniesienie 

poziomu 

bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

53 511,15 Budżet Powiatu 

2. Wykonanie oznakowania 

poziomego farbą 

chlorokauczukową 

Podniesienie 

poziomu 

26 383,32 Budżet Powiatu 
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bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

3. Wykonanie usługi związanej 

z bieżącym utrzymaniem, 

pielęgnacją zieleni i zadrzewień 

w obrębie pasa drogowego dróg 

powiatowych polegającą na 

wykoszeniu traw, chwastów 

i jednorocznych samosiewów na 

terenie gmin Bogatynia, Sulików, 

Pieńsk, Węgliniec, Zgorzelec 

Podniesienie 

poziomu 

bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

44 884,28 Budżet Powiatu 

4. Wykonanie nasadzeń zastępczych 

19 sztuk drzew w pasach dróg 

powiatowych na terenie powiatu 

zgorzeleckiego 

Podniesienie 

poziomu 

bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

6 771,60 Budżet Powiatu 

5. Wykonanie usługi polegającej na 

utrzymaniu czystości na drogach 

powiatowych polegających na 

zamiataniu jezdni, oczyszczaniu 

chodników, koszeniu i sprzątaniu 

trawników 

Podniesienie 

poziomu 

bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

66 702,31 Budżet Powiatu 

6. Uprzątnięcie odpadów z poboczy 

dróg powiatowych nr 2386D relacji 

Koźmin – Kunów oraz 2403D 

w miejscowości Dłużyna Dolna 

Podniesienie 

poziomu 

bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

1 750,00 Budżet Powiatu 

7. Awaryjne wykonanie odwodnienia 

w ciągu drogi powiatowej nr 

2367D w miejscowości Działoszyn 

Podniesienie 

poziomu 

bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

38 573,45 Budżet Powiatu 

8. Wykonanie jednorazowej usługi 

polegającej na opracowaniu 

dokumentacji projektowej zmiany 

programów pracy sygnalizacji 

świetlnej w związku ze zmianą 

organizacji ruchu na skrzyżowaniu 

ulic Armii Krajowej, Langiewicza, 

Bohaterów Getta, Emilii Plater oraz 

Boh. II AWP w Zgorzelcu  

Podniesienie 

poziomu 

bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

2 460,00 Budżet Powiatu 

9. Przywracanie warunków 

bezpieczeństwa drogowego oraz 

doprowadzanie dróg do ich stanu 

poprzedniego po zaistniałym 

zdarzeniu drogowym w pasie dróg 

powiatowych 

Podniesienie 

poziomu 

bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

9 250,00 Budżet Powiatu 
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10. Utrzymanie pielęgnacja zieleni i 

zadrzewień w obrębie pasa 

drogowego polegające na 

karczowaniu krzaków i wycince 

drzew 

Podniesienie 

poziomu 

bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

38 656,44 Budżet Powiatu 

11. Wymiana, uzupełnianie i poprawa 

istniejącego oznakowania 

pionowego, montażu barier 

energochłonnych, barier 

drogowych i mostowych oraz 

awaryjne oznakowanie robót i 

zdarzeń na terenie powiatu 

zgorzeleckiego 

Podniesienie 

poziomu 

bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

62 962,78 Budżet Powiatu 

12. Zaprojektowanie, wykonanie i 

dostawa tablicy wraz ze słupkiem, 

promującej zadanie pod nazwą: 

Remont drogi powiatowej nr 

2386D relacji Kunów – Studniska 

Dolne w ramach zadania „Kunów – 

Studniska Dolne droga dojazdowa 

do gruntów rolnych” 

Podniesienie 

poziomu 

bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

676,50 Budżet Powiatu 

13. Uprzątnięcie wiatrołomu wraz 

z uzupełnieniem pobocza w pasie 

drogi powiatowej nr 2398D 

w miejscowości Gozdanin 

Podniesienie 

poziomu 

bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

648,00 Budżet Powiatu 

RAZEM: 353 229,83 Budżet Powiatu 

 

Do wydatków pozostałych poniesionych w roku 2021, istotnych z punktu finansowego ale  

i społecznego należy zaliczyć takie zadania jak: 

1) administrowanie drogami powiatowymi i obiektami mostowymi oraz zarządzanie ruchem na 

terenie powiatu zgorzeleckiego – 101 844,00 zł; 

2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 373 801,31 zł; 

3) wykonanie jednorazowej usługi polegającej na wykonaniu pomiarów widoczności na 

dziesięciu przejazdach kolejowo - drogowych położonych na terenie powiatu zgorzeleckiego 

– 11 549,70 zł. 

Łączny skutek finansowy trzech  powyższych działań to kwota: 487 195,01 zł. 

Z ramienia Zarządu Powiatu, Wydział Drogownictwa w roku 2021 wydał również liczne akty 

administracyjne, których efektem był wpływ do budżetu powiatu środków finansowych 

w kwocie 75 589,71 zł. Ponadto do budżetu Powiatu dodatkowo wpływają roczne opłaty za 

urządzenia obce umieszczone w pasie drogowym z lat poprzednich.  

Poniższa tabela przedstawia opis działań i źródła pozyskania dochodu: 
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TABELA 31. REALIZACJA ZADANIA ZARZĄDU POWIATU 

Lp. Akt administracyjny Ilość Podstawa prawna Skutek 

1. Decyzja zezwalająca na 
lokalizowanie w pasie 
drogowym obiektów 

budowlanych lub urządzeń 
niezwiązanych  

z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego 

58 art. 20 pkt 7 w związku z 
art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 

ustawy 
z dnia 21 marca 1985 roku  

o drogach publicznych  
(tekst jednolity: Dz. U. z 

2021 r., poz. 1376 ze zm.) 

Uzgodnienie 
lokalizacji 

infrastruktury  
w pasie dróg 

powiatowych na 
terenie powiatu 
zgorzeleckiego 

2. Decyzja zezwalająca na 
lokalizację zjazdu lub 
przebudowę zjazdu 

26 art. 29 ustawy z dnia 21 
marca 1985 roku o drogach 

publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1376 ze zm.) 

Zezwolenie lub 
odmowa lokalizacji 
zjazdu w pasie dróg 

powiatowych na 
terenie powiatu 
zgorzeleckiego 

3. Decyzja zezwalająca na 
zajęcie pasa drogowego 

52 art. 20 pkt 8 w związku z 
art. 40 ustawy z dnia 21 

marca 1985 roku o drogach 
publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1376 ze m.) 

Zezwolenie na 
zajęcie pasa 
drogowego 

(75 589,71 zł) 

4. Postanowienia uzgadniające 
projekty budowlane 

11 art. 39 ust. 3a pkt 2 ustawy  
z dnia 21 marca 1985 roku  

o drogach publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 

2021 r., poz. 1376 ze zm.) 

Uzgodnienie projektu 
budowlanego 

5. Postanowienia uzgadniające 
projekty decyzji dot. 
warunków zabudowy 

8 art. 53 ust. 4 pkt 9 i ust. 5 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2022 r., 
poz. 503) 

Uzgodnienie projektu 
decyzji 

 

 

ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA  

Niezwykle istotnym wyzwaniem dla samorządu powiatowego jest dbałość o ład przestrzenny, który 

mieści się w zagadnieniach kompleksowego podejścia do remontów, modernizacji zabudowy 

przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze w powiązaniu z rozwojem 

gospodarczym i społecznym. W administracji publicznej wyodrębnione są dwa obszary realizujące 

zadania w sferze administracyjno - budowalnej wynikające z ustawy Prawo budowlane. Zakres 

działań w tym obszarze wykonuje Wydział Architektury i Budownictwa oraz Wydział Inwestycji 

i Zamówień Publicznych. Należy do nich m.in. prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami 

budowy lub robót budowalnych, rozbiórek, zmiany sposobu użytkowania, pozwoleń na budowę lub 

rozbiórkę, wydawanie dzienników budowy oraz udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów 

techniczno - budowlanych. Dodatkowo wydział w oparciu o ustawę o własności lokali realizował 

zadania związane z wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub o innym 

przeznaczeniu niż mieszkalny. 

 

Poniższe dane prezentują ilości spraw, które były przedmiotem prac w roku 2021.  Nadmienić należy, 

iż poniższe zestawienia nie obejmują ilości decyzji zmieniających, odmownych, umarzających, 

uchylających oraz wygaszających dotyczących pozwoleń na budowę, a także ilości wniosków 
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pozostawionych bez rozpoznania. Dokonując analizy zawartych informacji, zestawionych z danymi 

z roku 2020, jak również mając na względzie analizy poczynione w temacie realizacji zadań przez 

Wydział Geodezji i Kartografii nasuwa się wniosek, iż epidemia nie zatrzymała postępu 

inwestycyjnego w powiecie zgorzeleckim. 

 

TABELA 32. DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ – ROK 2020 I 2021 
 

Lp. Decyzje o pozwoleniu na budowę Rok 2020 Rok 2021 

1 Budynki mieszkalne jednorodzinne 223 236 

2 Budynki wielorodzinne 14 22 

3 Budynki zamieszkania zbiorowego, hotele 
i zakwaterowania turystycznego  

1 3 

4 Obiekty użyteczności publicznej 16 20 

5 Budynki gospodarcze inwentarskie 1 3 

6 Budynki przemysłowe i magazynowe 3 7 

7 Obiekty infrastruktury transportu - 1 

8 Rurociągi, sieci oraz kompleksowe obiekty przemysłowe 47 39 

9 Pozostałe tj. przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu 
użytkowania, instalacje  

200 268 

10 Rozbiórki 20 10 

Razem: 525 609 

 
WYKRES  NR 11. DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ  –  ROK 2020 i 2021 

 

 

 

 

 

 

 

WYKRES NR 12. ZGŁOSZENIA BUDOWY Z PROJEKTEM –  ROK 2020 i 2021 

 
W roku 2021 widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa liczby zgłoszeń budowy z projektem. 
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Do inwestycji, które można zrealizować w tym trybie należą: 

− wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się 

w całości na działce/działkach, na których zostały zaprojektowane, 

− wolnostojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych o powierzchni 

zabudowy do 35 m², 

− sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, 

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 

0,5 MPa, 

− instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych. 

 

Wzrost zgłoszeń budowy z projektem spowodowany jest nowelizacją ustawy Prawo budowlane, 

która umożliwiła budowę w/w instalacji gazowych w trybie uproszczonym na podstawie zgłoszenia 

robót, zamiast dotychczasowego obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.  

Z zatwierdzonych projektów instalacji gazowych wynika, iż zastępują one dotychczasowe rozwiązania 

ogrzewania zarówno budynków jak i wody użytkowej w tych budynkach na bardziej ekologiczne, co 

jest zgodne z dyrektywą unijną o zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych do środowiska w Unii 

Europejskiej. 

 
WYKRES NR 13. ZGŁOSZENIA ROBÓT NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ –  ROK 
2020 i 2021 

 
 

WYKRES NR 14. ZGŁOSZENIA ROBÓT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA –  ROK 2020 
i 2021 

 
Analizując dane przedstawione na wykresach nr 11 i 12 zawierających ilość wydanych decyzji 

o pozwoleniu na budowę oraz przyjętych zgłoszeń budowy z projektem w latach 2020-2021, 

widoczna jest tendencja wzrostowa realizowanych inwestycji na terenie powiatu zgorzeleckiego.  

Natomiast na podstawie danych przedstawionych na wykresach nr 13 i 14 dotyczących zgłoszeń 

robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz zmiany sposobu użytkowania w latach 2020-

2021, widoczna jest tendencja spadkowa wdrożona nowelizacją ustawy – Prawo budowlane, która 
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wprowadziła wiele regulacji, celem których było odformalizowanie procesu budowlanego. W ten 

kierunek wpisuje się dalsze rozszerzenie katalogu inwestycji, których realizacja nie wymaga 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę a także obowiązku zgłoszenia budowy lub robót 

budowlanych.  

WYKRES NR 15. ILOŚĆ ZAREJESTROWANYCH DZIENNIKÓW BUDOWY  – ROK 2020 i 2021 

 
WYKRES NR 16. ILOŚĆ WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ O SAMODZIELNOŚCI LOKALI    –  ROK 2020 
i 2021 

 
 

INWESTYCJE 

Rokiem przełomowym w obszarze możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, 

dających szerokie perspektywy rozwoju był rok 2021. W wyniku wielu inicjatyw podejmowanych 

przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego oraz Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pozyskano 

13 216 827,87 zł (zadania pkt 1, 4, 6 i 8). 

1. W ramach Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” 

w pierwszej edycji udało się pozyskać kwotę 10 000 000,00 zł, która urzeczywistniła 

realizację strategicznej dla powiatu zgorzeleckiego inwestycji jaką jest budowa nowego 

Domu Pomocy Społecznej "Jędrek" wraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia  

w Bogatyni.  

W chwili sporządzania niniejszego dokumentu powiat zawarł umowę z wykonawcą  

robót budowlanych opiewającą na kwotę 12 496 800,00 zł, w tym wkład własny powiatu to 

2 496 800,00 zł. Termin na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowano na 20 miesięcy 

od dnia przekazania placu budowy, tj. do końca 2023 roku. Przedmiotowe zadanie to I etap 

inwestycyjny, który obejmuje budowę zespołu budynków placówki do stanu surowego 
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zamkniętego, wykonanie elewacji zewnętrznej oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury 

zewnętrznej. Powiat Zgorzelecki podjął działania celem pozyskania dofinasowania na 

realizację II etapu prac obejmującego ukończenie robót budowlanych wewnątrz obiektu 

(m.in. ściany działowe, wewnętrzną stolarkę, podłogi, montaż dźwigu windowego, montaż 

instalacji z branży elektrycznej i sanitarnej, wykonanie technologii kuchni), wykonanie 

zagospodarowania terenu, zakup wyposażenia, ponadto wykonanie drogi z kostki betonowej, 

która jest jedyną drogą dojazdową do powstającego domu pomocy społecznej. 

Obecnie trwa etap rozstrzygnięcia drugiej edycji Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych”, gdzie Powiat Zgorzelecki zawnioskował 

o dofinansowanie II etapu inwestycji, która oszacowana została na kwotę 13 850 294,10 zł, 

kwota dofinasowania w wysokości 85 % tj. 11 772 749,98 zł, przy 15 % wkładzie własnym 

powiatu, tj. 2 077 544,12 zł. 

Warto podkreślić, że inwestycja obejmuje kompleksową budowę energooszczędnego domu 

pomocy społecznej przeznaczonego dla 70 podopiecznych niemogących funkcjonować 

samodzielnie. Oprócz Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” powstanie również powiatowy 

ośrodka wsparcia przeznaczony na potrzeby mieszkańców regionu korzystających z obiektu 

w ramach pobytu dziennego. Projektowany obiekt składa się z dwóch, niepodpiwniczonych 

budynków połączonych łącznikiem, tj:  

− budynku A, w skład którego wchodzi: centrum administracyjne ośrodka (znajdujące 

się na poddaszu) oraz część techniczna domu pomocy społecznej wraz z blokiem 

kuchennym oraz powiatowym ośrodkiem wsparcia, 

− budynku B, w skład którego wchodzą: pokoje sypialniane i sale zajęciowe wraz 

z dużymi pokojami wspólnego dziennego pobytu domu pomocy społecznej. 

 

Nie bez znaczenia jest fakt, że w ramach Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych” w pierwszej edycji Powiat Zgorzelecki pozyskał oprócz 

10 000 000,00 zł na budowę DPS „Jędrek”, również inne środki finansowe, tj: 

− 450 000,00 zł dofinansowania na zadanie pn.: „Budowa boiska wraz z siłownią 

zewnętrzną i placem zabaw dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Zgorzelcu”. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót 

budowlanych. 

− 2 424 085,96 zł dofinansowania na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 

2398D relacji Żarska Wieś – Pokrzywnik – ETAP 2 (odcinek od km 7+260 do km 

8+482 i od km 9+062 do km 9+332)”. Zawarto umowę z wykonawcą robót 

budowlanych na kwotę 2 551 669,44 zł,  5% z budżetu powiatu w kwocie 127 583,48  

zł. 

 

2. Dużym sukcesem Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego była kontynuacja zadania, zmierzającego 

do efektywnego usprawnienia funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Zgorzelcu. Do kluczowych działań należała inwestycja  

pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego”, której zakończenie zaplanowano do 

końca pierwszego półrocza 2022 roku. Koszt brutto inwestycji to 3 799 603,37 zł, zaś źródła 

finansowania to: 85% środki UE oraz 15% wkład własny, w tym:  

99 000,46 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Obecnie dobiegają końca prace 

budowlane budynku, który jest przebudowywany na potrzeby kształcenia zawodowego osób 

niepełnosprawnych intelektualnie oraz utworzenia w nim pracowni zawodowych, pracowni 
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kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz pracowni do terapii wraz z ich 

wyposażeniem i zapleczem sanitarno–socjalno–gospodarczym. Projektowany budynek będzie 

miał zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń poprzez 

windę osobową, systemy przyzywowe, przejścia bezprogowe, sanitariaty i wyposażenie 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  

Powiat Zgorzelecki zaplanował kwotę 932 629,92 zł na wyposażenie przedmiotowego 

budynku w sprzęt dydaktyczny do pracowni zawodowych i terapii oraz sprzęt sanitarny.  

Okres realizacji projektu: 26.03.2020 r. – 30.11.2022 r. Całkowita wartość projektu:  

5 810 658,11 zł, wydatki kwalifikowalne 5 608 887,23 zł, dofinansowanie 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 85% kosztów kwalifikowanych, 

tj. 4 767 554,14  zł, pozostały wkład: 1 043 103,97 zł. 

 

3. Kolejnym projektem, który w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy działań 

edukacyjnych dla placówek oświatowych powiatu zgorzeleckiego jest realizowany od sierpnia 

2020 roku projekt pn.: „Kompetencje 4.0”, współfinasowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A 

Republika Czeska-Polska, Oś priorytetowa 3 „Edukacja i kwalifikacje”. Działania projektowe 

obejmują praktyczną część programu kształcenia dla uczniów, tj. zakładanie i prowadzenie 

fikcyjnych firm (10 miesięcy w roku szkolnym 2020/2021 i 10 miesięcy w roku szkolnym 

2021/2022). W ramach powyższego Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych zakupił dla 

3 placówek oświatowych niezbędne wyposażenie, tj:  

− dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu w ramach „Firmy cateringowej 

EMILKA” sprzęt gastronomiczny; w ramach „Firmy PROJECT- ink” drukarkę 

sublimacyjną, tusz sublimacyjny,  koszulki do sublimacji, gilotynę; w ramach „Firmy 

Emilka – Bud” materiały budowlane, sprzęt budowlany, sprzęt pomiarowy; 

− dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu w ramach „Firmy HR 

Consulting” monitor interaktywny; w ramach „Firmy EcoAnalizy” sprzęt laboratoryjny; 

w ramach „Firmy Własna Firma” telewizor; w ramach „Firmy CNC Box” frezarkę CNC; 

w ramach „Firmy TRIP” monitor interaktywny; 

− dla Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni w ramach „Firmy Biuro Podróży” zestaw 

wirtualna gazetka – wirtualna tablica; w ramach „Firmy Eventowej” pomoce do 

animacji, materiały do aranżacji stołów, gadżety reklamowe, sprzęt audio; w ramach 

„Firmy informatyczno-reklamowej” sprzęt komputerowy, telewizor. 

Ponadto dla każdej szkoły - celem utworzenia pracowni multimedialnych  

z wykorzystaniem nowych technologii przez uczniów szkół zawodowych, e-learning, nauka 

języka czeskiego - zakupiono sprzęt multimedialny wg indywidualnego zapotrzebowania 

placówek oświatowych. W zestawach znalazły się m.in. monitory interaktywne, dyski 

zewnętrzne, komputery przenośne, miksery wideo, zestawy Green screen, parasolki 

dyfuzyjne, mikrofony, pakiety programów graficznych, pakiety programów biurowych, 

urządzenia wielofunkcyjne i inne. 

Okres realizacji projektu: 08.2020 r. - 07.2022 r. Szacunkowy budżet dla Partnera Projektu - 

Powiatu Zgorzeleckiego wynosi 498 209,64 zł. Dofinansowanie z UE - 85%:  

423 478,19 zł, wkład własny powiatu 15% –74 731,45 zł.  

 

4. Powiat Zgorzelecki w 2021 r. uzyskał dofinasowanie w kwocie 215 204,00 zł na projekt pn.: 

„Edukacja – Szansa – Przyszłość“ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej 
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i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Celem głównym projektu jest 

podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na 

rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów uczęszczających do 

Specjalnej Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Zgorzelcu poprzez objęcie ich wsparciem w ramach zajęć dodatkowych i specjalistycznych. 

Za główne formy wsparcia obrano realizację zajęć edukacyjnych z zakresu nauk 

matematyczno – przyrodniczych, tj.: warsztaty matematyczne, wycieczki edukacyjne do 

instytucji kultury, językowe oraz specjalistyczne: zajęcia z komunikacji alternatywnej 

i wspomagającej, zajęcia z zakresu Integracji Sensorycznej, z zakresu Nordic Walking, jogi 

i gongów, zajęcia muzyczne, pływania oraz rehabilitacji i korekcji wad postawy. 

Całkowita wartość projektu: 254 720,00 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 85% - 215 204,00 zł , wkład własny rzeczowy o wartości 39 516,00 zł. Okres 

realizacji projektu: 01.08.2022 - 31.07.2023 r. 

 

5. W roku 2021 przeprowadzono inwestycję polegającą na modernizacji instalacji elektrycznej 

i teleinformatycznej obejmującej parter, II piętro i poddasze budynku  

nr 8 Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. Przedmiotowe zadanie w pełni, tj. w kwocie  

230 351,92 zł sfinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja tego 

zadania była niezwykle istotna i wynikała z konieczności dostosowania istniejącej sieci 

elektrycznej i teleinformatycznej do potrzeb dzisiejszych realiów  zmierzających do pełnej 

cyfryzacji urzędu. 

  

6. W roku raportowanym podjęte zostały działania zmierzające do likwidacji barier 

architektonicznych jednego z budynków Starostwa, poprzez realizację projektu „Poprawa 

dostępności do usług publicznych – przebudowa pochylni wraz  

z dostosowaniem strefy wejściowej do potrzeb osób niepełnosprawnych przed budynkiem nr 

8 Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu”. Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wszystkie instytucje publiczne zostały 

zobligowane do spełnienia szeregu wymogów dających łatwiejszy dostęp osobom 

niepełnosprawnym do budynków użyteczności publicznej. Wartość zrealizowanego zadania 

to kwota 49 200,00 zł, co sfinansowane zostało z następujących źródeł zewnętrznych: 

− Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 16 874,38 zł, 

− Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 24 325,62 zł, 

− Fundacja Orlen: 8 000,00 zł. 

7. W roku 2021 kontynuowano prace remontowe dachu budynku użytkowego przy ul. Boh. II 

Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu, zrealizowane na kwotę 108 500,71 zł, które w 100% 

zostały sfinansowane przez Wojewodę Dolnośląskiego w ramach środków przeznaczonych na 

Skarb Państwa. 

8. Rok 2021 był czasem kontynuacji nierównej walki z epidemią wywołaną wirusem  

SARS-CoV-2. Złagodzenie negatywnych skutków tego zjawiska było możliwe dzięki 

uruchomieniu dodatkowego, rządowego wsparcia finansowego w obszarze zdrowia 

i edukacji. W tym zakresie Zarząd Powiatu pozyskał następujące środki finansowe dla: 

 

− Domu Pomocy Społecznej „OSTOJA” w Zgorzelcu w kwocie 27 446,66 zł, 

− Domu Pomocy Społecznej „JĘDREK” w Opolnie-Zdroju w kwocie 13 297,30 zł, 
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− Domu Pomocy Społecznej „JUTRZENKA” w Zgorzelcu w kwocie 37 593,92 zł, 

 

w ramach projektu grantowego dofinansowanego z Funduszu Europejskiego pn.: 

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów 

opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych 

i hospicjów na czas COVID-19”. Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 

2020, Oś Priorytetowa 5 Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe 

i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, 

trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.  

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych w 2021 roku przeprowadził postępowania  

o udzielenie zamówień publicznych o wartościach szacunkowych powyżej 30 000 euro zgodnie 

z poniższym wyliczeniem: 

1) Bieżąca naprawa nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego: 

− Część I: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - 

asfaltową”- zawarcie umowy dnia 18.06.2021 r. na kwotę 546 179,04 zł, 

− Część II: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową 

i grysem przy użyciu remontera drogowego typu Patcher, następujących dróg 

powiatowych nr 2361D, 2363D, 2364D, 2365D, 2367D, 2368D, 2369D, 

2370D, 2371D, 2372D, 2373D, 2374D, 2375D, 2376D, 2486D, 2377D, 

2378D, 2379D, 2380D, 2381D, 2383D, 2384D, 2385D, 2386D, 2387D, 

2388D, 2389D, 2390D, 2393D, 2394D, 2395D, 2396D, 2397D, 2398D, 

2400D, 2401D, 2403D, 2405D” – zawarcie umowy dnia 02.07.2021 r. na 

kwotę 477 328,56 zł; 

 

2) „Remont drogi powiatowej nr 2386D relacji Kunów – Studniska Dolne, droga 

dojazdowa do gruntów rolnych” – zawarcie umowy dnia 14.07.2021 r. na kwotę  

450 517,02 zł; 

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D relacji Żarska Wieś – Pokrzywnik na odcinku 

2847 mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+332,00 – 

etap I ” – zawarcie umowy dnia 23.07.2021 r. na kwotę 2 783 508,75 zł; 

4) Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Część I: Zakup sprzętu 

komputerowego i multimedialnego do pracowni multimedialnych w ramach projektu 

pn.: „KOMPETENCJE 4.0” CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207 

współfinansowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska – 

zawarcie umowy dnia 27.05.2021 r. na kwotę 143 936,69 zł, 

5) „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2021/2022 na terenie miasta 

i gminy Zgorzelec, miasta i gminy Bogatynia, Pieńsk oraz gminy i miasta Węgliniec, 

gminy Sulików”: 

− Część I: drogi powiatowe na terenie miasta i gminy Zgorzelec – zawarcie 

umowy dnia 25.11.2021 r. na kwotę 192 780,00 zł. 

− Część II: drogi powiatowe na terenie Miasta i Gminy Bogatynia – zawarcie 

umowy dnia 09.11.2021 r. na kwotę 228 960,00 zł; 

− Część III: drogi powiatowe na terenie Gminy Pieńsk oraz Miasta i Gminy 

Węgliniec – zawarcie umowy dnia 05.11.2021 r. na kwotę 116 100,00 zł; 
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− Część IV: drogi powiatowe na terenie Gminy Sulików – zawarcie umowy dnia 

04.11.2021 r. na kwotę 159 800,04 zł. 

 

 

KOMUNIKACJA 

Rok 2021 był kolejnym trudnym czasem w realizacji ustawowych zadań  przez Wydział 

Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. Tylko w 2021 roku, pomimo epidemii wydział 

obsłużył około 59 000 interesantów. Statystyki te nie dają jednak rzetelnego obrazu w zakresie ilości 

osób, które odwiedziły urząd aby załatwić swoje sprawy. Wydanie prawa jazdy, czy też 

zarejestrowanie pojazdu nie oznacza bowiem, że interesant przychodzi do urzędu tylko raz. 

Zazwyczaj są konieczne dwie wizyty. Doraźne rozwiązania funkcjonalne związane z obsługą 

interesantów, niezbędne dla zachowania restrykcji i zasad bezpieczeństwa w epidemii COVID-19 

zostały w 2021 r. utrzymane nadal, w celu o ochrony stanowisk roboczych w Wydziale Komunikacji, 

które ze względu na specyfikę świadczonych usług (bezpośredni kontakt z interesantem) są 

szczególnie narażone na potencjalne zarażenie.  Dzięki tym rozwiązaniom można było sprawnie 

realizować powierzone zadania  w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień, 

rejestrowania przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia 

kierowców, przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób i rzeczy, 

przedsiębiorców wykonujących przewozy na potrzeby własne, jak również prowadzenia spraw 

związanych z przepadkiem pojazdów, czy nakładaniem  administracyjnych kar pieniężnych za 

niedopełnienie  obowiązku rejestracji pojazdów sprowadzonych z terenu Unii Europejskiej, lub 

obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu w ustawowym terminie.   

Forma obsługi klientów starostwa  polegająca na ograniczeniu bezpośredniego kontaktu 

z interesantami, spowodowała większe zainteresowanie załatwianiem niektórych spraw urzędowych 

poprzez kontakt elektroniczny i telefoniczny. Epidemia COVID-19 wpłynęła w sposób widoczny na 

znaczący wzrost liczby korespondencji złożonej za pośrednictwem e-PUAP. W przypadku spraw 

wymagających osobistej wizyty interesanta w Urzędzie, dobrze sprawdzał się system umawiania 

wizyty interesanta na konkretną godzinę.    

Odnotowano nieznaczny spadek (4%) ilości wydanych decyzji w sprawie  stałej rejestracji 

pojazdów (związanej z wydaniem dowodu rejestracyjnego), w porównaniu do poprzedniego roku, 

ale może to mieć swoje uzasadnienie  w tym, że  obowiązek zgłaszania nabycia pojazdu w terminie 

30 dni, został wydłużony do 60 dni od daty nabycia, a ponadto  zgłoszenie nabycia - zamiast  

rejestracji pojazdu - jest coraz częściej wybieraną formą załatwienia sprawy przez interesantów. 

W roku 2021 r. zgłoszono nabycie 3 815 pojazdów oraz zbycie  2 900 pojazdów.  

 

Od 1 stycznia 2020 r. ustawodawca wprowadził do ustawy Prawo o ruchu drogowym przepisy 

zobowiązujące starostę do nakładania kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu 

sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także obowiązku 

zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Zakres podmiotowy wprowadzonych 

przepisów dotyczy każdej osoby fizycznej, prawnej i jednostki organizacyjnej bez osobowości 

prawnej. Ustalając wysokość kary pieniężnej, uwzględnia się zakres naruszenia, powtarzalność 

naruszeń oraz korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy. W marcu roku 2020 r. –  

z uwagi na panującą epidemię COVID-19 – ustawodawca wydłużył do 180 dni termin na  wykonanie 

obowiązku rejestracji pojazdu, bądź zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu. W pierwszym roku 

obowiązywania przepisu wydano 155 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej, 

natomiast w roku 2021, nastąpił istotny wzrost ilości wydanych w tym zakresie orzeczeń, ponieważ 
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na  dzień 31 grudnia 2021 r. było to 1 241 decyzji. Kary administracyjne z tego tytułu stanowią 

dochód powiatu. W roku 2021 należności  wynosiły 273 238,00 zł. 

W 2021 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu wydali 140 dyspozycji 

usunięcia pojazdów z dróg na terenie powiatu  i umieszczenia ich na parkingu wyznaczonym przez 

Starostę w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Pojazd jest usuwany 

z drogi na koszt właściciela w przypadku: 

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób 

zagraża bezpieczeństwu;    

2) nieokazania przez kierującego, dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu 

opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym 

mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;  przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej 

lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość 

skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;   

3) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla 

pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;   

4) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany 

pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;   

5) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której 

zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu przez przekazanie go 

osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem;  

6) przepisu nie stosuje się, jeżeli kierujący posiada pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 

ust. 4 lub 5 albo w art. 135a ust. 5 lub 6, upoważniające do kierowania pojazdem. 

W 2021 roku właściciele odebrali z parkingu strzeżonego 69 pojazdów, wnosząc z tego tytułu opłaty 

w wysokości 32 960,00 zł.  Nie odebrano natomiast 78 pojazdów,  które następnie - na podstawie 

prawomocnych orzeczeń o przepadku - wydanych przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, stały się 

własnością Powiatu Zgorzeleckiego. Starosta Zgorzelecki w roku 2021 wydał 59 decyzji 

administracyjnych w przedmiocie ustalenia kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem 

i oszacowaniem pojazdów na łączną kwotę 264 445,00 zł. 

Realizacja przedmiotowego zadania w roku 2021 wygenerowała koszty w wysokości 111 598,00 zł, 

z czego 71 598,00 zł stanowiły koszty holowania, a 48 000,00 zł koszty prowadzenia parkingu 

strzeżonego.  

TABELA 33. RODZAJE I ILOŚCI SPRAW ZAŁATWIANYCH W ROKU 2021  

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (2021 r.) 

Ośrodki szkolenia kierowców wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodek szkolenia kierowców 

10 

Instruktorzy wpisani do ewidencji instruktorów 36 

Wykładowcy wpisani do ewidencji wykładowców 1 

Stacje kontroli pojazdów 12 

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób 17 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego osób samochodem osobowym 3 

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy 39 

Licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy 25 

Zaświadczenie na przewozy własne rzeczy 56 

Zaświadczenie na przewozy własne osób 1 

Zezwolenia na przewozy regularne osób 24 

Zezwolenia na przewozy regularne specjalne osób 18 
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USUWANIE POJAZDÓW Z DROGI (2021 r.)  

Dyspozycje usunięcia pojazdów 140 

Pojazdy odebrane z parkingu strzeżonego 69 

Orzeczone przepadki na rzecz Powiatu Zgorzeleckiego  78 

Decyzje w sprawie ustalenia kosztów 59 

Liczba pojazdów przechowywanych na parkingu strzeżonym  121 

WYREJESTROWANIE POJAZDÓW (2021 r.)  

Przekazanie pojazdu do stacji demontażu pojazdów 898 

Kasacja pojazdu za granicą 3 

Kradzież pojazdu 37 

Rejestracja pojazdu za granicą 100 

Trwała utrata posiadania bez zmiany w zakresie prawa własności - 

Zbycie pojazdu  2 900 

Wywóz pojazdu za granicę 30 

DECYZJE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ REJESTRACJI POJAZDÓW (2021 r.)  

Czasowa rejestracja pojazdów 11 104 

Stała rejestracja pojazdów 10 641 

Pojazdy czasowo wycofane z ruchu  115 

Zgoda na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej 11 

Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu 4 

LICZBA POJAZDÓW ZE WZGLĘDU NA RODZAJ PALIWA (2021 r.)  

Benzyna 30 756 

Hybryda 123 

Olej napędowy 30 475 

Energia elektryczna       35 

INNE (2021r.)  

Wydanie dowodu rejestracyjnego 10 838 

Wydanie karty pojazdu   2 655 

Wydanie nalepki kontrolnej  6 704 

Wydanie pozwolenia czasowego 11 051 

Wydanie tablic tymczasowych 195 

Wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych 7 645 

 
SPRAWY DOTYCZĄCE  UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA POJAZDÓW 
(2021r.) 
 

 
 

Wydanie profilu kandydata na kierowcę 1 270 

Wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do prowadzenia pojazdów 
(prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowe) 

2006 

Przedłużenie ważności prawa jazdy określonej kategorii 210 

Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej 
przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej 
uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego 

1697 

Wydane wtórniki dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania 
pojazdami oraz wydane nowe dokumenty stwierdzające uprawnienia do 
kierowania pojazdami na podstawie art. 18 ust. 2  ustawy o kierujących 
pojazdami  

351 
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Wymiana prawa jazdy wydanego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 

49 

Wydane decyzje administracyjne dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami 
(cofnięcie uprawnień, zatrzymanie prawa jazdy, przywrócenie uprawnień, 
skierowanie na kurs reedukacyjny, skierowanie na badania lekarskie, 
skierowanie na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu) 
 

614 

 
WYKRES NR 17. REJESTRACJA POJAZDÓW W POWIECIE ZGORZELECKIM  

 

W powiecie w roku 2021 widoczny jest również dalszy wzrost zainteresowania autami  

o napędzie hybrydowym (o 146%) i napędzanych energią elektryczną (o 45%), co obrazuje wykres 

poniżej. 
 
WYKRES NR 18. LICZBA POJAZDÓW ZE WZGLĘDU NA RODZAJ PALIWA  
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WYKRES NR 19. ILOŚĆ POJAZDÓW WYREJESTROWANYCH W ROKU 2021 

 
WYKRES NR 20.  SPRAWY DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA POJAZDÓW 

 

W roku 2021 r. nastąpił  wyraźny wzrost  (o 36%) ilości kierowców zawodowych ubiegających się  

o wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji.  

Istotne zmiany przepisów prawa 

  

Od dnia 1 stycznia 2021 r. przestały obowiązywać przepisy – wprowadzone w roku 2020 - 

wydłużające do 180 dni termin określony art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca  

2021 r.,  zgodnie z brzmieniem przywołanych przepisów, właściciel pojazdu zarejestrowanego był 

obowiązany zawiadomić starostę w terminie nieprzekraczającym 30 dni o nabyciu lub zbyciu pojazdu. 

Również właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa 
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członkowskiego Unii Europejskiej, był obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.  Dopiero z dniem 1 lipca 

2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która ponownie wydłużyła  termin na dokonanie  tych 

czynności do 60 dni.  

 

TABELA NR 34. STAN ZALEGŁOŚCI I WPŁYWÓW Z TYTUŁU PRZEPADKU POJAZDÓW 

ROK: ZALEGŁOŚCI  WPŁYWY  

2014 6 272,00 zł 15 145,73 zł 

2015 153 989,00 zł  16 456,64 zł  

2016 104 181,00 zł 7 894,99 zł 

2017 705 729,00 zł 19 402,96 zł 

2018 444 028,00 zł 45 457,00 zł 

2019 462 584,00 zł 27 383,00 zł 

2020 173 898,71 zł 69 152,04 zł 

2021 264 445,00 zł 58 810,78 zł 

SUMA: 2 315 126,71 zł 259 703,14 zł 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH, BIURO 

AUDYTU, BIURO KONTROLI  

W ramach działalności wspierającej funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu w zakresie 

zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi 

powiatu w zakresie realizacji zadań statutowych, Inspektor Ochrony Danych, Biuro Audytu oraz Biuro 

Kontroli w roku 2021, realizowali następujące zadania: 

 

1. Z dniem 01.03.2021 r. roku wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, 

w ramach którego wprowadzono następujące dokumenty: Politykę Bezpieczeństwa 

Informacji, Politykę Bezpieczeństwa Danych, Instrukcję Zarządzania Systemami 

Informatycznymi, Procedurę szacowania ryzyka, Procedurę realizacji praw osób, których dane 

dotyczą, Procedurę postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, 

Politykę privacy by design and by default, Plan ciągłości działania oraz procedurę 

anonimizacji. 

2. Po wprowadzeniu dokumentów trwały prace dostosowujące Urząd do osiągnięcia zgodności 

z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,  

str. 1 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 

3. Z dniem 27.01.2021 roku wprowadzono Procedurę zarządzania incydentami związanymi 

z bezpieczeństwem oraz cyberbezpieczeństwem w celu dostosowania Urzędu do wymogów 

ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. 

4. Przeprowadzono audyt bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w zakresie 

określonym w sprawozdaniu. Na podstawie audytu wydano 28 zaleceń. 
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5. W ramach nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi powiatu, w zakresie ochrony danych 

osobowych, Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności oraz ustawy 

o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w 15 jednostkach zostały przeprowadzone 

audyty bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w zakresach określonych 

w sprawozdaniach. Na podstawie audytów wydano 197 zaleceń. 

6. W ramach poprawy systemów bezpieczeństwa informacji, w jednostkach organizacyjnych 

odbywały się spotkania w celu wypracowania odpowiedniej dokumentacji oraz dostosowania 

poszczególnych obszarów przetwarzania danych do zgodności z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

7. W 2021 r. prowadzony był audyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, 

w którym audytowano wybrane aspekty z zakresu funkcjonowania i finasowania pieczy 

zastępczej. Sprawozdanie zostało sporządzone w 2022 roku.  

8. Realizacja zadań kontrolnych i powstałych w wyniku tych działań postępowań 

administracyjnych w zakresie egzekucji administracyjnej zwrotu dotacji, doprowadziły do 

zgłoszenia wierzytelności wobec podmiotu innego niż jst i ujęcia tej wierzytelności Powiatu 

Zgorzeleckiego w kwocie 273 303,83 zł w liście wierzytelności w postępowaniu 

upadłościowym Międzynarodowej Federacji Modern Ju-Jitsu w Głogowie. 

9. W 2021 roku:  

a) Biuro Kontroli zakończyło 3 postępowania kontrolne, w tym jedno dotyczące 

prawidłowości pobrania i rozliczenia dotacji przez jednostkę inną aniżeli jst, 

b) Biuro Kontroli rozpoczęło 5 postępowań kontrolnych, w tym 3 dotyczące 

prawidłowości pobrania i rozliczenia dotacji przez jednostki inne aniżeli jst, 

c) instytucje kontrolne zewnętrzne przeprowadziły w Starostwie Powiatowym 4 kontrole 

zewnętrzne, w tym jedno postępowanie kontrolne, które było kompleksową kontrolą 

gospodarki finansowej Powiatu Zgorzeleckiego przeprowadzoną przez inspektorów 

RIO, 

d) cztery wydziały Starostwa (Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Drogownictwa, 

Wydział Komunikacji i Wydział Edukacji, kultury i Sportu) przeprowadziły 68 kontroli 

zewnętrznych. 

10. W grudniu 2021 roku zrealizowano obowiązek wynikający z treści Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób 

zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17 z późn. zm.). 

Zarządzeniem Nr 92/2021 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 16.12.2021 r. wdrożono 

w Starostwie Powiatowym procedury przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, ochrony osób 

dokonujących zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych. Procedury te określane są 

mianem procedur przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów.   
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RYNEK PRACY  

 

W roku raportowanym, zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy realizował 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu (określany dalej jako PUP) oraz Powiatowa Rada Rynku Pracy, 

funkcjonująca jako organ opiniodawczo - stanowiący. W skład przedmiotowej Rady, zgodnie 

z obowiązującym Zarządzeniem Starosty Zgorzeleckiego z dnia 11.09.2018 r. wchodzi 9 członków, 
tj: 

− Tadeusz Baranek – przewodniczący, 

− Franciszek Wurszt, 

− Wojciech Brzeziński, 

− Adam Pietraszewski, 

− Małgorzata Wójcicka-Milewska, 

− Katarzyna Łachacz, 

− Marek Dołkowski, 

− Monika Galasiak, 

− Elżbieta Piotrowska.  

Do ustawowych zadań i kompetencji realizowanych przez Powiatową Radę Rynku Pracy należy 

w szczególności: 

− inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia 

i rozwoju zasobów ludzkich, 

− opiniowanie projektu Krajowego Planu Działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji, 

− opiniowanie przedłożonych przez ministra właściwego do spraw pracy priorytetów, wzoru 

podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego i planu ich wydatkowania, 

− ustalanie w układzie branżowym i regionalnym dodatkowych priorytetów wydatkowania 

środków z rezerwy KFS oraz decydowanie o przeznaczeniu tych środków zgodnie z przyjętymi 

priorytetami, 

− opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Funduszu Pracy, a także ocena racjonalności 

gospodarki środkami tego funduszu, 

− realizacja zadań określonych w przepisach o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 

niewypłacalności pracodawcy, 

− opiniowanie projektów ustaw dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 

W 2021 r. odbyło się 5 posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy: 

− 21 stycznia 2021 r. w trybie obiegowym, 

− 19 lutego 2021 r. w trybie obiegowym,  

− 10 czerwca 2021 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu, 

− 14 września 2021 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu, oraz 

− 08 grudnia 2021 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu. 

Do kluczowych działań należało: 

− ustalanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2021 r. w zakresie poprawy sytuacji na 

lokalnym rynku pracy, w tym m.in. współpraca w zakresie organizacji oraz 

uczestnictwa w Targach Pracy, 
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− opiniowanie programów i projektów zrealizowanych w 2020 r. oraz przyjęcie propozycji planu 

zadań i wydatków na 2021 r. w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, w tym zadania 

realizowane w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19, 

− ustalenie zasad finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników 

i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 

− opiniowanie wniosków pracodawców o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 

pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (podjęto 8 

uchwał), 

− opiniowanie wniosków o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy 

(podjęto 14 uchwał). 

Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiecie zgorzeleckim na koniec 2021 roku wyniosła 

1 440 i zmniejszyła się o 185 osób (12,8%) w porównaniu do ubiegłorocznego stanu (liczba 

bezrobotnych na koniec 2020 roku – 1 625). Analizując liczbę bezrobotnych na koniec 2021 roku  

wg gmin, zauważa się nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych w mieście i gminie Bogatynia oraz 

gminie Sulików. W pozostałych gminach nastąpił zauważalny spadek liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych. 

TABELA 35. LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH Z PODZIAŁEM NA GMINY W POWIECIE 

ZGORZELECKIM W OKRESIE XII 2020 r. - XII 2021 r. 
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Powiat 

XII 2020 76 474 339 234 144 220 138 1625 

I 2021 79 517 361 248 157 230 145 1737 

II 2021 79 523 377 248 160 230 145 1762 

III 2021 73 521 374 246 156 233 157 1760 

IV 2021 69 518 376 242 158 224 162 1749 

V 2021 72 507 383 236 150 218 156 1722 

VI 2021 70 487 379 228 149 207 153 1673 

VII 2021 67 470 374 220 143 207 144 1625 

VIII 2021 64 459 364 213 143 204 131 1578 

IX 2021 56 444 354 207 149 192 122 1524 

X 2021 56 418 345 205 147 186 117 1474 

XI 2021 53 417 340 198 137 187 112 1444 

XII 2021 52 402 346 190 148 186 116 1440 
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Źródło: http://www.dwup.pl/asset/images/files/statystyka/Mapa_PL_12_2021.png 

Wskaźnikiem wyróżniającym lokalny rynek pracy jest stopa bezrobocia rejestrowanego. Wskaźnik 

ten jest oficjalnym wyznacznikiem poziomu i natężenia zjawiska bezrobocia rejestrowanego i zmienia 

się prawie wprost proporcjonalnie, jak liczba osób bezrobotnych. Poniżej zaprezentowano stopę 

bezrobocia w odniesieniu do kraju, województwa dolnośląskiego i powiatu zgorzeleckiego. Stopa 

bezrobocia rejestrowanego w powiecie zgorzeleckim na koniec 2021 roku wyniosła 5,3 % 

i w porównaniu do 2020 roku, uległa zmniejszeniu o 0,4 % (na koniec grudnia 2020 roku wynosiła 

5,7%). W stosunku do województwa dolnośląskiego na koniec 2021 roku odnotowano stopę 

procentową w powiecie zgorzeleckim wyższą o 0,5% oraz o 0,1% w stosunku do kraju.  

 

WYKRES 21. STOPA BEZROBOCIA W OKRESIE I 2021 r.– XII 2021 r.  
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W 2021 roku wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu 2 755 oświadczeń o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcom oraz 38 wniosków na pracę sezonową. W ramach 1 452 

kontaktów z pracodawcami  (osobistych, telefonicznych) Urząd pozyskał 1 969 miejsc pracy (o 780 

miejsc pracy więcej niż  w 2020 roku). Bazę pracodawców udało się zwiększyć o 164 nowe podmioty. 

Do największych, z którymi PUP nawiązał współpracę, a które wkrótce rozpoczną swoją działalność 

na terenie powiatu zgorzeleckiego, co w konsekwencji spowoduje powstanie nowych miejsc pracy 

należą:  

• Centrum Logistyczne ID Logistics. Magazyny położone są na terenie Panattoni Park 

w Zgorzelcu. Docelowo zatrudnienie ma znaleźć ok. 800 osób. 

  Zdjęcie. Źródło: PUP w Zgorzelcu 

 

• Centrum Operacyjne Hegelmann Hub, które powstaje w Żarskiej Wsi i będzie realizowało 

wszystkie potrzeby kierowców, ich pojazdów oraz przewoźników. Docelowo zatrudnienie ma 

znaleźć ok. 1000 osób. 

     
Zdjęcie. Źródło: PUP w Zgorzelcu 
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Na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców wydanych zostało ogółem 526 skierowań. W ramach 

współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy - w zakresie usług Eures - przyjęto 

do realizacji 377 ofert pracy od pracodawców zagranicznych. 

TABELA 36. LICZBA ZGŁOSZONYCH MIEJSC PRACY 

  
Rok 

2020 
Rok 

2021 

Liczba ofert pracy ogółem: 1189 1969 

w tym liczba miejsc subsydiowanych 121 141 

Wyszczególnienie 
Rok  

2021 

Liczba wydanych skierowań do pracy 389 

Liczba wydanych skierowań na staż 115 

Liczba wydanych skierowań na PSU 22 

Liczba osób,  którym udzielono porad indywidualnych 218 

Liczba osób, którym udzielono  

informacji zawodowej grupowej 
32 

Liczba udzielonych informacji na temat możliwości poszukiwania pracy za 

granicą w ramach sieci EURES 
541 

 

Analizując oczekiwania pracodawców z punktu widzenia powiatu zgorzeleckiego, należy zauważyć, 

że sytuacja epidemii wpłynęła również na lokalny rynek pracy. Pracodawcy koncentrowali się głównie 

na utrzymaniu stanu zatrudnienia. Natomiast ci, którzy poszukiwali nowych pracowników ograniczali 

swoje oczekiwania względem kandydatów do pracy. Zwracano przede wszystkim uwagę na 

posiadane doświadczenie zawodowe, jednocześnie oferowano przyuczenie do pracy. Większe 

znaczenie miały umiejętności praktyczne związane z danym zawodem niż posiadane wykształcenie. 

Zdarzało się również, że pracodawcy deklarowali umożliwienie uzupełnienia/nabycia kwalifikacji na 

swój koszt w trakcie trwania zatrudnienia.  

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy definiuje grupy osób, które ze względu 

na określone cechy osobiste, społeczne, rodzinne mają utrudniony powrót lub wejście na rynek 

pracy. Grupy te i ich udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych osób przedstawia poniższa tabela. 

TABELA 37. LICZBA OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI Z POWROTEM LUB WEJŚCIEM NA RYNEK 

PRACY I ICH UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE ZAREJESTROWANYCH. 

Wyszczególnienie 
XII 2020 r. XII 2021 r. 

Razem % Razem % 

Liczba osób bezrobotnych 1625 100 1440 100 

w tym kobiet 825 50,77 743 51,60 
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Liczba osób bezrobotnych będących 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
1368 84,18 1272 88,33 

Osoby do 30. roku życia 315 19,38 292 20,28 

Osoby długotrwale bezrobotne 787 48,43 876 60,83 

Osoby powyżej 50. roku życia 595 36,62 512 35,56 

Osoby korzystające ze świadczeń z 

pomocy społecznej 
246 15,14 231 16,04 

Osoby posiadające co najmniej jedno 

dziecko do 6. roku życia lub jedno 

dziecko niepełnosprawne do 18. roku 

życia 

371 22,83 353 24,51 

Osoby niepełnosprawne 179 11,02 176 12,22 

 

TABELA 38. LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIECIE ZGORZELECKIM WYŁĄCZONYCH 

Z EWIDENCJI URZĘDU – ANALIZA PORÓWNAWCZA NA PRZEŁOMIE 2020 r. i 2021 r.  

Wyszczególnienie 

 2020 r. 2021 r. 

Razem Kobiety Razem Kobiety 

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych                  
w tym: 

1992 1022 1903 991 

Podjęcie pracy 1153 628 1120 637 

Odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia 
propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy 
pomocy, w tym w ramach PAI 

25 11 11 7 

Niepotwierdzenie gotowości do pracy 401 175 345 136 

Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego 80 55 78 56 

Osiągnięcie wieku emerytalnego 64 28 57 27 

Nabycie praw emerytalnych lub rentowych lub praw 
do świadczenia przedemerytalnego 

56 32 29 12 

Pozostałe 153 52 129 59 

 

W 2021 roku łączna liczba osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji urzędu wynosiła 1 882       

(tj. o 110 osób mniej w porównaniu do 2020 roku), z czego 1 123 osoby zostały wyłączone                      

z tytułu podjęcia pracy, co stanowiło 59,70% wszystkich wyrejestrowań. Drugą przyczyną utraty 

statusu osoby bezrobotnej było niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy - 355 osób.  
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W roku 2021 Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu finansował zadania z zakresu aktywizacji 

zawodowej bezrobotnych z następujących źródeł: 

TABELA 39. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ  W 2021 r. 

PROGRAM 
Plan na 2021 r. Wykonanie 2021 r. 

Osoby Kwota w zł Osoby Kwota w zł 

FUNDUSZ PRACY 181 2 536 371,85 136 1 612 200,79 

Projekt RPO WD 93 1 512 255,99 89 1 510 443,65 

Projekt POWER V 112 1 370 717,07 85 1 169 017,25 

Projekt POWER VI 12 169 787,12 7 127 807,14 

Razem 398 5 589 132,03 296 4 419 468,83 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 174 425 000,00 174 425 000,00 

PFRON 4 169 400,00 4 169 400,00 

Razem 576 6 183 532,03 495  5 013 868,83 

(COVID-19) POWER  

Art. 15 zzc i zzb 
 

250 000,00 43 960,00 

(COVID-19) FP Art. 15 zzc 1 875 000,00 376 980,00 

(COVID 19)  Art. 15 zzb FP 3 775 000,00 542 504,23 

(COVID 19)  Art. 15 zzd FP 1 000 000,00 172 743,30 

(COVID 19) Art. 15 zze FP 100 000,00 0,00 

(COVID 19) Art. 15 zze4 FP 6 300 000,00 6 200 000,00 

(COVID 19) Art. 15 zze4a FP 25 000,00 0,00 

COVID Razem 13 325 000,00 7 336 187,53 

Razem 19 508 532,03 12 350 056,36 

 

Wraz z początkiem 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu dysponował kwotą                           

6 183 532,03 zł na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kwotą  13 325 000,00 zł 

na realizację Tarczy Antykryzysowej COVID-19. Realizacja zadań w powyższym zakresie oraz 

wydatkowanie środków przedstawiało się następująco:  

TABELA 40. WYKONANIE WYDATKÓW PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY  

W ZGORZELCU W 2021 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA 

Lp. PROGRAM 

FUNDUSZ PRACY RPO WD POWER V POWER VI PFRON Ogółem 

osoby zł osoby zł osoby zł osoby zł osoby zł osoby zł 

1 
PRACE 

INTERWENCYJNE 
28 317 114,66         28 317 114,66 



str. 71 

 
 

2 
PRACE SPOŁECZNIE-

UŻYTECZNE 
21 31 643,26         21 31 643,26 

3 STAŻE 11 111 669,58 8 63 935,38 22 185 370,38     41 360 975,34 

4 SZKOLENIA 4 14 002,63 15 60 508,27 6 24 119,83     25 98 630,73 

5 
REFUNDACJA MIEJSC 

PRACY 
26 595 328,08       1 50 000,00 27 645 328,08 

6 

ŚRODKI NA 
ROZPOCZĘCIE 

DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 

24 480 540,00 66 1 386 000,00 40 839 000,00 6 126 000,00 3 119 400,00 139 2 950 940,00 

7 DOJAZDY DO PRACY 8 3 332,11         8 3 332,11 

8 
DOJAZD DO 

PRACODAWCY 
1 25,00         1 25,00 

9 
BONY NA 
ZASIEDLENIE 

4 16 500,00   11 96 500,00     15 113 000,00 

10 BON SZKOLENIOWY 3 8 748,55   6 24 027,04 1 1 807,14   10 34 582,73 

11 
STUDIA 

PODYPLOMOWE 
6 33 296,92         6 33 296,92 

12 
DOJAZDY NA 

BADANIA LEKARSKIE 
0 0,00         0 0,00 

13 Badania lekarskie 0 0,00         0 0,00 

RAZEM 136 1 612 200,79 89 1 510 443,65 85 1 169 017,25 7 127 807,14 4 169 400,00 321 4 588 868,83 

KFS 174 425 000,00 

RAZEM 495 5 013 868,83 

 

Prace interwencyjne  

W 2021 roku 28 osób bezrobotnych skorzystało z zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.  

Pracodawcy zatrudniającemu skierowanych w ramach tej formy aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych, przysługuje refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz 

składki na ubezpieczenia społeczne, w wysokości uzgodnionej w umowie zawartej ze starostą. 

Wysokość środków zaplanowanych i wydatkowanych w roku raportowanym przedstawia poniższa 

tabela. 

TABELA 41. ŚRODKI PLANOWANE I WYDATKOWANE W 2021 ROKU W RAMACH PRAC 

INTERWENCYJNYCH. 

Rodzaj 
środków 

Plan 2021 r. Wykonanie 2021 r. 

Osoby zł Osoby zł 
Fundusz Pracy 35 523 600,00 28 317 114,66 

 

Prace społecznie użyteczne 

Inną formą wsparcia skierowaną do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, jednocześnie 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie socjalnym, 

indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub  

w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, są prace społecznie użyteczne. Prace 

te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. Organizowane są one przez 

gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo 

zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. 

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego 

między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Starosta 
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refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia 

przysługującego bezrobotnemu. Świadczenie to może być w całości finansowane z budżetu gminy. 

TABELA 42. ŚRODKI PLANOWANE I WYDATKOWANE NA PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 

Rodzaj 
środków 

Plan 2021 r. Wykonanie 2021 r. 

Osoby zł Osoby zł 
Fundusz Pracy 20 41 000,00 21 31 643,26 

 

Staż  

Stanowi formę aktywizacji zawodowej osoby bezrobotnej, która umożliwia nabycie umiejętności 

praktycznych, kompetencji do wykonywania pracy przez realizowanie zadań w miejscu pracy, bez 

nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez 

starostę z pracodawcą według określonego programu. Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć 

opiekuna stażu.  

TABELA 43. ŚRODKI PLANOWANE I WYDATKOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY 

W ZGORZELCU W 2021 ROKU W RAMACH STAŻU 

Rodzaj 

środków 

Plan 2021 r. Wykonanie 2021 r. 

Osoby zł Osoby zł 

Fundusz Pracy 20 250 271,85 11 111 669,58 

POWER V 27 199 717,07 22 185 370,38 

RPO WD 18 68 816,15 8 63 935,38 

Razem 65 518 805,07 41 360 975,34 

 

Szkolenia  

W roku 2021 wydatkowano łącznie 98 630,73 zł na szkolenia z różnych programów, 34 582,73 zł na 

bony szkoleniowe oraz 33 296,92 zł na studia podyplomowe. Tym samym 41 osób podniosło swoje 

kwalifikacje.  

TABELA 44. ŚRODKI PLANOWANE I WYDATKOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY 

W ZGORZELCU W 2021 ROKU W RAMACH SZKOLEŃ 

Rodzaj 

środków 

Plan 2021 r. Wykonanie 2021 r. 

Osoby zł Osoby zł 

Fundusz Pracy 19 86 500,00 4 14 002,63 

POWER V 10 46 000,00 6 24 119,83 

RPO WD 9 57 439,84 15 60 508,27 

Razem 38 112 089,840 25 98 630,73 
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TABELA 45. ŚRODKI PLANOWANE I WYDATKOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY 

W ZGORZELCU W 2021 ROKU W RAMACH BONÓW SZKOLENIOWYCH 

Rodzaj 
środków 

Plan 2021 r Wykonanie 2021 r 

Osoby zł Osoby zł 

Fundusz Pracy 5 30 000,00 3 8 748,55 

POWER V 10 60 000,00 6 24 027,04 

POWER VI 1 6 787,12 1 1 807,14 

Razem 16 96 787,12 10 34 582,73 

 

TABELA 46. ŚRODKI PLANOWANE I WYDATKOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD 

PRACY W ZGORZELCU W 2021 ROKU  W RAMACH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Rodzaj 
środków 

Plan 2021 r. Wykonanie 2021 r. 

Osoby zł Osoby zł 

Fundusz Pracy 10 83 000,00 6 33 296,92 

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  

W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu dokonał refundacji kosztów wyposażenia 27 nowych 

stanowisk pracy, przeznaczając na ten cel łącznie kwotę 645 328,08 zł. Plan i wykonanie na rok 2021 

przedstawiało się następująco:  

 

TABELA 47. ŚRODKI NA DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY 

Rodzaj 

środków 

Plan 2021 r. Wykonanie 2021 r. 

Osoby zł Osoby zł 

Fundusz Pracy 40 920 000,00 26 595 328,08 

PFRON 1 50 000 1 50 000,00 

Razem 41 970 000,00 27 645 328,08 

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej  

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej to forma wsparcia udzielana bezrobotnym, 

absolwentom Centrów Integracji Społecznej absolwentom Klubów Integracji Społecznej lub 

niepozostającym w zatrudnieniu, lub niewykonującym innej pracy zarobkowej opiekunom osoby 

niepełnosprawnej, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Jednorazowe środki na 

podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji 

i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, mogą być przyznane w wysokości nie wyższej 

niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. W ramach tej formy w roku 2021 Powiatowy Urząd 

Pracy w Zgorzelcu udzielił wsparcia dla 139 osób na łączną kwotę 2 950 940,00 zł. 

W 2021r. Powiatowy Urząd Pracy przyznał jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej określonej zgodnie z PKD jako: 

− administracyjna obsługa biura, 

− artystyczna i literacka działalność twórcza, 

− działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo, 

− działalność agencji reklamowych, 

− działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 
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− działalność dekoratorów wnętrz, 

− działalność fotograficzna, 

− działalność paramedyczna, 

− działalność pomocnicza związana ze sprzątaniem budynków, 

− działalność taksówek osobowych, 

− działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, 

− działalność w zakresie architektury, 

− działalność weterynaryjna, 

− działalność wspomagająca transport, 

− działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 

− działalność związana z produkcją filmów, 

− działalność związana z oprogramowaniem, 

− konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 

− naprawa i konserwacja  elektronicznego sprzętu, 

− naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń, 

− nauka języków obcych, 

− nauka niemieckiego i sprzedaż kursów online, 

− niespecjalistyczne sprzątanie obiektów, 

− obróbka mechaniczna elementów metalowych, 

− pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 

− pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, 

− pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, 

− pozostałe pozaszkolne formy edukacji, 

− produkcja pozostałej odzieży i dodatków, 

− produkcja pozostałych mebli, 

− produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich, 

− produkcja wyrobów tartacznych, 

− przetwarzanie danych, 

− realizacja projektów budowlanych, 

− restauracje i inne placówki gastronomiczne, 

− roboty budowlane, 

− roboty budowlane wykończeniowe, 

− roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ruchome 

placówki gastronomiczne,  

− serwis klimatyzacji, 

− specjalistyczne projektowanie, 

− sprzątanie, 

− sprzedaż detaliczna części i akcesoriów samochodowych, 

− sprzedaż detaliczna części samochodowych, 

− sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

− sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 

− sprzedaż odzieży i obuwia, 

− sprzedaż internetowa, 

− sprzedaż kwiatów i art. dekoracyjnych, 

− stylizacja paznokci,  

− tynkowanie, 

− usługi budowlane, 

− usługi fizjoterapeutyczne, 
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− usługi fryzjerskie, 

− usługi gastronomiczne, 

− usługi kosmetyczne, 

− usługi krawieckie, 

− usuwanie wgnieceń na karoserii, 

− wulkanizacja, 

− wykonywanie instalacji elektrycznych, 

− wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 

− wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 

− wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, 

− wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń, 

− wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, 

− zagospodarowanie terenów zieleni, 

− sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów. 

 

Stanowiska pracy utworzone w ramach prac interwencyjnych: 

− asystent ds. księgowości, 

− brukarz, 

− doradca klienta, 

− fryzjer, 

− hafciarka, 

− kierowca samochodu dostawczego, 

− kierownik sklepu, 

− monter stolarki budowlanej, 

− murarz, 

− nauczyciel języka obcego, 

− opiekunka dziecięca, 

− pomocniczy robotnik budowlany, 

− pomocnik wiertacza, 

− recepcjonista hotelowy, 

− rejestratorka medyczna, 

− robotnik magazynowy, 

− sprzedawca, 

− stolarz, 

− tartacznik, 

− technik usług kosmetycznych. 

 

Stanowiska pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: 

− stolarz, 

− technik cyfrowych procesów graficznych,  

− technik geodeta, 

− technik handlowiec, 

− pracownik obsługi monitoringu, 

− pracownik pralni, 

− pracownik przygotowujący posiłki typu fast food, 

− przedstawiciel handlowy, 

− sprzedawca, 

− agent ubezpieczeniowy, 
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− cukiernik, 

− kelner, 

− kierowca samochodu dostawczego, 

− monter rusztowań, 

− nauczyciel nauczania początkowego, 

− opiekun zwierząt domowych, 

− piaskarz, 

− pomoc kuchenna, 

− pomocniczy robotnik budowlany. 

 
TABELA 48. ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

Rodzaj środków 
Plan 2021 r. Wykonanie 2021 r. 

Osoby zł Osoby zł 

Fundusz Pracy 24 504 000,00 24 480 540,00 

POWER V 40 840 000,00 40 839 000,00 

POWER VI 6 126 000,00 6 126 000,00 

RPO WD 66 1 386 000,00 66 1 386 000,00 

PFRON 3 119 400,00 3 119 400,00 

Razem 139 2 975 400,00 139 2 950 940,00 

Bon na zasiedlenie  

Wsparcie skierowane dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, które stanowi gwarancję przyznania 

środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej 

pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu w 2021 roku przyznał 15 bonów na zasiedlenie na łączną kwotę 

113 000,00 zł. Plan i realizacja zadania przedstawia się następująco: 

TABELA 49. ŚRODKI PLANOWANE I WYDATKOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD 

PRACY W ZGORZELCU W 2021 ROKU W RAMACH BONU NA ZASIEDLENIE 

Rodzaj środków Plan 2021 r. Wykonanie 2021 r. 

Osoby zł Osoby zł 

Fundusz Pracy 5 45 000,00 4 16 500,00 

POWER V 25 225 000,00 11 96 500,00 

Razem 30 270 000,00 15 113 000,00 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu oferuje pomoc pracodawcom między innymi w ramach 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), który jest rozwiązaniem systemowym wspomagającym 

przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Celem utworzenia 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące 

z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. 

W 2021 roku w ramach KFS, PUP rozdysponował kwotę w wysokości 425 000,00 zł dla lokalnych 
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pracodawców na wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawcy i jego pracowników. W ramach KFS 

finansowano wsparcie łącznie dla 174 osób, w tym 22 bezpośrednio biorących udział w kształceniu 

pracodawców. Sfinansowano m.in.: 

− kursy dla 167 osób,  

− egzaminy dla 33 osób, 

− studia podyplomowe dla 7 osób,  

− badania lekarskie i psychologiczne dla 2 osób. 

Poniżej przedstawiamy dane dotyczące ilości uczestników i środków Funduszu Pracy wydanych przez 

Urząd w ramach KFS. 

TABELA 50. ŚRODKI PLANOWANE I WYDATKOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD 

PRACY W ZGORZELCU W 2021 ROKU W RAMACH KFS 

 

W ramach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Urząd w 2021 roku realizował 

także zadania umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców: 

− na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy,  

− poprzez wydawanie zezwoleń na pracę sezonową. 

Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy to 

procedura uproszczona, nazywana także "procedurą oświadczeniową". Pozwalała ona obywatelowi 

jednego z 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, 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. W 2021 roku 

wpłynęło 2 755 oświadczeń, z czego wpisano do ewidencji 2 562 oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi. Z dniem 29.01.2022 r. nastąpiła zmiana przepisów prawnych 

regulujących powierzenie pracy cudzoziemcowi. 

Praca sezonowa  

Praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym, w sektorach: 
rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka, w ramach działalności uznanych za sezonowe, określonych 
w rozporządzeniu.  

Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (inaczej: zezwolenie typu S) jest wydawane na wniosek 
podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Decyzję wydaje starosta właściwy ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. W 2021 roku przyjęto 38 wniosków 
o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, z czego  wydano 35 zezwoleń. 

 

Rodzaj 
środków 

Plan 2021 r. Wykonanie 2021 r. 

Osoby zł Osoby zł 

Fundusz Pracy 174 425 000,00 174 425 000,00 
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Tarcza antykryzysowa  

W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan epidemiczny wywołuje dla lokalnych firm, 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu kontynuował realizację zadań w ramach Tarczy Antykryzysowej 

COVID-19. Tarcza to pakiet rozwiązań wspierających pracodawców i ich pracowników w czasach 

epidemii. Realizacja zadań w roku 2021 w powyższym zakresie przedstawiała się następująco: 

TABELA 51. WYPŁACONA POMOC PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 

COVID-19. 

Stan na koniec grudnia 2021 

Świadczona pomoc 

Przyjęte 
wnioski 

Rozpatrzone 
pozytywnie 

Rozpatrzone 
negatywnie 

Wypłacona pomoc 
 w zł 

2020r. 2021r. 2020r. 2021r. 2020r. 2021r. 2020r. 2021r. 

Art. 15 zzd, zzda 
Pożyczka dla 
mikroprzedsiębiorców, 
pożyczka dla organizacji 
pozarządowych 

3 300 101 3 038 35 262 66 15 076 596,23 172 743,30 

Razem 3 401 3 073 328 15 249 339,53 

Art. 15 zzc 
Dofinansowanie części 
kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej 
dla przedsiębiorców 
samozatrudnionych 

698 107 513 84 185 23 2 725 580,00 420 940,00 

Razem 805 597 208 3 146 520,00 

Art. 15 zzb 
Dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń 
pracowników dla mikro, 
małych i średnich 
przedsiębiorców 

371 14 287 12 84 2 5 978 613,56 542 504,23 

Razem 385 299 86 6 521 117,79 

Art. 15 zze, zze2 
Dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń 
pracowników dla 
organizacji pozarządowych 

8 0 7 0 1 0 113 649,87 0,00 

Razem 8 7 1 113 649,87 

Art. 15 zze4 (ustawa) 
Dotacja dla mikro i małych 
przedsiębiorców 
określonych branż 

74 155 59 130 15 25 160 000,00 785 000,00 

Razem 229 189 40 945 000,00 

Art. 15 zze4 
(rozporządzenie) 
Dotacja dla mikro i małych 
przedsiębiorców 
określonych branż 

0 1191 0 1084 0 107 0,00 5 415 000,00 

Razem 1191 1084 107 5 415 000,00  

RAZEM 

4 451 1 568 3 904 1 345 547 223 24 054 439,66 7 336 187,53 

6 019 5 249 770 31 390 627,19 zł 
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Do właściwego reagowania na potrzeby rynku pracy i skutecznej pomocy konieczna jest współpraca 

wielu partnerów także w zakresie wymiany informacji o rynku pracy oraz świadczonych usługach.  

Urząd Pracy prowadził i prowadzi na bieżąco kampanię informacyjno - promocyjną nt. świadczonych 

usług. W ramach działań zrealizowano szereg kontaktów z klientami Urzędu  osobiście, telefonicznie, 

za pośrednictwem poczty e-mail oraz wiadomości sms. 

TABELA 52. LICZBA POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH, WIADOMOŚCI SMS ORAZ E-MAIL  

W 2021 r. 

Rozmowy telefoniczne,  
w tym: 

47 966 

Wychodzące połączenia telefoniczne 19 103 

Przychodzące połączenia telefoniczne 28 863 

Wysłane e-mail 9 611 

Wysłane sms 3 363 

 

Dodatkowo materiały informacyjne były przekazywane do Ośrodków Pomocy Społecznej, lokalnych 

mediów, jednostek samorządu terytorialnego, celem promocji artykułów wśród swoich petentów 

a także na  stronach internetowych i portalach społecznościowych, aby informacja dotarła do jak 

największej grupy podmiotów. Jednym z działań promujących Urząd był także udział Dyrektora 

jednostki w spotkaniach organizowanych przez jednostki zewnętrzne oraz udzielanie wywiadów 

w lokalnych mediach. 

W 2021r. w ramach budowania i rozwoju partnerskiego modelu współpracy 

z instytucjami działającymi na lokalnym rynku pracy PUP realizował m.in. : 

− porozumienia z siedmioma ośrodkami pomocy społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Zgorzelcu, Komendą Powiatową Policji w Zgorzelcu z zakresu elektronicznej 

wymiany informacji o beneficjentach (w ramach usługi SEPI wydano 4 125 zaświadczeń),  

− porozumienie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z zakresu zadań na 

rzecz aktywnej integracji,  

− porozumienie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczące wzajemnej wymiany 

informacji o działaniach partnerów w zakresie rynku pracy. 

Kolejny raz (czternasty) Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu współpracował z Dolnośląskim 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w zakresie organizacji Transgranicznych Targów Pracy                             

w Zgorzelcu, które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród wystawców jak 

i poszukujących pracy. W Targach, które odbyły się 23.09.2021 r. wzięło udział 71 wystawców 

i ok. 1 500 odwiedzających.   Po raz  pierwszy Urząd wziął także udział w wirtualnej edycji 

Transgranicznych Targów Pracy przeprowadzonych w dniach 23-24.11.2021 r., podczas których 

zaprezentowane zostały oferty pracy będące w dyspozycji Urzędu. Ponadto Urząd 

w okresie od 19.07.2021 r. do 31.10.2021 r. uczestniczył  w kampanii informacyjnej nt. Praw 

Pracowników Sezonowych w UE.  

Od 2015 roku w ramach umowy partnerskiej na rzecz wzrostu zatrudnienia  i rozwoju zasobów 

ludzkich w województwie dolnośląskim zawartej z Regionalnym Związkiem Pracodawców 

Konfederacji Lewiatan Dolnośląscy Pracodawcy, realizowane jest partnerstwo w celu osiągnięcia 

wysokiego poziomu zatrudnienia w regionie oraz wzrostu kompetencji i mobilności Dolnego Śląska, 

ze szczególnym uwzględnieniem wspierania przedsiębiorczości i potrzeb lokalnej gospodarki. 
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W 2021 r. Urząd Pracy zawarł porozumienia : 

− z Zespołem Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, 

− z Liceum Ogólnokształcącym w Zgorzelcu, 

− z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, 

− z Zespołem Szkół Zawodowych w Bogatyni, 

− ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu. 

 Przedmiotem porozumień jest współpraca w zakresie: 

− świadczenia usług  dotyczących doradztwa, poradnictwa i informacji zawodowej, 

− działań promujących wspólne przedsięwzięcia informacyjno - promocyjne, 

− działań informacyjnych na temat lokalnego rynku pracy,  

− działań promujących usługi i instrumenty rynku pracy,  

− inicjowania przedsięwzięć mających na celu zapobieganie bezrobociu wśród młodzieży 

i kształtowania wśród niej postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy, 

− wymiany i aktualizacji wiedzy doradców zawodowych. 

POLITYKA SPOŁECZNA   

Zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  

polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych realizuje Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Zgorzelcu.  

Wspieranie rodzin i rozwój systemu pieczy zastępczej  

Realizacja zadań w zakresie wspierania rodzin i rozwoju systemu pieczy zastępczej następuje między 

innymi poprzez: zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom w przypadku niemożności zapewnienia 

opieki i wychowania przez rodziców, wspierania rodzin zastępczych i rozwój różnych form pieczy 

zastępczej, jak również objęcie pomocą i wsparciem w procesie usamodzielniania się wychowanków 

pieczy zastępczej.  

W roku 2021 na terenie powiatu zgorzeleckiego funkcjonowało 169 rodzin zastępczych, w których 

przebywało 250 dzieci. Szczegółowy podział rodzin zastępczych widoczny jest 

w tabeli nr 53.  

TABELA 53. PODZIAŁ RODZIN ZASTĘPCZYCH W ROKU 2021  

Podział rodzin 
zastępczych  

Rodziny 
zastępcze  

Ilość 
dzieci  

Rodziny 
utworzone  
w 2021 r.  

Dzieci 
umieszczone 
w 2021 r.  

Pełnoletni 
pozostający  
w rodzinach 
zastępczych  

Zawodowe rodziny 
zastępcze,  
w tym: 

5 15 1 4 1 

- pogotowia   
  rodzinne  

0 0 0 0 0 

- specjalistyczne 
0 
 

0 0 0 0 

- inne  
 
5 
 

15 1 4 1 

  Niezawodowe   
  rodziny   
  zastępcze  

46 60 15 14 2 
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  Rodzinne domy    
  dziecka  

4 32 1 23 1 

Spokrewnione 
rodziny zastępcze  114 143 9 20 10 

Razem: 169 250 27 65 15 

 

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat obserwuje się wyraźną tendencję spadkową umieszczeń dzieci 

w rodzinnej pieczy zastępczej, co widoczne jest na podstawie tabeli nr 54. W 2021 roku spadła też 

ilość umieszczeń w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, co widać w tabeli 55.  

TABELA 54. UMIESZCZENIA W PIECZY ZASTĘPCZEJ RODZINNEJ W LATACH 2016-2021 

Rok 
Rodziny 

zastępcze 
Dzieci 

Rodziny utworzone 
 w danym roku 

Dzieci umieszczone  
w danym roku 

Pełnoletni 
pozostający  
w rodzinach 
zastępczych 

2016 205 345 19 84 35 

2017 163 259 20 76 20 

2018 189 310 31 75 20 

2019 214 335 28 66 14 

2020 189 311 27 58 18 

2021 169 250 27 65 15 

 

TABELA 55. UMIESZCZENIA W INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W LATACH 2016-2021 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ilość dzieci umieszczonych 
w placówkach 

37 43 

 
65 

 
56 

 
86 

 
32 

Ogólna liczba dzieci  
w placówkach 

 
143 

 
127 

 
136 

 
144 

 
179 

 
133 

 

W roku 2021 najniższy miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej wynosił – 

329,00 zł, zaś najwyższy – 2 991,00 zł. Natomiast kwota za utrzymanie dziecka w pieczy 

instytucjonalnej waha się w granicach od 2 917,00 zł do 6 478,00 zł. Powyższe skutkuje tym, iż 

całkowity koszt powiatu za dzieci umieszczone we wszystkich formach pieczy zastępczej w 2021 r. 

to 13 020 674,00 zł, z czego kwotą 3 721 929,00 zł obciążono gminy.  

Analizując wydatki na § 2320, § 3110, § 4330 dot. pieczy zastępczej na przełomie kilku lat, widoczny 

jest wyraźny wzrost kwot, co obrazuje tabela nr 56.  

 

 



str. 82 

 
 

TABELA 56. ŚRODKI WYDATKOWANE NA POROZUMIENIA I ŚWIADCZENIA ZA DZIECI 
W PIECZY ZASTĘPCZEJ  W LATACH 2019-2021 
 

Rok 2019 2020 2021 
§ Wydatki Zobow. 

wymag. 

Łącznie Wydatki Zobow. 

wymag. 

Łącznie Wydatki Zobow. 

wymag. 

Łącznie 

2320 5 834 699,62 426 608,55 6 261 308,17 6 144 566,08 1 428 251,00 7 572 817,08 6 352 457,65 950 635,70 7 303 093,35 

3110 2 621 364,12 240 678,47 2 862 042,59 3 253 270,47              0,00 3 253 270,47 3 167 468,45           0,00 3 167 468,45 

4330    106 613,07   22 009,18   128 622,25    241 699,92      43 876,40 285 576,32    354 243,45           0,00     354 243,45 

Razem 8 562 676,81 689 296,20 9 251 973,01 9 639 536,47 1 472 127,40 11 111 663,87 9 874 169,55 950 635,70 10 824 805,25 

  

Powyższe statystyki ilościowe dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej na przestrzeni ostatnich lat, 

jak również utrzymujące się na wysokim poziomie łączne kwoty wydatków na porozumienia 

i świadczenia jednoznacznie pokazują, iż obszar pieczy zastępczej jest problematyczny dla Powiatu 

Zgorzeleckiego, nie tylko z punktu widzenia społecznego, ale również finansowego. Jedynym 

sposobem ograniczenia wydatków w tym zakresie jest dążenie do zmiany formy umieszczania dzieci 

na pieczę rodzinną, która jest relatywnie tańsza od pieczy zastępczej instytucjonalnej. W 2021 roku, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadziło dwie edycje szkolenia dla kandydatów na 

rodziny zastępcze, które ukończyło 25 osób. W nowych rodzinach zastępczych umieszczonych 

zostało 20 dzieci. Drugim sposobem na ograniczenie wydatków na pieczę zastępczą jest tworzenie 

przez powiat kolejnych własnych placówek opiekuńczo – wychowawczych. Tylko w takich 

okolicznościach powiat będzie miał realny wpływ na wysokość kosztów pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej. Umieszczając dzieci poza powiatem, skazani jesteśmy na koszty utrzymania dziecka 

ustalane przez inne powiaty, bez jakiegokolwiek wpływu na nie. W przypadku prowadzenia przez 

powiat własnych placówek lub powierzenia prowadzenia zadania w trybie konkursu, zarząd powiatu 

ma wpływ na realne wydatki przyjmując budżet jednostki, harmonogram bądź akceptując zmiany 

wnoszone przez prowadzących placówkę.  

Działania w ramach Programu Rodzina 500+ 

Dodatkowym wsparciem świadczonym przez PCPR dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej są 

środki od Wojewody Dolnośląskiego w postaci dodatku wychowawczego w ramach Programu 

Rodzina 500+, w łącznej wysokości 1 528 907,00 zł. Koszty własne Powiatu Zgorzeleckiego 

poniesione z tytułu wypłaty świadczeń na kontynuowanie nauki przez usamodzielniających się 

wychowanków pieczy zastępczej wyniosły w roku 2021 – 401 599,00 zł, z tytułu świadczeń na 

zagospodarowanie usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej – 9 816,00 zł natomiast 

usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej - 62 420,00 zł. 

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych 

Zagadnienie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmowało szerokie spectrum 

działań podejmowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych3. W roku raportowanym wpłynęło 809 wniosków osób 

niepełnosprawnych o przyznanie dofinansowań ze środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji 

społecznej. Na realizację zadań wykorzystano 2 434 548,00 zł ze środków PFRON. Przyznano 

dofinansowania do: 

 
3 Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 

573 z późn. zm.)  
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− likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w kwocie  

159 643,00 zł, 

− przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych na kwotę 805 621,00 zł, 

− sportu, kultury, rekreacji i turystyki na kwotę 18 394,00 zł, 

− sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 4 454,00 zł, oraz 

− turnusów rehabilitacyjnych na kwotę 300 716,00 zł. 

  

Niezależnie od zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, 

realizacją zadań w powyższym obszarze zajmował się również Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu, 

udzielając w roku 2021 wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub 

podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej oraz zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy 

na kwotę 169 400,00 zł. 

Ponadto w ramach środków PFRON sfinansowano działalność WTZ kwotą 976 320,00 zł. 

Działania w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” 

W 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało program finansowany ze środków 

PFRON pn. „Aktywny samorząd”. Założeniem tego programu było wdrożenie wydajniejszego modelu 

polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie stanowiły 

uzupełnienie przyjętych przez samorządy, założeń określonych w powiatowych strategiach 

rozwiązywania problemów społecznych oraz na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwiły one 

bowiem samorządom aktywniejsze włączanie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób 

niepełnosprawnych.  

Spośród 30 złożonych wniosków 23 zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym 

i merytorycznym. Suma środków finansowych przyznanych przez PFRON na realizację programu 

w 2021 r. wyniosła 186 992,45 zł. Suma udzielonych dofinansowań we wszystkich obszarach  

w 2021 r. wyniosła 126 581,74 zł. 

W wyniku udzielonego wsparcia, osoby niepełnosprawne uzyskały dofinansowanie na: 

1. Moduł I, Obszar A, Zadanie nr 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub 

osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu 

- 2 osoby, 

2. Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku 

życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 

narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy – 3 osoby, 

3. Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub osób ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie 

się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym – 1 osoba, 
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4. Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem 

o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności –  

2 osoby, 

5. Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana 

do osób ze stopniem niepełnosprawności – 1 osoba, 

6. Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem 

o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 

z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy z samodzielnym przemieszczaniem się 

i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania – 2 osoby, 

7. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 

zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), 

adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są 

przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka – 1 osoba, 

8. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 11 osób. 

Realizacja zadań wynikających z ustawy „Karta Polaka” 

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest wypłacanie przez 

starostę świadczeń pieniężnych posiadaczom „Karty Polaka”. Jest to zadanie zlecone  

z zakresu administracji rządowej realizowane od 2016 r. na podstawie ustawy o zmianie ustawy 

o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw4. Nowelą ustawy w 2017 r. wprowadzono szereg 

rozwiązań ułatwiających posiadaczom Karty Polaka osiedlanie się na terytorium Polski, jak również 

kwestie przyznawania świadczeń pieniężnych w powyższym zakresie.  

W roku 2021 w ramach realizacji  wyżej wymienionych zadań, wypłacono ogółem  

86 625,00 zł dla 7 osób zgodnie z decyzjami wydanymi przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we 

Wrocławiu.  

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgorzelcu 

W roku 2021 w Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczyło 45 osób. Warsztaty prowadzone są 

przez Fundację „Niepełnosprawnym i Oczekującym Pomocy” a na ich działalność w roku 2021 

wydatkowano 976 320,00 zł ze środków PFRON oraz 108 480,00 zł z budżetu powiatu.  

 

 
4 Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2016 r. poz. 753) 
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Realizacja działań w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego 

Program skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie. W 2021 r. Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie przeprowadziło 1 edycję szkolenia, w którym udział wzięło 22 osoby (6 mężczyzn 

i 16 kobiet). Celem tego działania było spowodowanie zaprzestania zachowań przemocowych przez 

uczestników, ale również umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do domów 

biologicznych. Kolejną istotną kwestią było przeciwdziałanie postępującemu zjawisku zabierania 

dzieci z ich domów rodzinnych i umieszczanie w pieczy zastępczej.  Na ten cel PCPR pozyskało 

pieniądze spoza powiatu w wysokości 10 180,00 zł. W sposób ciągły Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Zgorzelcu oferuje wsparcie edukacyjno – informacyjne oraz terapeutyczne dla ofiar 

przemocy, a także osób stosujących przemoc w rodzinie.  

Program wyrównywania różnic między regionami III 

W 2021 r. o dofinansowanie ze środków z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III” wnioski złożyły następujące jednostki: 

− WS - SP ZOZ w Zgorzelcu na zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych, 

− Gmina Węgliniec na zakup i montaż platformy przyschodowej w budynku sali sportowej przy 

Szkole Podstawowej, 

− Gmina Zgorzelec na zakup i montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych 

w budynku Urzędu Gminy Zgorzelec, 

− Powiat Zgorzelecki na przebudowę pochylni wraz z dostosowaniem strefy wejściowej do potrzeb 

osób niepełnosprawnych przed budynkiem nr 8 Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, 

− Gmina Miejska Zawidów na likwidację barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej 

im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie, 

− Gmina Miejska Zawidów na likwidację barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego 

w Zawidowie.  

Po weryfikacji wniosków dofinansowanie zostało przyznane na realizację trzech ostatnich projektów 

na łączną kwotę dofinansowania 83 766,48 zł. 

Działalność domów pomocy społecznej i środowiskowych domów pomocy 

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki 

z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować 

w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, 

przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Decyzję o umieszczeniu w domu 

pomocy społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. 

Na terenie powiatu zgorzeleckiego funkcjonują 3 domy pomocy społecznej: 

− DPS „Jutrzenka”, ul. Przechodnia 8 w Zgorzelcu zarządzany przez Dyrektora Danutę Świątek. 

DPS posiada 114 miejsc. Dla osób starszych 38 oraz dla przewlekle i somatycznie chorych 76, 

− DPS „Ostoja”, ul. Pułaskiego 11-13 Zgorzelec zarządzany przez Dyrektor Annę Kasińską.  

DPS posiada 72 miejsca dla osób w podeszłym wieku, oraz 

− DPS „Jędrek”, ul. Narutowicza 3 w Opolnie-Zdroju zarządzany przez Dyrektora Sylwię Půta-

Świercz. DPS posiada 79 miejsc i jest przeznaczony dla niepełnosprawnych intelektualnie 

mężczyzn. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu w imieniu Starosty Zgorzeleckiego wydawało 

decyzje o umieszczeniu w domach pomocy społecznej. W 2021 r. wydano 189 decyzji 

administracyjnych, w tym: 

− 132 decyzje dot. pobytu w domu pomocy społecznej, 

− 57 decyzji dot. odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej dla osób umieszczonych przed 

2004 r. 

 

Zgodnie z art. 51 a ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: środowiskowy dom 

samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi  

i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu 

umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. 

Na terenie powiatu zgorzeleckiego funkcjonują 2 środowiskowe domy samopomocy: 

− Powiatowy Ośrodek Wsparcia Typ A w Zgorzelcu ul. Pułaskiego 11-13, zarządzany przez 

Kierownika Barbarę Zagórską. Placówka jest ośrodkiem dziennego pobytu i posiada 20 miejsc, 

− Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób przewlekle Psychicznie Chorych 

i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Opolnie-Zdroju, przy ul. Narutowicza 3 zarządzany przez 

kierownika Sylwię Půta-Świercz. Placówka posiada 25 miejsc, jest to ośrodek dziennego pobytu 

dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.   

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu w imieniu Starosty Zgorzeleckiego 

w 2021 r. wydało 57 decyzji w sprawie środowiskowych domów samopomocy.   

Pozostałe inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Do innych znaczących inicjatyw z roku 2021, realizowanych - z upoważnienia Zarządu Powiatu 

Zgorzeleckiego – przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu należały działania mające 

na celu przede wszystkim wsparcie dzieci i rodzin zastępczych w procesie nauczania. W tym celu 

nadal prowadzono projekt, z którego pozyskano środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych 

w środowisku lokalnym, PI9iV: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, na 

realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19”. W wyniku powyższych działań pozyskano kwotę 387 100,00 zł, którą w całości 

wydatkowano na zakup: 

− 3 980 szt. jednorazowych maseczek ochronnych, 

− 18 600 szt. rękawiczek jednorazowych, 

− 236 litrów płynów do dezynfekcji, 

− 119 komputerów wraz z oprogramowaniem.  

Projekt docelowo będzie trwał 5 lat. Należy dodać, iż założenia przedmiotowego programu zostały 

scalone z działaniami realizowanymi przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie 

zwiększania świadomości w obszarze bezpieczeństwa w sieci, ze szczególnym uwzględnieniem 

profilaktyki uzależnień behawioralnych. 

 

Prowadzono także projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Siła 

pomocy” o wartości całkowitej 801 488,78 zł. Projekt będzie realizowany do maja  
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2022 r. i polega na wsparciu 15 wychowanków pieczy zastępczej oraz 40 osób  

z niepełnosprawnościami powiatu zgorzeleckiego. W ramach projektu odbyły się: 

− grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne, 

− grupowa i indywidualna pomoc socjalna, 

− warsztaty usamodzielniające dla wychowanków pieczy zastępczej, 

− warsztaty kreowania własnego wizerunku podnoszące samoocenę dla wychowanków oraz osób 

z niepełnosprawnością, 

− rehabilitacja – 20 godzin dla każdego uczestnika, 

− edukacja społeczno – obywatelska – dla wychowanków pieczy zastępczej – wyjazd do ZOO we 

Wrocławiu połączony z zajęciami dotyczącymi praw zwierząt, 

− edukacja społeczno – obywatelska – dla osób z niepełnosprawnością – wyjazd do teatru we 

Wrocławiu, 

− zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla wychowanków pieczy zastępczej (każdy 

z wychowanków ma 75 godzin wsparcia z wybranego przedmiotu). Analizę potrzeb prowadził 

broker edukacyjny, 

− wsparcie pracownika socjalnego oraz wsparcie trenera aktywności (dla 7 najbardziej 

potrzebujących uczestników). Trener w ramach pakietu swoich działań ma zmotywować 

uczestników do wychodzenia z domu, próbowania realizacji nowych rzeczy, które dla zdrowych 

ludzi są normą – wyjścia na basen, na obiad do restauracji, zrobienia zdjęć do dokumentów 

u fotografa czy wyjścia do zoo. 

 

Przeprowadzono program „Opieka wytchnieniowa” – specjalistyczne poradnictwo. 

Realizacją programu zostali objęci członkowie rodzin lub opiekunowie  sprawujący bezpośrednią 

opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, w pierwszej kolejności ze sprzężoną 

niepełnosprawnością i ograniczeniami w poruszaniu się.  Zadanie obejmowało świadczenie usług 

opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym 

bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze 

specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie 

nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki. Udzielone wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne 

pozwoliło uczestnikom wzmocnić osobisty potencjał oraz ograniczyć wpływ obciążeń 

psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Ponadto 

uczestnicy podnieśli swój poziom kompetencji  dotyczący wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez 

naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach 

domowych. W ramach programu realizowano 220 godzin (140 godzin dla 7 niepełnosprawnych ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 80 godzin dla 4 dzieci z orzeczeniem) na kwotę  

22 440,00 zł. 

 

Pozostałe działania  

W 2021 r. kontynuowano ponadto współpracę ze Starostwem Powiatowym w Lubaniu, 

z którym zawarto porozumienia na prowadzenie: 

− Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku – wydatkowana kwota przez Powiat Zgorzelecki 

wyniosła 54 702,00 zł, 

− Ośrodka Wsparcia w Pobiednej – wydatkowana kwota przez Powiat Zgorzelecki wyniosła 

52 289,00 zł, 



str. 88 

 
 

− przeprowadzono projekt „Bawię się i uczę!” – wyposażenie sali terapeutycznej 

w ścienne panele sensoryczno – muzyczne o wartości 1 000,00 zł – dofinansowanie 

z Gminy Wiejskiej Sulików, 

− przeprowadzono projekt „Rok bez barier” na który pozyskano wsparcie 9 500,00 zł 

z Fundacji PGE – stworzenie stron internetowych dostępnych dla osób ze szczególnymi 

potrzebami  i platformy zdalnego komunikowania się na odległość z podopiecznymi w czasie 

epidemii, 

− przeprowadzono projekt „Grunt to wiedza – kształcenie rodzin zastępczych” o wartości 

5 000,00 zł – dofinansowany przez Gminę Miejską Zgorzelec. W ramach projektu odbyły się 

dwa szkolenia podwyższające kompetencje rodziców zastępczych w tematach depresji 

u dzieci i młodzieży oraz cyberprzemocy i hejtu w sieci, 

− przeprowadzono i koordynowano w powiecie kampanię 19 dni przeciwko przemocy  

i krzywdzeniu dzieci i młodzieży – w ramach kampanii stworzono kolejne 3 filmy 

profilaktyczne, pt. „Przemoc – takie to śmieszne?!”. Projekt dofinansowano ze środków Gminy 

Miejskiej Zgorzelec w kwocie 3 000,00 zł, 

− dzięki wsparciu Gminy Miejskiej Zgorzelec rodziny zastępcze zostały wyposażone  

w publikacje dotyczące zarządzania czasem. Do wsparcia zostały wybrane rodziny 

wielodzietne oraz takie, które w czasie codziennej współpracy widziały konieczność 

poprawienia planowania czasu. Na ten cel pozyskano 3 500,00 zł, 

− przeprowadzono ogromne przedsięwzięcie na skalę całego kraju, dzięki któremu zostały 

przygotowane paczki świąteczne dla wszystkich dzieci w rodzinach zastępczych oraz  

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez powiat zgorzelecki, 

− utrzymano działanie Społecznej Biblioteki, którą PCPR stworzyło z książek używanych dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Każdy odwiedzający PCPR może bezpłatnie wziąć książki 

i publikacje, które go interesują. Książki nie podlegają zwrotowi, jednak wiele osób wraca do 

PCPR z książkami „na wymianę”, dając tym samym dodatkową wartość do projektu – nie 

tylko społeczną lecz również ekologiczną. W 2021 r. PCPR wydało 43 kartony książek przy 

czym każdą książkę wyposażono w zakładkę z informacjami o możliwościach wsparcia dla 

ofiar przemocy. 

 

OCHRONA ZDROWIA  

Poprawa poziomu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców powiatu zgorzeleckiego jest 

istotnym zadaniem Powiatu realizowanym w decydującej większości przez Wielospecjalistyczny 

Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. Realizacja zadań 

w omawianym obszarze, ma swoje fundamenty nie tylko w przepisach ustaw ale również przyjętej 

przez Radę Powiatu Strategii Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego.  

Podstawowym celem działalności wyżej wymienionej jednostki jest oczywiście zapewnienie 

wszystkim mieszkańcom Powiatu dostępu do opieki medycznej o wysokim standardzie usług. Do 

kluczowych zadań szpitala należy również wpieranie i upowszechnianie zasad zdrowego stylu życia, 

prowadzenie cyklicznych działań z zakresu profilaktyki zdrowia, badań i konsultacji medycznych dla 

mieszkańców ale również prowadzenie akcji informacyjnych.  

W roku raportowanym powyższe zadania realizowała zatrudniona kadra w liczbie 1348 osób, której 

szczegółowa struktura została przedstawiona  w tabeli zawartej w części I niniejszego opracowania.  

W roku 2021 hospitalizacja i wykorzystanie łóżek w szpitalu przedstawiało się następująco: 
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TABELA NR 57. LICZBA ŁÓŻEK ORAZ ILOŚĆ PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH NA 

POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH 

2021 

Liczba 
łóżek stan 
na dzień 

31.12.2021 

Liczba pacjentów 
hospitalizowanych 
na poszczególnych 
oddziałach w roku 

2021 

Osobodni 
Obłożenie 
łóżka w 
dniach 

Wykorzystanie 
łóżek w % 

Oddz. Kardiologiczny 27 1226 3212 119,0 32,6 

OINK 8 1016 1617 202,1 55,4 

Oddz. Chorób 
Wewnętrznych 

27 1246 5707 211,4 57,9 

Oddz. Chirurgii Ogólnej 35 1985 6576 187,9 51,5 

Oddz. Chirurgii   
Uraz.- Ortop. 

35 2483 5308 151,7 41,5 

Oddz. Poł. Gin 40 1579 3520 88,0 24,1 

Oddz. Pediatryczny  
z Pododdziałem 
Niemowlęcym 

35 764 2755 78,7 21,6 

ZOL Zg-c 80 177 26456 330,7 90,6 

Oddz. Rehabilitacji 61 665 14263 233,8 64,1 

Oddz. Otolaryngologiczny 21 1112 2156 102,7 28,1 

OAiIT 8 164 1254 156,8 42,9 

Oddz. Neurologiczny 12 500 3688 307,3 84,2 

Pododdział Udarowy 16 377 3887 242,9 66,6 

SOR 7 14920 430 61,4 16,8 

Oddz. Okulistyczny 27 4369 423 15,7 4,3 

Oddz. Psychiatryczny 
Ogólny 

50 603 19201 384,0 105,2 

ZOL Sieniawka 145 172 47776 329,5 90,3 

Oddz. Leczenia 
Uzależnień 

40 317 12607 315,2 86,3 

Oddz. Detoksykacji 10 205 2211 221,1 60,6 

Oddz. Psychiatryczny dla 
Dzieci i Młodzieży 

35 211 8207 328,3 89,9 

Oddz. Rehabilitacji  
Neurologicznej 

30 211 5696 189,9 52,0 

Oddz. Onkologii Klinicznej 29 3053 5057 174,4 47,8 

Oddz. Urologiczny 25 1622 3208 128,3 35,2 

Oddz. Neonatologiczny 10 564 1579 157,9 43,3 

Covid I (01, 03, 04, 
05.2021) 

24 205 1742 72,6 59,0 

O.COVID od XI 2021 44 161 1265 28,8 47,1 

l. łóżek bez oddz. COVID 813 Bez oddz. COVID 186794 229,8* 62,9* 

   z oddz. COVID 189801   

* dla całego szpitala (Sieniawka, Zgorzelec) bez oddziałów COVID-19. 

W roku 2021 WS – SP ZOZ śledząc potrzeby lokalnego społeczeństwa, przystępował do realizacji 

niżej wymienionych programów profilaktyki zdrowotnej: 

1. „Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” na lata 2021 - 2023 realizowano 

w ramach zadania Narodowej Strategii Onkologicznej, który polegał na wykonywaniu badań 

niskodawkowej tomografii komputerowej w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania 

na raka płuca. Do badań kwalifikowane są osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania 

przez lekarzy ośrodka przesiewowego lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej 

i zostaną zakwalifikowane do badania.  W 2021 roku przebadano podczas trzech miesięcy 

trwania programu 420 osób. Pacjenci, u których stwierdzono zmiany zostali niezwłocznie 

skierowani na leczenie. Wartość programu opiewała na kwotę 1 539 000,00 zł. 
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2. Program profilaktyki raka piersi i szyjki macicy realizowany był ze środków Narodowego 

Funduszu Zdrowia. Cel programu to: obniżenie wskaźnika umieralności w Polsce 

z powodu raka piersi i raka szyjki macicy do poziomu krajów Unii Europejskiej, podniesienie 

poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka sutka i wczesna diagnostyka poprzez 

wprowadzenie na terenie całego kraju ujednoliconych zasad postępowania diagnostycznego. 

Rak piersi to jeden z czołowych zabójców kobiet w Polsce. W początkowym okresie nie daje 

żadnych objawów, ale wcześnie wykryty jest uleczalny, dlatego tak ważne jest, aby kobiety 

poddawały się regularnym badaniom mammograficznym, które pozwalają wykryć nawet 

najmniejsze zmiany. Program profilaktyki raka piersi adresowany jest do kobiet 

w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii 

w ramach profilaktyki zdrowotnej, natomiast program raka szyjki macicy adresowany jest do 

kobiet w wieku powyżej 25. roku życia. Rocznie w ramach obu programów w WS – SP ZOZ 

w Zgorzelcu przebadanych jest kilka tysięcy kobiet.  

3. Program profilaktyki raka – czerniaka. Realizowany jest on na poziomie POZ natomiast WS -  

SP ZOZ dokonuje konsultacji chirurgiczno – onkologicznych  oraz badań dermatoskopem. 

Nowotwory złośliwe skóry należą do najliczniejszej grupy złośliwych chorób onkologicznych. 

Jest ich kilka rodzajów, przy czym najczęściej diagnozowane są raki podstawnokomórkowe, 

płaskonabłonkowe oraz powszechnie znane czerniaki. Niezależnie od rodzaju, na ich rozwój 

silnie wpływają czynniki środowiskowe, przede wszystkim wystawienie skóry 

na promieniowanie słoneczne. Osoby, które mają dużo piegów i znamion, jasną karnację, 

rude lub blond włosy są narażone na większe ryzyko zachorowania na czerniaka. Ryzyko tego 

nowotworu zwiększa się też, jeśli na czerniaka chorował bliski członek rodziny, a także 

u osób, które przyjmują leki immunosupresyjne. Dla osób szczególnie narażonych powstał 

program: ABCDE samokontroli znamion – ogólnopolski program profilaktyki 

nowotworów skóry.  

4. Program profilaktyki palenia tytoniu. Dla osób szczególnie narażonych na choroby 

odtytoniowe przygotowany został Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych  

(w tym POChP), którego głównym celem jest podniesienie świadomości poprzez edukację 

zdrowotną oraz zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu palenia 

tytoniu, a także objęcie chorych wczesną diagnostyką i opieką specjalistyczną. Program 

adresowany jest do osób w wieku powyżej 18 lat palących papierosy lub inne wyroby 

tytoniowe. Cele programu to:  

• zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, w tym ograniczenie 

zachorowalności, inwalidztwa i umieralności z powodu POChP poprzez kompleksowe 

działania edukacyjno - diagnostyczne i terapeutyczne w grupach wysokiego ryzyka,  

• poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania 

i leczenia uzależnienia od tytoniu, w tym upowszechnienie wiedzy o POChP, 

czynnikach jej ryzyka oraz zdrowotnych i społecznych skutkach choroby, 

• wczesne wykrywanie POChP i innych chorób odtytoniowych oraz poprawa 

dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu i chorób płuc, oraz 

• poprawa skuteczności leczenia chorób odtytoniowych, przede wszystkim chorób 

układu oddechowego, układu krążenia i chorób nowotworowych. 

Wpływ na podejmowane decyzje o realizacji w/w inicjatyw miało wiele czynników, m.in. potrzeba 

wprowadzenia programu na terenie powiatu oraz jego możliwości finansowe, możliwość realizacji 

programu jak najbliżej miejsca zamieszkania oraz koszty badań przesiewowych.    
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CZĘŚĆ III – STRATEGIE, PLANY I PROGRAMY_______________________  

W Powiecie Zgorzeleckim w roku 2021 obowiązywały następujące programy i strategie przyjęte 

do realizacji przez Radę Powiatu Zgorzeleckiego: 

− Strategia Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego do 2022 roku, 

− 3-letni Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie zgorzeleckim na lata 2019 -

2021,  

− Roczny i Wieloletni Program Współpracy Powiatu Zgorzeleckiego z Organizacjami Pozarządowymi 

i innymi uprawnionymi podmiotami, 

− Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019 – 2022, 

− Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2019-2022, 

− Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie 

Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2021-2027,  

− Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie Powiatu 

Zgorzeleckiego na lata 2021-2027, 

− Powiatowy program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 

2021-2027,  

− Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Zgorzeleckim na lata 

2021-2027,  

− Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zgorzeleckim na lata 2021-2027, 

− Powiatowy pogram zapobiegania przestępczości oraz realizacji zadań określonych 

w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2021-2024 pn. 

„Bezpieczny Powiat Zgorzelecki”.  

 

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ZGORZELECKIEGO DO ROKU 2022 

Realizacja celów strategicznych przedstawiała się w roku raportowanym następująco: 

Cel strategiczny nr I 

tj. zwiększenie integracji instytucjonalnej (integracji regionalnej) rozumianej jako 

zwiększenie liczby wspólnych inicjatyw gmin i powiatu na rzecz eliminowania 

problemów rozwojowych powiatu oraz poprawy atrakcyjności inwestycyjnej 

i społecznej powiatu. 

Celem cząstkowym umożliwiającym realizację celu strategicznego nr I w 2021 r. było zwiększenie 

zaangażowania się władz powiatu w projekty gmin w zakresie gospodarki odpadami, głównie 

poprzez promowanie czy też podejmowanie działań  o charakterze edukacyjnym oraz informacyjnym. 

Głównym realizatorem strategicznych założeń był Wydział Ochrony Środowiska, który w 2021 roku:  

− zlecił do opracowania dokumentację pt. „Uproszczone Plany Urządzenia Lasu 

niestanowiącego własności Skarbu Państwa należącego do osób fizycznych i wspólnot 

gruntowych oraz inwentaryzacji lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha 

niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu zgorzeleckiego”. Koszt 

zadania: 30 000,00 zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu w kwocie 16 666,66 zł. Rozliczenie zadania nastąpiło w 2021 roku,  
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− zrealizował przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzania 

i utrzymania terenów zieleni. W wyniku realizacji zadania zakupiono i posadzono dzięki 

współpracy z Kołem Pszczelarzy 50 szt. drzew o gatunku: lipa. Koszt zadania to 18 900,00 

zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w kwocie  

10 500,00 zł. 

Zdjęcie: Realizacja nasadzeń drzew. 

 

− realizował zadanie rekultywacyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego 

i informatycznego oraz oprogramowania dla powiatu zgorzeleckiego”. Koszt zadania:  

30 000,00 zł, kwota przekazanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego to 

28 216,20 zł, 

− sporządził raport z przyjętego do realizacji „Programu Ochrony Środowiska na lata 2019 – 

2022” za rok 2021, koszt zadania -  3 690,00 zł. Celem przedmiotowego raportu było 

określenie czy zaplanowane zadania przyniosły założone efekty ekologiczne.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym w 2021 r. ze środków pochodzących z opłat i kar za 

gospodarcze korzystanie ze środowiska, udzielono dotacji na realizację: 

− zadania pn. „Zwiększanie odporności pszczół na atakujące je bakterie 

i grzyby chorobotwórcze – zakup inwertu cukrowego – paszy dla pszczół”. Koszt zadania: 

36 000,00 zł. Dotację przekazano na rzecz Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu 

Powiatowego Koła Pszczelarzy w Zgorzelcu, w tym z budżetu Powiatu Zgorzeleckiego 

10 000,00 zł, 

− „Przebudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminnych spółek 

wodnych należących do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Zgorzelcu, tj. GSW 

Zgorzelec, GSW Sulików, GSW Pieńsk i GSW Węgliniec”. Koszt zadania: 46 700,00 zł, 

dotowany - Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Zgorzelcu, kwota przekazanej dotacji  

z budżetu Powiatu Zgorzeleckiego to 30 000,00 zł. 
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Zdjęcia: „Przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminnych spółek wodnych należących do Rejonowego 

Związku Spółek Wodnych w Zgorzelcu, tj. GSW Zgorzelec, GSW Sulików, GSW Pieńsk i GSW Węgliniec”. 

 W roku 2021, w ramach realizacji I celu strategicznego a także wypełniając obowiązki wynikające 

z Programu Ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których  

w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz 

z  planem działań krótkoterminowych, przyjętego uchwałą Nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r., Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu zorganizowało cztery akcje 

ekologiczne, z których większość skierowana była do uczniów szkół powiatu zgorzeleckiego. 

Wszystkie przedsięwzięcia miały na celu uświadomienie jak ważne jest czyste powietrze, którym 

oddychamy. Obecne działania na rzecz ochrony przyrody nie są współmierne do problemu, z którym 

stykamy się na co dzień. Ważnym działaniem jest, aby nieprzerwalnie kontynuować edukację, 

upowszechniać wiedzę i aktywizować społeczeństwo z zakresu ochrony środowiska. 

 Pierwsza akcja „DBASZ TO MASZ - CZYSTE POWIETRZE” polegała na zaprojektowaniu przez 

uczniów w wieku 7-10 lat prac plastycznych, plakatów dotyczących czystego powietrza wraz 

z krótkim opisem dlaczego warto chronić środowisko. Do wykonania prac dzieci mogły wykorzystać 

materiały wtórne, którym nadadzą nowe życie.  

W ramach akcji udział wzięło łącznie 57 uczniów z następujących szkół:  

− Szkoła Podstawowa NR 1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939, 

− Szkoła Podstawowa NR 2 w Pieńsku im. Ojca Michała Tomaszka, 

− Szkoła Podstawowa w Zawidowie im. Bolesława Chrobrego, 

− Szkoła Podstawowa w Porajowie im. Jana III Sobieskiego, 

− Szkoła Podstawowa w Węglińcu im. M. Krasickiej. 
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Mając na uwadze bardzo wysoki poziom wszystkich nadesłanych prac zarówno pod kątem 

wykonania, pomysłów jak też wykorzystanych materiałów, powzięto decyzję o nagrodzeniu szkół 

biorących udział w akcji.  
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Kolejna akcja „CZYSTE POWIETRZE” (lekcja edukacyjna) - również skierowana do placówek 

oświatowych dotyczyła czystego powietrza, a mianowicie rozpowszechnienia przez wychowawców 

klas informacji czym nie należy palić w piecach, jak można dbać o ochronę powietrza oraz co może 

zrobić każdy z nas na rzecz ochrony środowiska. Wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia 

zajęć zostały przekazane szkołom. W przedsięwzięciu udział wzięły dwie placówki: 

− Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Łagowie,  

− Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu. 

 W trosce o stan środowiska naturalnego oraz w celu podniesienia świadomości ekologicznej 

najmłodszych przedstawicieli naszego społeczeństwa, Starostwo zaprosiło szkoły do wzięcia udziału 

w akcji „Zbieramy makulaturę - chronimy drzewa”.  

W konkursie wzięło udział 5 placówek. W trakcie akcji uczniowie szkół zebrali łącznie 6 080 kg 

makulatury.  

W akcji udział wzięły: 

− Szkoła Podstawowa nr 2 w Pieńsku im. Ojca Michała Tomaszka – 1640 kg, 
− Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu (oba oddziały razem) – 

1260 kg, 

− Szkoła Podstawowa nr 3 w Zgorzelcu im. Janusza Korczaka - 1200 kg, 
− Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939 – 1140 kg, 
− Szkoła Podstawowa im. M. Krasickiej w Węglińcu – 840 kg. 
 

Akcja miała na celu zbiórkę makulatury przez uczniów, tym samym edukację dzieci i młodzieży 

szkolnej w zakresie konieczności segregacji odpadów, które poddawane są dalszemu recyklingowi. 

Za uczestnictwo w akcji szkoły otrzymały nagrody ufundowane przez powiat. 

 W ramach akcji ogólnopolskiej starostwo również zorganizowało akcję zaadresowaną do 

wszystkich mieszkańców powiatu zgorzeleckiego. Miała ona na celu zachęcanie mieszkańców do 

korzystania z już rozstawionych serduszek na plastikowe nakrętki na terenie miasta Zgorzelec.  

Dnia 08 września 2021 roku pojawił się artykuł na stronie internetowej powiatu zgorzeleckiego, który 

miał na celu rozpowszechnienie informacji - jak ważne i szczytne jest napełnianie serduszek poprzez 

wrzucanie plastikowych nakrętek przez mieszkańców. 

W ramach realizacji celu cząstkowego pn. podejmowanie inicjatyw w zakresie promocji 

wspólnych produktów, wspieranie wspólnej marki regionu, dążącego do realizacji celu strategicznego 

nr I, Powiat Zgorzelecki realizował również inne zadania, m.in: 

1. Udział w kolejnej 19. już edycji Rajdu Gwiaździstego, którego Powiat Zgorzelecki był 

partnerem w projekcie. Zadaniem była współorganizacja rajdu, przeprowadzenie akcji 

informacyjno - promocyjnej, udział w rajdzie, a także wystawienie stoiska 

w miejscowości Weißwasser, która była metą dla wszystkich uczestników.  

2. Partnerstwo Powiatu Zgorzeleckiego w projekcie realizowanym przez Starostwo Powiatowe 

w Görlitz „MORO – zintegrowane planowanie”. Görlitz współpracuje z Powiatem Zgorzeleckim 

i Instytutem Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu (IRT) w ramach projektu, dzięki któremu 

ma powstać stabilna struktura w trójkącie między Saksonią, Dolnym Śląskiem 

i Czechami, zapewniająca lepszą transgraniczną komunikację i współpracę w kontekście 

trójstronnym. W ramach skoordynowanej współpracy partnerzy stają wspólnie wobec 
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wyzwań, takich jak zmiany demograficzne, słabość struktur, zmiany klimatyczne 

i konsekwencje epidemii koronawirusa. Wniesie to istotny wkład w realizację Koncepcji 

Przyszłości – Wizja 2030. Celem projektu jest ścisła i efektywna współpraca transgraniczna, 

która w razie potrzeby może być poszerzona o kolejne kraje i instytucje. Dodatkowo do 

współpracy w grupie roboczej zaproszeni mają być przedstawiciele innych trójstronnych 

regionów (np. PL-CZ-SK, DE-FR-CH) oraz podmioty społeczeństwa obywatelskiego 

(stowarzyszenia). 

               

              Zdjęcie: Współpraca przy projekcie MORO – zintegrowane planowanie. 

3. Cykliczne spotkania pracowników Biura Promocji Powiatu z przedstawicielami niemieckich 

samorządów w celu przygotowania wspólnych koncepcji nowych projektów zacieśniających 

współpracę powiatów, organizacji spotkań i konferencji. 

4. Udział przedstawicieli władz samorządowych w cyklicznych Konwentach Powiatów   

Województwa Dolnośląskiego i Związku Powiatów Polskich.  

5. Udział władz powiatu w Posiedzeniu Zespołu do Spraw Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego w sprawie wydania wspólnej opinii przedstawicieli samorządów 

oraz strony rządowej związanych z projektami zmian w ustawie o samorządzie gminnym, 

ustawie o samorządzie powiatowym oraz ustawie o samorządzie województwa. Głównym 

tematem procedowanych zmian jest umieszczenie roli młodzieżowych rad wszystkich szczebli 

samorządu w przepisach dotyczących  ich powoływania oraz funkcjonowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Posiedzenie Zespołu do Spraw Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego | Starostwo Powiatowe 

w Zgorzelcu (powiatzgorzelecki.pl) 

 

https://powiatzgorzelecki.pl/posiedzenie-zespolu-do-spraw-ustrojowych-komisji-wspolnej-rzadu-i-samorzadu-terytorialnego/
https://powiatzgorzelecki.pl/posiedzenie-zespolu-do-spraw-ustrojowych-komisji-wspolnej-rzadu-i-samorzadu-terytorialnego/
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Cel strategiczny nr II 

tj. poprawa jakości życia mieszkańców powiatu zgorzeleckiego (w obszarze transportu 

publicznego, służby zdrowia, zanieczyszczenia środowiska, gospodarki pozostałościami 

i bezpieczeństwa publicznego). 

Poprawa poziomu zdrowia i związanej z nim jakości życia jest istotnym zadaniem stojącym przed 

organizatorami opieki zdrowotnej w powiecie. Zgodnie z zapisami strategii, aspekt ochrony zdrowia 

został ujęty w celu strategicznym nr II a jego strategicznym realizatorem był Wielospecjalistyczny 

Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu, który systematycznie powiększał ofertę realizowanych przez siebie 

świadczeń zdrowotnych. 

 
1. W 2021 roku poszerzono ofertę świadczeń obejmującą: 

− zwiększenie zakresu świadczeń dotyczących transportu między szpitalami – od 

1 kwietnia 2020 r.,  

− realizację nowego programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet 

w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” - od maja 2020 r., 

− uruchomienie od 1 września 2021 r.  Poradni Terapii Uzależnienia dla Dzieci 

i Młodzieży w Zgorzelcu,  

− rozpoczęcie działalności poradni geriatrycznej w Zgorzelcu - od dnia 10 września  

2021 r.,  

− realizację programu lekowego – leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME) -  przez 

poradnię okulistyczną w Zgorzelcu od dnia 1 października 2021 r., 

− rozpoczęcie funkcjonowania Zakładu fizjoterapii ambulatoryjnej w Przychodni w Olszynie - 

od dnia 15 października 2021 r., 

− rozpoczęcie działalności Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 

i Młodzieży w Zgorzelcu oraz Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla 

Dzieci i Młodzieży w Sieniawce od 1.12.2021 r., 

− realizację zadania  Narodowej Strategii Onkologicznej  pn. „Program badań w kierunku 

wykrywania raka płuca” – na lata 2021-2023.  

 

2. Rok 2021 był kolejnym rokiem walki z epidemią COVID – 19. WS – SP ZOZ wychodząc naprzeciw 

aktualnym potrzebom, po uzyskaniu stosownych zgód Wojewody Dolnośląskiego utworzył: 

− w styczniu 2021 r. - 10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz 24 

łóżka dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 

4 łóżka intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii 

i wentylacji mechanicznej,  

− od 1 lutego 2021 r. - 10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2,  

− od 24 marca 2021 r.- 10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz 24 

łóżka dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 

4 łóżka intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii 

i wentylacji mechanicznej, 

− od 3 kwietnia 2021 r. - 10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz 

34 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 

4 łóżka intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii 

i wentylacji mechanicznej, 
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− od 10 kwietnia 2021 r. - 10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz 

60 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 

4 łóżka intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii 

i wentylacji mechanicznej, 

− od 23 kwietnia 2021 r. - 10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz 

48 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 

4 łóżka intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii 

i wentylacji mechanicznej, 

− od 17 maja 2021 r.  - 10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, 

− od 13 listopada 2021 r. - 10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz 

20 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 

2 łóżka intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii 

i wentylacji mechanicznej, 

− od 25 listopada 2021 r. - 10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz 

44 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 

4 łóżka intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii 

i wentylacji mechanicznej – które w tej ilości funkcjonowały do końca 2021 roku.  

 

Dodatkowo w zakresie COVID-19 realizowano:   

− gotowość do transportu sanitarnego realizowanego przez zespół dwuosobowy,   

− transport sanitarny realizowany przez zespół dwuosobowy – 1 zespół,  

− wstępną kwalifikację typu pretriage,  

− gotowość i leczenie pacjentów na I i II poziomie zabezpieczenia COVID-19,  

− teleporady lekarskie w POZ na rzecz pacjentów z dodatnim wynikiem testu w kierunku SARS-

CoV-2,  

− wykonywanie testów antygenowych na obecność wirusa SARS-CoV-2,  

− szczepienia przeciw COVID-19 – od 28 grudnia 2020 r.,  

− świadczenia dializoterapii pacjentom z COVID-19 (od lutego 2021r.). 

 

Cel strategiczny nr II skoncentrowany jest na poprawie jakości życia mieszkańców powiatu 

zgorzeleckiego i jest bez wątpienia związany z poprawą stanu nawierzchni dróg powiatowych, tym 

samym ma wpływ na bezpieczeństwo ich użytkowników. Zarządzanie drogami powiatowymi na 

terenie powiatu zgorzeleckiego należy do zadań Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego, który przy pomocy 

Wydziału Drogownictwa realizuje zadania, o których mowa w art. 20 ustawy o drogach publicznych, 

w szczególności w zakresie: planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg wraz 

z obiektami drogowymi.  

W roku 2021 z inicjatywy Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego, we współpracy z innymi 

samorządami, udało się polepszyć jakość połączeń komunikacyjnych następujących odcinków: 

1) „Remont drogi powiatowej nr 2386D relacji Kunów – Studniska Dolne, droga dojazdowa do 

gruntów rolnych na odcinku 1640,00 mb”. Wartość przedmiotowej inwestycji i źródła 

finansowania przedstawiają się następująco:  

a) Kwota inwestycji:     450 517,02 zł brutto 

 Źródło finansowania: 

• Budżet Powiatu:      136 517,02 zł  
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• Gmina Sulików:     150 000,00 zł  

• Budżet Województwa Dolnośląskiego:  164 000,00 zł  

         

Zdjęcia obrazujące stan drogi przed remontem. 

        

  Zdjęcia obrazujące stan drogi po remoncie. 

 

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D relacji Żarska Wieś – Pokrzywnik na odcinku 2847 

mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+332,00 – etap I”. 

Wartość przedmiotowej inwestycji i źródła finansowania przedstawiają się następująco:  

b) Kwota inwestycji:      2 809 092,75 zł brutto 

Źródło finansowania: 

• Budżet Powiatu:       569 247,75 zł  

w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:  208 379,00 zł 

• Gmina Zgorzelec:      569 739,75 zł  

• Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:           1 670 105,25 zł    

            

Zdjęcia obrazujące stan drogi przed remontem. 
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Zdjęcia obrazujące stan drogi po remoncie. 

Rok 2021 pomimo trwającej epidemii i wielu związanych z tym ograniczeń był znaczącym 

rokiem również dla dobrze zmotywowanych klastrów energii. Podmioty zrzeszone w obu 

funkcjonujących na terenie powiatu zgorzeleckiego klastrach uwierzyły w korzyści, jakie może 

przynieść przynależność i współpraca w ich ramach. Zarówno Południowo – Zachodni Klaster Energii 

(dalej: P-Z Klaster Energii), jak i Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (dalej: 

ZKlaster) pozyskały nowych członków oraz kontynuowały wcześniej podjęte prace związane 

z pozyskiwaniem środków finansowych na realizację swoich projektów oraz podejmowały nowe 

wyzwania w obliczu nieuniknionej transformacji energetycznej. 

W chwili obecnej wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w powiecie zgorzeleckim należą do 

obu wskazanych powyżej klastrów energii. Dla dobra lokalnej wspólnoty, a także w celu realizacji 

wspólnych celów, Starosta Zgorzelecki - na wniosek samorządów – członków Rady Partnerów P-Z 

Klastra Energii - jeszcze w czerwcu 2019 roku wystąpił do Koordynatora tegoż klastra z wnioskiem 

o zmianę regulaminu. Zmiana ta pozwoliła podmiotom zrzeszonym w ramach P-Z Klastra Energii 

uczestniczyć również w pracach innych klastrów. Na wniosek Wicestarosty, Rada Partnerów P-Z 

Klastra w oparciu o opinię Ministerstwa Środowiska, zatwierdziła zmianę. 

Mając na uwadze powyższe, za szczególnie istotne uznać należy działania Zarządu Powiatu 

Zgorzeleckiego związane bezpośrednio z funkcjonowaniem wskazanych powyżej klastrów energii, 

w tym z koniecznością zwiększania ich efektywności oraz konkurencyjności. Do największych 

i najważniejszych sukcesów z całą pewnością zaliczyć należy złożenie - przez dziewięciu członków P-

Z Klastra Energii - wniosku o dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w konkursie na przedsięwzięcia, które mają na celu 

produkcję energii elektrycznej oraz cieplnej wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej. Liderem 

w tym zakresie było Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu. 

Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii również ogłosił wśród swoich członków 

konkurs na złożenie wniosków o dotację z projektu partnerskiego, na przedsięwzięcia związane 

z produkcją energii elektrycznej oraz cieplnej z odnawialnych źródeł energii, pochodzącej ze 

wskazanego powyżej RPO WD 2014-2020. Zgłoszony do konkursu przez Powiat Zgorzelecki projekt 

pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie placówek oświatowych powiatu 

zgorzeleckiego” nie został zakwalifikowany z uwagi na efektywność kosztową projektu. Pomimo tego, 

projekt ten – w nieco odmiennym kształcie - jest realizowany ze środków ZKlastra i zostanie 

nieodpłatnie przekazany Starostwu Powiatowemu w Zgorzelcu. W chwili obecnej na ukończeniu 

znajduje się inwestycja związana z budową instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii 

elektrycznej przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu. W toku realizacji inwestycji 

zarówno Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, jak i ZKlaster napotkały szereg przeszkód leżących m.in. 
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po stronie przedsiębiorstwa energetycznego, co spowodowało, że termin oddania inwestycji 

przesunął się z sierpnia roku 2021, na maj roku bieżącego. Wartość realizowanego projektu to około 

350 000,00 zł, zaś samo wykorzystanie energii solarnej pozwoli zmniejszyć wysokość opłat za energię 

elektryczną w ZSZiL w Zgorzelcu o ok. 1/3. 

Jak wskazano na wstępie, czekająca nas transformacja energetyczna to szereg często niełatwych 

wyzwań stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego każdego szczebla. W przypadku 

Powiatu Zgorzeleckiego kluczowym zadaniem jest dążenie do uzyskania wsparcia z Funduszu 

Sprawiedliwej Transformacji. Środki pochodzące z Funduszu pozwolą powiatowi realizować i osiągać 

cele stawiane przez Komisję Europejską, związane z Europejskim Zielonym Ładem. Polityka Unii 

Europejskiej, szczegółowo opisana w Europejskim Zielonym Ładzie, jest odpowiedzią na zagrożenia 

płynące ze zmian klimatycznych i zakłada osiągnięcie neutralności emisyjnej do roku 2050. 

Powiat zgorzelecki, z uwagi na znajdującą się na jego terenie Elektrownię Turów oraz Kopalnię Węgla 

Brunatnego Turów, jest szczególnie uzależniony od energetyki konwencjonalnej. Szacuje się, że 

z turoszowskim kompleksem wydobywczo-energetycznym związanych jest około 6 tysięcy miejsc 

pracy. Wszystkie powyżej wskazane okoliczności powodują, że konieczność podjęcia szeroko 

zakrojonych, przemyślanych działań, jawi się jako niezbędne i niezwykle ważne. Dlatego też, 

samorządy powiatu zgorzeleckiego, zrzeszone w ramach ZKlastra, podjęły działania mające służyć 

lokalnej społeczności m.in. poprzez: stworzenie spójnej i merytorycznej strategii transformacji 

naszego regionu, koordynowanie pozyskiwania środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na 

zadania z nią związane, a ostatecznie także przez skuteczną realizację założeń transformacji.  

ZKlaster oraz Komitet Transformacji Regionu Turoszowskiego, we współpracy z lokalną 

społecznością, Stowarzyszeniem Na Rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, lokalnymi 

liderami oraz Politechniką Wrocławską, opracowali „Strategię zarządzania transformacją obszaru 

węglowego na pograniczu polsko-saksońskim w ramach projektu TRANSITION” oraz „Analizę 

porównawczą możliwości zastąpienia konwencjonalnych źródeł energii źródłami OZE na potrzeby 

transformacji energetycznej w ramach Łużyckiego Zielonego Ładu”. Drugi z wymienionych 

dokumentów udowadnia, że wizja zastąpienia konwencjonalnych źródeł energii - takich jak węgiel 

brunatny czy kamienny - energią pochodzącą ze źródeł zielonych, odnawialnych jest nie tylko możliwa 

pod względem ekonomicznym i technologicznym, ale także opłacalna i korzystna dla lokalnej 

wspólnoty.  

Powiat, z uwagi na trwające aktualnie inwestycje (prowadzone m. in. przez ZKlaster) – instalacje 

fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 100 MW – ma szanse stać się liderem w tworzeniu i wdrażaniu 

rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Wskazane powyżej materiały posłużyły do 

opracowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego „Terytorialnego planu 

sprawiedliwej transformacji powiatu zgorzeleckiego”. Plan ten został przyjęty w grudniu 2021 roku. 

Objęcie powiatu zgorzeleckiego wsparciem w zakresie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 

postrzegane jest przez władze województwa dolnośląskiego jako szansa na realizację ambitnych 

i koniecznych celów stawianych przez Komisję Europejską, a także szczególnie istotnym warunkiem 

skutecznego i stabilnego rozwoju południowo-zachodniej części Dolnego Śląska. 

Cel strategiczny nr III 

tj. zwiększenie spójności społecznej powiatu rozumiane jako ograniczenie dysproporcji 

społecznych (w tym wykluczenia społecznego). 

Na etapie tworzenia Strategii Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego, w celu strategicznym nr III, 

zdiagnozowano istniejący od lat problem braku placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zjawisko 
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narastającego problemu społecznego wyrażone w stale rosnącej liczbie dzieci, które zabierane są 

rodzicom biologicznym, było namacalnie uwidocznione w rosnących statystykach. Jednym z założeń 

mających na celu ograniczenie pojawiających się dysproporcji społecznych pomiędzy regionami, jest 

tworzenie na terenie naszego powiatu placówek opiekuńczo-wychowawczych, dzięki którym nasze 

dzieci pozostaną pomimo rozłąki blisko swoich rodzin. Wychodząc naprzeciw zdiagnozowanym 

potrzebom, wpisując się w realizację opisywanego celu strategicznego, w 2021 r. Powiat Zgorzelecki 

zlecił Fundacji Nasze Dzieci prowadzenie 2 placówek opiekuńczo – wychowawczych (POW) na terenie 

Zgorzelca. Były to placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego dla 14. dzieci. 

Fundacja w połowie 2021 r. wypowiedziała powiatowi umowę w zakresie prowadzenia domów 

dziecka.  

W konsekwencji, w celu zabezpieczenia dzieci powiat zlecił prowadzenie dwóch placówek organizacji 

pozarządowej „Salvator” w Wałbrzychu od 01.09.2021r. Nowe domy mieszczą się w Wałbrzychu przy 

ul. Wesołej 9 oraz przy ul. Sułkowskiego 43. Obecnie na zlecenie Powiatu Zgorzeleckiego 

prowadzone są trzy placówki, 2 – w Wałbrzychu oraz 1- w Lubomierzu. Niestety nie udało się 

zrealizować powyższego celu, tworząc placówki opiekuńczo - wychowawcze w powiecie 

zgorzeleckim. Związane jest to z problemem pozyskania kadry do prowadzenia placówki oraz opieki 

nad dziećmi. Powiat nie ustaje jednak w działaniach skierowanych na powiększanie bazy „własnych” 

placówek bezpośrednio w powiecie zgorzeleckim lub w okolicy.  

 Zdjęcia: Placówki w Wałbrzychu przy ul. Sułkowskiego 43 oraz Wesołej 9. 

 

W ramach realizacji omawianego celu strategicznego opracowano coroczną „Ocenę zasobów pomocy 

społecznej” wskazującą na aktualny stan i wykaz potrzeb w obszarze pomocy społecznej.  

Cel strategiczny nr IV 

tj. poprawa kapitału intelektualnego oraz utrzymanie i promocja wysokiego poziomu 

kapitału gospodarczego i społecznego powiatu. 

Poziom kapitału intelektualnego i społecznego stanowi jedno z ważniejszych determinant 

rozwojowych regionu. Jako wskaźnik potencjału społecznego jest bowiem ważnym kryterium wyboru 

miejsc inwestycyjnych w tym szczególnie inwestycji wysokich technologii. Atrakcyjność powiatu 

zgorzeleckiego będzie również pozytywnie oceniana w przypadku posiadania wysokiej kadry 

pracowników, których kształcenie odbywa się na etapie szkół ale również jako jedna 

z form wsparcia zagwarantowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu. 
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Systematyczną analizę stanu bezrobotnych figurujących w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy 

w Zgorzelcu przeprowadzają pracownicy jednostki, którzy zwracając uwagę na decydujące kryterium 

jakim jest poziom wykształcenia zdiagnozowali, iż największą grupę na koniec 2021 r. stanowiły 

osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, a najmniejszą osoby z wykształceniem wyższym. 

Taka zjawisko występuje w powiecie zgorzeleckim od dłuższego czasu. 

Osoby bezrobotne w podziale na poziom wykształcenia w 2021 r. 

WYKRES NR 22: POZIOM WYKSZTAŁCENIA 

 

Starosta Zgorzelecki, który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu Powiatu sprawuje 

bezpośredni nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy w Zgorzelcu i dostrzegając zmieniające się 

wymagania rynku pracy dąży do nieustannej adaptacji rodzaju zawodów i specjalności do 

dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Mając na uwadze potrzeby rynku pracy ważnym 

elementem jest ustawiczne doskonalenie zawodowe, przekwalifikowanie lub też nabywanie nowej 

wiedzy i umiejętności. 

Z tego też względu Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu corocznie sporządza listę zawodów 

i specjalności, z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje 

zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy,  z wykorzystaniem: 

1) strategii rozwoju województwa; 

2) wyników analiz ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców krajowych oraz informacji 

o wolnych miejscach pracy zamieszczanych w prasie i Internecie;  

3) wyników analiz i prognoz rynku pracy oraz badań popytu na pracę, kwalifikacji i umiejętności 

zawodowych, w tym barometru zawodów deficytowych i nadwyżkowych, prowadzonych 

przez samorząd województwa i samorząd powiatu; 

4) zgłoszeń pracodawców, organizacji pracodawców i organizacji związkowych; 

5) wyników analiz skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń. 

Barometr zawodów jest badaniem jakościowym. Powstaje osobno dla każdego powiatu w Polsce. 

Opiera się na opinii ekspertów, którzy na przełomie III i IV kwartału spotykają się i wspólnie analizują 

sytuację w poszczególnych zawodach. Lista zawodów ocenianych przez ekspertów została 

przygotowana na podstawie „Klasyfikacji zawodów i specjalności” (KZiS). 
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Dużym atutem jest stosowana praktyka, polegająca  na uczestnictwie w badaniach pracowników 

powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych 

w sytuacji na lokalnym rynku pracy. Po przeprowadzeniu paneli eksperckich w każdym z powiatów 

tworzone są  barometry zawodów dla powiatów, województw oraz kraju. Powstają one poprzez 

agregację informacji zebranych w ramach poszczególnych paneli powiatowych.  

Raport „Barometr zawodów” stanowi krótkookresową prognozę zapotrzebowania na zawody na 

lokalnym rynku pracy i kwalifikuje zawody w trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.  

Prognozowane zapotrzebowanie na zawody 

Powiat zgorzelecki, prognoza na rok 2021 

TABELA NR 58: ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAWODY – PROGNOZA NA ROK 2021 

Duży deficyt poszukujących pracy 

elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy robotnicy budowlani 

kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników 

siodłowych 

kucharze 

murarze i tynkarze pomoce kuchenne 

pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie  

Deficyt poszukujących pracy 

analitycy, testerzy i operatorzy systemów zaopatrzeniowcy i dostawcy 

teleinformatycy asystenci w edukacji 

betoniarze i zbrojarze blacharze i lakiernicy samochodowi 

brukarze cieśle i stolarze budowlani 

cukiernicy dekarze i blacharze budowlani 

dentyści diagności samochodowi 

filolodzy i tłumacze fizjoterapeuci i masażyści 

fryzjerzy inżynierowie budownictwa 

kamieniarze kelnerzy i barmani 

kierowcy autobusów kierownicy budowy 

krawcy i pracownicy produkcji odzieży lekarze 

logopedzi i audiofonolodzy magazynierzy 

mechanicy maszyn i urządzeń mechanicy pojazdów samochodowych 

monterzy instalacji budowlanych nauczyciele języków obcych i lektorzy 

nauczyciele nauczania początkowego nauczyciele praktycznej nauki zawodu 

nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących nauczyciele przedmiotów zawodowych 

nauczyciele przedszkoli nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów 

integracyjnych 
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operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych operatorzy obrabiarek skrawających 

operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych opiekunki dziecięce 

opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej pedagodzy 

piekarze pielęgniarki i położne 

pracownicy ds. budownictwa drogowego pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością 

języków obcych 

pracownicy ds. techniki dentystycznej pracownicy ds. rachunkowości i księgowości 

pracownicy służb mundurowych pracownicy przetwórstwa metali 

psycholodzy i psychoterapeuci pracownicy socjalni 

robotnicy leśni ratownicy medyczni 

samodzielni księgowi robotnicy obróbki drewna i stolarze 

specjaliści ds. finansowych spawacze 

spedytorzy i logistycy specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 

i rekrutacji 

ślusarze szefowie kuchni 

Równowaga popytu i podaży 

administratorzy stron internetowych wychowawcy w placówkach oświatowych 

i opiekuńczych 

agenci ubezpieczeniowi akustycy i realizatorzy dźwięku 

animatorzy kultury i organizatorzy imprez architekci i urbaniści 

architekci krajobrazu archiwiści i muzealnicy 

bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej 

biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy ceramicy przemysłowi 

dziennikarze i redaktorzy ekonomiści 

farmaceuci filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy 

floryści fotografowie 

geodeci i kartografowie gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy 

górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń 

wydobywczych 

graficy komputerowi 

inspektorzy nadzoru budowlanego instruktorzy nauki jazdy 

instruktorzy rekreacji i sportu inżynierowie chemicy i chemicy 

inżynierowie elektrycy i energetycy inżynierowie inżynierii środowiska 

inżynierowie mechanicy kierowcy samochodów osobowych 

kierownicy ds. logistyki kierownicy ds. produkcji 

kierownicy ds. usług kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu 

kierownicy sprzedaży kierownicy w instytucjach społecznych i kultury 
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kosmetyczki lakiernicy 

listonosze i kurierzy maszyniści 

monterzy elektronicy monterzy konstrukcji metalowych 

monterzy maszyn i urządzeń monterzy okien i szklarze 

ogrodnicy i sadownicy operatorzy aparatury medycznej 

operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa 

papieru 

operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 

cementowych i 

kamiennych operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 

chemicznych 

operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i 

tworzyw 

sztucznych 

operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych operatorzy maszyn włókienniczych 

optycy i pracownicy wytwarzający protezy plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy 

zabytków 

pomoce w gospodarstwie domowym pozostali specjaliści edukacji 

pracownicy administracyjni i biurowi pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 

turystycznej 

pracownicy ds. jakości pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp 

pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych pracownicy myjni, pralni i prasowalni 

pracownicy obsługi ruchu szynowego pracownicy ochrony fizycznej 

pracownicy poczty pracownicy poligraficzni 

pracownicy przetwórstwa spożywczego pracownicy sprzedaży internetowej 

pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi 

klienta, 

ankieterzy, teleankieterzy 

pracownicy usług pogrzebowych pracownicy zajmujący się zwierzętami 

prawnicy projektanci i administratorzy baz danych, programiści 

przedstawiciele handlowi recepcjoniści i rejestratorzy 

robotnicy obróbki skóry rolnicy i hodowcy 

rzemieślnicy obróbki szkła i metali szlachetnych sekretarki i asystenci 

socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-

ekonomicznych 

specjaliści administracji publicznej 

specjaliści ds. organizacji produkcji specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 

specjaliści ds. rynku nieruchomości specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 

specjaliści rolnictwa i leśnictwa specjaliści technologii żywności i żywienia 

specjaliści telekomunikacji sprzątaczki i pokojowe 

sprzedawcy i kasjerzy tapicerzy 

technicy budownictwa technicy informatycy 
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technicy mechanicy weterynarze 

windykatorzy  

 

W 2021 r. udział w szkoleniach finansowanych przez urząd wzięło łącznie 36 osób, w tym jedna 

osoba poszukująca pracy. 

TABELA Nr 59. LICZBA ZORGANIZOWANYCH SZKOLEŃ, W TYM LICZBA OSÓB, KTÓRE 
UKOŃCZYŁY SZKOLENIA 

Lp. Nazwa kierunku szkolenia 

Liczba osób, 
które 

rozpoczęły 
szkolenie                   
w 2021 r. 

Liczba osób, 
które 

zakończyły 
szkolenie                  
w 2021 r. 

Efektywność 
zatrudnieniowa 
(podjęcie pracy 

w okresie 3 miesięcy 
od ukończenia 

szkolenia) 

1 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 0 2 50% 

2 
Ortonyksja z zastosowaniem klamry Fasera  i klamry 
tytanowej oraz przegląd i porównanie ofert 

1 1 100% 

3 
Kurs prawa jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną 
przyspieszoną na przewóz rzeczy 

1 1 100% 

4 Spawanie metodą MAG 1 1 0% 

5 Operator programista CNC 1 1 100% 

6 Operator żurawi przenośnych HDS 1 1 100% 

7 Szkolenie okresowe na przewóz rzeczy 1 1 100% 

8 Operator wózków jezdniowych 2 2 50% 

9 Operator programista CNC 1 1 100% 

10 
Kurs prawa jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną 
przyspieszoną na przewóz rzeczy 

1 1 100% 

11 Spawanie metodą MAG – kurs podstawowy 1 1 100% 

12 Kurs korekty tekstu 1 1 0% 

13 
Kurs prawa jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną 
przyspieszoną na przewóz rzeczy 

1 1 100% 

14 Prawo jazdy kategorii B+E 1 1 0% 

15 Operator programista CNC 1 1 100% 

16 Operator wózków jezdniowych 6 6 0% 

17 Spawanie metodą MAG – kurs podstawowy 1 0 0% 

18 Kurs stylizacji paznokci od podstaw 1 1 100% 

19 Auto CAD I i II 1 1 0% 

20 
Osteopatyczne podejście do zaburzeń 
psychosomatycznych 

1* 1* 100% 

RAZEM 25 26 52% 

 
Szkolenia realizowane w ramach bonu szkoleniowego 
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21 
Szkolenie podstawowe z makijażu permanentnego 
brwi 

1 1 100% 

22 Operator koparko-ładowarki 1 1 100% 

23 SQL Analiza danych 1 1 0% 

24 
Programowanie systemów logicznych SIEMENS 
SIMATIC S7 300/400 

1 1 100% 

25 Trendy fryzjerskie 2021 – Level 1.6 1 1 100% 

26 Prawo jazdy kategorii C 1 1 100% 

27 Stylizacja paznokci 1 1 100% 

28 Operator wózka jezdniowego 1 1 0% 

29 Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika 1 1 0% 

30 Adobe Photoshop i Lightroom 1 1 0% 

RAZEM 10 10 60% 

*Osoba poszukująca pracy 

Dodatkowo PUP w 2021 r. dofinansował 6 osobom studia podyplomowe umożliwiające pogłębienie 

wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, dzięki czemu osoba poszukująca pracy może zwiększyć 

swoje szanse rynku pracy. Kierunki studiów podyplomowych rozpoczętych w 2021 roku:  

− pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich, 

− rachunkowość i podatki, 

− nauczanie etyki i filozofii, 

− bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, 

− edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

− zarządzanie technologiami wodorowymi. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu w roku raportowanym, w ramach środków Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego (zwany KFS) finansował działania na rzecz kształcenia ustawicznego 

pracowników i pracodawców. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez 

osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. 

Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm, jak i samych 

pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. W 2021 r. wpłynęło do PUP - 97 wniosków na 

finansowanie działań w ramach KFS, z czego pozytywnie rozpatrzono 61. W ramach KFS finansowano 

wsparcie łącznie dla 174 osób, w tym 22 bezpośrednio biorących udział w kształceniu pracodawców. 

Sfinansowano m.in.: 

− kursy dla 167 osób, 

− egzaminy dla 33 osób, 

− studia podyplomowe dla 7 osób, 

− badania lekarskie i psychologiczne dla 2 osób. 

 

Analizując strukturę uczestników programu stwierdza się, że najliczniejszą grupę stanowiły osoby 

w wieku powyżej 45. roku życia (73 osoby), natomiast najmniejszą grupę stanowiły osoby do 24. 

roku życia (20 osób). Pod względem poziomu wykształcenia największą grupę stanowiły osoby 



str. 109 

 
 

z wykształceniem wyższym (79 osób), natomiast najmniejszą z wykształceniem gimnazjalnym 

(6 osób). 

 

Realizując cel strategiczny nr IV Strategii, PUP dofinansował poprzez środki KFS szerokie spektrum 

kursów i szkoleń, wpływając tym samym na zwiększenie dynamiki zawodów deficytowych 

z jednoczesnym zagwarantowaniem stabilności poziomu kapitału społecznego. 

W ramach KFS dofinansowano następujące kierunki kursów i szkoleń: 

 

− uprawnienia elektroenergetyczne SEP – G2” z egzaminem, 

− uprawnienia elektroenergetyczne SEP E1”+ egzamin, 

− uprawnienia elektroenergetyczne SEP E2 + egzamin, 

− uprawnienia SEP - grupa E1, D1, E2,D2 + egzaminy, 

− warsztaty z obrotu nieruchomościami, 

− wykorzystanie mikrokamery w diagnostyce trychologicznej, 

− zaawansowany indywidualny kurs z zakresu medycyny estetycznej z zastosowaniem nici 

nowej generacji, 

− zaburzenia przetwarzania słuchowego APD, 

− zarządzanie przez cele oraz zarządzanie sytuacjami konfliktowymi występującymi 

w procesie budowalnym, 

− zarządzanie środkami trwałymi oraz wartością niematerialną i prawną w jednostce, 

− inny wymiar fryzjerstwa, 

− japoński masaż kobido, 

− komunikacja w zespole i z inwestorem oraz organizacja czasu pracy – kurs dla 

pracowników w sektorze budowalnym, 

− kurs barberingu, 

− kurs kadrowo - płacowy dla praktyków, 

− kurs kosmetologii estetycznej, 

− kurs medycyny estetycznej, 

− kurs podatkowy dla samodzielnych księgowych, 

− kurs podologiczny 

− operator podnośnika koszowego + egzamin, 

− operator podnośników koszowych, 

− osteopatyczne podejście do pracy z nerwem błędnym i układem neuroendokrynno-

immunologicznym, 

− pakiet masaży orientalnych z technikami masażu liftingującego twarzy bańką próżniową, 

terapia gua sha oraz terapia narzędziowa i modelowanie sylwetki, 

− pilarki mechaniczne do ścinki drzew kl. III + egzamin, 

− pinoterapia, 

− prawa jady kat.E/C + egzamin, 

− prawo jazdy kategorii C, 

− precyzyjne cięcie, 

− profesjonalne szkolenie pizzerman/profesjonalne szkolenie wypiek burgera, 

− rozwój kompetencji zawodowych opiekuna dziecięcego w żłobku, 

− rusztowania budowlano - montażowe metalowe, montaż i demontaż, 

− ryby i owoce morza, organoleptyczna ocena surowca przy dostawie. Przygotowanie do 

przechowania. Unikanie zagrożeń w łańcuchu produkcyjno - handlowym – teoria i praktyka, 

− sieci teleinformatyczne etap I, 

− spawanie metodą 311, 
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− spawanie metodą MMA, 

− szkolenie okresowe na przewóz osób + badania lekarskie i psychologiczne, 

− szkolenie okresowe na przewóz osób + badania psychologiczne i lekarskie, 

− szkolenie z pigmentacji ust techniką, 

− techniki Hackingu i Cyberprzestępczości. Poziom, ataki na systemy i sieci, 

− trafna obserwacja – dobra interwencja - kurs wsparcia zawodowego dla, pracowników DPS 

oraz domów opieki, rozwijających swoje kompetencje zawodowe w relacjach z 

podopiecznymi i ich rodzinami, 

− ABC Color Gold, 

− ABC Cut Gold, 

− akademia rachunkowości poziom, 

− barbering, czyli kreatywne sposoby dbania o męski zarost, 

− BITA Bobath for adults – metoda Bobath dla dorosłych - kurs podstawowy, 

− chirurgia zaćmy, 

− controling i rachunkowość zarządcza, 

− delicious, 

− endokrynologia kliniczna i biologiczna. Integracyjne podejście do dysfunkcji 

endokrynologicznych w osteopatii, 

− fryzjerstwo męskie dla zaawansowanych, 

− indywidualny program szkoleniowy z zakresu implantologii ISI, 

− kurs spawanie metodą MAG, 

− kurs strzyżenia włosów kręconych, 

− kurs stylizacja włosów kręconych, 

− kurs z zakresu kosmetologii i masażu, 

− kwalifikacja wstępna przyspieszona, 

− leczenie i usuwanie brodawek oraz klamra tytanowa, 

− maderoterapia-kolumbijski masaż antycellulitowy, 

− Masterclass Soft Ombre Brows, 

− motywacyjne zarządzanie zespołem i skuteczna rekrutacja. Metoda kompetencyjna             

i assessment center, 

− obsługa żurawi przenośnych HDS + egzamin, 

− operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III + egzamin. 

 

  Kierunki studiów podyplomowych w ramach KFS: 

 

− edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), 

− diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną, 

− doradztwo zawodowe i podstawy przedsiębiorczości, 

− przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego, 

− nauczanie biologii i przyrody, 

− nauczanie geografii, 

− MBA Administracji publicznej. 

Do niezwykle istotnych działań zmierzających do zwiększenia poziomu kapitału intelektualnego 

i społecznego wpisują się również działania PUP w zakresie poradnictwa zawodowego dla osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców. Usługi te realizują doradcy zawodowi, 

a główny ich cel to pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego 

zawodu, kierunku kształcenia  i miejsc zatrudnienia. Realizowanie usługi poradnictwa zawodowego 

i informacji zawodowej jest niezbędnym działaniem ułatwiającym poruszanie się po rynku pracy oraz 
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podjęcie zatrudnienia. Doradcy  zawodowi  dostarczają  aktualnych informacji o środowisku pracy, 

zawodach i drogach kształcenia, możliwościach podwyższenia lub zmiany kwalifikacji. W swojej 

pracy wykorzystują standaryzowane narzędzia. 

Z usług poradnictwa zawodowego w 2021 r. skorzystało ogółem 260 osób bezrobotnych                          

i poszukujących pracy, w tym: 

 

− z porady indywidualnej zawodowej  - 218 osób, 

− z porady grupowej  - 7  osób w ramach dwóch porad,  

− z  badań testowych (Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych) - 3 osoby, 

− z informacji zawodowej grupowej - 32  osoby w ramach siedmiu grup. 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodego pokolenia oraz znając realia dzisiejszego rynku pracy, 

PUP w Zgorzelcu efektywnie realizuje cel strategiczny nr IV, skupiając się na poprawie warunków 

nauczania w szkołach. W tym celu utrzymywana jest ścisła współpraca z placówkami oświatowymi 

na rzecz dopasowywania kierunków kształcenia do aktualnej sytuacji na rynku pracy. 

W 2021 r. PUP zawarł porozumienia: 

 

− z Zespołem Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, 

− z Liceum Ogólnokształcącym w Zgorzelcu, 

− z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, 

− z Zespołem Szkół Zawodowych w Bogatyni, 

− ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu. 

 

 Przedmiotem porozumień jest współpraca w zakresie: 

 

− świadczenia usług  dotyczących doradztwa, poradnictwa i informacji zawodowej,  

− działań promujących wspólne przedsięwzięcia informacyjno - promocyjne, 

− działań informacyjnych na temat lokalnego rynku pracy,  

− działań promujących usługi i instrumenty rynku pracy,  

− inicjowania przedsięwzięć mających na celu zapobieganie bezrobocia wśród młodzieży 

i kształtowania wśród niej postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy, 

− wymiany i aktualizacji wiedzy doradców zawodowych. 

 

Rok 2021 uniemożliwił pracę doradcom zawodowym urzędu ze względu na utrzymujący się stan 

epidemii. Nie prowadzono zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego z młodzieżą szkolną. Spotkania 

te przewidziano do realizacji w I półroczu 2022 roku. 

W 2021 roku kolejny raz (czternasty) Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu współpracował 

z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w zakresie organizacji Transgranicznych Targów Pracy  

w Zgorzelcu, które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród wystawców jak 

i poszukujących pracy. W Targach, które odbyły się 23.09.2021 r. wzięło udział 71 wystawców  

i ok. 1 500 odwiedzających.    
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  Źródło: PUP w Zgorzelcu (zdjęcia str. 112 – 113). 

Po raz  pierwszy urząd wziął także udział w wirtualnej edycji Transgranicznych Targów Pracy 

przeprowadzonych w dniach 23 - 24.11.2021 r., podczas których zaprezentowane zostały oferty 

pracy będące w dyspozycji urzędu. Wirtualne targi promowano również na stronie powiatu, portalach 

społecznościowych i jak wynika z danych statystycznych, cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

                            
Źródło: PUP w Zgorzelcu 

 

W zakresie omawianego celu strategicznego nie może zabraknąć zamierzeń dedykowanych 

młodzieży naszego powiatu, która w przyszłości będzie stanowić realny kapitał społeczny lokalnego 

rynku pracy. W celu zwiększenia efektywności kształcenia naszej edukacji, inicjowane i realizowane 

są praktyki zawodowe oraz zajęcia w warsztatach szkolnych, które w poszczególnych placówkach 

w roku 2021 przedstawiały się następująco: 

− Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni – 343 uczniów, 

− Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu – 675 uczniów, 
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− Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu – 721 uczniów, 

− Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu 17 uczniów.  

 

Uczniowie szkół zawodowych w 2021 roku uczestniczyli w projektach finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej. Projekty, w przypadku sytuacji zagrażającej zdrowiu uczniów, były realizowane zdalnie 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz stacjonarnie z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. 

Projekty realizowane w 2021 roku w podległych szkołach to: 

− Praktyki zagraniczne „Erasmus+”,  

− „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 

zawodowego”,  

− „Praktyk dziś, zawodowiec jutro” , 

− „Zawód XXI wieku”, 

− Kompetencje 4.0, 

−  UPEMI - Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, 

− „Polsko – niemieckie otwarte mistrzostwa  w piłce siatkowej plażowej”, 

− „Media Today”, 

− „Practice Makes Perfct”, 

− „Daj sobie szansę” Europejski”, oraz 
− „Praca w zasięgu ręki”.  

 
W ramach realizacji celu cząstkowego 4b, jednostki organizacyjne działające w zakresie oświaty 

podejmowały i realizowały działania w zakresie zwiększenia współpracy między jednostką 

a uczelniami oraz rozwijania wspólnych inicjatyw we współpracy z placówkami naukowymi. 

Podejmowane działania obrazują tabele nr 60 oraz 61. 

 

TABELA NR 60. WZROST WSPÓŁPRACY MIĘDZY SZKOŁĄ A UCZELNIAMI W 2021 R. 

Lp. Nazwa szkoły Nazwa uczelni 
współpracującej 

Rodzaj aktywności 
(spotkania, wizyty 

studyjne) 

Liczba 
spotkań 

1 Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna w 
Zgorzelcu 

Wyższa Szkoła Nauk 
Pedagogicznych  
w Warszawie – Filia  
w Bolesławcu 

Obserwacje badań 
pedagogicznych, 
obserwacje zajęć 
korekcyjno – 
kompensacyjnych, 
przeprowadzenie 
wybranych ćwiczeń 
podczas zajęć 
korekcyjno - 
kompensacyjnych 

60 

2 SOSW w Zgorzelcu Karkonoska Państwowa 
Szkoła Wyższa  
w Jeleniej Górze 

Zajęcia warsztatowe 2 
 
 

Karkonoska Państwowa 
Szkoła Wyższa  
w Jeleniej Górze 

Konferencja „Oswoić 
autyzm” 

1 

Uniwersytet 
Pedagogiczny  
w Krakowie 

Praktyki studenckie 1 
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Szkoła Główna Krajowa Praktyki studenckie 1 

Wyższa Szkoła Nauk 
Pedagogicznych  
w Warszawie 

Praktyki studenckie 4 

3 LO im. Braci Śniadeckich 
w Zgorzelcu 

Politechnika 
Wrocławska 

Wykłady, warsztaty 6 

Uniwersytet 
Warszawski 

wykłady 3 

4 Zespół Szkół 
Zawodowych i Licealnych 
w Zgorzelcu 

Politechnika Łódzka Zajęcia laboratoryjne 1 

Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa  
im. Witelona w Legnicy 

Spotkanie 1 

5 Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych  
w Zgorzelcu 

Wyższa Szkoła 
Logistyki w Poznaniu 

Wykłady, ćwiczenia 10 

 
 
 
TABELA NR 61. ROZWIJANIE WSPÓLNYCH INICJATYW INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH 
I NAUKOWYCH W 2021 R. 
 

Lp. Nazwa placówki Nazwa instytucji edukacyjnej lub naukowej 

1 SOSW im. Marii Grzegorzewskiej w 
Zgorzelcu 

Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze, 
Kuratorium Oświaty, Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii w Zgorzelcu, Dom Kultury w Zgorzelcu, 
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej 
Oświaty 

2 LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, Meetingpoint 
Music Messiaen w Görlitz, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Zgorzelcu, Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN w Warszawie, Politechnika 
Wrocławska, Uniwersytet Warszawski, Biblioteka 
Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka 
Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim 

3 Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych 
w Zgorzelcu 

Uniwersytet Przyrodniczy, Stowarzyszenie 
Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci 
Narodowej w Zgorzelcu, Fundacja Pamięć Edukacja 
Kultura w Koźlicach Europejskie Centrum Pamięć 
Edukacja Kultura Stalag VIIIA, Stowarzyszenie 
Strażnicy Pamięci Ziemi Zgorzeleckiej w Łagowie, 
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych Koło Miejskie w Zgorzelcu, Światowy 
Związek Żołnierzy AK Obwód w Zgorzelcu 

4 Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
w Zgorzelcu 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki  
i Transportu we Wrocławiu  

 

Placówki oświatowe w roku 2021 podejmowały również aktywności mające na celu realizację działań 

w zakresie  rozwoju zaplecza informatycznego usług i aplikacji dla nauki (e-nauka) oraz w zakresie 

zwiększania poradnictwa specjalistycznego i wczesnego wspomagania dzieci i młodzieży, realizując 

zadania przedstawione w tabeli nr 62 oraz 63 a i b. 
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TABELA NR 62. WSPIERANIE ROZWOJU ZAPLECZA INFORMATYCZNEGO USŁUG I APLIKACJI DLA 
NAUKI E-NAUKA W 2021 R. 
 

Lp. Nazwa placówki Nazwa zadania 

1 SOSW im. Marii Grzegorzewskiej w 
Zgorzelcu 

Projekt edukacji cyfrowej „Lekcja Enter”, Edukacja 
zdalna – szkolenie Microsoft Teams 

2 LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu E-dziennik UONET + od 01.09.2021 r., TEAMS – 
szkolenia, Lokalna Akademia CISCO, Szkoła 
Odpowiedzialna Cyfrowo 

 
 
TABELA NR 63.  ZWIĘKSZANIE PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I WCZESNEGO 
WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU W 2021 R. 
 

a) dot. SOSW i MOS 
 

Lp. Nazwa placówki Forma realizacji  
w ramach podstawy programowej 

Aktywność 
pozaszkolna 

1 SOSW im. Marii Grzegorzewskiej w 
Zgorzelcu 

Poradnictwo, spotkania z rodzicami 
kandydatów na uczniów.  

 

2 MOS im. J. Korczaka w Zgorzelcu Doradztwo zawodowe, wychowanie do 
życia w rodzinie, terapie: pedagogiczne, 
logopedyczne, psychologiczne, 
indywidualne, grupowe, uzależnień. 
Prowadzenie zajęć sportowych, 
relaksacyjnych. Warsztaty kulinarne, 
plastyczno-techniczne. Udział  
w zajęciach socjoterapeutycznych  
w przedszkolu Chatka Puchatka.  

 

 
b) dot. PPP 

 

Lp. Nazwa 
placówki 

Ilość  
wydanych  
orzeczeń 

Ilość  
wydanych  

opinii 
 

Ilość przeprowadzonych  
diagnoz 

Ilość 
przeprowadzonych 

terapii 

1 PP-P w 
Zgorzelcu 

176 362  
oraz 
25 opinii 
Wczesnego 
Wspomagania 
Rozwoju 
Dziecka 

700 
Średnio odbywa się ok. 2-3 
spotkań z dzieckiem u 
poszczególnych specjalistów 

Terapia dzieci i 
młodzieży: 74 (terapia 
psychologiczna, 
logopedyczna, zajęcia 
korekcyjno – 
kompensacyjne); 
Terapia rodzin: 15, 
Zajęcia terapeutyczne 
z dziećmi: Pieńsk – 9 
dzieci, Węgliniec – 7 
dzieci 

2 PP-P w 
Bogatyni 

62 247 1258 - Średnio odbywa się 
ok. 2-3 spotkań z  dzieckiem 
u poszczególnych 
specjalistów 

828 – godzin spotkań 
terapeutycznych 

 
 

W roku 2021 dążąc do skutecznej realizacji celu strategicznego nr IV jednostki oświatowe powiatu 
inicjowały działania zmierzające w kierunku zmiany systemu motywacji nauczycieli pod kątem 



str. 117 

 
 

uzyskiwania wyższych wyników uczniów, co widoczne jest w tabeli 64 i 66, natomiast efekty 
podejmowanych działań  w postaci wzrostu kwalifikacji zawodowych obrazuje tabela nr 67.  
 
TABELA NR 64.  ZMIANA SYSTEMU MOTYWACJI NAUCZYCIELI POD KĄTEM UZYSKIWANIA 
WYNIKÓW UCZNIÓW W 2021 R. 

L.p. Nazwa placówki Rodzaj i opis aktywności 

 
Szkoły ponadpodstawowe, ośrodki 

Motywowanie uczniów do wysiłku intelektualnego, 
samodzielnej pracy w związku z nową sytuacją zdalnego 
nauczania. Rozmowy, konsultacje, wsparcie psychologiczno 
– pedagogiczne. 

1 SOSW im. M. 
Grzegorzewskiej w Zgorzelcu 

Regulacja dodatkiem motywacyjnym. Nagroda Dyrektora dla 
„Nauczyciela Roku”. Wnioski o nagrodę Starosty, Ministra 
Edukacji i Nauki. Dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego. 

2 MOS im. Janusza Korczaka  
w Zgorzelcu 
 

System motywacyjny uczniów Specjalnej Szkoły 
Podstawowej przedmiotowy system oceniania, ścisła 
współpraca na linii nauczyciel  rodzic/wychowawca MOS, 
pochwała na forum klasy, indywidualne pochwały oraz 
nagrody - system przywilejów obowiązujących w MOS, 
zdobywanie plusów za aktywność na lekcji przy zdobyciu 
określnej liczby plusów - ocena bardzo dobra, wspólne 
ocenianie stosowanie przy prezentacjach i projektach. 
Uczniowie prezentują swoje prace i jednocześnie mają wpływ 
na  ocenianie prac swoich kolegów, koleżanek jest to dla nich 
motywujące i mobilizujące, organizowanie debat na lekcji, 
praca w grupach, współdziałanie – motywuje 
do większych wyzwań. 

 

Dużym motywatorem we współczesnym świecie jest zagwarantowanie udziału młodzieży 
w wymianie międzynarodowej, co obrazuje tabela 65.  
 
TABELA NR 65. ZWIĘKSZENIE PARTYCYPACJI MŁODZIEŻY WE WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI 
ZAGRANICZNYMI W 2021 R. 

L.p. Nazwa 
placówki 

Nazwa projektu Kraj 
docelowy 

Liczba 
młodzieży 

uczestniczącej 
w wymianie 

1 SOSW im. M. 
Grzegorzewskiej 
w Zgorzelcu 

„Obraz moich myśli” Niemcy 8 

2 ZSZ w Bogatyni „Bogatynia Mobila Zawodowo IV” 
 
 

 
 
 

Włochy 
 
 

Praktyki 
zawodowe 
uczniów -28 
osób 
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„ Kompetencje 4.0” Czechy 30 

3 ZSZiL w 
Zgorzelcu 

Praktyki zagraniczne dla ZSZiL w Zgorzelcu 3 
 

 
 
 

Włochy 
(X-XI 
2021r.) 

15 

4 ZSP Zgorzelcu Praktyki zagraniczne dla ZSP w Zgorzelcu 4 
 w ramach projektu „Międzynarodowa 
Mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów 
oraz kadry kształcenia zawodowego” 
finansowanego z Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach 
Erasmus+ 

Portugalia 13 

Praktyki zagraniczne dla ZSP w Zgorzelcu 5 
 w ramach projektu „Międzynarodowa 
Mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów 
oraz kadry kształcenia zawodowego” 
finansowanego z Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach 
Erasmus+ 

Portugalia 13 

Praktyki zagraniczne dla ZSP w Zgorzelcu 5 
 w ramach projektu „Międzynarodowa 
Mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów 
oraz kadry kształcenia zawodowego” 
finansowanego z Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach 
Erasmus+ 

Włochy 15 

 
TABELA NR 66. WYKAZANIE INICJATYW DOT. POPRAWY WARUNKÓW NAUCZANIA W ZAKRESIE 
ZAJĘĆ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH I CYFROWYCH ORAZ JĘZYKÓW OBCYCH 
REALIZOWANYCH W 2021 R. 

L.p. Nazwa placówki Nazwa zajęcia Liczba 
uczestników 

Źródło i kwota 
uzyskanego 

dofinansowania 

1 SOSW im. M. Grzegorzewskiej 
w Zgorzelcu 

Laboratorium 
Przyszłości 

100 30 000,00 zł 

Technologie 
Informacyjno-
Komunikacyjne 

100 15 000,00 zł 
rezerwa budżetowa 

Logopedyczne  15 000,00 zł subwencja 
oświatowa 

2 LO im. Braci Śniadeckich w 
Zgorzelcu 

Wykłady on-line 
(Uniwersytet 
Warszawski, 

55 Bezpłatne 
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Politechnika 
Wrocławska, 
Fundacja Rozwoju 
Informatyki) 

 
 
TABELA NR 67.  POZIOM WZROSTU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI W 2021 R. 

L.p. Nazwa 
placówki 

Kierunek kształcenia Liczba 
osób 

Koszt kształcenia 

 
1 

PPP w Zgorzelcu Terapia uzależnień i współuzależnień 1 2 610,00 zł 

Terapia pedagogiczna i socjoterapia 1 we własnym 
zakresie n-la 

Terapeuta Rodziny/Poradnictwo 
rodzinne i psychologiczno – 
pedagogiczne (profilaktyka i terapia 
systemów rodzinnych)   

1 we własnym 
zakresie n-la 

Diagnoza neuropsychologiczna  1 we własnym 
zakresie n-la 

Superwizja procesu grupowego 1 we własnym 
zakresie n-la 

Psychoterapia 1 we własnym 
zakresie n-la 

2 LO im. Braci 
Śniadeckich w 
Zgorzelcu 

Wychowanie do życia w rodzinie 1 3 150,00 zł 

Historia w szkole 1 2 700,00 zł 

3 MOS im. Janusza 
Korczaka w Zgorzelcu 

Nauczanie Biologii i Geografii 1 2691,00 zł 

Nauczanie Języka Polskiego 1 3159,00 zł 

Pomoc psychologiczna i interwencja 
kryzysowa 

1 3240,00 zł 

Terapia uzależnień i 
współuzależnionych 

1 2110,00 zł 

Szkolenie Rad Pedagogicznych – 
Obsługa Librus 

32 1780,00 zł 

4 
 

ZSP  w Zgorzelcu Przygotowanie pedagogiczne 1 1 350,00 zł 

Wychowanie do życia w rodzinie  1 2 106,00 zł 

Podnoszenie wiedzy i umiejętności 
w ramach kompetencji 
przedmiotowych – przedsiębiorczość 
w szkole 

1 1 350,00 zł 

Ogrodnictwo ekologiczne 
i zintegrowane 

1 2 200,00 zł 

Podnoszenie wiedzy i umiejętności w 
ramach kompetencji przedmiotowych - 
technik logistyk i technik spedytor 

1 3 005,00 zł 

Dodatkowe kwalifikacje, umiejętności 
do pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi – edukacja 
i terapia osób z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu 

1 3 500,00 zł 

Podnoszenie wiedzy i umiejętności 
w ramach kompetencji 
przedmiotowych - psychodietetyka 

1 4 500,00 zł 

 

W roku 2021 powiat zgorzelecki przeprowadził liczne inicjatywy dla mieszkańców powiatu 

zgorzeleckiego. Przeprowadzone zostały następujące akcje: 
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1. Konkurs fotograficzny pn. „Powiat Zgorzelecki w obiektywie – etap ZIMA”, „Etap WIOSNA”, „Etap 

LATO” oraz „Etap JESIEŃ”. W konkursach tych udział wzięło łącznie 29 uczestników.  

 

 
Prace konkursowe: „Powiat Zgorzelecki w obiektywie – Etap Zima”, „Etap Wiosna”, „Etap Lato”, „Etap Jesień” - źródło:  

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu. 
 
 

2. W ramach celu strategicznego nr IV prowadzona była szeroka kampania informacyjna dla 

organizacji pozarządowych, na temat kursów, szkoleń, możliwości pozyskania środków na 

realizację zadań przez NGO oraz o obowiązkach jakie nakładane są na NGO poprzez wejście 

nowych przepisów. Dodatkowo na stronie Powiatu Zgorzeleckiego oraz social mediach 

publikowane były wszystkie przedsięwzięcia organizowane przez organizacje z terenu powiatu 

zgorzeleckiego. Powstała również dodatkowa zakładka oraz rozesłane zostały pisma do 

wszystkich sołtysów w powiecie o możliwości promowania się poprzez wspomnianą zakładkę.   

3. Podpisanie umowy przez Powiat Zgorzelecki z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu na 

realizację w podległych szkołach ponadpodstawowych programu pn. „Szkolny Klub Sportowy”. 

Program skierowany jest do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną 

i ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie 

zajęć sportowych i rekreacyjnych. 

4. Ogłoszony został otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Organizacje 

pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zostały wsparte łączną kwotą 75 tysięcy złotych. 

Konkurs ofert obejmował realizację zadań w zakresie: 

a) bezpieczeństwa publicznego (kwota: 8 000,00 zł); 

b) kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (kwota 21 500,00 zł); 

c) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (kwota: 22 500,00 zł); 
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d) pomocy społecznej (kwota: 10 000,00 zł); 

e) nauki, edukacji, oświaty i wychowania (kwota: 5 000,00 zł); 

f) ochrony i promocji zdrowia (kwota: 8 000,00 zł). 

 

Cel strategiczny nr V 

 

tj. zwiększenie roli powiatu w kreowaniu nowoczesnych form współpracy 

transgranicznej w ramach Euroregionu Nysa. 

 

W ramach realizacji celu strategicznego nr V, placówki oświatowe z terenu powiatu zgorzeleckiego 

w 2021 r. realizowały projekty transgraniczne we współpracy z partnerami z Czech i Niemiec. 

Podejmowane w ramach realizacji celu działania obrazuje tabela nr 68. 

 
TABELA NR 68.  REALIZACJA PROJEKTÓW TRANSGRANICZNYCH Z PARTNERAMI Z CZECH 
I NIEMIEC W ZAKRESIE EDUKACJI, KULTURY I SPORTU W ROKU 2021 
 

L.p. Kraj 
współpracujący 

Nazwa projektu Kluczowe działania 

 ZSZ w Bogatyni  

1 Czechy Kompetencje 4.0 Działania projektowe obejmują: 
Praktyczną część programu 
kształcenia dla uczniów  - 
zakładanie i prowadzenie 
fikcyjnych firm. Stworzenie 
dzięki projektowi pracowni 
multimedialnych z 
wykorzystaniem nowych 
technologii przez uczniów szkół 
zawodowych, e-learning, nauka 
języka czeskiego; Rating 
fikcyjnych firm – spotkania 
doradcze w Zgorzelcu, Lwówku, 
Lubaniu, Libercu. 
 
Projekt jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Interreg 
V-A Republika Czeska – Polska 
oraz ze środków budżetu 
Powiatu Zgorzeleckiego. 

 ZSP w Zgorzelcu  

1 Czechy Kompetencje 4.0 Tworzenie fikcyjnej firmy 
w ramach własnej działalności 
produkcyjnej lub świadczenie 
usług. 

 ZSZiL w Zgorzelcu  

1 Niemcy Polsko-niemieckie otwarte 
mistrzostwa w piłce siatkowej 
plażowej 

Przeprowadzanie działań 
projektowych polegających na 
zorganizowaniu i 
przeprowadzeniu otwartych 
mistrzostw w piłce siatkowej 
plażowej w 4 kategoriach.  
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2 Czechy Kompetencje 4.0 Tworzenie fikcyjnej firmy 
w ramach własnej działalności 
produkcyjnej lub świadczenie 
usług. 

 

 

Cel strategiczny nr VI 

 

tj. zwiększenie potencjału ekonomicznego usług medycznych oraz ich dostosowanie do 

trendów epidemiologicznych poprzez inwestycję w ochronę zdrowia. Poprawa 

dostępności usług turystycznych oraz walorów przyrodniczych powiatu. 

 

Realizując cel strategiczny nr VI Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu od kilkunastu lat 

realizuje nowe inwestycje mające na celu m.in. zwiększenie jakości usług medycznych, dostosowanie 

usług medycznych do potrzeb epidemiologicznych oraz takie, które poprzez wprowadzenie 

nowoczesnych rozwiązań pozwalają zwiększyć potencjał ekonomiczny. W wyniku podejmowanych 

działań, w roku 2021: 

  

1. Otrzymano dotacje z Ministerstwa Zdrowia w ramach złożonych wniosków konkursowych na:  

− doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej 

kończyn górnych i kończyn dolnych z  biofeedback  na potrzeby rehabilitacji w roku 2021” - 

134 190,00 zł, 

− „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej”  w ramach  Narodowej  Strategii Onkologicznej  

wniosek zatwierdzony w 2021 roku – zakup realizowany w 2022 roku – wartość dotacji   

710  949,00 zł , 

− „Powiększenie oddziału psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej mające na celu wprowadzenie 

efektywnych metod leczenia w związku z negatywnymi skutkami epidemii w związku 

z COVID-19”. Wartość projektu to  4 527 500,00 zł  z czego z Ministerstwa Zdrowia w ramach 

 Funduszu Przeciwdziałania  COVID-19 otrzymano 3 841 600,00 zł, 

− projekt: „Prace adaptacyjne w celu utworzenia miejsc dla 26 łóżek dla chorych na COVID-19 

w budynku „D” Wielospecjalistycznego Szpitala – SP ZOZ w Zgorzelcu, w związku 

z COVID-19”. Wartość projektu finansowanego w całości z MZ to 687 000,00 zł. 

 

2. Rozpoczęto modernizację na Oddziale Otolaryngologicznym – wartość wszystkich prac to około 

 800 000,00 zł z czego większość  robót  przeprowadzana jest własnymi siłami.  

W ramach „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” otrzymano dotację w kwocie 

300 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej centrali wentylacyjnej z filtrami HEPA na 

salę zabiegową oddziału otolaryngologii w WS - SP ZOZ w Zgorzelcu. Zakończenie prac - I kwartał 

2022.   

  

3. Zmodernizowano Pracownię Hemodynamiki na Oddziale Kardiologicznym poprzez zakup nowego 
kardioangiografu oraz modernizację wentylacji. Wartość zadania 3 777 834,00 zł. 

 
4. Moderacja Oddziału Wewnętrznego (wentylacja, drzwi, malowanie, instalacje) – finansowanie 

z Fundacji PGE w kwocie 100 000,00 zł. 
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Cel strategiczny nr VII 

 

tj. zwiększenie korzyści ekonomicznych lokalizacji powiatu w obszarze europejskich 

i krajowych korytarzy transportowych poprzez pozyskiwanie infrastrukturalnych 

inwestycji krajowych i wojewódzkich. Rozwój infrastruktury drogowej. 

 

Lokalizacja powiatu zgorzeleckiego zachęca i motywuje do stałego podejmowania inicjatyw  

w zakresie rozwoju i modernizacji korytarzy transportowych oraz rozwoju infrastruktury  drogowej. 

W 2021 roku, dzięki środkom z budżetu powiatu oraz środkom pozyskanym na realizację inwestycji, 

udało się zrealizować zadania w zakresie remontów dróg i szeregu innych prac, które skutecznie 

przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa ich użytkowników.  

W roku 2021 wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę: 1 014 661,27 zł na inwestycje  

i remonty dróg powiatowych, których uszczegółowienie przedstawia poniższa tabela. W tabeli 

wykazano również źródła i kwoty środków pozyskanych w celu realizacji zadań mających na celu 

poprawę stanu infrastruktury drogowej na kwotę 2 762 224,00 zł.   

TABELA NR 69. REMONTY I MODERNIZACJA DRÓG ORAZ POZYSKANE ŚRODKI FINANSOWE  

Lp. Remonty i modernizacja dróg 
- nazwa inwestycji 

Długość 
odcinka 

Koszt brutto 
/zł/ 

Źródła finansowania 

1. Remonty drogi powiatowej nr 
2386D relacji Kunów – Studniska 
Dolne, droga dojazdowa do 
gruntów rolnych   

1640 mb 136 517,02 
150 000,00 
164 000,00 

Budżet Powiatu 
Gmina Sulików 

Budżet Województwa 
Dolnośląskiego 

Wartość inwestycji: 450 517,02 
 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 
2398D relacji Żarska Wieś – 
Pokrzywnik od km 5+905,00 do 
km 8+482,00 i od km 9+062,00 
do km 9+332,00 – etap I 

2847 mb 360 868,75 
208 379,00 

 
569 739,75 

1 670 105,25 
 

Budżet Powiatu 
Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 
Gmina Zgorzelec 
Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg 

Wartość inwestycji: 
 

2 809 092,75 

3. Remonty cząstkowe nawierzchni 
bitumicznych przy użyciu masy na 
gorąco 

cała sieć 133 686,52 Budżet Powiatu 

4. Remonty cząstkowe nawierzchni 
dróg powiatowych emulsją i 
grysem asfaltowym przy użyciu 
Patchera  

cała sieć 383 588,98 
 

Budżet Powiatu 

 
Razem Budżet Powiatu:  

 
1 014 661,27 

 
Budżet Powiatu 

 
 
 
Pozyskane środki: 

150 000,00 Gmina Sulików 

164 000,00 Budżet Województwa 
Dolnośląskiego 

208 379,00 Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych 

569 739,75 Gmina Zgorzelec 
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1 670 105,25 Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg 

Razem pozyskane środki: 2 762 224,00  

 
Razem wartość inwestycji i remontów: 

 
3 776 885,27 

 
Wszystkie środki 

finansowe 

 

W ramach robót pozostałych w roku 2021 zrealizowano zadania na kwotę 353 229,83 zł 

z budżetu powiatu. 

 

Cel strategiczny nr VIII 

 

tj. zwiększenie poziomu obsługi klientów przez urząd Starostwa Powiatowego, 

rozumiane jako poprawa dostępności, terminowości i jakości (skuteczności) usług 

administracyjnych. 

W ramach realizacji celu strategicznego nr VIII Powiatowy Rzecznik Konsumentów zapewniał 

bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informację prawną w zakresie ochrony interesów 

konsumentów. Są to informacje udzielane osobiście, telefonicznie, e-mailowo. Bardzo często porada 

to nie tylko informacja przekazana konsumentowi o stanie prawnym w danym przypadku, ale też 

analiza dokumentów (umów, regulaminów), udzielanie wskazówek co do sposobu postępowania, 

napisanie bądź pomoc w napisaniu reklamacji i innych pism dotyczących danej sprawy. W 2021 roku 

udzielając bezpośredniej pomocy konsumenckiej, rzecznik pomagał konsumentom formułować 

szereg pism kierowanych do przedsiębiorców. Były to pisma w zakresie składanych reklamacji, 

odwołań od reklamacji, odstąpień od umowy zakupu na odległość lub poza siedzibą firmy itp.  

Z powodu epidemii i wprowadzenia w urzędzie obostrzeń dotyczących bezpośredniego 

przyjmowania klientów, rzecznik pomagał konsumentom w większości wypadków poprzez kontakt 

telefoniczny i mailowy.  W 2021 roku rzecznik udzielił porad w 806 sprawach, z czego 52 to sprawy 

niekonsumenckie i informacje ogólne z zakresu praw konsumentów. Rzecznik wystąpił pisemnie do 

przedsiębiorców w 50 sprawach.  

 Podobnie jak w latach poprzednich najwięcej porad dotyczyło zakupu urządzeń gospodarstwa 

domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego, mebli, artykułów wyposażenia 

wnętrz, utrzymania domu, zakupu obuwia i odzieży. Porady prawne dotyczyły praw konsumenta 

w przypadkach:  

− bezpodstawnej odmowy sprzedawcy lub wykonawcy usługi spełnienia roszczeń 

konsumenta,  

− niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową,  

− nienależycie wykonywanych usług,  

− zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość lub odstąpienia od tych umów. 

W zakresie porad dotyczących sprzedaży, najwięcej porad dotyczyło urządzeń gospodarstwa 

domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego. Skargi konsumentów związane były 

głównie z dochodzeniem roszczeń dotyczących niezgodności towaru z umową oraz gwarancji 

i rękojmi.  

W roku 2021 sytuacja epidemiczna w Polsce spowodowała, że systematycznie wzrastała ilość 

dokonywanych zakupów przez Internet. Konsumenci mieli problem z otrzymaniem towaru  
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w deklarowanym przez sprzedawcę terminie oraz z terminowym zwrotem zapłaconej kwoty po 

odstąpieniu od umowy.  

W zakresie prowadzenia edukacji konsumenckiej w dniu 12 kwietnia 2021 r. rzecznik brał udział 

w spotkaniu z cyklu "Senior Online", które odbyło się na profilu Komendy Powiatowej Policji 

w Zgorzelcu w serwisie YouTube. Tematami omawianymi przez rzecznika było m.in.:  

− na co zwrócić uwagę, dokonując zakupów w Internecie,  

− obowiązki informacyjne sprzedającego,  

− prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość,  

− termin i forma odstąpienia od umowy,  

− termin na odesłanie zakupionego towaru,  

− portal konsument.edu.pl - symulator zagrożeń czyhających na konsumentów w sieci.  

 

Do innych działań zrealizowanych na rzecz klientów Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu należy 

zaliczyć realizację wymogów ustawowych wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przepisy tego aktu stworzyły ramy 

prawno - organizacyjne do urzeczywistnienia idei dostępności w naszym kraju, nakładając na 

wszystkie podmioty publiczne obowiązki dotyczące zapewnienia dostępności w aspekcie 

architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. 

Ustawa ta określa środki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie. Ustawa definiuje to pojęcie jako dostępność 

architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno - komunikacyjną, co najmniej w zakresie określonym 

przez minimalne wymagania, będącą wynikiem uwzględnienia uniwersalnego projektowania albo 

zastosowania racjonalnego usprawnienia. W 2021 roku w budynkach Starostwa Powiatowego została 

przeprowadzona analiza stanu faktycznego, w wyniku której zaplanowano działania niezbędne do 

zrealizowania w celu spełnienia wymogów ww. ustawy.  

Już w 2021 r. zrealizowano szereg działań służących poprawie dostępności, tj: 

1. W Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, zainstalowano pętlę 

indukcyjną stanowiskową montowaną na stałe (na  jednym stanowisku).  

2. Zakupiono tester do pętli indukcyjnej zamontowanej w Biurze  Obsługi Interesanta   

ułatwiający lepszą słyszalność dla osób starszych nieposiadających jeszcze aparatu 

słuchowego. 

3. Oznakowano taśmą kontrastową schody klatki schodowej wewnętrznej w Urzędzie, celem 

ułatwienia osobom słabowidzącym rozpoznawanie początku i zakończenia biegu schodów.  

4. Oznaczono drzwi szklane u urzędzie taśmą ostrzegawczą. 

5. Wykonano informację o działalności Starostwa Powiatowego w języku prostym, łatwym do 

czytania oraz pliku elektronicznym, sporządzono również nagranie filmu w języku migowym 

oraz umieszczono na stronie internetowej Urzędu. 

6. Zamontowano dwie tyflomapy na metalowej stopie na parterach budynków Starostwa, tuż 

przy wejściach do budynków.  

 

 

http://www.konsument.edu.pl/
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       Zdjęcia: Tyflomapa zamontowana przy wejściu do budynku nr 8 Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. 

7. Zapewniono dostęp do tłumacza on-line języka migowego w Biurze Obsługi Interesanta.  

8. Dokonano przebudowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do budynku 

Starostwa Powiatowego nr 8. 

  Zdjęcie: Podjazd dla niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego nr 8. 
 

W roku 2021 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zgorzelcu 

zorganizował 88 komisji. Ze względu na wprowadzony na terenie RP stan epidemii (Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. – Dz.U. z 2020 r., poz. 491) komisje odbywały się zaocznie, 

tzn. osoby orzekane były na podstawie wniosku, zaświadczenia lekarskiego oraz wymaganej 

dokumentacji medycznej. W 2021 r. do PZON wpłynęło 1 319 wniosków o wydanie orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności oraz 167 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Na 

podstawie złożonych wniosków oraz wniosków, które pozostały do rozpatrzenia z roku 2020 r. zespół 

w 2021 r. wydał 1 101 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 172 orzeczenia o niepełnosprawności, 

178  legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz 185 kart parkingowych (według przepisów 

obowiązujących po 1 lipca 2014 r.).  

Ze środków dotacji celowej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

w Zgorzelcu zakupił dwa defibrylatory, które są dostępne w każdym budynku Starostwa i mogą być 

użyte w razie konieczności przez wyszkolonych do tego pracowników Starostwa.  
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Należy również podkreślić, iż corocznie Powiat Zgorzelecki bierze udział w rankingu powiatów, 

organizowanym przez Związek Powiatów Polskich. W roku 2021 Powiat Zgorzelecki znalazł się 

w pierwszej trzydziestce najlepszych powiatów w Polsce, zajmując 24 miejsce. 

 

Źródło: https://www.zpp.pl/storage/files/2018-02//420d8394afc6b1e05e9e17088f0e76628457.pdf 

 

3-LETNI POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE 

ZGORZELECKIM NA LATA 2019 – 2021  

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019 – 2021 opracowany został 

w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem 

programu jest dążenie do zapewnienia każdemu dziecku pozbawionemu rodziców i rodzinnej opieki 

trwałego środowiska wychowawczego oraz stworzenia spójnego systemu pieczy zastępczej 

w powiecie zgorzeleckim. Koordynatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Zgorzelcu.  

Co podstawowych celów i zadań programu należą: 

− promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, 

− zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy na rzecz dziecka pozbawionego właściwej 

opieki i wsparcia, 

− zwiększenie dostępności do specjalistycznego wsparcia dla osób sprawujących pieczę 

zastępczą oraz dzieci w niej umieszczonych, 

− poszukiwanie stałych rozwiązań dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 

− poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności osób pracujących z rodziną zastępczą, 

naturalną, adopcyjną, młodzieżą i dziećmi,  

− promocja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz wolontariatu na rzecz 

rozwoju pieczy zastępczej. 

W 2021 r. PCPR w Zgorzelcu udzieliło 402 osobom: 

− 2 894 świadczeń w postaci pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

w rodzinie zastępczej,  

− 15 jednorazowych świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych 

z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej,  

− 163 dodatki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego 

w rodzinie zastępczej,  

− 708 świadczeń z tytułu pomocy dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej, 

− 49 dofinansowań do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka przebywającego 

w pieczy zastępczej, oraz  

− 2 855 dodatków wychowawczych.  

W ramach realizacji niniejszego programu: 

− monitorowano sytuację 370 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej i z pomocy 

społecznej,  

https://www.zpp.pl/storage/files/2018-02/420d8394afc6b1e05e9e17088f0e76628457.pdf
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− wobec 4 wychowanków podjęto działania mające na celu pomoc w uzyskaniu 

odpowiednich warunków mieszkaniowych,  

− dokonano 37 ocen końcowych indywidualnego programu usamodzielnienia, sporządzono 

46 ocen realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz 43 jego modyfikacje,  

− obejmowano rodziny zastępcze szerokim wsparciem i systematycznym nadzorem 

koordynatora,  

− pozyskując dodatkowe środki finansowe spoza powiatu w wysokości 5 000,00 zł, 

zorganizowano dwa szkolenia dla rodziców zastępczych, pn.: 

• Depresja dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem izolacji związanej 

z epidemią (15 uczestników), oraz 

• Cyberuzależnienia, cyberprzemoc, hejt w sieci, uzależnienia behawioralne 

(14 uczestników),  

−    obejmowano osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci    

 umieszczone w pieczy zastępczej wsparciem specjalistycznym, tj. terapeuty, psychologa  

 oraz prawnika,    

− prowadzono współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, kuratorami, 

opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów, instytucjami oświatowymi, 

podmiotami leczniczymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, a także organizacjami 

społecznymi,  

− prowadzono akcję promocji rodzicielstwa zastępczego, w wyniku której przeprowadzono 

dwie edycje szkoleń kandydatów na opiekunów zastępczych, w której udział wzięło 27 

osób, 

− prowadzono współpracę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej PCPR z asystentami 

rodziny lub pracownikami OPS w zakresie pracy nad umożliwieniem powrotu dzieci pod 

opiekę rodziców biologicznych.  

W roku raportowanym PCPR w Zgorzelcu objęło opieką zastępczą ogółem 250 dzieci 

funkcjonujących w 169 formach rodzinnej pieczy zastępczej. Całkowity koszt powiatu za dzieci 

umieszczone we wszystkich formach pieczy zastępczej wyniósł 13 020 674 zł (w tym 950 636,00 zł 

stanowiły zobowiązania wymagalne), natomiast wpływy tj. dochody uzyskane od innych powiatów, 

gmin oraz odpłatności od rodziców biologicznych wyniosły 3 997 264,00 zł.  

Szczegółowy opis podjętych i zrealizowanych działań zawarty i przedstawiony został Radzie Powiatu 

Zgorzeleckiego na sesji w dniu 28.04.2022 r.  

 

ROCZNY I WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ZGORZELECKIEGO 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Powiat Zgorzelecki swoją współpracę i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie opierał na uchwalanym przez Radę Powiatu rocznym programie 

współpracy powiatu zgorzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami w roku 2021 oraz wieloletnim programie współpracy powiatu zgorzeleckiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w latach 2019 – 2024.  

Pomimo utrudnień w realizacji założeń Programu Rocznego wywołanych epidemią spowodowaną 

wirusem SARS-CoV-2, poczyniono następujące przedsięwzięcia mające charakter finansowy oraz 

pozafinansowy: 



str. 129 

 
 

Konkurs ofert 

W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych udzielono dotacji na łączną 

kwotę 52 100,00 zł: 

− na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przyznano kwotę 22 500,00 zł, na 

realizację ośmiu zadań,  

− na kulturę i sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono 

21 500,00 zł, z czego na realizację czterech zadań przyznano kwotę 9 000,00 zł. Jeden 

oferent, z powodu braku możliwości realizacji zadania w ramach przyznanych środków 

w kwocie 1 000,00 zł zrezygnował z dotacji,  

− na działalność w zakresie pomocy społecznej przyznano kwotę 10 000,00 zł, 

z której w całości zostało zrealizowane jedno zadanie,  

− na ochronę i promocję zdrowia przeznaczono kwotę 8 000,00 zł, z której zrealizowano dwa 

zadania na kwotę 4 500,00 zł. Jeden oferent zwrócił dotację w wysokości 2 500,00 zł ze 

względu na brak możliwości wykonania zadania w obliczu panującej epidemii COVID-19, 

− na bezpieczeństwo publiczne przeznaczono kwotę 7 600,00 zł, z czego całość została 

przyznana na realizację trzech zadań;  

− na naukę, edukację, oświatę i wychowanie przeznaczono kwotę 5 000,00 zł, z czego 

zrealizowano jedno zadanie na kwotę 2 000,00 zł. 

Pomimo trudności związanych z epidemią, organizacje pozarządowe starały się zrealizować swoje 

działania w reżimie sanitarnym.  

Dotacja przyznana w trybie art. 19a 

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego wsparł finansowo również organizacje, które złożyły oferty 

w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotację otrzymało 

czterech oferentów na łączną kwotę 13 500,00 zł, z tego: 

− na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przyznano kwotę 3 000,00 zł, 

w ramach której zrealizowano jedno zadanie,  

− na kulturę i sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kwotę   

5 000,00 zł przyznano na realizację jednego zadania, 

− na bezpieczeństwo publiczne przyznano kwotę 4 000,00 zł - zrealizowano jedno zadanie, oraz 

− na ochronę i promocję zdrowia - 1 500,00 zł – udzielono dotacji na realizację jednego zadania. 

Pozostałe formy wsparcia 

1. W roku 2021 ogłoszony został otwarty konkurs w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. Dotację w wysokości  

125 120,00 zł na prowadzenie dwóch punktów pomocy prawnej: w  Bogatyni oraz 

w Węglińcu, otrzymała jedna organizacja. 

2. Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego przekazał na podstawie umowy dotację celową 

w kwocie 108 480,00 zł dla jednej organizacji: Fundacji Niepełnosprawnym 

i Oczekującym Pomocy na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgorzelcu.  

3. Zarząd Powiatu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodzinnej 

pieczy zastępczej i systemu pieczy zastępczej, prowadzonych przez organizacje pozarządowe 

w roku 2021, przekazał na rzecz trzech organizacji łączną kwotę 2 099 343,36 zł. Dotację 

otrzymały: Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator”, Karkonoskie Stowarzyszenie 

Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja” oraz Fundacja „Nasze Dzieci” w Zgorzelcu.  

4. Umożliwiono realizację działań organizacji pod Patronatem Starosty Zgorzeleckiego. 
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5. Udzielana była pomoc formalno - prawna dla organizacji pozarządowych, które składały 

wnioski do KRS o rejestrację bądź zmiany w rejestrze. 

6. Udostępniano bezpłatnie sale konferencyjne dla organizacji pozarządowych na różne spotkania 

i imprezy. 

Wymiar informacyjny 

1. Przez cały rok, na bieżąco organizacje były informowane o możliwościach pozyskiwania 

środków finansowych w drodze otwartych konkursów powiatu, jak i z innych źródeł, 

a także o szkoleniach organizowanych przez urzędy i instytucje lub inne organizacje 

pozarządowe, czy też o obowiązkach NGO wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Informacje przekazywane były organizacjom za 

pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatów umieszczanych na stronie 

internetowej powiatu zgorzeleckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Umożliwiono organizacjom zamieszczanie na stronie internetowej powiatu informacji  

o przedsięwzięciach i sukcesach organizacji („Ogólnopolski Turniej Małych Form         

Satyrycznych – Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych”, „XI Powiatowe Zawody 

Sportowo-Pożarnicze, OSP w Zgorzelcu”, „Dzień Otwarty OSP - Nauka pierwszej pomocy przez 

zabawę, OSP w Trójcy” czy „Jarmark Św. Bartłomieja – Stowarzyszenie Królewska Dolina - 

Górnołużycki Działoszyn”). 

3. Zapewniono udział w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu 

Zgorzeleckiego dotyczącego rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2022, z wykorzystaniem dwóch form konsultacji (za pośrednictwem swojego organu, 

jakim jest Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz poprzez otrzymanie projektu 

uchwały drogą elektroniczną). 

4. Aktualizowano systematycznie bazę danych zamieszczoną w Mapie Aktywności Organizacji 

Pozarządowych na internetowej stronie głównej Starostwa Powiatowego 

w Zgorzelcu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

Wymiar organizacyjny 

W roku raportowanym na bieżąco był prowadzony oraz aktualizowany rejestr organizacji 

pozarządowych z terenu powiatu. Prowadzono również wykazy organizacji i zadań publicznych 

wspieranych z budżetu powiatu.  

W roku 2021 na terenie powiatu zgorzeleckiego rozpoczęło swoją działalność pięć organizacji 

zarejestrowanych w KRS, jedno nowe stowarzyszenie zwykłe oraz jeden klub sportowy: 

− Fundacja „Sercem To Co Najcenniejsze”, 

− Fundacja Zgodni i Dostępni,  

− Fundacja „Ania”,  

− Stowarzyszenie na Trójstyku,  

− Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Tylice,  

− Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” 

w Zgorzelcu,  

− Klub Sportowy Miłośników Strzelectwa Sportowego i Broni Kolekcjonerskiej  

„KS POGRANICZE”.  
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POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2019-2022 

 Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (PPOZP) stanowi zobowiązanie Powiatu 

Zgorzeleckiego do realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego, którego główne cele sformułowane zostały w następującym brzmieniu: 

− zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej 

i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnej do 

życia w środowisku rodzinnym i społecznym, oraz 

− kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych 

w szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości a także przeciwdziałania ich 

dyskryminacji. 

 W roku raportowanym, Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 

realizowany był przez oraz oddziały i poradnie znajdujące się w strukturach WS - SP ZOZ 

w Zgorzelcu, zlokalizowane w Sieniawce oraz w Zgorzelcu, działające przy Zakładzie dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Sieniawce, Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Zgorzelcu oraz 

Centrum Psychiatryczno – Geriatrycznym w Zgorzelcu, a także przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy 

Psychiatryczny w Sieniawce.  

 W powyższych poradniach i na oddziałach pracował wysoce wykwalifikowany i doświadczony 

personel zapewniający pacjentom m.in. diagnostykę, farmakoterapię, badania i rozmowy 

psychologiczne (indywidualne jak i grupowe), terapię zajęciową oraz psychoedukację pacjenta, 

rodziny i najbliższego otoczenia w zakresie prawidłowego postrzegania problemów związanych 

z chorobą psychiczną.  

 Wychodząc naprzeciw narastającym problemom psychicznym wśród dzieci i młodzieży, WS-SP 

ZOZ w Zgorzelcu uzyskał dwa kontrakty z NFZ na świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne 

dla dzieci i młodzieży. W dniu 01.07.2019 r. otworzono Oddział Dzienny Psychiatryczny 

Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Zgorzelcu oraz od dnia 01.12.2021 r. - kolejny mający 

siedzibę w Sieniawce. W ramach funkcjonowania ww. oddziałów leczeniem objęci byli pacjenci m.in. 

z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, ze znacznymi, zagrażającymi lub 

utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowania życiowego. 

 Z dniem 01.09.2021 r. swoją działalność rozpoczęła również Poradnia Terapii Uzależnień dla 

Dzieci i Młodzieży działająca w ramach Centrum Psychiatryczno – Geriatrycznego 

w Zgorzelcu. W ramach Poradni realizowane były świadczenia terapii uzależnień poprzez porady, 

wizyty lub sesje psychoterapii. Wskazaniem do realizacji świadczeń poradni są m.in. zaburzenia 

psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych i inne 

zaburzenia nawyków i popędów, zaburzenia osobowości lub zaburzenia lękowe.  

 Z dniem 01.12.2021 r. WS – SP ZOZ w Zgorzelcu poszerzył zakres opieki psychiatrycznej nad 

dziećmi i młodzieżą poprzez rozpoczęcie działalności Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 

Młodzieży w Zgorzelcu. Świadczenia poradni kierowane są do dzieci i młodzieży wymagającej 

pomocy, leczenia, m.in. z powodów całościowych i specyficznych zaburzeń rozwoju, zaburzeń 

zachowania, odżywiania, lękowych, depresyjnych, psychotycznych, z trudnościami w nauce szkolnej 

lub relacjach z innymi, mających problemy z powodu nadpobudliwości, ADHD lub fobii społecznych.  

Dane w poniższej tabeli obrazują liczbę udzielonych porad na przełomie lat 2019 – 2021. 
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TABELA NR 70. LICZBA UDZIELONYCH PORAD W LATACH 2019-2021 

Lp. Nazwa komórki 

2019 r.  2020 r. 2021 r.  

Ogółem Kobiety Mężczyźni 

pow. 

65 

r.ż. 

pon. 

18 r.ż. 
Ogółem Kobiety Mężczyźni 

pow. 

65 

r.ż. 

pon. 

18 r.ż. 

w tym 

teleporady  
Ogółem Kobiety Mężczyźni 

pow. 

65 r.ż. 

pon. 18 

r.ż. 

w tym 

teleporady  

1 
Poradnia Zdrowia Psychicznego  

w Zgorzelcu 
5797 3962 1835 1592 0 5168 3612 1556 1439 0 3 793 5702 3868 1834 1860 0 2297 

2 
Poradnia Uzależnień od Alkoholu  

w Zgorzelcu 
12261 7125 5136 899 0 9855 5888 3967 670 0 5152 11267 7143 4124 810 0 6743 

3 

Poradnia Uzależnień od Środków 

Psychoaktywnych  

w Zgorzelcu 

3174 1191 1929 0 54 3852 1597 2233 0 22 2926 4180 1672 2453 0 55 1215 

4 
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla 

Dzieci  i Młodzieży w Sieniawce 
1588 0 0 0 1588 2228 0 0 0 2228 112 3369 0 0 0 3369 0 

5 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 

w Sieniawce 
3646 1581 2065 223 0 4574 1872 2702 247 0 777 4174 1800 2374 268 0 0 

6 

Poradnia dla Osób 

 z Autyzmem Dziecięcym 

 w Sieniawce 

1963 0 0 0 1963 2609 0 0 0 2609 141 2516 0 0 0 2516 408 

7 
Zespół Leczenia Środowiskowego 

 w Sieniawce 
514 172 342 170 0 635 185 450 134 0 3 645 195 450 153 0 0 

8 

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci 

 i Młodzieży w Zgorzelcu od 

01.12.2020 r. 

0 0 0 0 0 111 0 0 0 111 0 6715 0 0 0 6715 1041 

9 

Poradnia Terapii Uzależnienia dla 

Dzieci i Młodzieży w Zgorzelcu od 

01.09.2021 r. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 0 0 0 231 0 

10 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla 

Dzieci  i Młodzieży w Zgorzelcu od 

01.12.2021 r. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 0 0 185 38 
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Dane z poniższej tabeli obrazują liczbę hospitalizowanych pacjentów w latach 2019-2021. 

TABELA NR 71. LICZBA HOSPITALIZOWANYCH PACJENTÓW W LATACH 2019 – 2021 

 

 W 2021 również Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu podejmował działania polegające na 

zwiększeniu dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacji poradnictwa zawodowego 

i szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi 

poprzez aktywizację zawodową osób pozostających w ewidencji Urzędu w zakresie ustalonym 

ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawą o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.      

W 2021 roku dane dotyczące aktywizacji zawodowej w ramach Powiatowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego przedstawiały się następująco:  

1) Cel szczegółowy 1.3.1 - zwiększenie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja                  

poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych, w tym                       

zaburzeniami psychicznymi:  

 
TABELA NR 72. WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI 

Forma wsparcia Ilość  

Objęcie Indywidualnym Planem Działania 20 osób 

Poradnictwo zawodowe  2 indywidualne porady zawodowe  

Wydanie skierowania do pracy, na staż, na szkolenie  11 skierowań do pracy 

Udzielenie informacji nt. usług EURES 4 informacje  

Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni

1
Oddział Psychiatryczny Ogólny w 

Sieniawce
623 240 383 624 221 403 603 214 389

2
Oddział Leczenia Uzależnień w 

Sieniawce
354 96 258 329 72 257 317 74 243

3 Oddział Detoksykacji w Sieniawce 253 52 201 228 45 183 205 37 168

4
Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i 

Młodzieży w Sieniawce
215 0 0 185 0 0 211 0 0

5
Oddział Dzienny Psychiatryczny 

Ogólny w Zgorzelcu
131 76 55 107 72 35 131 71 60

6

Oddział Dzienny Psychiatryczny 

Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży 

w Zgorzelcu 01.07.2019

386 0 0 526 235 291 525 233 292

7
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy 

Psychiatryczny w Sieniawce
185 104 81 160 92 68 172 101 71

8

Oddział Dzienny Psychiatryczny 

Rehabilitacjyjny Dla Dzieci i Młodzieży 

w Sieniawce od 01.12.2021

0 0 0 0 0 0 27 16 11

Lp. Nazwa komórki

 2019 r.  2020 r.  2021 r.
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Udzielenie informacji o aktualnej sytuacji na rynku 

pracy, o usługach realizowanych przez PUP oraz na 

temat portali internetowych zamieszczających oferty 

pracy  

26 udzielonych informacji  

udzielenie informacji na temat ofert zgłoszonych do 

realizacji przez PUP 

117 udzielonych informacji  

  

2) Cel szczegółowy 1.3.2 – prowadzenie kampanii szkoleniowo – informacyjnej 

adresowanej do pracodawców, promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

w tym z zaburzeniami psychicznymi. Na stronie internetowej PUP w Zgorzelcu 

zamieszczony jest Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019 - 

2022. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w 2021 roku prowadził kampanię szkoleniowo 

– informacyjną promującą zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach 

bezpośrednich kontaktów z pracodawcami podczas udzielania im informacji o usługach 

i instrumentach świadczonych przez urząd. W ramach bieżącej działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu pracodawcy mogli uzyskiwać niezbędne 

informacje na temat wsparcia oferowanego przez Urząd w związku z zatrudnieniem 

osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w tym z powodu zaburzeń 

psychicznych. 

Dalsze obowiązywanie w 2021 roku stanu epidemicznego w Polsce spowodowało zmiany 

na rynku pracy. Obowiązujące obostrzenia i ograniczenia dotknęły wiele branż oraz sytuacji 

życia codziennego. Wielu pracodawców wstrzymało się z zatrudnieniem nowych pracowników, 

organizacją miejsc stażu czy ubieganiem się o zatrudnienie subsydiowane, starając się przede 

wszystkim utrzymać bieżący stan zatrudnienia  oraz odbudować pozycję firmy po restrykcjach 

obowiązujących w 2020 roku. Znalazło to odzwierciedlenie także w ilości zgłoszonych do 

Urzędu wolnych miejsc pracy, a tym samym ilości wydanych skierowań. W związku 

z powyższym część osób nie otrzymała skierowania do pracy w ramach ofert będących 

w dyspozycji Urzędu, a wyłącznie informację telefoniczną lub mailową o możliwości ubiegania 

się  o pracę u danego pracodawcy.  

Trzeba pamiętać, że rekrutacja nowych pracowników była nadal nieco utrudniona                          

z uwagi na obawy potencjalnych pracowników co do bezpieczeństwa wykonywania danej pracy 

czy bezpośrednich wizyt i rozmów u pracodawców. Wszystko to przełożyło się                                          

na możliwości aktywizacji osób bezrobotnych.  

W 2021 roku z ewidencji PUP w Zgorzelcu wyłączono z powodu podjęcia pracy 4 osoby 

bezrobotne, co stanowiło 36,36 % wszystkich osób bezrobotnych z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności z powodu zaburzeń psychicznych, które utraciły status osoby                               

bezrobotnej.  

 Na koniec 2021 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu zarejestrowanych 

było łącznie 15 osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności  

z powodu zaburzeń psychicznych i upośledzenia umysłowego, z czego 3 były osobami 

poszukującymi pracy niepozostającymi w zatrudnieniu, a 12 - osobami posiadającymi status 

osoby bezrobotnej.  

W 2021 r. także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu podejmowało 

czynności mające na celu realizację programu poprzez zadanie 1.2.3 pn. „Zwiększenie udziału 

zagadnień pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi w działalności powiatowych centrów 
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pomocy rodzinie” poprzez przyznawanie dofinansowań ze środków PFRON z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz w ramach programu Aktywny samorząd. 

Wśród 835 osób, którym przyznano pomoc w 2021 r., były również osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, których wnioski zostały rozpatrzone na ogólnie przyjętych zasadach i zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, jak innych osób z niepełnosprawnościami.  

W roku 2021 PCPR w Zgorzelcu rozpoczęło również projekt „Siła pomocy” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 9: Włączenie 

Społeczne; Działanie 9.1. Aktywna Integracja. Ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 

łącznie 40 osób, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto PCPR w Zgorzelcu 

sprawował nadzór merytoryczny nad działalnością trzech domów pomocy społecznej, dwóch 

ośrodków wsparcia oraz jednego Warsztatu Terapii Zajęciowej, funkcjonujących na terenie 

powiatu zgorzeleckiego, w których przebywają osoby m.in. z zaburzeniami psychicznymi oraz 

chore psychicznie.  

TABELA NR 73. OSOBY PRZEBYWAJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH 

DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2021 R. 

Nazwa jednostki Osoby 
niepełnosprawne 
intelektualnie - 

ilość 

Osoby                        
z zaburzeniami 
psychicznymi – 

ilość  

Osoby chore 
psychicznie –  

ilość  

Dom Pomocy Społecznej 
„Jędrek” Opolno-Zdrój 

72 7 11 

Dom Pomocy Społecznej 
„Jutrzenka” Zgorzelec 

8 84 84 

Dom Pomocy Społecznej 
„Ostoja” Zgorzelec 

- 25 - 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia 
Zgorzelec 

- 20 - 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia 
Opolno-Zdrój 

16 1 3 

WTZ Zgorzelec 
 

45 15 12 

Łącznie 
 

141 152 110 

  

W 2021 r. realizowano również zadania 2.1.1 pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży przez 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne poprzez udzielanie dzieciom, młodzieży i rodzicom 

pomocy psychologicznej”. W ramach realizacji w/w zadania 17. dzieci z pieczy zastępczej 

skorzystało ze wsparcia PP-P, 14. miało wykonane badania psychologiczno - pedagogiczne, 

a 3. dzieci korzystało ze stałej terapii. 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zgorzelcu realizując swoje 

zadania ustawowe, tj. orzekanie o niepełnosprawności jednocześnie monitoruje i zbiera dane 

statystyczne dot. populacji osób niepełnosprawnych. Na potrzeby Powiatowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego wygenerowano dane dot. liczby osób niepełnosprawnych 

z zaburzeniami psychicznymi, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności w 2021 r. wraz 

z podstawowymi zmiennymi m.in. dot. wieku, płci oraz zatrudnienia. Liczba wydanych orzeczeń 

dla  osób przed 16. rokiem życia w 2021 r. przedstawiała się następująco: 
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TABELA NR 74. LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ  WG PRZYCZYN NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, 

WIEKU I PŁCI (OSOBY PRZED 16. ROKIEM ŻYCIA) 

L.p. Przyczyny 
niepełnosprawności* 

Razem liczba 
orzeczeń 

Wiek Płeć 

   0-3 
lat 

od 4-7 
lat 

od 8-16 
lat 

K M 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
 

01-U 13 0 2 11 6 7 

2. 
 

02-P 10 1 2 7 2 8 

*Objaśnienia: 01-U (upośledzenie umysłowe), 02-P (choroby psychiczne) 

 

Natomiast liczba wydanych orzeczeń w przypadku osób powyżej 16. życia w roku w 2021 r. 

przedstawia się następująco: 

TABELA NR 75. LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ  WG PRZYCZYN NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, 

STOPNI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, WIEKU, PŁCI, WYKSZTAŁCENIA I ZATRUDNIENIA 

(OSOBY POWYŻEJ 16. ROKU ŻYCIA)* 
  Stopień 

niepełnosprawności 
Wiek Płeć Wykształcenie Zatrud-

nienie 

L
p

. 

S
y
m

b
o

le
*

 

z
n

a
c
z
n

y
  

U
m

ia
rk

o
-

w
a

n
y
  

le
k

k
i 

ra
z
e

m
 

1
6

-2
5

 

2
6

-4
0

 

4
1

-5
9

 

6
0

 i
 w

ię
c
e

j 
 

K
  

M
  

M
n

ie
j 

n
iż

 

p
o

d
s
ta

w
. 

P
o

d
s
ta

w
o

-

w
e

  

Z
a

s
a

d
n

ic
z
e

  

ś
re

d
n

ie
 

W
y
ż
s
z
e

  

ta
k

  

n
ie

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. 01- U 
 

12 10 4 26 11 5 5 5 5 21 26 0 0 0 0 0 26 

2. 02 - P 
 

34 105 18 157 7 47 61 42 66 91 148 3 2 2 2 3 154 

*Objaśnienia: 01-U (upośledzenie umysłowe), 02-P (choroby psychiczne) 

 

W ramach realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 

2019 – 2022, w roku 2021 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zgorzelcu realizowała 

zadanie 2.1.1. pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży przez poradnie psychologiczno-

pedagogiczne poprzez udzielanie dzieciom, młodzieży i rodzicom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej” w ramach celu głównego: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi 

wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb, oraz celu szczegółowego: Udzielanie wsparcia 

psychologiczno – pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom. Szczegóły dotyczące 

realizowanych działań zawiera poniższa tabela: 
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TABELA NR 76. ZADANIA ORAZ FORMY  POMOCY UDZIELONEJ W ROKU 2021 PRZEZ PP-P 

W ZGORZELCU 

Zadania Poradni  Formy pomocy  
Forma realizacji 

Dane statystyczne 

Diagnozowanie dzieci  
i młodzieży  
w tym z zaburzeniami psychicznymi 

• diagnoza dzieci od urodzenia i młodzieży  do zakończenia 
edukacji szkolnej (psychologiczna, pedagogiczna i 
logopedyczna);  

• wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka;  

• wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla 
dzieci  i młodzieży; 

• wydawanie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych; 

• wydawanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania 
dla uczniów, których stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia 
uczęszczanie do szkoły;  

• wydawanie opinii o objęciu ucznia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki 
kształcenia;  

• wydawanie informacji o wynikach diagnozy 

- 387  
 
 
- 25  
 
- 139  
 
- 2  
 
- 35  
 
 
- 4  
 
 
- 50 

Udzielanie bezpośredniej pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej 
dzieciom  i młodzieży  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• terapia dzieci i młodzieży:  
− terapia psychologiczna 
− terapia logopedyczna,  
− zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;  

• terapia rodziny; 
• interwencja kryzysowa; 
• porady i konsultacje; 
• warsztaty dla dzieci i młodzieży; 
• działalność informacyjna: informowanie o możliwych formach 

pomocy, wskazywanie instytucji i ośrodków udzielających 
pomocy; 

• prowadzenie terapii dla dzieci w utworzonych na potrzeby 
środowiska lokalnego punktach konsultacyjno-informacyjnych 
w Pieńsku i Węglińcu. 

 

- 74 
 

 
 
- 8 
- 14  
- 40 
- 21 
- 16 

 
 
- 6 

Udzielanie bezpośredniej pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej 
rodzicom  
 
 
 

• terapia rodziny; 
• interwencja kryzysowa; 
• porady i konsultacje; 
• warsztat, prelekcja; 
• działalność informacyjna: informowanie o możliwych formach 

pomocy, ze wskazaniem  instytucji i ośrodków udzielających 
pomocy; 
 

- 8 rodzin 
- 14 
- 260 
- 1 
- 79 
 

Współpraca ze szkołami i 
przedszkolami oraz innymi 
instytucjami 
 

• konsultacje dla nauczycieli i specjalistów dotyczące specyfiki 
funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych i z zaburzeniami 
psychicznymi oraz form udzielanej im pomocy, wsparcie;  

• udział w spotkaniach/rozmowy nauczycieli, wychowawców, 
specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce (IPET, 
wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, 
zindywidualizowana ścieżka kształcenia, lub inne); 

• konsultacje z pracownikami  MOPS, PCPR, konsultacje z 
psychiatrami i psychologami Szpitala Psychiatrycznego dla 
Dzieci i Młodzieży w Sieniawce; 

 

-  104 
 
 
- 11 
 
 
 
 
- 30 

Działalność informacyjna 
 

• wskazywanie rodzicom przykładowych ćwiczeń i/lub zaleceń 
wraz z instruktażem do pracy z dzieckiem w domu, wraz z 
prezentacją przykładowych materiałów edukacyjnych; 

• udostępnianie materiałów do pracy z dziećmi ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi na stronie internetowej poradni; 

• zamieszczenie informacji o podmiotach i instytucjach 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych (tablica 
ogłoszeń w korytarzu Poradni), konsultacje indywidualne dla 
rodziców/opiekunów/ nauczycieli/ specjalistów; 

• punkty konsultacyjno-informacyjne w Pieńsku i Węglińcu.   
   

na bieżąco 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 38 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bogatyni również podejmowała szereg działań  

w zakresie realizacji ww. celu głównego wskazanego w Powiatowym Programie Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2019 – 2022, w szczególności: 
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1) dokonywano wielospecjalistycznej diagnozy dzieci i młodzieży, która prowadzona 

była w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży - wyjaśniano 

mechanizmy ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz 

wskazywano sposób jego rozwiązania, 

2) wydawano orzeczenia oraz opinie w sprawie objęcia pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną,  

3) zatrudniono na potrzeby zespołów orzekających lekarza psychiatrę – specjalistę 

psychiatrii dzieci i młodzieży, celem wydawania optymalnie merytorycznych decyzji,  

4) odbywano stałe konsultacje i wsparcie dla rodziców,  

5) prowadzono specjalistyczne porady dla rodziców,  

6) realizowano program działań diagnostyczno – profilaktycznych nt. „Diagnoza 

zaburzeń lękowych i depresyjnych u uczniów klas IV-VIII”,  

7) podnoszono wiedzę i umiejętności specjalistów poprzez udział w warsztatach 

i kursach celem zapewnienia wielostronnej opieki adekwatnej do wynikających 

potrzeb,  

8) w ramach współpracy ze szkołami i przedszkolami prowadzono konsultacje dla 

nauczycieli i specjalistów dotyczące specyfiki funkcjonowania uczniów oraz form 

udzielanej im pomocy oraz psychoedukację rodziców,  

9) prowadzono edukację dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci 

i młodzieży, rodziców i nauczycieli (udzielano indywidualnych porad z zakresu 

zapobiegania uzależnieniom od telefonu i Internetu, organizowano szkolenia dla 

nauczycieli i rodziców z zakresu psychoprofilaktyki i zdrowego trybu życia oraz 

prowadzono działania informacyjne na terenie poradni oraz placówek), 

10) zapewniano udział specjalistów w zespołach interdyscyplinarnych funkcjonujących 

w agendach działających na rzecz dziecka i rodziny (m.in. PCPR, BOPSiWR), oraz 

11) przygotowywano i publikowano artykuły w biuletynie informacyjnym Miasta i Gminy 

Bogatynia, m.in.: 

− Dzieci w dobie pandemii,  

− Lęk u dziecka – zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży w dobie epidemii 

koronawirusa (COVID-19).  

W roku raportowanym Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. J. Korczaka w Zgorzelcu 

podejmował szerokie działania w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dotyczącej 

wychowanków oraz ich rodzin. Ze względu na panującą epidemię COVID-19 szereg działań, 

które podejmowała placówka musiała zostać wstrzymana, skorygowana i dopasowana do 

panującej sytuacji. Od 01.09.2021 r. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu stał się 

placówką feryjną. W MOS w Zgorzelcu w roku 2021 przebywało: 

− 60 wychowanków – od 01.01.2021 r. do 01.09.2021 r. , oraz 

− 56 wychowanków – od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. 

W MOS w Zgorzelcu funkcjonuje również Grupa Dziennego Pobytu (świetlica), do której 

uczęszczało siedmioro dzieci.  

W roku 2021 wszyscy wychowankowie objęci byli pomocą i wsparciem psychologicznym, 

tj. uczestniczyli w terapii indywidualnej oraz terapii grupowej. Pomocą objęto również 31 

rodzin: korzystających z pomocy psychologa uczestniczących w terapii rodzinnej, objętych 

pomocą i wsparciem psychologicznym lub korzystających z konsultacji psychologicznej. 

Dodatkowo prowadzono bieżące konsultacje w zależności od sytuacji i potrzeb dziecka oraz 
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inne badania i działania diagnostyczne dotyczące poszczególnych uczniów i wychowanków 

w tym diagnozowano indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne.  

Istotnym elementem działalności MOS w Zgorzelcu w roku 2021 była kontynuacja działań 

profilaktycznych ukierunkowanych na uświadamianie młodzieży zagrożeń wynikających 

z sięgania po narkotyki, nawiązanie kontaktu z instytucjami zewnętrznymi zajmującymi się 

młodzieżą uzależnioną (określanie stopnia uzależnienia i kierowanie na odpowiedni rodzaj 

leczenia, porady i terapii). Pracownicy pedagogiczni prowadzili pogadanki profilaktyczne 

i prezentacje, promowano również zdrowy styl życia i aktywne spędzanie wolnego czasu. 

W ramach PPOZP, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu kontynuuje i z sukcesem 

realizuje następujące działania: 

− działalność „Grupy Dziennego Pobytu”. Działaniami profilaktyczno – prewencyjnymi 

objęte były dzieci ze szkół podstawowych, przejawiające trudności 

w nauce oraz w zachowaniu i funkcjonowaniu w szkole i w domu. W 2021 r. 

systematycznie z pomocy korzystało 7. dzieci, 

− działalność „Europejskiego Punktu Pomocy Skazanym i Ofiarom Przestępstw” – 

program prowadzony jest przy współpracy z Saksońskim Związkiem Socjalnej 

Opieki Prawnej w ramach inicjatywy Unii Europejskiej i Republiki Saksonii. W roku 

2021 z pomocy punktu korzystało 30 osób,  

− Punkt Mediacji w sprawach karnych i rodzinnych, z którego w 2021 r. skorzystały 2 

osoby. 

W ramach realizacji celu głównego „Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi 

wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb” oraz zadania pn. „Wspieranie rozwoju dzieci 

i młodzieży przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez udzielanie dzieciom, 

młodzieży i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej” w ramach celu szczegółowego 

2.1.1, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgorzelcu w roku 2021 objął wszystkimi 

formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej łącznie 156 uczniów. Odbyły się 62 spotkania 

Zespołu Specjalistów dotyczące poszczególnych zespołów klasowych i grup wychowawczych. 

W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej realizowano tygodniowo: 62 godziny zajęć 

rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, 28 godzin terapii logopedycznej, 16 

godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 12 godzin innych zajęć terapeutycznych oraz 8 

godzin związanych z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. Zespół Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej udzielił 117 porad i konsultacji uczniom oraz 79 rodzicom i 

opiekunom prawnym. Uczniowie mieli zapewnioną pomoc specjalistów 

w zakresie radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi, społecznymi, przemocą, wyborem 

zawodu w zakresie planowania kariery zawodowej, rozwijania uzdolnień oraz rozwijania swoich 

mocnych stron. Uzyskiwali również wsparcie i informacje o  placówkach specjalistycznych 

współpracujących ze szkołą, do których w razie potrzeby mogą zgłosić się ze swoimi 

problemami.  
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PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU ZGORZELECKIEGO NA LATA 

2019-2022  

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 t.j., ze zm.) organy wykonawcze województwa, powiatu i gminy, 

w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządzają programy ochrony środowiska. Dla 

samorządu powiatowego, program ochrony środowiska sporządza Zarząd Powiatu, 

a uchwala Rada Powiatu.  Uchwalony przez Radę, na podstawie art. 18 ww. ustawy program 

ochrony środowiska jest podstawą działań w kierunku stworzenia warunków niezbędnych do 

realizacji ochrony środowiska, w tym realizacji wybranych programów branżowych. Program 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 

2026 uchwalony został uchwałą nr XVIII/132/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 

19 grudnia 2019 r. 

W oparciu o art. 18 cytowanej ustawy, organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raporty 

z wykonania programu, które przedstawia radzie powiatu, a następnie przekazuje je do organu 

wykonawczego województwa.  

Pierwsze sprawozdanie z realizacji ww. programu za lata 2019 - 2020 zostało przyjęte uchwałą 

nr XLIII/286/2022 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 stycznia 2022 r. 

Opracowany raport przedstawia działania podjęte w latach 2019 – 2020 – szczegóły i opis 

zrealizowanych zadań zostały zawarte w opracowaniu pt. „Raport z wykonania Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgorzeleckiego za lata 2019 – 2020” 

i przedstawione na sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego w dniu 27.01.2022 r. 

Opis działań zrealizowanych w latach 2021-2022 przedstawiony zostanie w kolejnym raporcie 

z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu zgorzeleckiego. 

 

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE POWIATU ZGORZELECKIEGO NA LATA 2021 

– 2027  

Rok 2021 był rokiem uchwalenia programu ale również pierwszym okresem podejmowanych 

inicjatyw w kierunku przyjętych do realizacji celów strategicznych. Strategicznymi realizatorami 

były przede wszystkim jednostki oświatowe, tj. przedszkola i szkoły publiczne i niepubliczne, 

gminne ośrodki pomocy społecznej, Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu oraz urzędy miast 

i gmin z terenu powiatu zgorzeleckiego. Jednostka organizacyjna powiatu – Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, pełniła w realizacji założonych celów kluczową rolę - 

funkcję koordynatora oraz wykonawcy założeń. Dokonując analizy kluczowych działań 

zainicjowanych przez PCPR należy wyszczególnić: 

− realizację działań w obszarze oddziaływania korekcyjno - edukacyjnego, 

− realizację projektu „Grunt to wiedza - kształcenie rodzin zastępczych”, 

− „Historia misia – nie bij mnie, kochaj mnie”,  

− przyjmowanie zgłoszeń zastosowanej przemocy, oraz 

− zapewnienie wsparcia w Ośrodku Wsparcia oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. 

 

Do pozostałych realizowanych działań, szczegółowo opisanych w sprawozdaniu z realizacji 

niniejszego programu, wdrażanych w trakcie roku raportowanego zaliczyć należy: 
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− współpracę jednostek oświatowych z Sądem Rodzinnym, Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie oraz gminnymi instytucjami pomocy społecznej, 

− przeprowadzanie procedury nadawania „Niebieskiej karty”, 

− realizację programów wychowawczych i profilaktycznych, 

− przeprowadzanie dodatkowych działań i zajęć rekreacyjnych dla młodzieży, udział 

w projektach współfinansowanych ze środków unijnych, udział w kursach i stażach, 

konkursach,  

− realizację programów profilaktycznych np. „Trzeźwe życie – Twój wybór”, „Fascynujące 

dzieci – profilaktyka alkoholowego zespołu płodowego”. 

  

Szczegółowy opis podjętych i zrealizowanych działań zawarty i przedstawiony został Radzie 

Powiatu Zgorzeleckiego na sesji w dniu 28.04.2022 r. 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY W ZAKRESIE PROMOWANIA I WDRAŻANIA 

PRAWIDŁOWYCH METOD WYCHOWAWCZYCH W STOSUNKU DO DZIECI 

ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE NA TERENIE POWIATU 

ZGORZELECKIEGO NA LATA 2021 – 2027  

Celem Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie powiatu 

zgorzeleckiego na lata 2021 – 2027 jest określenie zadań i kierunków działań związanych 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, ograniczeniem skali przemocy oraz skutków 

stosowania przemocy w powiecie zgorzeleckim. Do szczegółowych celów programu należy: 

− zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy w zakresie kompetencji 

i umiejętności wychowawczych, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, rozwiązywania 

kryzysów, poprawy relacji interpersonalnych w rodzinach dotkniętych i zagrożonych 

przemocą domową,  

− edukacja rodziców/opiekunów w zakresie właściwych postaw rodzicielskich, metod 

i form wychowania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz konsekwencji 

stosowania przemocy wobec dzieci,  

− propagowanie pozytywnych postaw rodzicielskich i metod wychowawczych 

w społeczności lokalnej,  

− informowanie o możliwościach uzyskania wsparcia w sytuacjach kryzysowych przez 

instytucje i organizacje pozarządowe,  

− podwyższenie kompetencji i wiedzy służb pomocy społecznej oraz innych podmiotów 

a także synchronizowanie stosowanych procedur w powiecie,  

− ograniczenie skali przemocy i jej skutków w gronie rówieśniczym, ze szczególnym 

uwzględnieniem cyberprzemocy,  

− przełamywanie tematów tabu dot. przemocy oraz edukowanie społeczeństwa, a także 

− pobudzenie kreatywności pracowników oświaty oraz służb pomocy społecznej, NGO 

i innych realizatorów programu, doradztwo i wsparcie w stosowaniu różnorodnych 

i niestandardowych środków przekazu w celu dotarcia do adresatów programu, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

W roku raportowanym, głównymi realizatorami programu z terenu powiatu zgorzeleckiego 

były: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Sulikowie, Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, publiczne oraz niepubliczne jednostki 
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oświatowe, gminne oraz miejskie ośrodki pomocy społecznej, a także wybrane jednostki 

organizacyjne powiatu.  

W roku 2021 założenia programu realizowane były przez placówki poprzez podejmowanie 

różnego rodzaju działań m.in.  wsparcie edukacyjno – informacyjne, realizację projektów 

przeciwprzemocowych, realizację filmów profilaktycznych, udostępnianie ulotek i materiałów 

edukacyjnych, prowadzenie zebrań rodzicielskich, zespołów wychowawczych, udzielanie 

porad, wskazówek i konsultacji, doposażenie bibliotek i gabinetów w czasopisma i publikacje 

na temat profilaktyki przemocy, realizację różnego rodzaju projektów, koordynowanie 

funkcjonowania ucznia w szkole i w domu, kształtowanie postaw tolerancji wobec innych, 

poszerzanie wiedzy na temat pozytywnych stron wpływu imigrantów na życie społeczne, 

pogłębianie wiedzy o zagadnieniach dotyczących ludzkiej godności oraz praw przysługujących 

każdemu człowiekowi, kształtowanie postaw obywatelskich, rozpoznawanie przypadków 

łamania praw człowieka oraz praw dziecka, prowadzenie prelekcji dot. kształtowania 

prawidłowych nawyków i zachowań w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.  

Szczegółowy opis podjętych i zrealizowanych przez poszczególne jednostki działań zawarty 

i przedstawiony został Radzie Powiatu Zgorzeleckiego na sesji w dniu 28.04.2022 r. 

 

POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH 

PRZEMOC W RODZINIE NA LATA 2021 – 2027 

Powiatowy  program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 

2021 – 2027 powstał w odpowiedzi na zapisy Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie jako system działań skierowanych na przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie i dopełnienie różnych form administracyjno – prawnych podejmowanych wobec 

osób stosujących przemoc, z uwzględnieniem wytycznych do tworzenia modelowych 

programów korekcyjno – edukacyjnych. Podstawą programu jest założenie, że przemoc wobec 

najbliższych jest zachowaniem wyuczonym i kształtowanym społecznie. Program adresowany 

jest do osób, które stosują przemoc wobec osoby najbliższej lub wobec innej osoby 

pozostającej w stałym lub przemijającym stosunku zależności od osoby stosującej przemoc 

albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. 

Głównymi założeniami programu jest dostarczanie informacji, które pomogą uczestnikom 

zrozumieć istotę zjawiska przemocy, rozpoznawanie i zmiana systemu przekonań i postaw 

osobistych oraz zmiany behawioralno – poznawcze.  

 W celu realizacji programu, w roku raportowanym: 

− Powiat Zgorzelecki zawarł porozumienie z Powiatem Lubańskim w zakresie 

całodobowego, okresowego pobytu w Ośrodku Wsparcia (OW) matek z małoletnimi 

dziećmi lub innych osób sprawujących opiekę nad dziećmi, oraz  

w zakresie pomocy w formie schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (OIK),  

− w ramach działań korekcyjno – edukacyjnych przeprowadzono warsztaty dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie, w których udział wzięły 22 osoby,  

− w ramach działań edukacyjno – informacyjnych w sposób ciągły oferowana była pomoc 

dla ofiar przemocy oraz terapeutyczna dla ofiar, a także osób stosujących przemoc 

w rodzinie. 

Realizatorem programu korekcyjno – edukacyjnego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Zgorzelcu.  
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Szczegółowy opis podjętych i zrealizowanych działań zawarty i przedstawiony został Radzie 

Powiatu Zgorzeleckiego na sesji w dniu 28.04.2022 r. 

 

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁSNOSPRAWNYCH  

W POWIECIE ZGORZELECKIM NA LATA 2021-2027 

1. Realizacja zadań wynikająca z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. u. z 2020, poz. 1062): 

− uruchomiono w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu 

stanowisko z dostępem do usługi tłumacza on-line języka migowego, 

− zakupiono do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu pętlę 

indukcyjną stanowiskową ułatwiającą lepszą słyszalność dla osób starszych nie 

posiadających jeszcze aparatu słuchowego, 

− zamocowano na terenie budynków Starostwa taśmy ostrzegawcze do oznakowania 

kontrastowego schodów, klatki schodowej oraz drzwi szklanych ułatwiających 

osobom słabowidzącym lepsze poruszanie, 

− zamieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu 

informacje o zakresie działalności tekstu odczytywalnego w postaci nagrania oraz 

informacje o tekście łatwym do odczytania, 

− zamontowano na parterach obu budynków Starostwa dwie sztuki tyflomap, 

− przebudowano podjazd do budynku Starostwa nr 8, dostosowując wejście do 

obowiązujących przepisów, 

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu pozyskało środki w wysokości 

9 500,00 zł na stworzenie nowej strony internetowej oraz dostosowanie BIP 

jednostki do obowiązujących wymagań w zakresie dostępności, 

− zlikwidowano bariery architektoniczne pozyskując środki z Programu 

Wyrównywania Różnic Między Regionami III. Wsparcie uzyskały Gmina Zgorzelec, 

Gmina Węgliniec, Gmina Miejska Zawidów. 

2. Współfinansowano uczestnictwo 45 mieszkańców naszego powiatu, tj. osób  

z niepełnosprawnością w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Ze środków PFRON na 

działalność otrzymano kwotę 976 320,00 zł, środki własne powiatu to 108 480,00 zł.  

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu realizowało program „Aktywny 

Samorząd”, wspierając zakresem działania niniejszego programu łącznie 23 osoby na 

ogólną kwotę: 121 582,00 zł.  

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu wspierało w roku 2021 

niepełnosprawnych wychowanków pieczy zastępczej poprzez realizację projektu 

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  pn. „Siła pomocy” 

o wartości całkowitej 801 489,00 zł.  

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu objęło w roku 2021 szerokim 

wsparciem członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi 

z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Łączna kwota, którą 

przeznaczono na realizację zadania: 22 440,00 zł.  

6. Do dodatkowych działań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Zgorzelcu należało zwiększenie ilości działań zmierzających do wzmocnienia 

współpracy instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym organizacji 

pozarządowych oraz kierowanie wsparcia finansowego na podniesienie wykształcenia 

u osób z niepełnosprawnością.  
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7. Domy Pomocy Społecznej w Zgorzelcu: „Jutrzenka” i „Ostoja” oraz Dom Pomocy 

Społecznej „Jędrek” w Opolnie-Zdroju w trakcie całego raportowanego roku realizowały 

działania ukierunkowane na rzecz swoich podopiecznych, w tym również osób 

niepełnosprawnych. Do najbardziej istotnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego 

i fizycznego należało prowadzenie terapii zajęciowej, możliwość skorzystania 

z fizjoterapii, wspieranie w procesie leczenia i rehabilitacji, umożliwienie korzystania ze 

świadczeń leczniczych oraz rehabilitacja mieszkańców. 

8. Kluczowym podmiotem wspierającym osoby niepełnosprawne na terenie powiatu są 

Warsztaty Terapii Zajęciowej, które jak już było wspomniane w przedmiotowym 

dokumencie, finansowane są ze środków PFRON oraz Powiatu Zgorzeleckiego. 

Uczestnicy wsparcia mieli okazję uczestniczyć cyklicznie w warsztatach, pomocy 

fizjoterapeutycznej oraz rehabilitacyjno-terapeutycznej.  

9. Założenia Programu realizowane były również przez Gminę Wiejską Zgorzelec, 

Komendę Powiatową Policji w Zgorzelcu, Gminę Bogatynia, przedszkola niepubliczne 

i publiczne, szkoły podstawowe publiczne oraz niepubliczne ponadpodstawowe, 

Powiatowe Ośrodki Wsparcia zlokalizowane w Zgorzelcu oraz w Opolnie-Zdroju, 

Komendy Straży Pożarnych oraz Miejsko-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 

zlokalizowane na terenie powiatu. Do niezwykle ważnych podmiotów należy również 

powiatowa jednostka organizacyjna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, tj. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu. 

  

Szczegółowy opis działań podejmowanych w ramach przyjętego „Powiatowego Programu 

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Zgorzeleckim” został przedstawiony na 

sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego w dniu 28.04.2022 r.  

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE 

ZGORZELECKIM NA LATA 2021 - 2027 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest nierozerwalnie powiązana w swej treści 

i założeniach ze Strategią Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Oba dokumenty 

kluczowe w obszarze pomocy społecznej skupiają się na zintensyfikowaniu działań wielu 

jednostek organizacyjnych wchodzących w skład struktury Powiatu Zgorzeleckiego oraz 

organów i jednostek gmin. W realizację podejmowanych działań w omawianym obszarze 

zaangażowane są również organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu. To przy ich 

pomocy realizowane są kluczowe zadania określone w art. 4 ustawy o samorządzie 

powiatowym.  W roku 2021, 18 organizacji otrzymało wsparcie na realizację zadań. Obszar 

pomocy społecznej jest nierozerwalnie powiązany z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 

19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w wyniku 

realizacji których, podejmowane były liczne inicjatywy likwidujące szerokie spectrum barier 

w budynku Starostwa i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. Całość 

podejmowanych inicjatyw w przedmiotowym zakresie, określona została w harmonogramie 

i opublikowana na stronie BIP Starostwa. Zadania będą sukcesywnie realizowane zgodnie 

z przyjętym planem.  

Niezależnie od powyższego, rok 2021 był rokiem intensywnych działań podejmowanych 

poprzez inicjatywny w obszarze dodatkowych programów i projektów w tym: „Aktywny 

Samorząd”, „Opieka Wytchnieniowa”, „Siła Pomocy”, „Dzień rodzicielstwa zastępczego”, 

„Grunt to wiedza - kształcenie rodzin zastępczych” oraz „Bawię się i uczę”, itp.  
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W roku 2021 przeprowadzono dwie edycje szkoleń kandydatów na opiekunów zastępczych, 

monitorowano działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka 

oraz sytuację dzieci przebywających w pieczy. W szkołach organizowano dodatkowe zajęcia 

dla dzieci i młodzieży oraz akcje charytatywne z udziałem młodzieży.  

Szczegółowy harmonogram działań podejmowanych w ramach niniejszego programu został 

określony w sprawozdaniu przedłożonym Radzie Powiatu Zgorzeleckiego na sesji w dniu 

28.04.2022 r.  

 

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ REALIZACJI 

ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWACH W ZAKRESIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2021-2024 PN. „BEZPIECZNY POWIAT 

ZGORZELECKI”  

W 2021 roku z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej pod przewodnictwem 

Starosty Zgorzeleckiego powstał Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz 

realizacji zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli na lata 2021-2024. W pracach nad tworzeniem programu brały udział służby 

i inspekcje merytorycznie odpowiadające za przedmiotowy zakres a podstawowym jego celem 

jest poprawa efektywności działań dotyczących zapobiegania występującym zagrożeniom oraz 

wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu poprzez eliminację lub ograniczanie 

negatywnych zjawisk i tendencji w zakresie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 

przeciwdziałania patologiom społecznym. Podejmowane w wyniku realizacji programu 

działania, będą wymagały stałego monitorowania, oceny i korekty. Program ten obejmuje 

ocenę oraz opis podejmowanych działań prewencyjnych, profilaktycznych oraz edukacyjnych 

w celu osiągnięcia celu głównego, tj. poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu, oraz 

wskazuje uczestników, będących realizatorami  w/w programu. Stworzenie tego dokumentu 

jest spełnieniem zapisów art. 12 ust. 9b ustawy  o samorządzie powiatowym. Przedmiotowy 

dokument został przyjęty przez Radę Powiatu Zgorzeleckiego uchwałą nr XXXVIII/245/2021 

na sesji w dniu 30.09.2021 r. Kompleksowa ocena efektów, będących wynikiem realizacji 

programu nastąpi w marcu 2024 r., do tego czasu:  

− uczestnicy programu, na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, będą 

składać wg swoich kompetencji informacje o realizowanych zadaniach,  

− członkowie komisji będą dokonywać oceny poszczególnych działań i w zależności od 

osiągniętych efektów proponować ich modyfikację,  

− uczestnicy programu, w ramach realizowanych zadań własnych będą podawać 

informacje dotyczące bezpiecznych zachowań w środkach masowego przekazu,  

w tym na swoich stronach internetowych.  

 

Jednocześnie Starosta Zgorzelecki, raz w roku podczas składania - na sesji Rady Powiatu 

Zgorzeleckiego - rocznej informacji z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, będzie 

przedkładał informację o realizowanym programie „Bezpieczny Powiat Zgorzelecki”. 

 
 
 
 



str. 146 

 
 

CZEŚĆ IV – REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU 

I UCHWAŁ ZARZĄDU 

 

L.p. Nr uchwały Data W sprawie Stan 
realizacji* 

1. XXXI/202/2021 01.04.2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
w Powiecie Zgorzeleckim na lata 2021-2027.  

WTR 

2. XXXI/203/2021 01.04.2021 w sprawie przyjęcia „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w 
Powiecie Zgorzeleckim na lata 2021-2027”. 

WTR  

3. XXXI/204/2021 01.04.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr LV/330/2006 
Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 
sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia 
Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób  
z Zaburzeniami Psychicznymi w Zgorzelcu.            

Z 

4. XXXI/205/2021 01.04.2021 w sprawie podziału środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi 
zgorzeleckiemu na poszczególne zadania 
z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych. 

Z 

5. XXXI/206/2021 01.04.2021 w sprawie podwyższenia wysokości 
świadczeń pieniężnych dla rodzin 
zastępczych zawodowych, prowadzących 
rodzinne domy dziecka oraz rodzin 
pomocowych.  

Z 

6. XXXI/207/2021 01.04.2021 w sprawie ustalenia na 2021 rok planu 
dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach, których organem 
prowadzącym jest powiat zgorzelecki                 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez uczelnie, a także 
specjalności i formy kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznane.  

Z 

7. XXXI/208/2021 01.04.2021 w sprawie zmiany uchwały nr 
XLIII/276/2018 Rady Powiatu 
Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla szkół i placówek prowadzonych 
na terenie Powiatu Zgorzeleckiego  przez 

Z 
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podmioty inne niż jednostki samorządu 
terytorialnego oraz trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania. 

8. XXXI/209/2021 01.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 
do 3 lat, lokalu użytkowego stanowiącego 
własność Powiatu Zgorzeleckiego 
zlokalizowanego w Zgorzelcu przy ul. 
Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8.  

Z 

9. XXXI/210/2021 01.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 
do 2 lat, lokalu użytkowego stanowiącego 
własność Powiatu Zgorzeleckiego 
położonego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów 
II Armii Wojska Polskiego 8. 

Z 

10. XXXI/211/2021 01.04.2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/200/2020 
Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 
grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Zgorzeleckiego na lata 2021-2032. 

Z 

11. XXXI/212/2021 01.04.2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu 
zgorzeleckiego na 2021 rok. 

Z 

12. XXXI/213/2021 01.04.2021 w sprawie przyjęcia stanowiska                             
o wyrażeniu poparcia dla działań 
podejmowanych w celu zapewnienia 
dalszego stabilnego funkcjonowania Kopalni 
Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni oraz 
wsparcia samorządów Zagłębia 
Turoszowskiego ubiegających się o środki 
finansowe w ramach Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji.   

Z 

13. XXXII/214/2021 14.05.2021 w sprawie delegowania radnych Rady 
Powiatu Zgorzeleckiego do Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. 

Z 

14. XXXII/215/2021 14.05.2021 w sprawie powierzenia Gminie Węgliniec 
zadania powiatu z zakresu bieżącego 
utrzymania drogi powiatowej nr 2403D                   
– ul. Piłsudskiego w Węglińcu.  

Z 

15. XXXII/216/2021 14.05.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy na czas 
oznaczony do 3 lat, części nieruchomości 

Z 
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gruntowej stanowiącej własność Powiatu 
Zgorzeleckiego, położonej w Sieniawce. 

16. XXXII/217/2021 14.05.2021 w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”. 

Z 

17. XXXII/218/2021 14.05.2021 w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”. 

Z 

18. XXXII/219/2021 14.05.2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/200/2020 
Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 
grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Zgorzeleckiego na lata 2021-2032. 

Z 

19. XXXII/220/2021 14.05.2021 w sprawie zmiany w budżecie powiatu 
zgorzeleckiego na 2021 rok.  

Z 

20. XXXII/221/2021 14.05.2021 w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/2019 
Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 
lutego 2019 r. w sprawie wieloletniego 
programu współpracy Powiatu 
Zgorzeleckiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi uprawnionymi 
podmiotami na lata 2019 -2023. 

WTR 

21. XXXIII/222/2021 25.05.2021 

 

w sprawie wyrażenia stanowczego 
sprzeciwu wobec postanowienia Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie 
zaprzestania wydobycia węgla brunatnego 
w Kopalni Turów. 

Z 

22. XXXIV/223/2021 15.06.2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/200/2020 
Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 
grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Zgorzeleckiego na lata 2021-2032. 

Z 

 

23. XXXIV/224/2021 15.06.2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu 
zgorzeleckiego na 2021 rok.  

Z 

24. XXXV/225/2021 30.06.2021 

 

 

w sprawie zawarcia porozumienia                             
z Wojewodą Dolnośląskim dotyczącego 
przyjęcia niektórych zadań z zakresu 
administracji rządowej związanych                      
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 
w 2021 r. 

Z 
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25. XXXV/226/2021 30.06.2021 w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
zgorzeleckiego.  

Z 

26. XXXV/227/2021 30.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na przelew 
wierzytelności przez Wielospecjalistyczny 
Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. 

Z 

27. XXXV/228/2021 30.06.2021 w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”.  

Z 

28. XXXV/229/2021 30.06.2021 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 
Zgorzeleckiego wotum zaufania. 

Z 

29. XXXV/230/2021 30.06.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania                           
z wykonania budżetu Powiatu 
Zgorzeleckiego  za rok 2020.   

Z 

30. XXXV/231/2021 30.06.2021 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu powiatu za 2020 rok. 

Z 

31. XXXVI/232/2021 29.07.2021 w sprawie dokonania oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 
podstawie raportu sporządzonego przez 
Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala – 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Zgorzelcu.   

Z 

32. XXXVI/233/2021 29.07.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego 
Wielospecjalistycznego Szpitala – 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Zgorzelcu.   

Z 

33. XXXVI/234/2021 29.07.2021 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 
XXXI/205/2021 Rady Powiatu 
Zgorzeleckiego z dnia 1 kwietnia 2021 r.  
w sprawie podziału środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi 
zgorzeleckiemu na poszczególne zadania 
z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych. 

Z 

34. XXXVI/235/2021 29.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy na czas 
oznaczony do 3 lat, części nieruchomości 

Z 
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gruntowej stanowiącej własność Powiatu 
Zgorzeleckiego, położonej w Sieniawce. 

35. XXXVI/236/2021 29.07.2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/200/2020 
Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 
grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Zgorzeleckiego na lata 2021 – 2032.   

Z 

36. XXXVI/237/2021 29.07.2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu 
zgorzeleckiego na 2021 rok. 

Z 

37. XXXVII/238/2021 30.08.2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/200/2020 
Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 
grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Zgorzeleckiego na lata 2021 – 2032.   

Z 

38. XXXVII/239/2021 30.08.2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu 
zgorzeleckiego na 2021 rok. 

Z 

39. XXXVII/240/2021 30.08.2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów  
i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego.    

Z 

40. XXXVII/241/2021 30.08.2021 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 
XXXI/205/2021 Rady Powiatu 
Zgorzeleckiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. 
w sprawie podziału środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi 
zgorzeleckiemu na poszczególne zadania 
z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych. 

Z 

51. XXXVIII/242/2021 30.09.2021 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu 
Zgorzeleckiego. 

Z 

52. XXXVIII/243/2021 30.09.2021 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu 
Zgorzeleckiego. 

Z 

53. XXXVIII/244/2021 

 

30.09.2021 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXI/203/2021 Rady Powiatu 
Zgorzeleckiego z dnia 1 kwietnia 2021 r.  
w sprawie przyjęcia „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych  

WTR 
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w Powiecie Zgorzeleckim na lata 2021 – 
2027”.  

54. XXXVIII/245/2021 30.09.2021 w sprawie przyjęcia powiatowego programu 
zapobiegania przestępczości oraz realizacji 
zadań określonych w ustawach w zakresie 
porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli na lata 2021 – 2024 pn.: 
„Bezpieczny Powiat Zgorzelecki”. 

WTR 

55. XXXVIII/246/2021 30.09.2021 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 
XXXI/205/2021 Rady Powiatu 
Zgorzeleckiego z dnia 1 kwietnia 2021 r.  
w sprawie podziału środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi 
zgorzeleckiemu na poszczególne zadania 
z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych. 

Z 

56. XXXVIII/247/2021 30.09.2021 w sprawie pozbawienia kategorii drogi 
powiatowej części drogi powiatowej nr 
2403D – ul. Piłsudskiego w Węglińcu 
i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.  

Z 

57. XXXVIII/248/2021 30.09.2021 w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXV/226/2021 Rady Powiatu 
Zgorzeleckiego z dnia 30 czerwca 2021 r. 
w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
zgorzeleckiego.   

Z 

58. XXXVIII/249/2021 30.09.2021 w sprawie zmiany uchwały XXX/200/2020 
Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 
grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Zgorzeleckiego na lata 2021 – 2032. 

Z 

59. XXXVIII/250/2021 30.09.2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu 
zgorzeleckiego na 2021 rok.  

Z 

60. XXXVIII/251/2021 30.09.2021 w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”. 

Z 

61. XXXVIII/252/2021 30.09.2021 w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”. 

Z 

62. XXXVIII/253/2021 30.09.2021 w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”. 

Z 
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63. XXXVIII/254/2021 30.09.2021 w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”. 

Z 

64. XXXVIII/255/2021 30.09.2021 w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”. 

Z 

65. XXXVIII/256/2021 30.09.2021 w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”. 

Z 

66. XXXVIII/257/2021 30.09.2021 w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”. 

Z 

67. XXXVIII/258/2021 30.09.2021 w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”. 

Z 

68. XXXVIII/259/2021 30.09.2021 w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”. 

Z 

69. XXXVIII/260/2021 30.09.2021 w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”. 

Z 

70. XXXVIII/261/2021 30.09.2021 w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”. 

Z 

71. XXXVIII/262/2021 30.09.2021 w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”. 

Z 

72. XXXVIII/263/2021 30.09.2021 w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”. 

Z 

73. XXXVIII/264/2021 30.09.2021 w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”. 

Z 

74. XXXIX/265/2021 18.10.2021 w sprawie zmiany Statutu 
Wielospecjalistycznego Szpitala – 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Zgorzelcu. 

Z 

75. XL/266/2021 28.10.2021 w sprawie wysokości opłat za usuwanie 
pojazdu z drogi i jego przechowywanie na 
parkingu strzeżonym oraz wysokości 
kosztów w przypadku odstąpienia od 
usunięcia pojazdu, obowiązujących na 
terenie Powiatu Zgorzeleckiego w roku 
2022.  

WTR 

76. XL/267/2021 28.10.2021 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 
XXXI/205/2021 Rady Powiatu 
Zgorzeleckiego z dnia 1 kwietnia 2021 r.  

Z 



str. 153 

 
 

w sprawie podziału środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przyznanych powiatowi 
zgorzeleckiemu na poszczególne zadania 
z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych.  

77. XL/268/2021 28.10.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości pomiędzy Powiatem 
Zgorzeleckim a Gminą Zgorzelec. 

WTR 

78. XL/269/2021 

 

28.10.2021 

 

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do 
przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala 
– Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, za 2021 
i 2022 rok.  

Z 

79. XL/270/2021 28.10.2021 w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”.  

Z 

80. XL/271/2021 28.10.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 
2021-2032.   

Z 

81. XL/272/2021 28.10.2021 w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Zgorzeleckiego na 2021 rok.  

Z 

82. XLI/273/2021 30.11.2021  w sprawie ustalenia wysokości 
wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty 
Zgorzeleckiego. 

Z 

83. XLI/274/2021 30.11.2021 w sprawie rocznego programu współpracy 
Powiatu Zgorzeleckiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi uprawnionymi 
podmiotami w roku 2022. 

WTR 

84. XLI/275/2021 30.11.2021 w sprawie przekazania skargi według 
właściwości. 

Z 

85. XLII/276/2021 21.12.2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr III/30/2011 
Rady Powiatu Zgorzeleckiego 
z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie 
utworzenia wydzielonego rachunku 
dochodów w jednostkach oświatowych 
powiatu zgorzeleckiego, źródeł tych 
dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu 
i trybu sporządzania planu finansowego 
dochodów i wydatków nimi finansowanych, 

Z 
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dokonywania w nim zmian i ich 
zatwierdzania.   

86. XLII/277/2021 21.12.2021 w sprawie zmiany załącznika do uchwały  
nr XXXI/205/2021 Rady Powiatu 
Zgorzeleckiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. 
w sprawie podziału środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi 
Zgorzeleckiemu na poszczególne zadania 
z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych. 

Z 

87. XLII/278/2021 21.12.2021 w sprawie określenia szczegółowych 
warunków umorzenia w całości lub                           
w części łącznie z odsetkami, odroczenia 
terminu płatności, rozłożenia na raty lub 
odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej.   

WTR 

88. XLII/279/2021 21.12.2021 w sprawie przyjęcia 3-letniego Powiatowego 
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 
w Powiecie Zgorzeleckim na lata 2022-2024. 

WTR 

89. XLII/280/2021 21.12.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania                        
i dokonania rocznej oceny działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgorzelcu. 

Z 

90. XLII/281/2021 21.12.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi                              
na działalność Dyrektora 
Wielospecjalistycznego Szpitala – 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Zgorzelcu. 

Z 

91. XLII/282/2021 21.12.2021 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Powiatu Zgorzeleckiego na 2022 rok. 

WTR 

92. XLII/283/2021 21.12.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Zgorzeleckiego                     
na lata 2021-2032. 

Z 

93. XLII/284/2021 21.12.2021 w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Zgorzeleckiego na 2021 rok. 

Z 

94. XLII/285/2021 

 

21.12.2021 

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Powiatowi Zgorzeleckiemu 
lub jego jednostkom organizacyjnym, 
warunków dopuszczalności pomocy 
publicznej w przypadkach,  w których ulga 

WTR 
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stanowić będzie pomoc publiczną oraz 
wskazania organów lub osób uprawnionych   
do udzielania ulg.                   

Z* – zrealizowano, WTR* – w trakcie realizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


