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Wprowadzenie  
 

Na podstawie art. 30a ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz.U.2019.511) Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu „Raport o stanie 

powiatu”.  

Raport jest przedstawiony Radzie Powiatu do dnia 31 maja, i zawiera podsumowanie 

działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego. 

 

Raport podlega rozpatrzeniu podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała                        

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.  

Zgodnie z powyższym przepisem mieszkańcy Powiatu Kamiennogórskiego posiadają 

uprawnienie do udziału w debacie nad raportem. Po zakończeniu debaty nad przedmiotowym 

dokumentem, Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Zarządu 

Powiatu.  

 

Raport o stanie Powiatu Kamiennogórskiego został przygotowany na podstawie 

informacji i materiałów przedstawionych przez wydziały Starosta Powiatowego w Kamiennej 

Górze, powiatowych jednostek organizacyjnych a także właściwych dla Powiatu służb, straży 

i spółek, których właścicielem jest powiat.  
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Rada Powiatu Kamiennogórskiego 

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów                 

o referendum powiatowym.  Jego członkowie wybierani są w wyborach bezpośrednich. 

Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.  

Skład osobowy Rady Powiatu Kamiennogórskiego - VI kadencja 

 

➢ Edyta Wyrostek - Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego 

➢ Mariusz Mućwicki - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego 

➢ Maria Bych  

➢ Jarosław Gęborys 

➢ Zofia Kolat  

➢ Bożena Kończak  

➢ Ireneusz Kordziński 

➢ Adam Krok  

➢ Zenon Król 

➢ Małgorzata Krzyszkowska 

➢ Urszula Machaj  

➢ Andrzej Mankiewicz 

➢ Andrzej Przybytek 

➢ Grzegorz Rozwadowski 

➢ Artur Sarzyński 

➢ Halina Włodarczyk 

➢ Damian Wójcik 

 

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy w szczególności: 

• stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu, 

• wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego, 

• powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego 

głównym księgowym budżetu powiatu, 

• stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań               

z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej 

• uchwalanie budżetu powiatu, 
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• rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały                     

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu, 

• rozpatrywanie raportu o stanie powiatu oraz podejmowanie uchwały w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla zarządu z tego tytułu, 

• tworzenia, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych oraz wyposażania 

ich w majątek. 

 

Wykaz Komisji Rady Powiatu: 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

1. Bych Maria - przewodnicząca 

2. Król Zenon 

3. Włodarczyk Halina  

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

1. Kończak Bożena - przewodnicząca 

2. Mankiewicz Andrzej 

3. Rozwadowski Grzegorz 

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU POWIATU 

1. Kolat Zofia - przewodnicząca 

2. Gęborys Jarosław 

3. Przybytek Andrzej 

4. Włodarczyk Halina 

5. Wójcik Damian 

 

KOMISJA EDUKACJI I SPORTU 

1. Krok Adam - przewodniczący 

2. Gęborys Jarosław 

3. Kolat Zofia 

4. Kordziński Ireneusz 

5. Król Zenon 

6. Krzyszkowska Małgorzata 

7. Machaj Urszula 

8. Przybytek Andrzej 

9. Sarzyński Artur 

 

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH 

1. Machaj Urszula - przewodnicząca 

2. Kończak Bożena 
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3. Kordziński Ireneusz 

4. Rozwadowski Grzegorz  

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

1. Mućwicki Mariusz - przewodniczący 

2. Bych Maria 

3. Krzyszkowska Małgorzata 

4. Wyrostek Edyta  

 

W 2020 roku odbyło się 10 posiedzeń - 9 planowanych wynikających z przyjętego 

planu pracy i jedna sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek Zarząd Powiatu 

Kamiennogórskiego wynikająca z konieczności podjęcia Uchwały Rady Powiatu 

Kamiennogórskiego w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie 

zezwolenia na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Technikum wchodzącym 

w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz 

zobowiązania się do podnoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju 2 posiedzenia w marcu i kwietniu 

zostały odwołane. Zrezygnowano również  z uroczystego wręczenia podczas sesji nagrody 

PRIMUS INTER PARES. Od sierpnia 2020 r. włączono możliwość uczestnictwa w sesjach              

w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. 

W tym okresie Rada Powiatu podjęła 35 uchwał. W trakcie realizacji porządku obrad 

wprowadzono 6 uchwał.  

Rodzaje uchwał i ich ilość:  

➢ opieka społeczna, wspieranie osób niepełnosprawnych –  4 uchwały, 

➢ promocja i ochrona zdrowia – 4 uchwały,  

➢ edukacja, oświata – 4 uchwały,  

➢ budżetowe i okołobudżetowe – 9 uchwał, 

➢ porządkowe i organizacyjne – 3 uchwały, 

➢ drogowe – 4 uchwały, 

➢ inne (w tym dot. skarg i petycji) – 7 uchwał. 

 

Spis uchwał podjętych przez Radę Powiatu w 2020 r. 

➢ Uchwała Nr XVI/62/2020 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Kamiennogórskiego na 

2020 rok  

 

➢ Uchwała Nr XVI/63/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu 

Kamiennogórskiego na 2020 rok 

https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6113
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6113
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6114
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6114
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➢ Uchwała Nr XVI/64/2020 w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady 

Rynku Pracy w Kamiennej Górze 

 

➢ Uchwała Nr XVII/65/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/166/2013 Rady Powiatu 

Kamiennogórskiego z dnia 26 marca 2013 roku, zmienionej Uchwałą Nr VIII/36/2015 Rady 

Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie podniesienia wysokości 

świadczeń pieniężnych przysługujących rodzinnym domom dziecka prowadzonym na zlecenie 

Powiatu Kamiennogórskiego  

➢ Uchwała Nr XVII/66/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/126/2017 Rady Powiatu 

Kamiennogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie podniesienia wysokości 

wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych na terenie Powiatu Kamiennogórskiego  

 

➢ Uchwała Nr XVIII/67/2020 w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej  

o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Technikum 

wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz 

zobowiązania się do podnoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego  

 

➢ Uchwała Nr XIX/68/2020 w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według 

algorytmu w 2020 roku Powiatowi Kamiennogórskiemu 

 

➢ Uchwała Nr XIX/69/2020 w sprawie dokonania zmiany planowanych dochodów i wydatków oraz 

zwiększenia przychodów budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 rok 

 

➢ Uchwała Nr XIX/70/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej niewprowadzenia tzw. Strefy 

ciszy na terenie zbiornika wodnego Bukówka 

 

➢ Uchwała Nr XX/71/2020 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego wotum 

zaufania 

 

➢ Uchwała Nr XX/72/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania 

budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2019 rok 

 

➢ Uchwała Nr XX/73/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Kamiennogórskiego            z tytułu wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2019 rok 

 

➢ Uchwała Nr XX/74/2020 w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim o nazwie 

AMBASADOR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ 

 

➢ Uchwała Nr XX/75/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/69/2020 Rady Powiatu 

Kamiennogórskiego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmiany planowanych dochodów 

i wydatków oraz zwiększenia przychodów budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 rok  

➢ Uchwała Nr XX/76/2020 w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług              

w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6115
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6115
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6159
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6159
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6159
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6159
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6159
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6160
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6160
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6160
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6186
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6186
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6186
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6186
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6231
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6231
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6231
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6232
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6232
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6233
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6233
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6274
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6274
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6275
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6275
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6276
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6276
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6277
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6277
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6277
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6278
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6278
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6278
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6280
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6280
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➢ Uchwała Nr XXI/77/2020 w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych 

składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania 

 

➢ Uchwała Nr XXI/78/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kamiennogórski dla 

operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

➢ Uchwała Nr XXI/79/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

kamiennogórskiego na 2020 rok  

 

➢ Uchwała Nr XXII/80/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/77/2020 Rady Powiatu 

Kamiennogórskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość 

dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich 

przyznawania  

 

➢ Uchwała Nr XXII/81/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektorów szkół  

i placówek oświatowych podległych powiatowi kamiennogórskiemu 

 

➢ Uchwała Nr XXII/82/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Lubawka 

 

 

➢ Uchwala Nr XXIII/83/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego Nr 

XIII/51/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych w roku 2020 na terenie powiatu kamiennogórskiego  i harmonogramu dyżurów 

w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy  

 

➢ Uchwała Nr XXIII/84/2020 w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do 

Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kamiennogórskiej 

 

➢ Uchwała Nr XXIII/85/2020 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy  

z radnym powiatu kamiennogórskiego 

 

➢ Uchwała Nr XXIV/86/2020 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu 

Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku" 

 

➢ Uchwała Nr XXIV/87/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

kamiennogórskiego na 2020 rok 

 

➢ Uchwała Nr XXIV/88/2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie powiatu kamiennogórskiego i harmonogramu dyżurów w porze nocnej, niedziele, 

święta i inne dni wolne od pracy  

 

➢ Uchwała Nr XXIV/89/2020 w sprawie stypendium dla studentów medycyny kształcących się                   

w szkole wyższej na kierunku lekarskim 

➢ Uchwała Nr XXV/90/2020 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu 

kamiennogórskiego 

https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6336
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6336
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6337
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6337
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6337
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6339
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6339
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6385
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6385
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6385
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6385
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6386
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6386
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6387
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6422
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6422
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6422
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6422
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6423
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6423
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6424
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6424
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6448
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6448
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6449
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6449
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6450
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6450
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6450
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6451
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6451
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6505
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6505
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➢ Uchwała Nr XXV/91/2020 w sprawie budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2021 rok 

 

➢ Uchwała Nr XXV/92/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

kamiennogórskiego na 2020 rok  

 

➢ Uchwała Nr XXV/93/2020 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2020  

 

➢ Uchwała Nr XXV/94/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2021 za 

usunięcie pojazdów z dróg powiatu kamiennogórskiego i przechowywania ich na parkingu 

strzeżonym 

 

➢ Uchwała Nr XXV/95/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego Nr 

XIX/68/2020 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających 

według algorytmu w 2020 roku Powiatowi Kamiennogórskiemu 

 

➢ Uchwała Nr XXV/96/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego Nr 

XXIV/89/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie stypendium dla studentów medycyny 

kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim 

 

 

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego  
 

W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta 

i trzech radnych jako członkowie. 

Skład osobowy zarządu powiatu:  

➢ Jarosław Gęborys - Starosta  

➢ Małgorzata Krzyszkowska - Wicestarosta  

➢ Adam Krok  

➢ Andrzej Przybytek  

➢ Damian Wójcik 

Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami 

prawa. 

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów uchwał rady, 
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2) wykonywanie uchwał rady, 

3) gospodarowanie mieniem powiatu, 

4) wykonywanie budżetu powiatu, 

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. 

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek 

organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy. 

W 2020 r., Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego odbył 39 posiedzeń, podczas których podjął 

74 uchwały. 

Spis uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego w 2020r. 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 85/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji              

w 2020 roku 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 86/2020 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka 

Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kamiennej Górze.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 87/2020 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu 

powiatu na 2020 rok  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 88/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu 

Kamiennogórskiego 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 89/2020 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 r.                                      

w jednostkach organizacyjnych powiatu kamiennogórskiego oraz innych podmiotach 

wykonujących na podstawie odrębnych przepisów zadania Powiatu  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 90/2020 w sprawie upoważnienia osób do reprezentowania 

Powiatu Kamiennogórskiego i podejmowania uchwał na zebraniach wspólnoty 

mieszkaniowej  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 91/2020 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu 

Powiatu Kamiennogórskiego do składu komisji inwentaryzacyjnej. 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 92/2020 w sprawie upoważnienia do podejmowania czynności 

(decyzji) w zakresie realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie kamiennogórskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej I Rynek Pracy otwarty dla wszystkich 

Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 

– projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 93/2020 w sprawie upoważnienia do podejmowania czynności 

(decyzji) w zakresie realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie kamiennogórskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej I Rynek Pracy otwarty dla wszystkich 

Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 

– projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  
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➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 94/2020 w sprawie upoważnienia do podejmowania czynności 

(decyzji) w zakresie realizacji projektu pt. „Poprawa szans na zatrudnienie osób 

bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie 

kamiennogórskim (VI)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy Działania 8.1 Projekty 

powiatowych urzędów pracy. 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 95/2020 w sprawie upoważnienia do podejmowania czynności 

(decyzji) w zakresie realizacji projektu pt. „Poprawa szans na zatrudnienie osób 

bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie 

kamiennogórskim (VI)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy Działania 8.1 Projekty 

powiatowych urzędów pracy. 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 96/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                            

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 97/2020 w sprawie ogłoszenia II ustnego nieograniczonego 

przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu 

Kamiennogórskiego położonego w Kamiennej Górze przy ul. gen. Józefa Hallera 7. 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 98/2020 w sprawie określenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. oraz ustalenia wykazu specjalności 

kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2020 r.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 99/2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu 

opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych                            

w 2020 roku.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 100/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                              

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 101/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych w 2020 roku.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 102/2020 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdanie                         

z wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2019 rok.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 103/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                             

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 104/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                              

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 105/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                      

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 106/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze. 
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➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 107/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                      

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 108/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                      

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 109/2020 w sprawie ogłoszenia III ustnego nieograniczonego 

przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu 

Kamiennogórskiego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Gen. Józefa Hallera 7. 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 110/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                        

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 111/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej powiatu kamiennogórskiego. 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 112/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                       

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 113/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                      

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 114/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla 

nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 115/2020 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego             

w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 r.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 116/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                            

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 117/2020 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za I półrocze 2020 rok i informacji                               

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 118/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                    

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 119/2020 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu 

Powiatu Kamiennogórskiego do składu komisji inwentaryzacyjnej 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 120/2020 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego                

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 121/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                                    

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r.  

https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6216
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6216
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6217
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6217
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6218
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6218
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6218
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6224
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6224
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6286
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6286
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6287
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6287
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6288
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6288
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6304
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6304
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6305
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6305
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6348
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6348
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6349
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6349
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6349
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6350
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6350
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6351
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6351
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6352
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6352
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6354
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6354


 

 
12 RAPORT O STANIE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO 2020  

 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 122/2020 dokonania zmian planowanych dochodów                           

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 123/2020 w sprawie wytycznych, zakresu i szczegółowości 

materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2021 rok. 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 124/2020 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.  
➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 125/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                                 

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 126/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia 

kategorii drogi powiatowej nr 2653 D w miejscowości Karpacz. 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 127/2020 w sprawie upoważnienia do podejmowania 

czynności (decyzji) w zakresie realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie kamiennogórskim (VI)” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej  I Rynek Pracy 

otwarty dla wszystkich Działania 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – 

projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 128/2020 w sprawie upoważnienia do podejmowania 

czynności (decyzji) w zakresie realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie kamiennogórskim (VI)” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej  I Rynek Pracy 

otwarty dla wszystkich Działania 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – 

projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 129/2020 w sprawie wyrażania opinii dotyczącej pozbawienia 

kategorii drogi powiatowej nr 2653 D w miejscowości Ścięgny, gmina Podgórzyn  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 130/2020 w sprawie zmiany w podziale środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej realizowanych w roku 2020 roku przez Powiat Kamiennogórski 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 131/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

"Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami 

pozarządowymi w 2021 roku". 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 132/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                             

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 133/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

powiatu kamiennogórskiego. 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 134/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                              

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r.  
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https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6402
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➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 135/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 136/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                              

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 137/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                          

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 138/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                              

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 139/2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu 

opiniowania złożonych ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji 

rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 r  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 140/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 133/2020 Zarządu 

Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 6 października 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 141/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów 

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 142/2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej 

Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2021 

rok.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 143/2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu 

kamiennogórskiego  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 144/2020 w sprawie zmiany w podziale środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej realizowanych w roku 2020 roku przez Powiat Kamiennogórski 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 145/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                              

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 146/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 147/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6403
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6403
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6403
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6403
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6452
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6452
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6453
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6453
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6454
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6454
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6455
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6455
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6455
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6455
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6456
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6456
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6456
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6459
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6459
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6460
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6460
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6460
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6461
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6461
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6461
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6462
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6462
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6462
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6463
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6463
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6464
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6464
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6464
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6464
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6465
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6465
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➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 148/2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dla 

rachunków dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19. 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 149/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                             

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 150/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                           

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 151/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                             

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 152/2020 w sprawie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

zaliczenia odcinka drogi nr 363 przebiegającej przez powiat jaworski do kategorii dróg 

powiatowych  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 153/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                              

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r.  

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 154/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                             

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r. 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 155/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 148/2020 z dnia 

26.11.2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących 

ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 156/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego 

Ośrodka Wsparcia-Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze na rok 2021 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 157/2020 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów                              

i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 r 

➢ Uchwała Zarządu Powiatu Nr 158/2020 w sprawie dokonania zmian wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2020 r.  

 

Realizacja programów i strategii 
 

Nazwa dokumentu Powiatowa Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 

Tryb i data przyjęcia  Uchwała Nr VII/30/2015 Rady Powiatu 

Kamiennogórskiego z dnia 28 kwietnia 2015 

r., w sprawie uchwalenia Powiatowej 

Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2015 –2020. 

https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6466
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6466
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6467
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6467
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6468
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6468
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6469
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6469
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6470
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6470
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6470
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6475
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6475
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6490
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6490
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6491
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6491
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6491
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6492
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6492
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6651
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6651
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6652
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6652
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Podstawowe założenia Zadaniem Strategii jest wytyczenie  

kierunków działań, które służyć mają 

rozwiązywaniu niekorzystnych zjawisk 

społecznych, będących przedmiotem 

diagnozy oraz inspirować podmioty  

działające w obszarze pomocy społecznej,  

edukacji, zatrudnienia i bezpieczeństwa 

obywateli. Ujęte w formę celów 

strategicznych, szczegółowych oraz 

kierunków działań kwestie, wyznaczają  

obszary, nad którymi skupia się powiatowa  

polityka społeczna. Wykaz zagadnień  

zmierzających do realizacji poszczególnych  

działań przedstawiono w układzie 

tabelarycznym, oddzielnie dla każdego 

obszaru problemowego. 

Stopień osiągnięcia zamierzonych celów 

strategicznych 

Mimo trwającej pandemii i obostrzeń, udało 

się zrealizować większość zadań i celów 

zawartych w strategii. Dzięki współpracy 

między jednostkami organizacyjnymi, 

powiatem oraz innymi podmiotami 

realizacja celów i zadań jest bardzo dobra               

i efektywna, mimo braku dodatkowych 

nakładów finansowych oraz ograniczeń 

związanych z pandemią dla jednostek 

organizacyjnych na realizacje strategii. 

Efektywność strategii – poniesionych 

nakładów do uzyskanych efektów. 

Zadania i cele strategiczne dla 

poszczególnych jednostek organizacyjnych 

wynikają bezpośrednio z zadań statutowych 

tych jednostek, dzięki temu zadania i cele, 

realizowane są przez odpowiednie jednostki, 

mające odpowiednie zaplecze i wyszkoloną 

kadrę a dzięki współdziałaniu jednostek, 

innych podmiotów oraz powiatu cele są 

realizowane w ramach własnych środków 

lub dofinansowań. Efektywność wysoka                 

w stosunku do 0 % nakładów. W związku              

z pandemią stopień osiągnięcia celów 

wynosił 70 %. 

Zasięg wprowadzonych zmian pod 

względem liczby osób, których dotyczy 

strategia 

Strategia obejmuje zasięgiem mieszkańców 

całego powiatu kamiennogórskiego. 
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Dopasowania wprowadzonych zmian do 

potrzeb grup docelowych mieszkańców 

powiatu. 

Na bieżąco cele i zadania strategiczne są 

dostosowane przez jednostki do 

zmieniających się potrzeb mieszkańców 

powiatu oraz poszczególnych grup 

docelowych. W związku z pandemią cele                  

i zadania były dostosowane do 

zmieniających się warunków, wszystkie 

działania były podyktowane ochroną 

zdrowia i życia mieszkańców.  

 

 

Nazwa dokumentu Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 

Mieszkańców Powiatu Kamiennogórskiego 

na lata 2018 - 2022 

Tryb i data przyjęcia  Uchwała Nr XLIII/144/2018 Rady Powiatu 

Kamiennogórskiego z dnia 29 maja 2018 r. 

W sprawie uchwalenia Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego Mieszkańców 

Powiatu Kamiennogórskiego na lata 2018-

2022 

Podstawowe założenia Program ma za zadanie podniesienie 

świadomości społecznej na temat zdrowia 

psychicznego, kształtowanie postaw 

prozdrowotnych u dzieci oraz kształtowanie 

pozytywnych postaw dla osób 

niepełnosprawnych i chorych psychicznie.  

Podstawowymi założeniami jest ochrona 

zdrowia psychicznego i zapobieganie 

zaburzeniom psychiczny, aktywizacja 

zawodowa osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz dążenie do zapewnienia 

osobom chorym psychicznie dostępu do 

specjalistycznej opieki   

Stopień osiągnięcia zamierzonych celów 

strategicznych 

Cele programu są jasno określone, każda 

jednostka organizacyjna powiatu spełnia 

swoją rolę, współpracując i działając na 

rzecz osób niepełnosprawnych i chorych 

psychicznie.  

Efektywność strategii – poniesionych 

nakładów do uzyskanych efektów. 

Mimo braku dodatkowych środków na 

realizacje programu, stopień realizacji 

można uznać za dobry. W związku                              

z pandemią konkurs plastyczny został 

przesunięty na rok 2021. Utworzony został 
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na podstawie programu przewodnik 

o dostępnych formach pomocy dla osób 

niepełnosprawnych oraz dla osób chorych 

psychicznie lub w stanach kryzysu 

psychicznego, który jest na bieżąco 

dostosowywany i aktualizowany, znalazły 

się w nim także istotne informacje dotyczące 

pandemii i telefonów zaufania dla osób 

znajdujących się w kryzysie w czasie 

pandemii. Zadania i cele strategiczne dla 

poszczególnych jednostek organizacyjnych 

wynikają bezpośrednio z zadań statutowych 

tych jednostek, dzięki temu zadania i cele, 

realizowane są przez odpowiednie jednostki, 

mające odpowiednie zaplecze i wyszkoloną 

kadrę a dzięki współdziałaniu jednostek                           

i innych podmiotów oraz powiatu cele są 

realizowane w ramach własnych środków 

lub dofinansowań. 

 

Zasięg wprowadzonych zmian pod 

względem liczby osób, których dotyczy 

strategia 

Program obejmuje zasięgiem mieszkańców 

całego powiatu kamiennogórskiego. 

Dopasowania wprowadzonych zmian do 

potrzeb grup docelowych mieszkańców 

powiatu. 

Na bieżąco cele i zadnia są dopasowywane 

do zmieniających się potrzeb społeczeństwa.  

 

Nazwa dokumentu Powiatowy Program Działań na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych w zakresie 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

w powiecie kamiennogórskim 

Tryb i data przyjęcia  Uchwała Nr XLV/207/2014 z dnia 25 marca 

2014 w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 

zawodowej i społecznej w powiecie 

kamiennogórskim.  

 



 

 
18 RAPORT O STANIE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO 2020  

 

Podstawowe założenia Poprawa jakości życia osób                                           

z niepełnosprawnościami z terenu powiatu 

kamiennogórskiego poprzez prowadzenie 

działań sprzyjających aktywizacji 

społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych, a tym samym 

przeciwdziałanie marginalizacji                                   

i wykluczeniu społecznemu tych osób.  

Stopień osiągnięcia zamierzonych celów 

strategicznych 

Stopień realizacji celów jest dobry, mimo 

braku dodatkowych środków na realizacje 

programu oraz obostrzeń pandemicznych. 

Cele i zadania wynikają bezpośrednio                   

z zadań statutowych jednostek, dzięki 

współpracy między jednostkami.                          

W związku z pandemią niektóre zadania 

zostały dostosowane do zmieniającej się 

sytuacji. 

Efektywność strategii – poniesionych 

nakładów do uzyskanych efektów. 

Powiatowe jednostki organizacyjne 

wykonują zadania w ramach swoich 

właściwości, dzięki temu zadania i cele, 

realizowane są przez odpowiednie 

jednostki, mające odpowiednie zaplecze                     

i wyszkoloną kadrę a dzięki współdziałaniu 

jednostek, innych podmiotów oraz powiatu 

cele są realizowane w ramach własnych 

środków lub dofinansowań. 

Zasięg wprowadzonych zmian pod 

względem liczby osób, których dotyczy 

strategia 

Program obejmuje zasięgiem wszystkich 

mieszkańców powiatu kamiennogórskiego.  

Dopasowania wprowadzonych zmian do 

potrzeb grup docelowych mieszkańców 

powiatu kamiennogórskiego. 

Zadania i cele są realizowane przez 

odpowiednie jednostki, mające 

odpowiednie zaplecze kadrowe. 
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Nazwa dokumentu Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu 

Kamiennogórskiego 

Tryb i data przyjęcia  Uchwala Nr XX/103/2012 w sprawie zmiany Uchwały 

Rady Powiatu Kamiennogórskiego nr XX/82/2000 

z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie przyjęcia projektu 

dokumentu Strategii Zrównoważonego Rozwoju 

Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 27.03.2012 

Podstawowe założenia Zadaniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu 

Kamiennogórskiego była diagnoza stanu powiatu, 

określenie jego słabych i mocnych stron, a w następnie 

sprecyzowanie misji i wizji powiatu. W dalszej 

kolejności wytyczone zostały cele szczegółowe, które 

powiat chce w pełni osiągnąć w zaplanowanym okresie 

dla rozwiązania określonego problemu i w ten sposób 

zbliżyć się do realizacji wizji rozwoju społeczno–

gospodarczego powiatu, realizowanego                                           

z poszanowaniem i wykorzystaniem dóbr przyrody, 

sprowadzonym do integracji ładów środowiskowego, 

społecznego, gospodarczego, przestrzennego                                   

i instytucjonalnego.  

Stopień osiągnięcia 

zamierzonych celów 

strategicznych 

Cele strategiczne wynikające ze Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Powiatu 

Kamiennogórskiego osiągane były sukcesywnie poprzez 

realizację celów szczegółowych. 

Efektywność strategii – 

poniesionych nakładów do 

uzyskanych efektów. 

Zadania i cele strategiczne określone w Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Powiatu 

Kamiennogórskiego wynikają bezpośrednio z zadań 

statutowych poszczególnych jednostek ją realizujących. 

Poniesione nakłady w związku z realizacją strategii były 

celowe, racjonalne oraz współmierne do uzyskanych 

efektów. 

Zasięg wprowadzonych zmian 

pod względem liczby osób, 

których dotyczy strategia 

Strategia obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców 

całego powiatu kamiennogórskiego. 

Dopasowania wprowadzonych 

zmian do potrzeb grup 

docelowych mieszkańców 

powiatu. 

Bardzo istotną kwestią w procesie tworzenia strategii 

zrównoważonego rozwoju było zasięgnięcie opinii 

lokalnych społeczności na temat kluczowych kwestii 

rozstrzyganych w trakcie formułowania tego programu 

rozwoju. 

Długofalowe planowanie rozwoju powiatu  wymagało 

udziału lokalnych liderów, grupy reprezentujących różne 

https://kamienna-gora.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=8592&bar_id=2133
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sektory (władze samorządowe, gospodarkę, oświatę, 

służbę zdrowia, ochronę środowiska itp.), którzy 

określili i przyjęli strategiczne kierunki rozwoju 

powiatu. 

Struktura Organizacyjna Starostwa Powiatowego  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 
 

1. Projekt pn. "Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim". 

Finansowanie: środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz środki budżetu państwa.  

Etap: realizacja 

Wartość projekt: 27 271,92 Euro 

Dofinansowanie z EFRR: 23 181,13 Euro (85%) 

Budżet państwa: 1 363,59 Euro (5%) 
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Wkład własny: 2 727,20 Euro (10%) 

Partnerzy projektu: Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Wiejska Kamienna Góra, 

Svazek obcí Východní Krkonoše. 

Projekt ma na celu poszerzenie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza oraz 

pogłębienie współpracy na rzecz rozwoju aktywnej turystyki transgranicznej i stworzenia 

wspólnego produktu turystycznego. 

Działania w ramach projektu: 

➢ zaprojektowanie i rewitalizacja tras wspinaczkowych w rejonach: Spękane Skały - 

rewitalizacja 12 tras, 6 nowych tras; Zadzierna - 12 nowych tras wspinaczkowych; 

Pustelnia - 4 nowe trasy wspinaczkowe, 

➢ montaż infrastruktury turystycznej w postaci tablic ze skałoplanami, drewnianych 

ławek i bezpiecznego miejsca na ognisko, 

➢ wydruk dwujęzycznej mapy turystycznej przedstawiającej rejony wspinaczkowe 

polsko-czeskiego pogranicza, 

➢ zakup wraz z instalacją i oznakowanie 2 stacji ładowania e-rowerów w Krzeszowie 

i Kamiennej Górze, 

➢ wyznaczenie trasy rowerowej łączącej atrakcje turystyczne polsko-czeskiego 

pogranicza. 

2. Projekt pn. „Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej”. 

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Etap: realizacja 

Wartość projektu: 33 000 zł 

Dofinansowanie: do 89 % 

Działania w ramach projektu: 

➢ przeprowadzenie kursu dla nauczycieli – wykonywanie zielników metodą 

fotograficzną (cyjanotypia), 

➢ plener fotograficzny połączony z warsztatami edukacyjnymi, 

➢ zorganizowanie wystawy fotograficznej połączonej z promocją publikacji, wydanie 

publikacji nt. fauny i flory Ziemi Kamiennogórskiej ( 3000 szt.), zawierający opis 

środowiska przyrodniczo-geograficzne Ziemi Kamiennogórskiej, formy ochrony 

przyrody na Ziemi Kamiennogórskiej, charakterystyka przyrodnicza 

najciekawszych zakątków Ziemi Kamiennogórskiej, opis wykonywania 

fotozielnika metodą cyjanotypii. 
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http://kamienna-gora.pl/attachments/2021/eko/ekowycieczki.pdf 

 

Wydział Inwestycji i Drogownictwa 
 

Zadania remontowo – inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku.  

1. Remont drogi powiatowej nr 3462D na odcinku Chełmsko Śląskie -Uniemyśl w km 

10+660-12+230 (1,570km)  

Wartość 874 887,55zł, 

Fundusz Dróg Samorządowych 656 165,66zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Remont drogi powiatowej nr 3474D w miejscowości Raszów – w km 0+000 do 

0+316 

Wartość 193 624,48zł, 

Fundusz Dróg Samorządowych 154 899,54zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kamienna-gora.pl/attachments/2021/eko/ekowycieczki.pdf
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3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3475D w km1+800 -2+704 – (na odcinku 

Lubawka do oczyszczalni - 904mb) 

Wartość 698 781,07zł, 

Fundusz Dróg Samorządowych 524 085,80zł 

Gmina Lubawka 100 000,00zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Remont drogi powiatowej nr 3479D w m. Uniemyśl. (boczna droga) – 1,150 km 

Wartość robót 610 250,36zł 

Urząd Marszałkowski WD 189 800,00zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2020 na terenie powiatu kamiennogórskiego rozpoczęły się intensywne prace 

związane z budową sieci światłowodów w ramach zadania: Budowa infrastruktury 

szerokopasmowej w ramach POPC pn. „Kamiennogórski Orange Światłowód”. Wydział 
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uzgadnia liczne lokalizacje światłowodów w pasie drogowym oraz wydaje zezwolenia na 

zajęcia pasa w celu wbudowania urządzeń . 

W związku z budową drogi S3 są zatwierdzane, uzgadniane i odbierane w terenie 

zmiany organizacji ruchu. 

Ponadto cały czas prowadzone są prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg (naprawy 

cząstkowe nawierzchni, koszenie poboczy, sprzątanie, ścinka poboczy, czyszczenie rowów, 

czyszczenie studzienek, montaż, wymiana oznakowania, wycinka krzaków itp.) 

 

 Wydział Zarządzania Kryzysowego 
 

Wydział Zarządzania Kryzysowego zlokalizowany jest w obiekcie Państwowej Straży 

Pożarnej przy ul Wałbrzyskiej 2c, tam też znajduje się Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, które jest w strukturze wydziału. Centrum wyposażone jest zgodnie                                     

z obowiązującymi przepisami w środki łączności przewodowej, radiowej, bazę komputerową      

z dostępem do sieci internetowej. Wydział ma do dyspozycji salę szkoleniową oraz  

pomieszczenie do pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dzięki tej 

lokalizacji możliwa jest ścisła współpraca z Państwową Strażą Pożarną w zakresie zarówno 

monitorowania zagrożeń jak i podejmowania działań ratowniczych oraz zapewnienie 

przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. W obiekcie znajduje się również 

magazyn przeciwpowodziowy i OC oraz pomieszczenia do tworzenia zaplecza logistycznego 

działań ratowniczych.  

Działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego mają na celu przygotowanie struktur 

i zasad organizacyjnych instytucji i zespołów odpowiedzialnych za funkcjonowanie powiatu                

w sytuacjach kryzysowych. Podejmowanie przedsięwzięć integrujących działalność organów 

administracji publicznej w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem współdziałania w zakresie monitorowania i powiadamiania  

o zagrożeniach, ostrzegania i alarmowania oraz szkolenia. 

Szczegółowe informacje odnośnie zagrożeń jakie wystąpiły na terenie powiatu w 2020 

roku przedstawiono w sprawozdaniach poszczególnych służb i inspekcji oraz w sprawozdaniu 

Starosty z pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Działając w oparciu o roczny Plan Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania 

kryzysowego oraz z zakresu szkoleń obronnych na 2020 rok, pracownicy wydziału mieli 

organizować i brać udział szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw 
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obronnych oraz obrony cywilnej. W związku z epidemią zadania te zostały odwołane. W 2020 

roku głównym tematem, który zdominował funkcjonowanie służb był wirus Covid -19, 

związane z nim działania. 

 

Działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z covid 19 

1.  W związku z zamknięciem w czasie pierwszej fali pandemii COVID-19 przejścia 

granicznego w Lubawce zajęto się: 

➢ organizacją dla służb mundurowych (Siły Zbrojne RP, Straż Graniczna, Służby 

Medyczne oraz PSP Kamienna Góra) zabezpieczenia logistycznego, całodziennego 

wyżywienia oraz warunków socjalno-bytowych, 

➢ zorganizowaniem miejsca kwarantanny zbiorowej (TPD Lubawka) dla 50 osób na 

polecenie Wojewody Dolnośląskiego, wraz zapewnieniem wyżywienia i opieki, 

➢ dla  w/w pkt została przygotowania dokumentacja poniesionych kosztów przez powiat 

i przesłana do DUW w celu ich pozyskania, 

➢ koszty te zostały już przez DUW zrefundowane:  utrzymanie  służb na przejściu 

granicznym - 8505 zł, utrzymanie osób w kwarantannie zbiorowej – 1375 zł .  zwrot 

kosztów ogrzewania w ośrodku TPD Lubawka podczas trwania  kwarantanny 

zbiorowej w wysokości 1700 zł.  

2. Wydział ZK zajmował się przywozem z Wrocławia (magazyny DUW) oraz  

rozdysponowaniem środków ochrony osobistej (maseczki, termometry, płyny dezynfekujące) 

przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego do szkół i przedszkoli z terenu powiatu oraz 

DPS w Szarocinie. 

3. W celu ochrony oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania  Powiatowego Centrum 

Zdrowia w Kamiennej Górze zorganizowano wsparcie żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady 

Obrony Terytorialnej. Przydzielono im miejsca noclegowe na terenie powiatu  oraz 

zabezpieczono transport i wyżywienie. 

4. Codziennie do dnia 23.11.2020 r. informowano w formie elektronicznej zainteresowane 

jednostki samorządowe o sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu po otrzymaniu 

informacji z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamiennej Górze. 

5. W 2020 roku nie odbyły się  zaplanowane ćwiczenia obronne oraz nie prowadzono szkoleń 

ze względu na pandemię. 
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Wydział Edukacji 
 

1. Rozpoczęcie realizacji projektu: „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia 

zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim” 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014-2020 

Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy – ZIT AW 

Okres realizacji: 01.09.2020 r. – 31.08.2022 r. 

Wartość projektu: 1 993 312,71 zł 

Dofinansowanie: 1 694 312,71 zł 

W ramach projektu: 

40 nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje na kursach:  

➢ prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych (40 osób), 

➢  planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (10 osób),  

➢  przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego 

żywienia (3 osoby), 

➢  prowadzenie obsługi biura (3 osoby), 

➢  tworzenie witryn internetowych (3 osoby), 

➢  programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D (1 osoba), 

➢  monitorowanie stolarki budowlanej (1 osoba); 

150 uczniów technikum i szkoły branżowej I stopnia  będzie brało udział w kursach:  

➢ monitorowanie stolarki okiennej (3 grupy po 10 osób),  

➢ projektowanie grafiki komputerowej (2 grupy po 10 osób),  

➢ programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D (2 grupy po 10 osób), 

➢ przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia 

(4 grupy po 10 osób),  

➢ tworzenie witryn internetowych (2 grupy po 10 osób), 

➢ prowadzenie obsługi biura (2 grupy po 10 osób); 

120 uczniów technikum i szkoły branżowej I stopnia odbędzie staż u pracodawców (150 

godz./os), uczniowie otrzymają stypendium stażowe w wysokości 2 070 zł/osobę, 

pracodawcom refundowane zostaną koszty na 1 ucznia: opiekun stażu (500 zł), ubezpieczenie 
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NW (50 zł), badania lekarskie (180,00 zł), odzież robocza (150,00 zł), szkolenie bhp (120 zł), 

zwrot kosztów dojazdu (200 zł), materiały zużywane podczas stażu (300,00 zł);doposażone 

zostaną pracownia: druku, ślusarska, aplikacji internetowych, lokalnych sieci komputerowych, 

komunikacji w języku obcym, gastronomiczna, żywienia i obsługi gości, na łączną kwotę 220 

736 zł. 

2. Projekt „Za Życiem” 

Projekt realizowany w latach 2017-2022 na realizację zadania z zakresu administracji 

rządowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ogólna wartość projektu 304 440 zł, na 2020 

rok przypada kwota 78 000 zł. W ramach projektu Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

udzielać będzie kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do lat 3, zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku 

i jego rodzinie oraz konsultację lekarzy różnych specjalności. 

3. Program „Szkolny Klub Sportowy” 

Od 21.01.2020 r. do 30.11.2020 realizowany był w szkołach Powiatu Kamiennogórskiego 

program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”, podlagający na 

organizowaniu dwa razy w tygodniu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów ZSZiO oraz 

ZSO (łącznie 7 grup). W ramach projektu finansowane jest wynagrodzenie nauczycieli 

prowadzących zajęcia. Powiat udostępniał sale sportowe oraz finansował ubezpieczenie 

uczestników zajęć. Ze względu na sytuację pandemiczną w Polsce część zajęć nie odbyła 

się. 

4. Projekt: „CODZIENNIE PEWNIEJSI SIEBIE” projekt partnerski z fundacją 

„Czemu nie!” i Gminą Wałbrzych 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Działanie10.2.4 

Okres realizacji projektu: marzec 2019 – grudzień 2020 (22  miesiące) 

Okres realizacji : 01.03.2018 – 31.12.2020 

Wartość projektu przypadająca na Powiat Kamiennogórski: 135 470 zł  

Wkład własny niefinansowy: 6 440,00 zł 

Dofinansowanie: 129 030,00 zł 

W ramach projektu: 
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➢ 22 nauczycieli odbyło szkolenie z:  obsługi programu MÓWik w terapii osób 

niemówiących, z Metody Ruchu Rozwijającego (MRR) Weroniki Sherborne poziom I, 

w przyszłym roku odbędzie się poziom II, oraz szkolenie  "Praca metodami stosowanej 

analizy zachowań z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: zaburzenia ze 

spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną" (48 780,00 zł), 

➢ prowadzone będą zajęcia dla dzieci: "Mówić z MÓWikiem", "Ruch rozwijający", 

"Codziennie pewniejsi siebie", oraz zajęcia "Wspomagamy integrację" (40 230,60 zł), 

➢ zakupiono sprzęt specjalistyczny dla szkoły do zajęć "Mówić z MÓWikiem", "Ruch 

Rozwijający", "Codziennie pewniejsi siebie" (46 460,00 zł). 

5. Projekt „Aktywna Tablica” 

Powiat Kamiennogórski otrzymał wsparcie dla trzech szkół dla których jest organem 

prowadzącym. Dotacja przeznaczona jest na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych                            

i narzędzi do terapii niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach. W ramach programu zakupiony 

zostanie sprzęt dla Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze oraz Technikum                        

i Szkoły Branżowej I Stopnia wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych 

i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. 

Łączna wartość zadania 52 500 zł (dotacja 42 000 zł.) 

6. Projekt „Zdalna szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego” 

W ramach projektu „Zdalna szkoła ” – pozyskano środki na zakup 29 laptopów wraz 

dostępem do internetu do szkół ponadpodstawowych dla których Powiat Kamiennogórski 

jest organem prowadzącym. 20 laptopów trafiło do Zespołu Szkół Zawodowych                            

i Ogólnokształcących a 9 do Liceum Ogólnokształcącego (proporcjonalnie do liczby 

uczniów). Sprzęt przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli nie posiadających 

komputerów o odpowiednich parametrach niezbędnych do prowadzenia zdalnego 

nauczania. Laptopy przekazane są uczniom i nauczycielom na podstawie umowy użyczenia. 

Łączna wartość projektu to 70 000 zł.  

7. Otrzymano dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup indywidualnego 

pakietu wyposażenia uczniów klasy mundurowej, biorących udział w Certyfikowanych 

Pionach Wojskowych Klas Mundurowych. Łączna wartość zadania 31 680 zł. Dotacja 

25 344 zł, wkład własny 6 336 zł. 
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8. Otrzymano dotację celową w wysokości 14 736,56 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej 

w Kamiennej Górze na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe. 

9. Na podstawie decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej w Technikum wchodzącym w skład 

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze utworzony został od 

1 września 2020 r. oddział przygotowania wojskowego. 

Organizacje pozarządowe  

W 2020 roku Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę 87 000 zł na wsparcie realizacji zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe. Zarząd po rozstrzygnięciu otwartego konkursu 

ofert postanowił przyznać dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych 22 organizacjom. 

21 umów z organizacjami zostało podpisanych, 1 organizacje zrezygnowała z podpisania 

umowy. Ze względu na sytuację pandemiczną podpisano 10 porozumień o rozwiązanie umowy 

dotacji.  

W 2020 roku Zarząd Powiatu udzielił 2 dotacje na realizację zadań publicznych na łączną kwotę 

9 000 zł. 

Wydział Architektury i Środowiska 
 

W 2020 roku do Wydziału Architektury i Środowiska Starostwa Powiatowego  

w Kamiennej Górze zostało złożonych 500 wniosków o wydanie pozwolenia na budowę. Staroście 

przedłożono 423 zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, w tym 

95 zgłoszeń z projektem budowlanym. Wydano 144 zaświadczenia o samodzielności lokali 

mieszkalnych. Zarejestrowano 448 dzienników budowy. 

W wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych organ architektoniczno-

budowlany wydał 544 decyzje, w tym 374 pozwolenia na budowę (lub decyzje zmieniające 

pozwolenie na budowę). 

Ochrona Środowiska 

 

➢ W 2020 roku do tut. Starostwa wpłynęły 134 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew i krzewów z terenów stanowiących własność gminy. W wyniku przeprowadzonych 

postępowań administracyjnych wydano 98 decyzji. 
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➢ Na terenie Powiatu Kamiennogórskiego działa 1 spółka wodna „Czarny Bocian”, nad którą 

Starosta Kamiennogórski sprawuje nadzór. Działaniem spółki objęta jest część gruntów 

położonych we wsi Jawiszów.  

➢ W 2020 roku wydano 78 kart wędkarskich i zarejestrowano 8 sztuk sprzętu pływającego do 

amatorskiego połowu ryb. 

➢ W 2020 przyjęto 11 zgłoszeń instalacji, których emisja nie wymaga pozwolenia. Zgłoszenia 

dotyczyły gównie instalacji emitujących pola elektromagnetyczne. 

➢ Na terenie Powiatu Kamiennogórskiego znajduje się 15 275 hektarów lasów. Starosta 

prowadzi nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, których 

powierzchnia wynosi 557 ha. Inwentaryzacją stanu lasu objętych jest 430 hektary gruntów 

leśnych.  W 2020 roku, w związku z prowadzonym nadzorem wydano 352 zaświadczenia 

oraz 18 decyzji określających obowiązki wykonania niezbędnych prac w lesie.   

➢ Starosta w 2020 r. wydzierżawiał 7 obwodów łowieckich polnych. Co roku dla 

wydzierżawionych obwodów naliczane są czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich. 

Czynsze przekazywane są właściwym jednostką samorządy terytorialnego 

i Nadleśnictwom. 

➢ W 2020 roku  przyjęto bez uwag 2 zgłoszenia robót geologicznych dotyczących ciepła 

Ziemi. Wydano 1 decyzję odmawiająca zatwierdzenia projektu robót geologicznych. 

➢ Ponadto rozpatrzono 1 wniosek dotyczący pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydano 3 

pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. wydano 6 decyzji zezwalających 

na zbieranie odpadów.  

Wydział Komunikacji  
 

Wydział Komunikacji w 2020 roku wydał;  

1. Decyzje o rejestracji pojazdu   - 4026 

2. Decyzje o wyrejestrowaniu pojazdu -   518 

3. Zawiadomienia o zbyciu pojazdu  - 2033 

4. Dowodów rejestracyjnych    - 4646 

5. Kart pojazdu     - 2871 

6. Praw jazdy     -   927  

7. Zatrzymane prawa jazdy   -   136  

8. Cofnięte uprawnienia    -     92 
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Ogółem w powiecie Kamiennogórskim na dzień 31.12.2020r. jest: 

- zarejestrwoanych pojazdów – 35 396 

- wydanych praw jazdy – 22 381 

 

Klienci są przyjmowani cały czas w wyznaczonych godzinach tak, aby nie tworzyć tłumów 

w zamkniętym pomieszczeniu holu. Średni czas oczekiwania na rejestracje pojazdu lub odbiór 

dowodu rejetracyjnego wynosi około 2 tygodni. Wydawanie praw jazdy jak i profilu kandydata 

kierowcy jest realizowany na bieżąco, również po uprzednio umówionej wizycie. 

Wszelkie inne sprawy, które nie wymagają osobistego kontaktu z urzędnikiem można załatwić 

przez: e PUAP, e-mail lub wrzucić do urny, która znajduje się przy wejściu do Wydziału 

Komunikacji. 

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  

 

➢ Wydział Gospodarki Nieruchomościami w/m w lipcu 2020 r. dokonał sprzedaży za cenę 

57 570 zł ostatniego lokalu mieszkalnego nr 5 będącego własnością Powiatu 

Kamiennogórskiego zlokalizowanego w budynku położonym przy ul. Gen. Józefa 

Hallera 7. 

➢ Z tytułu najmu, dzierżawy nieruchomości po odliczeniu kosztów, powiat uzyskał w 

2020 r. dochód w wysokości 75 000 zł.  

➢ Na bieżąco podejmowane są działania w celu uregulowania stanu prawnego dróg 

powiatowych, W 2020 r. uzyskano od Wojewody Dolnośląskiego decyzje 

potwierdzające własność do dróg powiatowych: 

-nr 3487D w miaście Kamienna Góra, u. Katowicka obręb 7, oznaczonej geodezyjnie 

jako działka nr 159 i 130 o łącznej pow. 0,5519 ha, 

-nr 2788D biegnącej przez wieś Nagórnik, gm. Marciszów, oznaczonej geodezyjnie 

jako działki nr 146/4 i 146/6 o łącznej pow. 0,5480 ha, 

-nr 2768D biegnącej przez wieś Ciechanowice, gm. Marciszów, oznaczonej 

geodezyjnie jako działki nr 556/4, 556/6, 212 o łącznej pow. 2,6400 ha.  
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w roku 2020 udzielił 320 porad prawnych 

z zakresu ochrony praw konsumentów oraz prowadził 78 postępowań w imieniu i na rzecz 

konsumentów. Dodatkowo pomagał konsumentom w sporządzaniu wniosków 

o przeprowadzenie mediacji przed Inspekcją Handlową, pism reklamacyjnych, różnego rodzaju 

oświadczeń oraz pism procesowych.  

Wydział Geodezji 
 

Z tytułu udostępniania zasobu wydział geodezji uzyskał kwotę 358 542 zł.  

W 2020 r. przyjęto i przygotowano 1126 zgłoszeń prac geodezyjnych. Wydano 1410 wypisów oraz 

wypisów i wyrysów 488. Przygotowano materiały do zasobu dla łącznej ilości 2480 wniosków.  

Wprowadzono 2472 zmian do operatu ewidencji gruntów. Dokonano 124 uzgodnień z tytułu 

ochrony gruntów rolnych i leśnych. Uzgodniono w ramach koordynacji usytuowana sieci uzbrojenia 

terenu 110 dokumentacji projektowych. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 
 

 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została utworzona na podstawie art. 38a pkt  

1 ustawy wymienionej wyżej, w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad 

powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań w zakresie porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli. 

 W dniu 5 grudnia 2018 r. Zarządzeniem nr 59/2018 została powołana Komisji                   

w składzie:  

1. Przewodniczący Komisji - Jarosław Gęborys -Starosta Kamiennogórski 

2.  Członkowie:  

➢ Mariusz Mućwicki - Radny Powiatu, 

➢ Damian Wójcik - Radny Powiatu, 

➢ Dariusz Kurzeja - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, 

➢ Krzysztof Tabas - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, 

➢ Anna Kaczyńska  - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze,  

➢ Małgorzata Krzyszkowska - Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego, 

➢ Cecylia Skulska - Naczelnik Wydziału Edukacji, 



 

 
33 RAPORT O STANIE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO 2020  

 

➢ Ryszard Klimsiak - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego,  

➢ Janusz Chodasewicz - Burmistrz Miasta Kamienna Góra, 

➢ Ewa Kocemba - Burmistrz Miasta Lubawka, 

➢ Patryk Straus - Wójt Gminy Kamienna Góra, 

➢ Wiesław Cepielik- Wójt Gminy Marciszów. 

 

Zgodnie z art. 38a pkt. 2 do zadań komisji należy: 

⎯ ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,  

➢ opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także 

jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,  

➢ przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości 

oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,  

➢ opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych 

powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego                               

i bezpieczeństwa obywateli,  

➢ opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli,  

➢ opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów                             

w sprawach związanych z wykonywaniem zadań w zakresie porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli, 

➢ opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione zagadnień 

dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

 

W roku 2020 odbyło się 1 posiedzenie komisji w dniu 25 czerwca 2020r .Na nim 

wysłuchano sprawozdań powiatowych służb inspekcji i straży dot. zagrożeń porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, z uwzględnieniem okresu 

wakacyjnego oraz planowanych działaniach prewencyjnych w tym obszarze.  

Do komisji wpłynął wniosek Wójta Gminy Kamienna Góra w sprawie konieczności 

oczyszczenia koryta rzeki Świdnik w miejscowości Szarocin. Wniosek przekazano Zarządowi 

Zlewni w Lwówku Śl. Administrator potoku Świdnik przyznał, iż zadanie czyszczenia koryta 
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jest niezbędne i zostanie ujęte w planie robót jako priorytetowe lecz zależne od możliwości 

pozyskania środków. 

W związku z rządowymi obostrzeniami dotyczącymi organizacji spotkań, unikania 

zbędnych kontaktów, nakazu pracy zdalnej nie odbyło się planowane na grudzień posiedzenie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Sprawozdania kierowników powiatowych służb inspekcji 

i straży dot. zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli zostały dostarczone 

do wydziału drogą elektroniczną. 

Kwalifikacja Wojskowa 

W 2020 roku przygotowywano się do zorganizowania pracy Powiatowej Komisji 

Lekarskiej (Kwalifikacja Wojskowa) w budynku Zespołu Szkół Zawodowych                                                

i Ogólnokształcących przy ul. Traugutta 2. Komisja miała się odbyć w dniach 15.04-28.04. 

Przed Powiatową Komisją Lekarską miało się stawić 230 osób rocznika podstawowego                        

z terenu powiatu. Kwalifikacja została przeniesiona na rok bieżący i obejmie dwa roczniki. 

 

System Wczesnego Ostrzegania 

W dniu 1 sierpnia, jak co roku, przeprowadzono trening mający na celu sprawdzenie 

funkcjonowania akustycznego systemu alarmowego, poprzez wyemitowanie treści alarmu oraz 

sprawdzono zgranie systemu ostrzegania i alarmowania na obszarze powiatu.  

 

Stan magazynu przeciwpowodziowego i OC 

 

Obecnie w magazynie zgromadzonych jest ponad 10 tyś worków, agregat 

prądotwórczy, maszt oświetleniowy, plandeki, łaty, śpiwory, karimaty, namiot oraz inny sprzęt 

logistyczny. Dla celów prowadzenia akacji przeciwpowodziowej mamy do dyspozycji sprzęt 

znajdujący się w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa tj. samochody dostawcze, ciągniki, 

koparkę itp. 

W magazynach urzędów miast i gmin zgromadzonych jest około 20 tyś worków, 7 zapór 

przenośnych napełnianych wodą o łącznej długości 75 m. Ponadto Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej posiada w swoim magazynie około 7,5 tyś worków oraz 

geowłókninę 315 m kw. do uszczelniania wałów przeciwpowodziowych. Podpisane są umowy 

na dostawę piasku dla potrzeb akcji ratowniczych . 
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Ochrona zabytków 

Udzielone dotacje w 2020 roku: 

➢ MKiDN Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych                                                               

w Miszkowicach - Miszkowice, kościół  pw. Wszystkich Świętych - ołtarz główny wraz 

z obrazem (XVIII w.): konserwacja - II etap 140 000,00 zł. 

➢ MKiDN Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rodziny w Chełmsku Śląskim 

Konserwacja techniczna i estetyczna oryginalnych dekoracji sztukatorskich                                    

i polichromii etap III 200 000,00 zł. 

➢ MKiDN Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie -

Krzeszów, kościół p.w. św. Józefa: kontynuacja konserwacji polichromii sklepiennych 

autorstwa M. Willmanna - etap V 348 960,00 zł. 

➢ MKiDN Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie - 

Krzeszów, kościół pw. Św. Józefa: prace remontowe dachu - naprawa więźby dachowej 

wraz z wymianą pokrycia - etap II 710 000,00 zł. 

➢ MKiDN Opactwo Sióstr Benedyktynek – Krzeszów remont dachu klasztoru - etap VII 

582 250,00 zł. 

➢ MKiDN Diecezji Legnickiej Krzeszów, opactwo cystersów - Pawilon na wodzie: prace 

konserwatorskie dwóch wielkoformatowych barokowych obrazów olejnych J.W. 

Neunhertza -210 000,00 zł. 

➢ Burmistrz Miasta Lubawka Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rodziny w Chełmsku 

Śląskim Konserwacja techniczna i estetyczna oryginalnych dekoracji sztukatorskich                 

i polichromii etap III 40 000,00 zł.  

➢ MKiDN Diecezji Legnickiej Krzeszów, gościnny dom Opata remont elewacji wraz                  

z konserwacją stolarki okiennej i drzwiowej  - 97 882,84 zł. 

 

System SiSMS 

Wydział Zarządzania Kryzysowego obsługuje system SiSMS. System ten umożliwia 

wysyłanie powiadomień i ostrzeżeń drogą smsową na telefon osób funkcyjnych 

zarejestrowanych w tym systemie. Informacje są przekazywane między innymi do wójtów, 

burmistrzów, Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, szefów powiatowych inspekcji 

i straży. Powiadomienia są wysyłane całodobowo po otrzymaniu komunikatu                                      

z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  
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Akredytacja Systemu Teleinformatycznego 

W 2020 r stworzono system teleinformatyczny do przetwarzania informacji niejawnych. 

Pracownicy wydziału zostali przeszkoleni przez ABW z zakresu administratorów i inspektorów 

bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dostosowano sprzęt teleinformatyczny do wymogów 

związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych. Powołano pełnomocnika ochrony 

informacji niejawnych.  

W wydziale na bieżąco aktualizowane są plany zarządzania kryzysowego, ochrony przed 

powodzią, plany związane z obroną cywilną. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze  

 

W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało Projekt pn. „Wsparcie 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego                     

ramach Działania nr 2.8 Rozwój Usług Społecznych w środowisku lokalnym w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wybieranego w trybie nadzwyczajnym na 

podstawie Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających 

realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku (Dz. 

U. z 2020 roku, poz. 694). W ramach Projektu wyposażono rodziny zastępcze, rodzinne domy 

dziecka i placówki opiekuńczo – wychowawcze w środki ochrony osobistej, sprzęt 

komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz sprzęt multimedialny do nauki zdalnej, 

zakupiono wyposażenie miejsca do kwarantanny/izolacji w placówce opiekuńczo -

wychowawczej. 

Z Programu skorzystały 34 podmioty pieczy zastępczej (wszystkie, które zgłosiły 

zapotrzebowanie): 20 rodzin spokrewnionych, 5 niezawodowych rodzin zastępczych, 

2 zawodowe rodziny zastępcze, 5 rodzinnych domów dziecka i 2 placówki opiekuńczo -

wychowawcze. 

W ramach Programu zakupiono 4.500 rękawiczek, 900 maseczek, 90 litrów płynu 

dezynfekującego, 29 laptopów wraz z oprogramowaniem, rzutnik multimedialny oraz pełne 

wyposażenie pokoju do kwarantanny/izolacji w placówce opiekuńczo – wychowawczej.                       

Z podmiotami pieczy zastępczej zawarto 30 umów o użyczenie sprzętu komputerowego 

i multimedialnego. Umowy zawarto na okres 5 lat z możliwością przedłużenia o kolejne lata.  
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W ramach programu Powiat Kamiennogórski otrzymał 102 650,00 zł, natomiast 

wydatkował 70 515,83 zł, realizując jednak w tej kwocie wszystkie zgłoszone potrzeby 

podmiotów pieczy zastępczej.   

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

 

Wiodącymi zadaniami realizowanymi przez organ nadzoru budowlanego w 2020 były m.in; 

➢ poprawa stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie powiatu 

kamiennogórskiego; 

➢ likwidacja zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

➢ przeciwdziałanie występowaniu zjawiska „samowoli budowlanej”. 

W 2020 roku organ nadzoru budowlanego w Kamiennej Górze przeprowadził ogółem                     

68 kontroli obiektów budowlanych i budów, a także wydał łącznie 80 rozstrzygnięć 

administracyjnych (decyzji i postanowień w tym 6 nakazów rozbiórki w trybie art. 67 ustawy 

Prawo budowlane). Przeprowadzone kontrole stanowiły kontrole związane z utrzymaniem 

stanu technicznego obiektów budowlanych oraz przestrzeganiem art. 62 ustawy Prawo 

budowlanego, realizacji budowy  i zgodności z pozwoleniem na budowę, oraz kontrole robót 

budowlanych bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę, bądź zgłoszenia. 

Z uwagi na panującą w roku 2020 trudną sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną                                            

z występowaniem na terenie całego kraju wirusa Sars-Cov-2 liczba kontroli została 

ograniczona. 

Ponadto wprowadzona z dniem 2 marca 2020 roku ustawa o szczególnych rozwiązaniach 

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

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Poz. 3784,567 i 568) 

umożliwiła Inwestorom budów objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

inwestycji złożenie jedynie zawiadomienia o zakończeniu budowy i przystąpienie do 

użytkowania bez obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej kontroli. 

W roku 2020 nałożono grzywny w drodze mandatu karnego o łącznej kwocie 850,00 zł,                        

i opłatę legalizacyjną w kwocie 300.000,00 zł. 

W roku 2020 w stosunku do obiektu nr 50 położonego w Pisarzowicach objętego 

postępowaniem administracyjnym o sygn. PINB 403/4/12 Powiatowy Inspektor Nadzoru 
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Budowlanego w Kamiennej Górze wydał postanowienie o zastosowaniu wykonania 

zastępczego w kwocie 182.040,00zł. 

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. 
 

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze sp. z o.o. świadczyło  usługi medyczne 

na sześciu oddziałach szpitalnych tj; chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, oddziale 

anestezjologii  i intensywnej terapii, pediatrycznym, ginekologiczno-położniczym oraz neonatologii. 

Szpital, oprócz opieki stacjonarnej dysponuje izbą przyjęć, ambulatoryjną opieką specjalistyczną, 

podstawową opieką zdrowotną, nocną i świąteczną opieką zdrowotną. PCZ wykonuje usługi                        

w zakresie pielęgniarki środowiskowej, położnej środowiskowej,  edukacji przedporodowej tzw. 

„szkołę rodzenia”  oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie:  

➢ poradni chirurgii ogólnej, 

➢ poradni ginekologiczno – położniczej, 

➢ poradni kardiologicznej, 

➢ poradni gastroenterologicznej, 

➢ pracowni kolonoskopii, 

➢ pracowni gastroskopii, 

➢ pracowni diagnostyki obrazowej (usg), 

➢ badań w poradni kardiologicznej.  

 

 W  2020 roku w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. udzieliło               

58 123 świadczeń medycznych, w tym 3 668 hospitalizacji oraz 54 455 porad ambulatoryjnych.             

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

udzielono 1 072 porad. 

 

Charakterystyka przyjętych pacjentów w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. 

Oddział Liczba leczonych Osobodni Średni czas pobytu 

chorego 

Chorób wewnętrznych 1 150 8 702 6,0 

Anestezjologii i IT 39 1 161 6,0 

Pediatryczny 325 1 210 3,5 

Neonatologiczny 344 1 203 3,1 

Ginekologiczno – położniczy 880 2 755 3,1 

Chirurgii ogólnej 930 4 799 4,2 

Izba przyjęć  6 461   



 

 
39 RAPORT O STANIE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO 2020  

 

Nocna i Świąteczna Opieka 

Medyczna 

1 072   

Razem 11 201 19 830 4,3 

 

Tabela urodzeń w latach 2004 - 2020 
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  

2016 

 

 

2017 

 

2018 

 

2019 2020 

Liczba 

urodzeń 

405 452 421 442 438 425 406 335 322 261 288 278 284 291 

 

260 290 348 

 

W roku 2020 urodziło się 348 noworodków. W stosunku do 2019 roku nastąpił wzrost o 58 

urodzeń.  

W poradniach specjalistycznych (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna) oraz pracowniach               

w 2020 roku udzielono łącznie 10 858 porad i wykonano 18 226 badań, w tym w: 
 

➢ poradni chirurgicznej -  4 613 porad, 

➢ poradni ginekologicznej - 2 937 porad, 

➢ poradni kardiologicznej - 2 414 porad, 

➢ poradni gastroenterologicznej -  894 porad, 

➢ endoskopia (kolonoskopia, gastroskopia)- 1 814 

➢ pracownia ultrasonograficzna (USG) - 1 813 

➢ badania w poradni kardiologicznej - 822 

➢ badania w pracowni diagnostyki obrazowej (RTG) - 13 777. 

 

W 2020 roku w przychodni POZ udzielono 17 022 porad lekarskich oraz wykonano 146 

wizyt pielęgniarskich i  670 wizyt pielęgniarki położnej. Ogółem w przychodni udzielono                    

w 2020 roku 28 952 porady oraz wykonano 18 226 badań w pracowni endoskopii, pracowni 

ultrasonograficznej (USG), badań w poradni kardiologicznej oraz badań w pracowni 

diagnostyki obrazowej (RTG). 

Liczba wykonanych badan ogółem w 2020 roku ukształtowała się na poziomie 146 297. 

Najwięcej badań wykonało laboratorium analitycznym – w 2020 roku wykonało 128 071 

badań.  

 Rok 2020 upłynął pod znakiem COVID-19. Epidemia znacznie obniżyła ilość 

przyjmowanych pacjentów do planowej hospitalizacji i do poradni specjalistycznych.  

W dniu 16 marca 2020 r., w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia 

epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2,                               
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w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. został powołany Zespół ds. 

Zarządzania Kryzysowego w składzie:  

1. Pani Barbara Kosak Prezes Zarządu 

2. Pan Bartosz Rawski Dyrektor ds. Medycznych 

3. Pani Bogumiła Pawlukiewicz Naczelna Pielęgniarka 

4. Pan Artur Trzaskoma Przewodniczący Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych.  

 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Wojewody Dolnośląskiego oraz 

wewnętrznymi zarządzeniami Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego zostały wprowadzone 

działania i procedury mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa  SARS 

-CoV- 2.  

Zorganizowano pracę polowej izby przyjęć. Wstępna weryfikacja pacjentów odbywała 

się  przed wjazdem/wejściem na teren placówki przez XVI Dolnośląską Brygadę Obrony 

Terytorialnej. Wejście/wjazd możliwe było tylko w tym jednym miejscu, wszyscy pacjenci byli 

wstępnie triażowani poprzez pomiar temperatury i wypełnienie ankiety opracowanej przez 

Ministerstwo Zdrowia  i Konsultanta Krajowego. Również w tym miejscu następowało 

codzienne mierzenie temperatury personelowi szpitala.  

Następnym działaniem, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 

kwietnia 2020r., było utworzenie oddziału buforowego celem zdiagnozowania/wykonania 

testu, a następnie przekazania pacjenta do szpitala jednoimiennego COVID – 19. Uruchomiono 

sale buforowe na każdym z oddziałów w naszym szpitalu. Rozwiązane to zwiększyło 

bezpieczeństwo pracowników i personelu.  

 

W okresie pandemii zabezpieczono na polecenie Wojewody Dolnośląskiego łóżka dla 

pacjentów chorych na COVID-19  

 

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego opracował również wewnętrzne procedury  

i algorytmy, wprowadzające rozwiązania mające na celu ochronę pracowników  

jak i pacjentów przed zachorowaniem na koronawirusa SARS – CoV – 2.  

Wprowadzono procedurę dotyczącą prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego wobec 

personelu medycznego, identyfikacji osób z kontaktu z pacjentem z podejrzeniem/ 

potwierdzeniem COVID – 19, oraz wdrożono odpowiednie postępowanie mające na celu 

odsunięcie tych osób od pracy do czasu uzyskania wyniku w kierunku COVID – 19 u pacjenta. 



 

 
41 RAPORT O STANIE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO 2020  

 

Opracowany został algorytm postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie COVID – 19 

przy przyjęciu zgodny z warunkami panującymi w szpitalu jak i możliwościami jakie jesteśmy 

w stanie zagwarantować pacjentowi. 

Zarządzono również:  

1) wstrzymanie przyjęć planowych do szpitala i realizację świadczeń jedynie nagłych, 

ratujących życie, 

2) wprowadzenie i utrzymanie do chwili obecnej całkowitego zakazu odwiedzin, 

3) wprowadzenie możliwości teleporady, uzyskania e-recepty, e- zwolnienia dla pacjentów 

podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradni specjalistycznych,  

4) możliwość otrzymywania dokumentacji medycznej pocztą,  

5) utworzenie miejsca izolacji personelu w Dziennym Domu Opieki Medycznej  

w sytuacji występowania podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID – 19.  

 

Aby sprostać wciąż narastającym potrzebom pacjentów jak i personelu w związku  

z sytuacją epidemiologiczną, i zachowaniem zwiększonego reżimu sanitarnego konieczne było 

doposażenie szpitala w sprzęt medyczny, środki ochrony osobistej oraz sprzęt i środki do 

dezynfekcji. W związku z powyższym wystosowano pisma z prośbą o wsparcie finansowe                         

i rzeczowe do fundacji, gmin i powiatu oraz sponsorów indywidualnych. Dzięki w/w 

działaniom możliwy był zakup wyposażenia, do leczenia pacjentów z podejrzeniem                                  

i rozpoznanym „covidem”,  tj.  między innymi łóżek, kardiomonitorów, systemu do ogrzewania 

pacjenta, systemu do automatycznej dezynfekcji, środków do dezynfekcji powierzchni i rąk 

oraz środków ochrony osobistej dla personelu.  

Oprócz nakładów poniesionych przez Spółkę, otrzymano nieodpłatnie od Fundacji 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 2 respiratory, cztery kardiomonitory i 5 łóżek 

szpitalnych, z przeznaczeniem dla pacjentów z COVID oraz środki ochrony indywidualnej. 

Wartość darowizny to ponad 310 tys. złotych. 

Ponadto samorządy całego naszego powiatu zakupiły na potrzeby leczenia pacjentów 

„covidowych” system do automatycznej dezynfekcji metodą zamgławiania, kardiomonitor, 

łózko szpitalne oraz automatyczną myjnię endoskopów. Wartość zakupu tych urządzeń to 

kwota 113 142,00 zł. 

 

Spółka otrzymała od: 

1) osób fizycznych - 20 005,60 zł. 

2) osób prawnych - 28 500 zł. 
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3) Fundacji TVN „Nie jesteś sam” - 40 000 zł. 

 

Fundacja „Się Pomaga” zaopatrzyła naszą jednostkę w jednorazowy sprzęt i środki 

ochronne za kwotę 45 129,80 zł., oraz Bank Spółdzielczy zakupił sprzęt za kwotę 5 390 zł. PCZ 

Sp. z o. o. w 2020 roku złożyła poprzez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze stosowny 

wniosek o przyznanie grantu. w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

spowodowanemu przez COVID-19” nr RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.3 Dostęp do 

wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Program Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt miał na celu zakup sprzętu medycznego oraz środków 

ochronnych, które są niezbędne  do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19.Dzięki 

tym środkom doposażyliśmy szpital m.in. w respirator, 2 kardiomonitory, 3 łóżka szpitalne,  

maszynę do mycia powierzchni oraz płyny dezynfekcyjne, fartuchy ochronne, kombinezony 

ochrony osobistej. Łączna kwota dofinansowania to 408 tys. zł. 

Wszystkie podjęte przez nasz szpital działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka 

zakażenia zarówno dla pacjentów jak i personelu medycznego. Dokładamy wszelkich starań, 

w tak trudnym dla nas okresie, aby przyczynić się do utrzymania stabilnej sytuacji 

epidemiologicznej w naszym powiecie.  

Uruchomienie w małym szpitalu, świadczącym podstawowe usługi zdrowotne, 

dodatkowych łóżek dla pacjentów jak na oddziałach chorób zakaźnych, bez odpowiedniego 

zaplecza kadrowego oraz materialnego, okazało się przedsięwzięciem bardzo trudnym, ale nie 

niemożliwym. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze  
 

Średniomiesięczna stopa bezrobocia w powiecie za 2020r. wyniosła 7,5% (za 2019r. 

6,1%).  

Średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych w 2020r. na obszarze powiatu 

kamiennogórskiego wynosiła 1015 osób ( za 2019r. 820 osób). Spośród tej grupy osób 

bezrobotnych najliczniejszą stanowiły osoby długotrwale bezrobotne – 395 osób, osoby, które 

ukończyły 50 rok życia – 363 osoby oraz osoby do 30 roku życia – 250 osób.  

W 2020r. działalność Urzędu ukierunkowana była w szczególności na udzielaniu 

pomocy przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19.  
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W 2020r. Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze opracowywał i realizował 

projekty  i programy aktywizacyjne w szczególności na rzecz osób bezrobotnych będących                                    

w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  

 

Między innymi dla tej grupy osób bezrobotnych Powiat Kamiennogórski pozyskał                             

i otrzymał środki Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w 2020r. w kwocie 

1.927.610,85 na finansowanie projektów i programów na rzecz promocji zatrudnienia oraz 

aktywizacji powiatowego rynku pracy, z tego:  

➢ wg Algorytmu Funduszu Pracy w kwocie 573 874,66 zł,  

➢ Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój skierowanego do osób do 30 roku 

życia 851 596,19 zł,  

➢ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego skierowanego do 

osób powyżej 30 roku życia, a w szczególności do osób powyżej 50 roku życia, osób 

długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych i osób o niskich kwalifikacjach 

502.140 zł,  

 

W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze za środki finansowe pozyskane 

na aktywizację zawodową osób bezrobotnych objął wsparciem 205 osób bezrobotnych, z tego: 

4 osoby odbyły szkolenia zawodowe, 13 osób odbyło szkolenie z zakresu umiejętności 

poszukiwania pracy, 81 osób odbyło staż, 20 osób skierowano do prac interwencyjnych,                       

2 osoby skierowano do odbywania prac społecznie użytecznych, 12 osób skierowano do pracy 

w ramach refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy, 21 osób do 30 

roku życia podjęło zatrudnienie w ramach bonu na zasiedlenie, a 52 osoby podjęły działalność 

gospodarczą.  

W okresie sprawozdawczym Urząd skierował 4 osoby bezrobotne do odbycia szkoleń 

indywidualnych w celu nabycia, zmiany lub uzupełnianiu kwalifikacji zawodowych 

(uwzględniające bieżące potrzeby pracodawców).  

Osoby bezrobotne ukończyły szkolenia w zakresie operator wózka jezdniowego z bezpieczną 

wymianą butli, kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy C, spawacz metodą 

MIG-135, szkolenie okresowe kierowców.  

 

Na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2020r. wydatkowano kwotę 1 920 

785,57 zł, z tego na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych 198.188,93 zł, osób powyżej 

50 roku życia 327.551,63 zł, a do 30 roku życia 963.810,15 zł.  
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Na podstawie przepisów ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                    

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

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. 2020r. poz.1842 z póź.zm), Powiatowy Urząd 

Pracy od kwietnia 2020r. realizował zadania określone w art. 15 zzb, 15 zzc, 15 zzd, 15 zze, 

15zze4 w/w ustawy skierowane do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz innych 

podmiotów.  

 

Na wsparcie przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19 Urząd pozyskał 

kwotę 13.542.545,04 zł, w tym z:  

1) Rezerwy Funduszu Pracy - 11.670.000 zł,  

2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dla osób 

powyżej 30 roku życia - 1.322.510,58 zł,  

3) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla osób do 30 roku życia - 

550.034,46 zł.  

Na realizację pomocy COVID-19 dla 2074 przedsiębiorców Urząd wydatkował kwotę 

13.454.991,20 zł, z tego na:  

1) na dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia wypłacono 3.749.194,87 zł dla 

141 przedsiębiorców. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów 

wynagrodzeń dla 705 zatrudnionych pracowników.  

2) na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 282 

osób fizycznych wypłacono kwotę 1.504.360 zł.  

3) na jednorazową pożyczkę niskooprocentowaną na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5.000 zł wypłacono kwotę 

8.139.799,09 zł dla 1638 przedsiębiorców oraz innych uprawnionych podmiotów.  

4) Na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w sytuacji spadków 

obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID – 19 dla 3 organizacji 

pozarządowych wypłacono kwotę 11.637,24 zł.  

5) na jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej w wysokości do 5.000 zł wypłacono kwotę 50.000 zł dla 10 dla 

mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.  

Ogółem wydatki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz wsparcie 

przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej w 2020r. wyniosły 15.375.776,77 zł.  

Efektywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji zawodowej za 2019r. wyniosła 

92,86% ( w kraju 85,53%), a efektywność kosztowa 9.161,97 zł ( w kraju 10.154,30 zł).  
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Za uzyskanie w 2019r. efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych 

wobec osób bezrobotnych z uwzględnieniem sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy 

Urząd Pracy w Kamiennej Górze otrzymał w styczniu 2020r. wyróżnienie Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej.  

W ramach podstawowej usługi świadczonej przez Urząd - pośrednictwa pracy zrealizowano  

229 ofert pracy, w tym 130 ofert subsydiowanych i 99 ofert niesubsydiowanych.  

W ramach usługi poradnictwa i doradztwa zawodowego, którą świadczyli doradcy 

klienta Urzędu w 2020r., 792 osoby bezrobotne skorzystały z usług poradnictwa 

indywidualnego w ramach porady indywidualnej.  

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - KFS przeznaczonego na kształcenie 

ustawiczne pracowników i pracodawców Urząd wydatkował w 2020r. kwotę 133.787,80 zł na 

sfinansowanie kosztów szkolenia 180 pracowników i pracodawców. Ze środków KFS 

skorzystały podmioty działające w zakresie: ochrony zdrowia, usług budowlanych, 

komunalnych, gastronomicznych i transportowych.  

Pracownicy szkoleni byli w zakresie m.in. kompendium podatkowe 2020, listy płac 

2021, controlingu personalnego, spawacza, operatora koparko-ładowarki, operatora wózków 

jezdniowych, podestów ruchomych, terapii bólu ostrego u dorosłych, diagnostyki oraz terapii 

stawu barkowego, bezpieczeństwa w żywności BRCGS-HACCP, montażu rusztowań, 

uprawnień SEP.  

Średni koszt szkolenia 1 pracownika w 2020r. wyniósł 743,27 zł.  

Pracodawcy z powiatu kamiennogórskiego wyrazili zainteresowanie zatrudnieniem 

obywateli 6 państw – Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii, Armenii i Gruzji na podstawie 

oświadczeń uprawniających do wykonywania pracy na okres do 6 miesięcy na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.  

W 2020r. Urząd zarejestrował 1814 oświadczeń, z tego 1677 oświadczenia dla obywateli 

Ukrainy, 16 Białorusi, 2 Gruzji, 1 Armenii, 114 Rosji oraz 4 Mołdawii.  

Cudzoziemcy podejmowali zatrudnienie przede wszystkim w firmach w obszarze działalności:  

➢ usług administrowania i działalności wspierającej (agencje zatrudnienia),  

➢ przetwórstwa przemysłowego,  

➢ budownictwa.  

Podstawą wykonywania pracy była umowa zlecenia, oświadczenia rejestrowano na okres do 6 

miesięcy.  

Dla 7 cudzoziemców zarejestrowano wnioski o zezwolenie na pracę sezonową do 9 miesięcy. 
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Dziecięca Świetlica Środowiskowa w Kamiennej Górze 
 

W 2020 roku wychowankowie Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w ramach 

współpracy  i programów  skorzystali z posiłków, zajęć oraz opieki. W dodatkowych zajęciach 

uczestniczyło  153 dzieci. Wychowankowie mieli możliwość skorzystania z zajęć: np. w sali 

doświadczania świata, lekcji muzealnych , zajęć z magicznym dywanem, wycieczek 

rekreacyjno – edukacyjnych : basen w Świebodzicach, Cinema City Wałbrzych, Zagroda 

Edukacyjna – Dobków oraz zajęć zimowych Aluu Grenlandia i zajęć stacjonarnych w czasie 

wakacji. Od 12.03. 2020 r. do 22.05. 2020 roku w związku z sytuacją pandemiczną nie 

odbywały się zajęcia w grupach na terenie placówki. Zajęcia zostały wznowione od dnia 25. 

05. 2020 roku.  

 

W związku z potrzebą zapewnienia dzieciom opieki oraz posiłków,  uwzględniając przy tym  

obostrzenia i zachowanie reżimu sanitarnego, praca świetlicy została poszerzona o klasy 

szkolne. Było to możliwe dzięki porozumieniu z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 2                                  

w Kamiennej Górze. Od września dzieci miały możliwość korzystania z zajęć                                             

w pomieszczeniach świetlicy oraz w wyznaczonych klasach szkolnych. W roku 2020 z usług  

świetlicy skorzystała grupa 189 dzieci z 162 rodzin.  

1. W 2020 roku pozyskano środki w kwocie 80 526,00 zł w tym: 

➢ w formie darowizn od rodziców uzyskano wpłaty na wypoczynek: zimowisko 

7 150,00 zł; pomoce do zajęć/środki czystości - 4 411,00 zł; 

➢ posiłki: wpłaty rodzice - 65 130,00 zł; 

➢ posiłki: MOPS - 2 835,00 zł; 

➢ kartki: 300,00 zł; 

➢ Gmina Miejska na pomoce do zajęć i nagrody dla dzieci - 700,00 zł. 

2. W ramach realizacji projektów oraz współpracy zrealizowano: 

➢ cotygodniowy cykl z serii „Ekipa Chrumasa” dotyczące zdrowego odżywiania, 

➢ rozwój czytelnictwa - cotygodniowe czytanie przez wychowawcę; zapoznanie 

z twórczością noblistki Wisławy Szymborskiej, 

➢ zajęcia sensoryczne - wyjścia do Sali Doświadczania Świata (Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna), 

➢  zajęcia przyrodniczo – edukacyjne w zagrodzie w Dobkowie,  
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➢ zabawy i zajęcia sportowe – współpraca z Miejskim Centrum Kultury Fizycznej 

w Kamiennej Górze,  

➢ Pastelka – odkrywamy artystyczne pasje – zajęcia z plastykiem, 

➢ Allu Grenlandia – zajęcia w czasie ferii zimowych. 

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Kamiennej Górze 
 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kamiennej 

Górze jest placówka, wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz                

z zaburzeniami psychicznymi. W roku 2020 aktualne decyzje administracyjne posiadało 36 

osób. 

Usługi świadczone przez placówkę obejmują w szczególności: trening funkcjonowania 

w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 

trening umiejętności spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc                                 

w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, 

niezbędną opiekę, terapię ruchową, trening komunikacyjny. 

W roku 2020 decyzją Wojewody Dolnośląskiego placówka miała zawieszoną 

działalność w okresie 12.03.2020-25.05.2020 oraz 19.10.2020-25.01.2021. Powodem była 

pandemia COV 19. W tym czasie zajęcia były prowadzone zdalnie – dostosowane do 

indywidualnych możliwości uczestników.  

Placówka otrzymała dotację w ramach programu „Za życiem” w kwocie 31 548,00, 

która została wydatkowana na pokrycie kosztów zajęć logopedycznych, dogoterapia, 

muzykoterapii, fizjoterapii oraz zakup sprzętu – magiczny dywan EVO z pakietem gier, oraz 

Mówika. 

W ramach współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim – Centrum Informacji 

i Planowania Kariery Zawodowej, 31 uczestników placówki wzięło udział w spotkaniach 

dotyczących poradnictwa zawodowego: „Analiza mocnych i słabych stron – poznanie 

własnych zasobów”, „Odkryj swój potencjał – samopoznanie” oraz „Moje wartości i cele 

życiowe”. 
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Dzięki współpracy z Fundacją J-EN-KI, 36 uczestników Powiatowego Ośrodka 

Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze, wzięło udział                         

w projekcie „Koń na biegunach” – zajęcia z hipoterapii. 

 

W roku 2020 odbyły się następujące wydarzenia: 

➢  Konkurs „Ubrani w książkę” 

➢ Turniej „Kręgle Osób Niepełnosprawnych” 

➢ Program „Z ekologią za pan brat” 

➢ Konkurs Ortograficzny Osób Niepełnosprawnych 

➢ Teatr Piasku – „Królowa Śniegu” 

➢ Program edukacyjny – „Poznać, zrozumieć, ochraniać” 

W ramach środków własnych zakupiono meble do biblioteki oraz stoły do pracowni 

krawieckiej. Ośrodek wyposażono w zmywarko – wyparzarkę, suszarkę do ubrań oraz maszynę 

szwalniczą.  

Kadra ośrodka w roku 2020 wzięła udział w następujących szkoleniach: 

1. Socjoterapia jako metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie 

2. Kształtowanie autonomii – osiąganie niezależności przez osoby niepełnosprawne 

3. Proces starzenia się w realiach środowiskowego domu samopomocy – określanie 

kierunków codziennej opieki, terapii i rehabilitacji 

4. Codzienne dylematy etyczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, 

niepełnosprawnością fizyczną, osobami starszymi oraz z zaburzeniami psychicznymi” 

5. Biblioterapia w aktywizacji i integracji społecznej 

6. Wieloaspektowe zastosowanie arteterapii w realiach codziennej pracy z osobami  

dorosłymi. 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie 
 

W okresie pandemii w dwóch punktach na terenie powiatu prawnicy udzielili 187 porad. 

Prawnicy dyżurują wg wcześniej określonego harmonogramu. Numery telefonów podane są do 

publicznej wiadomości. W okresie pandemii z pomocy prawnej mogą też korzystać osoby 

korzystające z pomocy de minimis. 
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Na działalność punktów przeznaczono dotację w wysokości 132 000,00 zł.  

Na rok przyszły (2021) podpisane zostało Porozumienie z Okręgową Radą Adwokacką                    

i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Wałbrzychu w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej w Powiecie Kamiennogórskim oraz z Urzędem Miasta Lubawka na udostępnienie 

lokalu na potrzeby udzielania porad prawnych. 

Edukacja prawna  

W roku 2020 zajęcia z edukacji prawnej zostały przeprowadzone we wszystkich 

szkołach podstawowych dla uczniów klas VII – VIII (po 2 godziny lekcyjne) na terenie 

powiatu, oprócz Szkół w Lubawce i Miszkowicach (zajęcia przerwane z powodu pandemii).  

Tematyka zajęć jest dostosowana do poszczególnych grup wiekowych i obejmuje informacje 

dotyczące zawodów prawniczych, struktury sądów, zdolności do czynności prawnych, 

odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności cywilnej za wykroczenia sprawcy  i opiekuna, 

odpowiedzialności przed sądem rodzinnym oraz zagadnienia na temat najczęściej spotykanej 

wady w oświadczeniu woli i uprawnień konsumentów. 

Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze 
 

Informacja o działalności LO w Kamiennej Górze. 

1. Projekty: 

W roku 2020 Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze wzięło udział w trzech 

projektach wspierających Ogólnopolską Sieć Edukacyjną, rozwijających technologię 

informatyczno –  komunikacyjną (TIK) : 

➢ „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego” – Powiat Kamiennogórski użyczył LO 9 laptopów                         

z oprogramowaniem oraz 9 routerów o wartości 21 790, 17 zł. 

➢ Wyposażenie szkoły w Pakiet Multimedialny – projekt realizowany przez 

Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – Państwowy Instytut 

Badawczy – pozyskano dla LO 25 tabletów z klawiaturami, oprogramowaniem 

i akcesoriami o wartości ok. 25 000 zł. 

➢ „Aktywna tablica” – projekt realizowany w ramach rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli                       

w zakresie TIK – pozyskano możliwość zakupu dwóch interaktywnych 
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monitorów dotykowych wraz z dwoma laptopami za kwotę łączną 17 500 zł., 

przy 20 % wkładzie własnym. 

Udział w tych projektach pozwolił na uzupełnienie braków sprzętu potrzebnego do 

prowadzenia efektywnej nauki zdalnej. 

2. Dochody własne: 

W ramach dochodów własnych pozyskano w 2020 r. : 13 037,96 zł; 

3. Pomoc Rady Szkoły : 

Za środki zgromadzone na rachunku Rady Szkoły zakupiono sprzęt modernizujący                         

i rozszerzający monitoring wizyjny zewnętrzny i wewnętrzny oraz inne elementy 

wyposażenia szkoły za kwotę: 8 668 zł. 

4. Remonty: 

W roku 2020 dokonano naprawy ubytków powstałych w elewacji budynku głównego 

oraz sali gimnastycznej, jak również naprawiono kotły gazowe za łączną kwotę: 9 300 

zł. 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej 

Górze 
 

Pozyskano środki finansowe dla Starostwa Powiatowego z tytułu: 

1) Wynajmu hali sportowej i sal lekcyjnych od  stycznia  do listopada 2020 r. 

kwota : 27.707,70zł. 

2) Usług  cateringu  od stycznia do listopada  2020 r. 

kwota: 5.903,70 zł. 

3) Inne dochody od stycznia do listopada 2020 r.  

     kwota:  91,06zł. 

 

Realizacja programu profilaktycznego Można inaczej – obejmie uczniów 14 klas pierwszych. 

(współpraca z Fundacją Rodzinna Stacja) 

Cele programu: 

• kształcenie kompetencji kluczowych uczniów 

• zapobieganie uzależnieniom wśród uczniów. 
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Planowane projekty 

,,Pilotażowy program  wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony 

Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" oraz prowadzenie „Oddziałów 

Przygotowania Wojskowego”–programy te, realizują zajęcia w formie teoretycznej                         

i praktycznej, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Łącznie to 185 godzin 

lekcyjnych.. Powyższe zajęcia będą się odbywały przy wsparciu jednostek wojskowych                           

i instytucji podległych MON. Zakwalifikowane do programu placówki uczestniczyć będą                    

w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będą realne 

korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły.  

Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na: 

➢ odbycie skróconego, poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, 

kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy; 

➢ pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych 

rodzajów służby wojskowej; 

➢ przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty 

podczas procesu rekrutacji); 

➢ stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych 

Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz 

wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych 

i uwarunkowań kandydata. 

W wyżej wymienionych programach roku szkolnego 2020/2021 uczestniczą trzy klasy:   

kl. IV a, III a oraz I a. 

Realizacja programu  edukacyjno – profilaktycznego „TAZ”- Trening Asertywnych 

Zachowań. Objęła 179 uczniów, 50 nauczycieli i 100 rodziców. 

Celem programu była skuteczna implementacja Treningu Asertywnych Zachowań w szkole,                      

w taki sposób by pomóc ograniczyć zachowania ryzykowne wśród uczniów w związku                          

z zachowaniami przemocowymi, a szczególnie w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom od 

środków psychoaktywnych w tym alkoholu. 
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Zespół Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze 
 

Szkoła uczestniczy w „Programie dla szkół”, w ramach którego przeprowadzono 

konkurs „Moja klasa trzyma formę” oraz Dzień Pomarańczy – promocja korzystnego wpływu 

pomarańczy na zdrowie, warsztaty kulinarne, prace plastyczne oraz gazetki ścienne promujące 

zdrowy styl życia. Najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej uczestniczą  

w programie „Szklanka mleka” – celem którego jest kształtowanie wśród dzieci dobrych 

nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. 

 

Programy edukacyjne antytytoniowe - Program profilaktyki tytoniowej ,, Czyste powietrze 

wokół nas”. Program realizowany we współpracy ze Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną  

w Kamiennej Górze. Założeniami programu było wykształcenie u dzieci świadomej 

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz 

wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. 
 

Szkoła bierze udział w XIV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj 

Formę!”, którego głównymi celami jest: 

➢ pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla 

organizmu człowieka; 

➢ kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią 

jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną; 

➢ dostarczanie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów 

spożywczych i umiejętności korzystania z nich. 

 

W ramach realizacji tego programu podjęto następujące działania: 

➢ przeprowadzono pogadanki z pielęgniarką szkolną pod hasłem " Szczotka, 

pasta, kubek ..." dotyczące codziennej higieny osobistej; 

➢ odbyła się impreza pt "Idę gryząc pomarańcze. Ziemia pod nogami tańczy" 

dotycząca korzystnego wpływu pomarańczy na zdrowie. 

➢ zorganizowano konkurs plastyczny na plakat „Jak być aktywnym i bezpiecznym 

zimą”.  

 

Kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem Olimpiad Specjalnych Polska pozwala na 

działanie przy Zespole Szkól Specjalnych Klubu Olimpiad Specjalnych „Podaj rękę”. 
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Uczniowie Zespołu mają możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowo rehabilitacyjnych  

z lekkiej atletyki, gimnastyki, tenisa stołowego, bowlingu i bocce. Zawodnicy uczestniczyli  

w VII Dolnośląskim Turnieju w Bowlingu Olimpiad Specjalnych w Legnicy, X 

Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych Zakopane-Bydgoszcz 2020. 

Współpraca ze Stowarzyszeniem  Olimpiad Specjalnych pozwala popularyzować różne 

dyscypliny i konkurencje wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, rozwijać sprawność 

fizyczną i zainteresowania sportowe, pozwala pokonywać własne bariery i osiągać sukcesy na 

szczeblu regionalnym i wojewódzkim. Uczestnictwo w zajęciach sportowych oraz zawodach 

sportowych finansowane jest ze środków Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych Polska. 

Projekt integracyjny „MY W EUROPIE - RAZEM ŁATWEIJ, LEPIEJ I WESELEJ”  

w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Kamiennej Górze. W zajęciach pod hasłem 

„My w Europie”, biorą udział uczniowie edukacji wczesnoszkolnej (IL, IZ, IIZ) SPS oraz 

uczniowie kl. III d z SP nr 1.  Przewodnim celem programu jest tworzenie takiej przestrzeni,                     

w której dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne będą mogły wspólnie realizować swoje 

potrzeby społeczne i edukacyjne. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia: 

➢ Tańce narodowe – różnych krajów wspólne zabawy integracyjne przy muzyce  

➢ Kraje europejskie, języki europejskie, wielcy europejczycy  

➢ Symbole europejskie – zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik 

 

Kontynuuje się realizację projektu pt. „Codziennie pewniejsi siebie” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020; Priorytet 10 Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.4. 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej                        

i ponadgimnazjalnej – ZIT AW. Projekt ma za zadanie poprawić poziom edukacji w Zespole 

Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze poprzez organizację zajęć dodatkowych ("Mówić  

z MÓWikiem", "Ruch Rozwijający" i Codziennie pewniejsi siebie") dla uczniów                                   

o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu dla 

potrzeb realizacji tych zajęć. Dodatkowo została przeszkolona kadra pedagogiczna z metod 

pracy i wspomagania uczniów z różnymi deficytami. Beneficjentami projektu jest 41 uczniów 

ze Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz 22 nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych                                   

w Kamiennej Górze. Czas realizacji projektu ze względu na pandemię został przedłużony do 

30.06.2021 r., całkowity koszt - 86 514,00 zł. 
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Szkoła korzysta z dofinansowania kosztów zakupu podręczników szkolnych w ramach 

programu rządowego „Wyprawka szkolna 2020” dla uczniów Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy oraz z dotacji celowej na wyposażenie Szkoły Podstawowej 

Specjalnej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

Budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze sukcesywnie dostosowuje się 

do obowiązujących wymogów ppoż. (wyremontowano salę gimnastyczną oraz wyposażono ją  

w sprzęt gimnastyczny oraz sprzęt do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej), wykonano 

przyłącze wodociągowego PE 63 (celem późniejszego montażu w szkole hydrantów), 

wymieniono niektóre drzwi na ognioodporne oraz zabezpieczono środkiem ognioodpornym 

więźbę dachową zgodnie z decyzjami Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Kamiennej Górze. 

Dodatkowo wyremontowano sekretariat i gabinet dyrektora, naprawiono pokrycia 

dachowe na  szkolnych komórkach oraz położono panele na strychu. Całkowity koszt 

przeprowadzonych remontów wynosi ok. 134 800,00 zł. Powyższe działania przyczyniły się do 

polepszenia bezpiecznych warunków pracy i nauki. 

Klasy wyposaża się w nowoczesne i dostosowane do osób z niepełnosprawnościami pomoce 

dydaktyczne, meble, urządzenia multimedialne.  

Szkołę dostosowano do panującej pandemii COVID-19 (opracowano procedury 

bezpieczeństwa, usunięto z klas wszelkie przedmioty, których nie można zdezynfekować; 

usunięto dywany zastępując je panelami, wykładziną PCV; zainstalowano przy wejściu do 

szkoły stację do dezynfekcji rąk; zmieniono organizację pracy szkoły (różne godziny 

przychodzenia uczniów do szkoły, zajęcia lekcyjne odbywają się dla uczniów w tych samych 

klasach, wyjścia na przerwy są dostosowane do liczebności uczniów, każdemu uczniowi 

zapewniono przybory), zakupiono lampę bakteriobójczą i wirusobójczą, pracownicy obsługi 

systematycznie i zgodnie z potrzebami dezynfekują i naświetlają pomieszczenia szkolne) 
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Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

Założenia i zadania wskazane w wykazie działań profilaktycznych i zapobiegawczych. 

➢ Stały monitoring i właściwe reagowanie na zagrożenia pożarowe w tym pożary 

kompleksów leśnych, wypalane traw, pozostałości po zbożach oraz na inne pojawiające 

się zagrożenia. 

 

Statystyka zdarzeń w okresie od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. 

W w/w okresie odnotowaliśmy w statystykach ogółem 884 zdarzenia. 

Statystyka zdarzeń – ogółem akcje ratowniczo - gaśnicze: 

  

RODZAJ ZDARZENIA 

    Ogółem zdarzeń Pożary   Miejsc. 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Lp. Powiat/Gmina 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1 kamiennogórski 756 884 223 248 492 612 41 24 

2 m. Kamienna Góra 268 288 91 102 158 176 19 10 

3 Kamienna Góra 157 154 54 62 90 87 13 5 

4 Lubawka 224 301 58 51 162 248 4 2 

5 Marciszów 107 141 20 33 82 101 5 7 

 

Statystyka pożary: 

  

 2020 

Pożary Pożary w 

roku 2019 

LP. Powiat / gmina małe średnie duże bardzo duże Razem 

1 Powiat kamiennogórski 240 8 0 0 248 223 

2 m. Kamienna Góra 97 5 0 0 102 91 

3 Kamienna Góra 61 1 0 0 62 54 

4 Lubawka 49 2 0 0 51 58 

5 Marciszów 33 0 0 0 33 20 

 Pożary w obiektach  

Lp. Rodzaj obiektu 2019 2020 

1 Obiekty użyteczności publicznej 0 0 

2 Obiekty mieszkalne 56 81 

3 Obiekty produkcyjne 3 0 

4 Obiekty magazynowe 0 1 

5 Środki transportu 13 10 

6 Lasy (państwowe i prywatne) 16 12 

7 Uprawy, rolnictwo 25 17 

8 Inne obiekty 110 127 

 Razem 223 248 

 

Liczba pożarów w roku 2020 wyniosła 248 przy 223 pożarach w roku 2019. Największą 

liczbę interwencji odnotowano w grupie zdarzeń związanych z wypalaniem traw na terenach 

nierolniczych i leśnych (17 pożarów traw, 12 pożarów na terenach leśnych). Ilość interwencji 
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dotyczących budynków mieszkalnych (81 interwencji) wynikała głównie z niewłaściwej 

eksploatacji instalacji kominowych oraz wad technicznych kominów i ich konstrukcji. 

 

Statystyka miejscowe zagrożenia: 

Liczba miejscowych zagrożeń w roku 2020 wyniosła 612 zdarzeń. 

  

 2020r 

Miejscowe zagrożenia Miejscowe 

zagrożenia 

w roku 

2019 

 

LP

. 

Powiat / gmina małe lokalne średnie duże gigantyczne Raze

m 

1 Powiat kamiennogórski 101 501 9 0 0 612 492 

2 m. Kamienna Góra 38 134 4 0 0 176 158 

3 Kamienna Góra 19 67 1 0 0 87 90 

4 Lubawka 11 235 2 0 0 248 162 

5 Marciszów 33 66 2 0 0 101 82 

(miejscowe zagrożenie - zdarzenie niebędące pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, 

zdrowia, mienia lub środowiska np. wypadki samochodowe). 

 

 Miejscowe zagrożenia (styczeń-grudzień) 

Lp. Rodzaj obiektu 2019 2020 

1 Obiekty użyteczności publicznej 25 33 

2 Obiekty mieszkalne 264 248 

3 Obiekty produkcyjne 7 4 

4 Obiekty magazynowe 0 0 

5 Środki transportu 69 58 

6 Lasy (państwowe i prywatne) 2 0 

7 Uprawy, rolnictwo 3 0 

8 Inne obiekty 122 269 

 Razem 492 612 

 Przyczyny miejscowego zagrożenia 2020 

Lp. 
 

2019 2020 

1 Silne wiatry 62 62 

2 Przybory wód 4 29 

3 Opady śniegu 1 1 

4 Opady deszczu 6 36 

5 Chemiczne 24 18 

6 Ekologiczne 4 8 

7 Radiologiczne 0 0 

8 Budowlane 14 3 

9 Infrastruktury komunalnej 129 40 

10 W transporcie drogowym 67 60 

11 W transporcie kolejowym 2 0 

12 W transporcie lotniczym 0 0 

13 Na obszarach wodnych 4 11 

14 Medyczne 37 224 

RAZEM:   354 492 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kl%C4%99ska_%C5%BCywio%C5%82owa


 

 
57 RAPORT O STANIE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO 2020  

 

Statystyka alarmy fałszywe. 

  

 2020r  

Alarmy fałszywe  

Alarmy 

fałszywe 

w roku 2019 

 

 

LP. Powiat / gmina Złośliwe W dobrej wierze Monitoring pożaru Razem 

1 Powiat kamiennogórski 3 18 3 24 41 

2 m. Kamienna Góra 2 7 1 10 19 

3 Kamienna Góra 0 4 1 5 13 

4 Lubawka 0 1 1 2 4 

5 Marciszów 1 6 0 7 5 

 

Liczba osób rannych i ofiar śmiertelnych: 

Rodzaj 

zdarzenia 

Ofiary śmiertelne 

inne 

Ofiary śmiertelne 

dzieci 

Ranni inni Ranne dzieci 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

pożary 0 1 0 0 7 11 3 1 

miejscowe 

zagrożenia 

4 5 0 0 66 68 10 8 

RAZEM: 4 6 0 0 73 79 13 9 
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➢ Stałe doskonalenie współpracy i koordynacji działań służb, inspekcji, straży oraz 

innych uczestników działań ratowniczych na terenie powiatu. 

➢ Prowadzenie doskonalenia zawodowego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej oraz 

szkolenie szeregowych i funkcyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Organizowanie ćwiczeń i szkoleń. 

W roku 2020 Komendant Powiatowy PSP w Kamiennej Górze w związku z działaniami 

ograniczającymi rozprzestrzenianiu się zagrożenia, powodowanego przez Covid-19 odstąpił od 

realizacji szkoleń jednostek OSP. 

W związku z powyższym ograniczono również realizację ćwiczeń na wybranych obiektach 

wpisanych w plan szkolenia JRG i OSP. 

 Doskonalenie zawodowe Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w 2020r. głównie odbywało 

się na terenie komendy oraz na obiektach otwartych bez udziału dodatkowych jednostek 

ochrony przeciwpożarowej oraz grup współpracujących. 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej 

Górze Sp. z o.o. 
 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze 

wykorzystując infrastrukturę i tabor oraz dzięki uzyskanym licencjom i posiadanymi 

zezwoleniami prowadzi działalność zgodnie z umową spółki.  

Poprzez dialog z władzami samorządowymi oraz potrzebami klientów dostosowano 

siatkę lokalnych połączeń uwzględniając określone grupy społeczne z uwzględnieniem                           

w szczególności osób starszych oraz młodzieży szkolnej (dowóz do szkół oraz do miejskich 

sklepów) polegającą na wykonywaniu: 

1.Działalności przewozowej osób  

  Obsługując 74 linie w 13 gminach w tym: 

➢ 16 linii w publicznym transporcie zbiorowym  

➢ 58 linii w komunikacji regularnej  

Spółka zawarła umowy z Powiatem Kamiennogórskim, Miastem Kamienna Góra i z Gminą 

Udanin o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
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Drugim rodzajem prowadzonej komunikacji jest komunikacja, która obejmuje 

przewozy szkolne dzieci i młodzieży do szkół wykonujemy ją w gminach (Kamienna Góra, 

Bolków, Dobromierz, Janowice Wielkie, Marciszów, Męcinka, Mieroszów, Paszowice, 

Świerzawa, Udanin, Sobótka, Czarny Bór, Lubawka).  

PKS Sp. z o.o. realizuje również  komunikację w zakresie przewozów pracowniczych, 

wynajmów turystycznych i okazjonalnych, które przynoszą dodatkowe wpływy                                        

w przedsiębiorstwie.  

W roku 2020 łącznie przewieziono 1 060 985 pasażerów wykonując pracę przewozową na 

poziomie 1 407 704 kilometrów, 70 autobusami. 

Od dnia ogłoszenia pandemii transport pasażerski zamarł, wszystkie kursy zostały wstrzymane. 

W związku z tym Zarząd Spółki podpisał ze Związkami zawodowymi działającymi w Spółce 

dwa  porozumienia w sprawie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju 

ekonomicznego dla kierowców autobusowych.  

2. Działalności przewozowej towarów  

Międzynarodowe przewozy ładunków są organizowane przez Spółkę 34 zestawami ciągników 

siodłowych z naczepami, docierając niemal do wszystkich krajów europejskich na podstawie 

zawartych poszczególnych umów. W  ramach tej działalności w 2020 roku przejechano  3 352 

838 km i przewieziono 85 231 ton ładunków. Odbiorcami naszych usług są podmioty 

krajowe  i  zagraniczne takie jak: Niemcy, Austria, Francja, Szwajcaria, Czechy i inne. 

3. Usługi warsztatowe 

Stacja obsługi świadczy szeroka gamę usług w zakresie obsługi i naprawy pojazdów: 

autobusów, ciężarowych, dostawczych, osobowych. 

Do gamy wykonywanych usług zaliczamy między innymi:  

➢ naprawy bieżące i remonty, 

➢ naprawy instalacji elektrycznych, rozruszników i alternatorów, 

➢ naprawy ogrzewania autobusów, 

➢ naprawy układów pneumatycznych, 

➢ naprawy resorów oraz wymiana amortyzatorów, 

➢ naprawy układów wydechowych, 

➢ wymiana akumulatorów, 
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➢ serwis ogumienia, 

➢ wymiana oleju w silniku i podzespołach, 

➢ usługi holowania i pomocy drogowej, 

➢ naprawy i serwisowanie klimatyzacji samochodowych, 

➢ wymiany ogumienia, wyważania kół, przekładania opon, 

➢ usługi holowania i pomocy drogowej. 
 

4. Działalność handlowa 

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność handlową w poniższym zakresie: 

➢ okręgową stację kontroli pojazdów, 

➢ stację paliw wraz ze sklepem, 

➢ usługi parkingowe, 

➢ sprzedaż części, opon, akumulatorów, olei, 

➢ wynajem pomieszczeń. 

Wykonanie powyższych zadań nie byłoby możliwe bez systematycznego w każdym kolejnym 

roku inwestowania głównie   w środki transportowe. 

W roku 2020 zakupiono: 

➢ 2 autobusy 

➢ 3 ciągniki siodłowe (wykup z leasingu)  

➢ 3 naczepy  

➢ 1 podnośnik dwukolumnowy 

➢ 1 tester usterek TEXA. 

Łącznie kwota inwestycji to 1.186.212,45 zł. Także i w roku 2021 Spółka planuje wydatki 

inwestycyjne na wyższym  poziomie niż w roku 2020. 

Do wykonania wszystkich zadań Spółka zatrudniała na dzień 31.12.2020 r. 154 osoby na 

podstawie umowy o pracę,  24 osoby na podstawie umowy zlecenia oraz 16 pracowników 

młodocianych. 

Za rok 2020 Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 4.304,21 zł. 

Mając na względzie oczekiwania naszych klientów systematycznie poszerzamy                                   

i udoskonalamy zakres świadczonych usług, zatrudniając wykwalifikowaną kadrę 

pracowników.  
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Załączniki:  

1.  „Ocena  zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu za 

2020 rok” Powiatowa Stacja Sanitarno  Epidemiologiczna w Kamiennej Górze 
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Raport przygotowany w oparciu o sprawozdania i raporty z wydziałów Starostwa Powiatowego, jednostek powiatowych, 

inspekcji i służb.  

Przygotowanie: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze 
ul. Broniewskiego 15 
58-400 Kamienna Góra  
 
 


