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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, powiatowe jednostki organizacyjne a także właściwe dla Powiatu służby i oraz spółki, 

dla których powiat jest właścicielem.  
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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       
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KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH 

1. Machaj Urszula - przewodnicząca            

2. Kończak Bożena 

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 2021 roku odbyło się 15 posiedzeń - 10 planowanych wynikających z przyjętego 

planu pracy, 1 sesja zwołana w zwykłym trybie poza terminem ujętym w harmonogramie pracy 

rady oraz 4 sesje nadzwyczajne (3 sesje zwołane na wniosek grupy radnych oraz  

1 sesja zwołana na wniosek zarządu powiatu). W tym okresie Rada Powiatu podjęła 35  

uchwał. W trakcie realizacji porządku obrad wprowadzono 3 uchwały.  

 

Rodzaje uchwał i ich ilość:  

opieka społeczna, wspieranie osób niepełnosprawnych – 9 uchwał,  

promocja i ochrona zdrowia – 3 uchwały,  

budżetowe i okołobudżetowe – 11 uchwał,  

porządkowe i organizacyjne – 5 uchwał,  

drogowe – 3 uchwały,  

inne (w tym dot. skarg i petycji) – 4 uchwały.  

 

Spis Uchwał podjętych przez Radę Powiatu w 2021 r.  

 Uchwała Nr XXVI/97/2021 w sprawie dokonania zmiany planowanych wydatków oraz zwiększenia 

przychodów budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2021 rok  

 Uchwała Nr XXVI/98/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu 

kamiennogórskiego  

 Uchwała Nr XXVI/99/2021 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Kamiennogórskiego na 2021 

rok  

 Uchwała Nr XXVI/100/2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu 

Kamiennogórskiego na 2021 rok  

https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6544
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6544
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6545
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6545
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6546
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6546
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6547
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6547
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 Uchwała Nr XXVI/101/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/94/2020 Rady Powiatu 

Kamiennogórskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących                 

w roku 2021 za usunięcie pojazdów z dróg powiatu kamiennogórskiego i przechowywania ich na parkingu 

strzeżonym 

 Uchwała Nr XXVII/102/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/76/2020 Rady Powiatu 

Kamiennogórskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  

 Uchwała Nr XXVIII/103/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz 

odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym 

Wody Polskie  

 Uchwała Nr XXVIII/104/2021 w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Powiecie Kamiennogórskim na lata 2021-2025" 

 Uchwała Nr XXVIII/105/2021w sprawie przyjęcia "Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 

wobec osób stosujących przemoc na lata 2021-2025" 

 Uchwała Nr XXVIII/106/2021w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 

2021 roku Powiatowi Kamiennogórskiemu 

 Uchwała Nr XXVIII/107/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień przeciw COVID-19  

 Uchwała Nr XXX/108/2021 w sprawie dokonania zmiany planowanych dochodów  

i wydatków oraz zwiększenia przychodów budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2021 rok  

 Uchwała Nr XXX/109/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na 

lata 2021 - 2023 

 Uchwała Nr XXXI/110/2021 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego wotum 

zaufania 

 Uchwała Nr XXXI/111/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu 

powiatu kamiennogórskiego za 2020 rok 

 Uchwała Nr XXXI/112/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego 

z tytułu wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2020 rok 

 Uchwała Nr XXXI/113/2021 w sprawie dokonania zmiany planowanych dochodów  

i wydatków oraz zwiększenia przychodów budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2021 rok  

 Uchwała Nr XXXI/114/2021 w sprawie Statutu Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej  

w Kamiennej Górze  

 Uchwała Nr XXXII/115/2021 w sprawie natychmiastowego uruchomienia zawieszonych oddziałów                 

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

https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6548
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6548
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6548
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6548
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6563
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6563
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6563
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6592
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6592
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6592
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6593
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6593
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6594
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6594
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6595
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6595
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6595
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6596
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6626
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6626
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6627
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6627
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6705
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6705
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6706
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6706
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6707
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6707
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6708
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6708
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6709
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6709
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6712
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6712
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 Uchwała Nr XXXIII/116/2021 w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2021 - 2026 

 Uchwała Nr XXXIII/117/2021 w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 

Kamiennogórskiego i uchwalenia jej regulaminu  

 Uchwała Nr XXXVII/118/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego 

na 2021 rok  

 Uchwała Nr XXXVII/119/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kamiennej Górze 

 Uchwała Nr XXXVIII/120/2021 o ustaleniu kierunku działania Zarządu Powiatu w sprawie Powiatowego 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, ul. Bohaterów Getta 10.  

 Uchwała Nr XXXIX/121/2021 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 XXXIX/122/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu działań na rzecz osób                    

z niepełnosprawnościami w Powiecie Kamiennogórskim na lata 2021-2026  

 Uchwała Nr XXXIX/123/2021 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu 

Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku" 

 Uchwała Nr XXXIX/124/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących  

w roku 2022 za usunięcie pojazdów z dróg powiatu kamiennogórskiego  

i przechowywania ich na parkingu strzeżonym oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych w wyniku 

wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli od usunięcia tego pojazdu odstąpiono  

 Uchwała Nr XXXIX/125/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego 

na 2021 rok 

 Uchwała Nr XXXIX/126/2021 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Powiatu 

Kamiennogórskiego 

 Uchwała Nr XL/127/2021 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu 

kamiennogórskiego 

 Uchwała Nr XL/128/2021 w sprawie budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2022 rok  

 Uchwała Nr XL/129/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 

2021 rok 

 Uchwała Nr XL/130/2021 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, zmienionej Uchwałą Nr XVII/65/2020 Rady Powiatu 

https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6739
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6739
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6740
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6740
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6838
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6838
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6839
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6839
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6864
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6864
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6935
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6935
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6935
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6936
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6936
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6937
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6937
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6938
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6938
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6938
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6938
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6939
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6939
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6940
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6940
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6967
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6967
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6969
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6970
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6970
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6971
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6971
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6971
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Kamiennogórskiego z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych 

przysługujących rodzinnym domom dziecka prowadzonym na zlecenie Powiatu Kamiennogórskiego  

 Uchwała Nr XL/131/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/126/2017 Rady Powiatu 

Kamiennogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVII/66/2020 Rady Powiatu 

Kamiennogórskiego z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie podniesienia wysokości wynagradzania 

zawodowych rodzin zastępczych na terenie Powiatu Kamiennogórskiego  

 

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego  
 

W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta  

i pozostali 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, 

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 2021 r., Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego odbył 41 posiedzeń, podczas których 

podjął 74 uchwały. 

 

https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6971
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6971
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6972
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6972
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6972
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6972
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Spis Uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu w 2021 r 

 Uchwała Nr 233/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących 

ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19  

 Uchwała Nr 232/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 r. 

 Uchwała Nr 231/2021 w sprawie ustalenia klas dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu 

Kamiennogórskiego 

 Uchwała Nr 230/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia - 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze na rok 2022 

 Uchwała Nr 229/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 r. 

 Uchwała Nr 228/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 r. 

 Uchwała Nr 227/2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do 

wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych 

 Uchwała Nr 226/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 r.  

 Uchwała Nr 225/2021 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 2022 roku 

 Uchwała Nr 224/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi (dz. nr 39 obręb 5 

Kamienna Góra miasto) do kategorii dróg publicznych gminnych 

 Uchwała Nr 223/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 r.  

 Uchwała Nr 222/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w 

sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego  

 Uchwała Nr 221/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu 

Kamiennogórskiego w sprawie budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2022 rok 

 Uchwała Nr 220/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 r. 

 Uchwała Nr 219/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6964
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6964
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6963
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6963
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6962
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6962
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6961
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6961
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6960
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6960
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6959
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6959
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6933
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6933
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6932
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6932
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6920
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6920
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6920
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6889
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6889
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6888
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6888
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6879
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6879
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6878
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6878
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6877
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6877
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6876
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6876
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 Uchwała Nr 218/2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert 

w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z 

zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 r.  

 Uchwała Nr 217/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 r. 

 Uchwała Nr 216/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 r. 

 Uchwała Nr 215/2021 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 2022 roku 

 Uchwała Nr 214/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu 

współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku" 

 Uchwała Nr 213/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 r. 

 Uchwała Nr 212/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu 

kamiennogórskiego 

 Uchwała Nr 211/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 r. 

 Uchwała Nr 210/2021 w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego nr 51/2011 

z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Dziecięcej Świetlicy 

Środowiskowej w Kamiennej Górze 

 Uchwała Nr 209/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kamiennej Górze 

 Uchwała Nr 208/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Kamiennej Górze 

 Uchwała Nr 207/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 r. 

 Uchwała Nr 206/2021 w sprawie wytycznych, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do 

projektu budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2022 rok  

 Uchwała Nr 205/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 r. 

 Uchwała Nr 204/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 r. 

https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6875
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6875
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6875
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6875
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6863
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6863
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6862
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6862
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6847
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6847
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6847
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6846
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6846
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6845
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6845
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6825
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6825
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6824
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6824
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6823
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6823
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6823
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6822
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6822
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6821
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6821
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6820
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6820
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6818
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6818
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6817
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6817
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6793
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6793
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 Uchwała Nr 203/2021 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu 

kamiennogórskiego za I półrocze 2021 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej 

 Uchwała Nr 202/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

 Uchwała Nr 201/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 r.  

 Uchwała Nr 200/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej 

nr 2652 D w miejscowości Staniszów, gmina Podgórzyn  

 Uchwała Nr 199/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 r. 

 Uchwała Nr 198/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 r. 

 Uchwała Nr 197/2021 w sprawie zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 

realizowanych w roku 2021 roku przez Powiat Kamiennogórski 

 Uchwała Nr 196/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej 

nr 2653 D w miejscowości Ścięgny, gmina Podgórzyn  

 Uchwała Nr 195/2021 w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w 

budynku położonym w Kamiennej Górze przy ul. Sienkiewicza 6a  

 Uchwała Nr 194/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 r. 

 Uchwała Nr 193/2021 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i 

sportu w 2021 r. 

 Uchwała Nr 190/2021 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i 

sportu w 2021 r. 

 Uchwała Nr 189/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Kamiennej Górze 

 Uchwała Nr 188/2021 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w 

sprawie Statutu Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej Górze 

 Uchwała Nr 187/2021 w sprawie dokonania zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021rok 

https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6792
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6792
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6792
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6771
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6771
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6770
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6770
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6769
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6769
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6751
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6751
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6750
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6750
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6748
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6748
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6748
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6729
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6729
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6728
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6728
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6727
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6727
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6726
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6726
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6689
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6689
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6682
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6682
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6681
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6681
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6680
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6680
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 Uchwała Nr 186/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych wydatków budżetu powiatu 

kamiennogórskiego na 2021 r  

 Uchwała Nr 185/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 r. 

 Uchwała Nr 184/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 r.  

 Uchwała Nr 183/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w 2021 roku  

 Uchwała Nr 182/2021 w sprawie upoważnienia do podejmowania czynności (decyzji) w zakresie 

realizacji projektu pt. "Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, które znajdują 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 Nr 181/2021 w sprawie upoważnienia do podejmowania czynności (decyzji) w zakresie 

realizacji projektu pt. "Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, które znajdują 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 Nr 180/2021 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 na 

regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Uchwała Nr 179/2021 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 na 

regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Uchwała Nr 178/2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert 

w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 

 Uchwała Nr 177/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych wydatków budżetu powiatu 

kamiennogórskiego na 2021 r.  

 Uchwała Nr 176/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu komisji przetargowej oraz udzielania 

zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000,00 złotych 

https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6663
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6663
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6660
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6660
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6659
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6659
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6658
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6658
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6657
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6657
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6657
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6657
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6657
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6656
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6656
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6656
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6656
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6656
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6655
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6655
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6655
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6655
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6655
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6655
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6654
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6654
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6654
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6654
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6654
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6654
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6639
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6639
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6638
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6638
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6637
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6637
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 Uchwała Nr 175/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydatkowania środków budżetowych w 

Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych 

 Uchwała Nr 174/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych wydatków budżetu powiatu 

kamiennogórskiego na 2021 r. 

 Uchwała Nr 173/2021 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu 

kamiennogórskiego za 2020 rok 

 Uchwała Nr 172/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu 

kamiennogórskiego 

 Uchwała Nr 171/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 r. 

 Uchwała Nr 170/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 r. 

 Uchwała Nr 169/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku 

 Uchwała Nr 168/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 r. 

 Uchwała Nr 167/2021 w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w 

budynku położonym w Kamiennej Górze przy ul. Sienkiewicza 6a  

 Uchwała Nr 166/2021 w sprawie dokonania zmian wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 

2021 r. 

 Uchwała Nr 165/2021 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla 

studentów kształcących się na kierunku lekarskim 

 Uchwała Nr 164/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 

 Uchwała Nr 163/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu 

powiatu kamiennogórskiego na 2021 

 Uchwała Nr 162/2021 w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w 2021 r. oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych 

w 2021 r.  

 Uchwała Nr 161/2021 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2021 r. w jednostkach 

organizacyjnych powiatu kamiennogórskiego oraz innych podmiotach wykonujących na podstawie 

odrębnych przepisów zadania Powiatu 

https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6636
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6636
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6635
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6635
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6634
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6634
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6633
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6633
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6632
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6632
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6616
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6616
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6615
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6615
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6613
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6613
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6586
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6586
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6585
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6585
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6569
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6569
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6568
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6568
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6530
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6530
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6525
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6525
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6525
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6524
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6524
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6524
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 Uchwała Nr 160/2021 w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kamiennej Górze 

 Uchwała Nr 159/2021 w sprawie dokonania zmian planowanych wydatków budżetu powiatu 

kamiennogórskiego na 2021 

 Uchwała Nr 158/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego 

Realizacja programów, strategii 
Nazwa dokumentu Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Tryb i data przyjęcia  Uchwała Nr XXXIII/116/2021 w sprawie uchwalenia Powiatowej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2026 

z dnia 22 czerwca 2021 

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, 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. 

Podstawowym zadaniem  Strategii  jest  wytyczenie  kierunków  działań,  

które  służyć  mają rozwiązywaniu niekorzystnych zjawisk społecznych, 

będących przedmiotem diagnozy społecznej oraz inspirować  podmioty  

działające  w  obszarze  pomocy  społecznej,  edukacji, i bezpieczeństwa 

obywateli. Ujęte w formę celów strategicznych, szczegółowych oraz 

kierunków działań kwestie, wyznaczają  obszary,  nad  którymi  skupia  

się  powiatowa  polityka  społeczna. W poprzednim roku została 

uchwalona przez Radę Powiatu Kamiennogórskiego  nowa strategia na 

lata 2021-2026, w której cele i zadania zostały dostosowane do 

zmieniającej się rzeczywistości. W tym roku także mamy 

niespodziewaną sytuację, związaną z wojną za wschodnią granicą, nasze 

jednostki starają się dostosowywać na bieżąco swoje działania do 

zmieniającej się rzeczywistości i pomagać uchodźcom wojennym.  

https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6519
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6519
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6518
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6518
https://kamienna-gora.bip.net.pl/?a=6517
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Mimo stanu pandemii większość celów i zadań zostało zrealizowanych, 

także dzięki współpracy między jednostkami organizacyjnymi, 

powiatem oraz innymi podmiotami. Większość zadań i celów z zadań 

statutowych jednostek. 

Zasięg 

wprowadzonych 

zmian pod 

względem liczby 

osób, których 

dotyczy strategia 

Strategia obejmuje zasięgiem mieszkańców całego powiatu 

kamiennogórskiego. 

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. Utworzony został 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 
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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 XXXIX/122/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami                            

w Powiecie Kamiennogórskim na lata 2021-2026 z dnia 

30 listopada 2021r.  

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. 
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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. 

 

Struktura Organizacyjna Starostwa Powiatowego  
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Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 
 

W 2021 roku Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu realizował projekty pn. 

„Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej”, "Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu 

polsko-czeskim" i „Aktywne pogranicze”.  

Projekty miały na celu zarówno edukację ekologiczną społeczeństwa, jak również poszerzenie 

oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza.  

Całkowita wartość powyższych projektów to ponad 220 000 zł.  

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

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 Etap: zakończony 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Ekowycieczki po ziemi kamiennogórskiej Tadeusz Piotr Prociak, Piotr Wasiak, Wydanie I 2021 Wydano 

na zlecenie Powiatu Kamiennogórskiego 
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2. Projekt pn. "Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim". 

Finansowanie: środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz środki budżetu państwa. 

Etap: zakończony 

 Wartość projekt: 27 271,92 Euro 

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

 Budżet państwa: 1 363,59 Euro (5%) 

 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, http://kamiennagora.pl/attachments/2021/trasy/mapa.pdf 

 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. Stacja ładowania e-rowerów w Kamiennej Górze, zakupiona w ramach projektu. 
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3. Projekt pn. „Aktywne pogranicze” 

Finansowanie: środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz środki budżetu państwa. 

 Etap: realizacja 

 Wartość projekt: 17 609,68 Euro 

 Dofinansowanie z EFRR: 14 968,23 (85%) 

 Budżet państwa: 880,48 Euro (5%) 

 Wkład własny: 1760,97 Euro (10%) 

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

Lubawka, Gmina Marciszów, Gmina Zaclerz. 

Projekt ma na celu promocję aktywnych form uprawiania turystyki na terenie pogranicza 

polsko-czeskiego. 

Działania w ramach projektu:  

 zaprojektowanie i wykonanie nowych tras wspinaczkowych - 15 nowych tras w rejonie 

Zadziernej;  

 zorganizowanie cyklu wycieczek w każdej z gmin partnerskich (5 wycieczek pieszych 

i 5 rowerowych), które posłużą promocji polsko-czeskiego pogranicza oraz stanowić 

będą element popularyzacji turystyki aktywnej w regionie.  

 Zakup wraz z przeniesieniem praw autorski 30 zdjęć przedstawiających atrakcje 

turystyczne powiatu kamiennogórskiego. 

 wydruk i kolportaż polsko-czeskiej mapy turystycznej w nakładzie 15 tys. sztuk. 

Ilustrowane mapy z zaznaczonymi szlakami turystycznymi oraz opisem atrakcji 

pogranicza polsko-czeskiego. 

 zakup wraz z instalacją 2 stacji ładowania e-rowerów w Gminie Lubawka i Gminie 

Marciszów. 



 

 

Powiat kamiennogórski - Zadzierna, gmina Lubawka 



 

Wydział Inwestycji i Drogownictwa 
 

 

Zadania remontowo – inwestycyjne zrealizowane w 2021r. 

                

 

 

 

 

 

 

Remont drogi powiatowej nr 3472 D w miejscowości Ciechanowice w km 3+570 – 3+250 

 

              

Przebudowa drogi 3469D - budowa chodnika ul. Szymrychowska w Lubawce 

Lp. Nazwa zadania Wartość 

robót 

Wysokość 

dofinansowania 

Skąd 

dofinansowanie 

1.  Przebudowa drogi 3469D - budowa 

chodnika ul. Szymrychowska 

w Lubawce 

609 923,00 500 000,00 Fundusz 

Inwestycyjny 

2.  Remont drogi powiatowej nr 3472 D 

w miejscowości Ciechanowice w km 

3+570 – 3+250 

291 392,82 

 

203 974,97 Rządowy Fundusz 

Dróg Lokalnych 

3. Modernizacja energetyczna 

budynków ZSZiO w Kamiennej 

Górze poprzez modernizację źródła 

ciepła i c.w.u., montaż instalacji 

fotowoltaicznej oraz 

termomodernizację budynku "C" - 

etap I  

793 350,00 714 015,00 Fundusz 

Inwestycyjny 
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Modernizacja energetyczna budynków ZSZiO w Kamiennej Górze poprzez modernizację źródła ciepła 

i c.w.u., montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizację budynku "C" - etap I 

 

Wydział uzgadnia lokalizacje światłowodów w pasie drogowym oraz wydaje 

zezwolenia na zajęcia pasa w celu wbudowania urządzeń i zjazdów.  

W związku z budową drogi S3 nadal 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, zimowe 

utrzymanie dróg itp.) 

 

 Wydział Zarządzania Kryzysowego 

 
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. 

 

 Działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z covid 19 

Wydział ZK w ciągu roku zajmował się rozdysponowaniem środków ochrony osobistej 

(maseczki, płyny do dezynfekcji) otrzymywanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
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oraz innych podmiotów do Urzędów Miast i Gmin z terenu powiatu, DPS Szarocin, PKS sp. z 

o.o., PCZ sp. z o.o., ZSZiO, ZSO, Powiatowego Centrum Edukacji oraz dla mieszkańców. 

Ponadto rozdysponowano do placówek medycznych z terenu powiatu  środki ochrony 

(gogle ochronne, fartuchy ochronne, płyny dezynfekcyjne, półmaski FFP2, rękawice 

ochronne nitrylowe) otrzymane z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. 

 Kwalifikacja Wojskowa 

Przed Powiatową Komisją Lekarską stawiło się 377 osób rocznika podstawowego                           

i starszego z terenu powiatu.  

 Stan magazynu przeciwpowodziowego i OC 

Obecnie w magazynie zgromadzonych jest ponad 10 tyś worków na piasek, agregat 

prądotwórczy, maszt oświetleniowy, plandeki, łaty, śpiwory, karimaty, łóżka polowe, płyny 

dezynfekcyjne 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. 

 Ochrona zabytków 

W 2021 roku powiat kamiennogórski na zabytki z różnych źródeł otrzymał 2 566 261 zł 

dotacji tj: 

 Pałac Ciechanowice - konserwacja dekoracji malarskiej, dotacja 50 000zł. 

 Uniemyśl - remont kościoła pw. św. Mateusza, dotacja 100 000zł oraz naprawa 

konstrukcji ścian dotacja 80 000zł. 

 Lubawka - konserwacja 2 obrazów drogi krzyżowej kościół WNMP, dotacja 47 000zł, 

Lubawka Podlesie - prace konserwatorskie kościoła, dotacja 90 000zł. 

 Chełmsko Śl. - konserwacja dekoracji sztukatorskich w kościele, dotacja 160 000zł. 

 Krzeszów - renowacja wystroju ścian w bibliotece klasztornej, dotacja 160 000zł., 

remont, remont dachu klasztoru, dotacja 270 000zł., remont elewacji wraz z kon. 

stolarki okiennej domu Opata, dotacja 77 261 zł. 

 Krzeszówek - remont dachu kościoła, dotacja 162 000zł. 

 Kamienna Góra - wymiana pokrycia dachu kościoła Matki Bożej Różańcowej, dotacja 

450 000zł, remont więźby dachowej Domu Loży, dotacja 370 000zł, wymiana pokrycia 

dachu kościoła Matki Bożej Różańcowej, dotacja 550 000zł. 
 

 Szkolenia, ćwiczenia Wydziału Zarządzania Kryzysowego w 2021 r. 

-Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego pk „Piorun 2021” . 

-Wojewódzkie ćwiczenia obronne pk. „Sudety 21”. 

-Ćwiczenia powiatowych służb, inspekcji i straży na terenie Domu Pomocy Społecznej 

w Szarocinie 

-Trening stałego dyżuru i praktyczny z zakresu stałego dyżuru z gminami (GCZK) na 

administrowanym terenie. 

-Trening zgrywający System ostrzegania i alarmowania województwa dolnośląskiego 

pk. „GRUDZIEŃ 2021”. 
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Wydział Edukacji 
 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

W 2021 r. przeprowadzono jedne konsultacje z organizacjami pozarządowymi dotyczące 

projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami 

pozarządowymi w 2022 roku”. Uwag do projektu nie wniesiono. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku na terenie powiatu kamiennogórskiego zarejestrowanych 

było 181 organizacji pozarządowych, w tym: 90 stowarzyszenia rejestrowych (1 w trakcie 

likwidacji), 7 stowarzyszeń zwykłych, 10 uczniowskich klubów sportowych, 31 stowarzyszeń 

kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, 8 klubów sportowych, 19 

fundacji oraz było 16 oddziałów terenowych lub kół.  

W ramach otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych, 

skierowanych do organizacji pozarządowych  w 2021 r. wsparto następujące zadania publiczne: 

1) na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: wpłynęło 27 ofert, podpisano 16 

umów na kwotę łącznie 58 000 zł,  

2) na turystykę i krajoznawstwo: wpłynęły 3 oferty, podpisano 3 umowy na kwotę 13 500 

zł, 

3) na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa: wpłynęły 3 oferty, podpisano 2 

umowy na kwotę 6 000 zł, 

4) na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a także osobom niepełnosprawnym: wpłynęły 

2 oferty, podpisano 2 umowy na łączną kwotę 4 600,00 zł, 

5) na ratownictwo i ochronę ludności: wpłynęła 1 oferta, podpisano umowę na kwotę 

5 000 zł. 

Zadania publiczne zrealizowane zostały na kwotę 84 070 zł. 

W 2020 roku udzielono 3 dotacje w trybie uproszczonym (pozakonkursowym) na wsparcie 

realizacji zadania publicznego na łączną kwotę 4 000 zł: 
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Edukacja 

W Powiecie Kamiennogórskim w 2021r. sieć szkół publicznych składała się 

z: technikum,  szkoły branżowej I stopnia, liceum ogólnokształcącego, szkoły podstawowej 

specjalnej, szkoły specjalnej przysposabiająca do pracy, oraz przedszkola specjalnego. 

Placówkami oświatowymi są jeszcze poradnia psychologiczno-pedagogiczna, biblioteka 

pedagogiczna oraz międzyszkolny ośrodek sportowy. 

Ponadto funkcjonują placówki niepubliczne takie jak: niepubliczne szkolne schronisko 

młodzieżowe, liceum ogólnokształcące dla dorosłych czy medyczne studium zawodowe dla 

młodzieży i dorosłych. W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących prowadzone są 

oddziały przygotowania wojskowego na podstawie decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej. 

W szkołach dla których Powiat Kamiennogórski jest organem prowadzącym, na dzień 30 

września 2021 r. uczyło się łącznie 1352 uczniów, w tym w: technikum – 455 uczniów,                              

w szkole branżowa I stopnia – 364 uczniów, liceum ogólnokształcącym – 454 uczniów, szkole 

podstawowej specjalnej – 56 uczniów, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy – 14 

uczniów oraz przedszkolu specjalne była 9 dzieci.  

W szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych łącznie uczy się 158 osób  

i tak w liceum ogólnokształcące dla dorosłych – 21 osób, w medycznej szkole policealnej – 85 

osób oraz w szkole policealnej dla młodzieży – 52 osoby. 

 

W szkołach, podległych pod Powiat Kamiennogórski zatrudnionych jest łącznie,  

w przeliczeniu na pełen, etat 125,36 nauczycieli, w tym: nauczycieli stażystów – 2 osoby, 

nauczycieli kontraktowych – 8,46 osób, nauczycieli mianowanych – 21,15 osób, nauczycieli 

dyplomowanych – 93,75 osób. 

 

Zdawalność egzaminów maturalnych w technikum wynosiła 75 %, natomiast w liceum 

ogólnokształcącym 98 %. 

 

Zdawalność egzaminów zawodowych w technikum wynosiła: obsługa klientów  

i kontrahentów (technik spedytor) – 82 %, organizacja i monitorowanie przepływów zasobów 

i informacji w jednostkach organizacyjnych  (technik logistyk) - 78 %, sporządzanie 
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kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej (technik budownictwa) – 66 %, 

organizacja żywienia i usług gastronomicznych – 87 %.  

 

Zdawalność egzaminów zawodowych w szkole branżowej I stopnia wynosiła: prowadzenie 

sprzedaży (sprzedawca) – 89 %, sporządzanie potraw i napojów (kucharz) – 100 %, obsługa, 

diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 

samochodowych (elektromechanik pojazdów samochodowych) – 93,5 %, diagnozowanie  

i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (mechanik pojazdów 

samochodowych) – 67 %, użytkowanie obrabiarek skrawających (operator obrabiarek 

skrawających) – 94 %, wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

(ślusarz) – 92 %. 

 

W 2021 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kontynuowana jest realizacja programu 

„Za Życiem”, w ramach którego, w latach poprzednich, udało się doposażyć placówkę  

w pomoce dydaktyczne na kwotę 15.000 złotych oraz prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla 

dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Wartość programu na 2021 r. to 

89.521 zł. 

 

W szkołach powiatowych w 2021 r. realizowane były następujące projekty.  

 

Pierwszym jest projekt który rozpoczął się w 2020 roku: „Dostosowanie systemów kształcenia 

i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim” w ramach RPO WD skierowany jest 

do uczniów i nauczycieli ZSZiO.  

 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; planowanie, tworzenie  

i dystrybuowanie treści marketingowych; przygotowanie potraw zgodnie z trendami 

rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia; prowadzenie obsługi biura; tworzenie witryn 

internetowych; programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D; montowanie stolarki 

budowlanej. 150 uczniów technikum i szkoły branżowej I stopnia  będzie brało udział                              

w kursach:  montowanie stolarki okiennej; projektowanie grafiki komputerowej; 

programowanie  
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i obsługiwanie procesu druku 3D; przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi  

i zasadami zdrowego żywienia; tworzenie witryn internetowych; prowadzenie obsługi biura. 

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

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. 

Program „Szkolny Klub Sportowy” 

Od 15.02.2021 r. do 15.12.2021 realizowany był w szkołach Powiatu Kamiennogórskiego 

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

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

ZSO (łącznie 6 grup). W ramach projektu finansowane są wynagrodzenia nauczycieli 

prowadzących zajęcia. Powiat udostępnia sale sportowe oraz finansuje ubezpieczenie 

uczestników zajęć. 

 

Wydział Architektury i Środowiska 
 

W 2021 roku do Wydziału Architektury i Środowiska Starostwa Powiatowego  

w Kamiennej Górze zostały złożone 574 wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Staroście 

przedłożono 482 zgłoszenia` robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,               

w tym 141 zgłoszeń z projektem budowlanym. Wydano 247 zaświadczeń o samodzielności 

lokali mieszkalnych. Zarejestrowano 518 dzienników budowy. 

W wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych organ architektoniczno-

budowlany wydał 641 decyzji, w tym  466 pozwoleń na budowę (lub decyzji zmieniających 

pozwolenie na budowę). 

Ochrona Środowiska 

W 2021 roku do tut. Starostwa wpłynęło 81 wniosków o wydanie zezwolenia na 

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

przeprowadzonych postępowań administracyjnych wydano 114 decyzje, w tym 41 zezwoleń 

na usunięcie drzew i 23 odmów. 
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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 2021 roku wydano 57 kart wędkarskie i zarejestrowano 8 sztuk sprzętu pływającego. 

W 2021 przyjęto 13 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 580 ha. Inwentaryzacją stanu lasu objętych jest 430,6 hektarów gruntów 

leśnych, a uproszczonym planem 23,7 ha.  W 2021 roku, w związku z prowadzonym nadzorem 

wydano 454 zaświadczenia oraz 29 decyzji nakazujących wykonanie prac w lesie.   

Starosta w 2021 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 2021 roku  przyjęto bez uwag 6 zgłoszenie robót geologicznych dotyczących ciepła 

Ziemi i zatwierdzono jeden projekt robót geologicznych.  

Ponadto wydano 2 pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.  

Wydział Komunikacji  
 

 Wprowadzono do ewidencji CEPiK pojazdy w liczbie - 3341;  

 Wydano decyzje o rejestracji pojazdu czasowej i stałej w liczbie – 8959; 

 Wydano decyzje nakładające kary za niezawiadomienie starosty o nabyciu i zbyciu pojazdu 

w liczbie 467 - uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości: 66 908,72 zł; 

 Wydano dokument prawa jazdy w liczbie  – 1065 

 Wydano decyzje dotyczące praw jazdy w liczbie – 2040, w tym m.in.: 

- decyzje o cofnięciu uprawnień - 88 

- decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy – 117 

- ilość zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 14 

- ilość skierowań na badania lekarskie – 74 

- ilość skierowań na badania psychologiczne – 76 
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- ilość skierowań na kurs reedukacyjny - 68 

 Przeprowadzono kontrolę Ośrodków Szkolenia Kierowców; 

 Przeprowadzono kontrolę przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli pojazdów; 

 Przeprowadzono kontrolę przewoźników wykonujących krajowy transport drogowy.  

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  

 

W 2021 r. dokonano sprzedaży dwóch nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, 

położonych w: Raszowie, gmina Kamienna Góra, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 260/6 

o pow. 0,1081 ha, za cenę: 39.390,00 zł oraz nieruchomości położonej w Kamiennej Górze, 

obręb 6, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 513/29 o pow. 0,0208 ha, za cenę: 6.969,00 zł.  

Na bieżąco podejmowane są działania w celu uregulowania stanu prawnego dróg powiatowych. 

W 2021 r. uzyskano od Wojewody Dolnośląskiego decyzje potwierdzające własność części 

dróg powiatowych tj.: 

 nr 3477D biegnącej przez wieś Krzeszów, gm. Kamienna Góra, oznaczonej geodezyjnie 

jako działki nr 185 o pow. 0,3196 ha i nr 1034 o pow. 0,4678 ha, 

 nr 3486D biegnącej przez wieś Leszczyniec, gm. Kamienna Góra, oznaczonej geodezyjnie 

jako działki nr 387/3 o pow. 0,0547 ha i nr 387/5 o pow. 0,0574 ha, 

 nr 3472D biegnącej przez wieś Ciechanowice, gm. Marciszów, oznaczonej geodezyjnie 

jako działki nr 388 o pow. 0,9057 ha, nr 397 o pow. 0,6820 ha, nr 473 ,pow. 0,6453 ha i nr 

386/2 o pow. 0,4779 ha. 

W 2021 r. otrzymano od Wojewody Dolnośląskiego dwanaście decyzji stwierdzających 

nabycie mienia Skarbu Państwa, obejmujących 94 działek, które stały się z mocy prawa, 

nieodpłatnie własnością danej gminy.  

W 2021 r. wydano dwa zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Skarbu 

Państwa zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Ponadto, wystawiono dwadzieścia pięć 

upomnień w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz wystawiono pięć 

elektronicznych tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych w sprawie uregulowań 

zobowiązań z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości Skarbu Państwa. 

W 2021 r. dokonano aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla 36 

działek. W stosunku do 2 działek złożone zostały wnioski do Samorządowego Kolegium 
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Odwoławczego w Jeleniej Górze o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej, z tytułu 

użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w 2022 r. oddaliło wszystkie wnioski użytkowników 

orzekając, że aktualizacja opłaty rocznej jest uzasadniona. 

Ponadto w 2021 r. wydano pięć decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowań za utracone prawo 

własności i użytkowania wieczystego oraz dziesięć decyzji w sprawie o ograniczenia sposobu 

korzystania z nieruchomości gruntowych w trybie art.124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                       

o gospodarce nieruchomościami na rzecz spółki Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą                       

w Krakowie. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

W roku 2021 Rzecznik Konsumentów udzielił 446 porad prawnych z zakresu praw 

konsumentów. Prowadzono również 51 postępowań  wyjaśniających  z przedsiębiorcami. 

Podobnie jak w ubiegłych latach skargi konsumentów dotyczyły przede wszystkim  sprzedaży 

obuwia i odzieży. Kolejną grupą najczęściej poruszanych spraw były reklamacje telefonów 

komórkowych, laptopów, urządzeń gospodarstwa domowego. Spora część spraw dotyczyła 

usług telekomunikacyjnych (mimo nagłaśniania problemów związanych z sms-ami Premium, 

w dalszym ciągu zdarzają się tego rodzaju przypadki).  Do sporów dochodzi także w sytuacji, 

kiedy oferta przedstawiana przez przedstawiciela operatora podczas rozmowy różni się od 

rzeczywistych warunków umowy lub złej jakości świadczenia usług internetowych, o czym 

konsumenci przekonują się w momencie otrzymania faktury. Zastrzeżenia jakie konsumenci 

zgłaszali odnośnie turystyki  to przede wszystkim brak odpowiedniego odszkodowania za 

niedotrzymanie warunków umowy, nienależyte wykonania umowy, czy problemy                                     

z odstąpieniem od umowy. W roku 2021 r. konsumenci decydowali się na wzięcie udziału                      

w różnego rodzaju pokazach i prezentacjach, gdzie mogli zakupić towary: garnki, maty 

masujące, odkurzacze i inne sprzęty agd. Po zakupie byli  informowani  o braku możliwości 

zwrotu zakupionych towarów. Trudnymi sprawami pod względem dowodowym są sprawy 

związane z naprawami samochodów, remontami w lokalach mieszkalnych.  
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Wydział Geodezji 
 

Z tytułu udostępniania zasobu wydział geodezji uzyskał kwotę 449 457,82 zł. 

W 2021 r., wydział geodezji zakupił i wdrożył wraz z migracją danych nowy system 

PZGIK do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – System Geo-

Info. na realizacje tego zadania powiat otrzymał od Wojewody Dolnośląskiego dotację w kwocie 

130 000 zł  

Wydział uruchomił moduły do obsługi elektronicznej komorników sądowych, 

rzeczoznawców majątkowych i podmiotów publicznych, zostały także udostępnione dla 

mieszkańców Portal SIP Powiatu Kamiennogórskiego pod adresem: 

https://kamiennagora.giportal.pl/ 

 

Na Portalu Mapowym (Geoportalu) Powiatu Kamiennogórskiego w aplikacji iMapa 

udostępniony został również poza treścią mapy ewidencyjnej,  mapę zasadniczą. Geoportal ten 

dostępny jest dla wszystkich. Adres portalu mapowego : https://imapa.kamienna-gora.pl/#/giportal.  

 

Powiat kamiennogórski wystąpił o dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego na 

zadanie pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” . Sejmik 

Województwa Dolnośląskiego   przyznał w marcu br. środki na realizację tego zadania w kwocie 

30 000 zł. Zakupiony zostanie ploter wielkoformatowy na potrzeby Wydziału Geodezji 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 
 

 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została utworzona na w celu realizacji zadań 

starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz 

zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

 Skład Komisji:  

1. Przewodniczący Komisji - Jarosław Gęborys -Starosta Kamiennogórski 

2.  Członkowie:  

 Małgorzata Krzyszkowska - Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego, 

 Mariusz Mućwicki - Radny Powiatu, 

 Damian Wójcik - Radny Powiatu, 

 Robert Słowik - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/m,  

https://kamiennagora.giportal.pl/
https://imapa.kamienna-gora.pl/#/giportal
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 Cecylia Skulska – Naczelnik Wydziału Edukacji w/m, 

 Dariusz Kurzeja - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, 

 Rafał Przychodzki - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej 

Górze, 

 Anna Kaczyńska - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze,  

 Janusz Chodasewicz - Burmistrz Miasta Kamienna Góra, 

 Ewa Kocemba - Burmistrz Miasta Lubawka, 

 Wiesław Cepielik- Wójt Gminy Marciszów. 

 Patryk Straus - Wójt Gminy Kamienna Góra, 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w roku 2021 odbyła 2 posiedzenia (16 

czerwca i 17 grudnia 2021r.) 

Posiedzenie Komisji z dnia 16 czerwca odbyło się zgodnie z rocznym Planem pracy 

Komisji i dotyczyło przede wszystkim informacji powiatowych służb, inspekcji i straży  

w zakresie zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu  

z  uwzględnieniem okresu wakacyjnego oraz planowanych działaniach prewencyjnych w tym 

obszarze. Podczas posiedzenia nie zostały sformułowane pisemne wnioski oraz zalecenia do 

pracy komisji  w okresie miedzy posiedzeniami. 

Na kolejnym Posiedzeniu, w dniu 17 grudnia, Komisja przyjęła informację przedstawicieli 

poszczególnych służb, inspekcji i straży z zakresu realizacji zadań wynikających  

z Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli oraz informację dot. zagrożeń porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu kamiennogórskiego.  

Na posiedzeniach stwierdzono, że nadal bardzo dużym obciążeniem dla służb jest 

realizacja zadań związanych z epidemią Covid-19, związane z nim obostrzenia, sposoby 

unikania zakażenia itd. 

W 2021 roku do Komisji nie wpłynęły do zaopiniowania żadne projekty programów 

oraz projekty prawa miejscowego z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze  

 

 Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc 

Głównym celem programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc                             

w rodzinie było uświadomienie im, czym jest przemoc, a także uzyskanie przez nich 

świadomości własnych zachowań przemocowych. Program trwał od lipca 2021 do października 

2021 roku, ukończyło go dwóch z pięciu uczestników.  

Na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w roku 2021 

wydatkowano kwotę 9.177,67 zł. 

 Projekt „Zawsze Razem Bez Przemocy” w Ramach Programu Osłonowego 

„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego W Tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 

Celem projektu jest podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin 

zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, a także rodzin, w których przemoc występuje. 

Odbiorcami projektu są dorosłe osoby doznające przemocy, świadkowie przemocy, osoby nie 

radzące sobie w sytuacjach kryzysowych oraz rodzice biologiczni i zastępczy. Oczekiwania 

związane z realizacją projektu to przede wszystkim zwiększenie świadomości i umiejętności 

rodzin z zakresu przeciwdziałania przemocy, budowania własnej wartości, a także pomocy                  

w zwalczaniu poczucia izolacji i zmniejszaniu poczucia winy.  

 Termin realizacji listopad-grudzień 2021.  

 Na realizację programu osłonowego otrzymano dotację w wysokości 10.000 zł,  

 Wydatki poniesiono w łącznej wysokości  7.456,43 zł. 

Powiatowe Centrum Edukacji  
 

W 2021 zakończył się 5 – letni program kompleksowego wsparcia dla  rodzin ,,Za 

Życiem” realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji – Specjalistyczną Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną w Kamiennej Górze. Jako wiodący ośrodek rehabilitacyjno – 

koordynacyjno – opiekuńczy zrealizowaliśmy w 2021 roku 1279 godzin  bezpośredniego 

wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, z 1300 godzin 

przyznanych na ten rok. Za nie zrealizowane 21 godzin kwota niewykorzystanej dotacji                          
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1 478,48 zł oraz kwota 1,70 tj. odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym 

zostały zwrócone zleceniodawcy. 

Prowadziłyśmy różnorodne zajęcia specjalistyczne – terapeutyczne,  zajęć integracji 

sensorycznej, rehabilitacji ruchowej oraz konsultacji z rodzicami i dzieckiem prowadzone                

w pomieszczeniach PPP jak i w domach rodzinnych dzieci. 

Liczba pacjentów objęta programem ,,Za Życiem”: w roku szkolnym 2020/2021 – 16 dzieci                  

w wieku do kilku miesięcy do 9 lat., a w roku 2021/2022 – 17 dzieci. W realizację programu 

zaangażowanych było 9 specjalistów. 

Wartość uzyskanego dofinansowania z MEiN w 2021 roku wynosiła 91 000,00 zł. 

Całkowita kwota dotacji pozyskanej na realizację Programu ,,Za Życiem” w latach 2017 – 

2021 wynosiła 321 770 zł. 

  Od października 2021 roku trwa w Powiatowym Centrum Edukacji w Kamiennej 

Górze kompleksowy remont budynku. Przewidywany czas zakończenia inwestycji to 

04.07.2022 rok. Kwota środków finansowych przeznaczonych na inwestycję to 1 423 370 zł, 

w tym 1 295 000 zł  z Rządowego Funduszu  Inwestycji Lokalnych. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kamiennej Górze 

 

Do podstawowych obowiązków organów nadzoru budowlanego należy nadzór 

i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego oraz wydawanie decyzji 

administracyjnych (art. 81 ustawy – Prawo budowlane), a do zadań tych organów należy 

kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego oraz kontrola działania 

organów administracji architektoniczno - budowlanej, a także badanie przyczyn powstania 

katastrof budowlanych  i współdziałanie z organami kontroli państwowej (art. 84). 

 

 Instytucja nadzoru budowlanego wprowadzona została w procesie budowanym po to, 

aby zapewnić przestrzeganie porządku prawnego i zasad wiedzy technicznej nad procesem 

budowlanym, a także w celu ochrony interesu publicznego i interesu osób indywidualnych przy 

realizacji inwestycji. 

 

 Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym zmagaliśmy się z trudną sytuację sanitarno 

epidemiologiczną związaną z występowaniem na terenie całego kraju wirusa Sars-Cov-2, co 
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niewątpliwie miało wpływ na funkcjonowanie Inspektoratu w zakresie czynności inspekcyjno 

- kontrolnych. Natomiast obsługa kancelaryjno-administracyjna została w niezmienionej 

formie  i wszyscy klienci byli przyjmowani w godzinach urzędowania Inspektoratu. 

 

 W mediach i na stronach internetowych publikowane były akcje informacyjne 

skierowane do wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości pogłębiające wiedzę 

obywateli w zakresie obowiązków  wynikających z ustawy Prawo budowlane w przedmiocie 

utrzymania stanu technicznego obiektów budowlanych i ewentualnym występowaniem 

zagrożeń przy eksploatacji instalacji grzewczych w sezonie jesienno-zimowym oraz w związku 

z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym. 

 W roku 2021 organ nadzoru budowlanego wyegzekwował od właściciela rozbiórkę 

obiektu budowlanego w położonego Pisarzowicach nr 50 będącego  w bezpośrednim 

sąsiedztwie z drogą powiatową, którego stan techniczny stanowił zagrożenie zawalenia się oraz 

stanowił zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, 

uczestników ruchu pieszego  i kołowego, a także wyegzekwowano rozbiórkę 5 innych obiektów 

objętych decyzjami nakazu rozbiórki. 

 

 Ponadto Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kamiennej Górze informuje, 

że w w dniu 25 września 2021 roku odbyła się ogólnopolska akcja Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa pn:,, Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa”. Tego dnia w siedzibie tutejszego 

Inspektoratu pracownicy organu nadzoru budowlanego w Kamiennej Górze przy udziale 

pracowników administracji architektoniczno-budowlanej Starostwa Powiatowego                                  

w Kamiennej Górze udzielali bezpłatnie porad i konsultacji na pytania inwestorów i właścicieli 

w zakresie budowy , eksploatacji i remontu obiektów budowlanych. 

Działalność inspektoratu jest sukcesywnie dostosowywana do zmieniających się przepisów 

ustawy Prawo budowlane i innych przepisów prawa. 

 Wykaz ilościowy prowadzonych spraw Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 

Kamiennej Górze (stan na 31.12.2021): 

Lp. Wyszczególnienie 

  

Ilość 

/szt 

1.  Liczba wydanych decyzji i postanowień 64 

2.  Liczba wszczętych postępowań egzekucyjnych (upomnienia) 5 
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3.  Liczba zawiadomień skierowanych do prokuratury 7 

4.  Liczba kontroli budów i obiektów budowlanych 65 

5.  Ilość mandatów nałożonych przez organ nadzoru budowlanego 3 

6.  Liczba potwierdzonych rozbiórek obiektów budowlanych 6 

7.  Liczba wniesionych zażaleń i odwołań  4 

8.  Liczba prowadzonych budów i obiektów budowlanych wg ,,Ewidencji 

obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania” 

 

1071 

 

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

Liczba i struktura łóżek, dostępność mieszkańców powiatu do szpitalnej pomocy 

zdrowotnej: 

Szpital do 30 czerwca 2021 roku posiadał 134 łóżka, wg niżej wymienionej struktury: 

 oddział chorób wewnętrznych – 43 łóżka, 

 oddział anestezjologii i intensywnej terapii- 4 łóżka, 

 oddział chirurgii ogólnej – 30 łóżek, 

 oddział pediatryczny – 23 łóżka, 

 oddział ginekologiczno-położniczy – 23 łóżka, 

 oddział neonatologiczny – 11 łóżek. 

Od 1 lipca 2021r. Szpital posiada 100 łóżek, wg niżej wymienionej struktury: 

 oddział chorób wewnętrznych – 43 łóżka, 

 oddział anestezjologii i intensywnej terapii- 4 łóżka, 

 oddział chirurgii ogólnej – 30 łóżek, 

 oddział pediatryczny – 23 łóżka, 

 

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

czterech oddziałach szpitalnych tj; chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, oddziale anestezjologii 

i intensywnej terapii, pediatrycznym. Szpital, oprócz opieki stacjonarnej dysponuje izbą przyjęć, 

ambulatoryjną opieką specjalistyczną, podstawową opieką zdrowotną, nocną  i świąteczną opieką 

zdrowotną. Wykonujemy usługi w zakresie pielęgniarki środowiskowej, położnej środowiskowej,  

edukacji przedporodowej tzw. „szkołę rodzenia” oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej                           

w zakresie:  

 poradni chirurgii ogólnej 

 poradni ginekologiczno - położniczej 
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 poradni kardiologicznej 

 poradni gastroenterologicznej 

 pracowni ultrasonograficznej (USG) 

 pracowni kolonoskopii  

 pracowni gastroskopii. 

 

 W 2021 roku w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 

zrealizowano 50 703 świadczeń medycznych, w tym 2 776 hospitalizacji oraz 47 927 porad 

ambulatoryjnych. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

udzielono 1 134 porad oraz 6 440 porad w izbie przyjęć. 

Charakterystyka przyjętych pacjentów w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. 

Oddział Liczba przyjętych 

pacjentów 

Osobodni Średni czas pobytu 

chorego 

Chorób wewnętrznych 1 178 9 483 8,0 

Anestezjologii i IT 56 1 410 25,2 

Pediatryczny 193 833 4,3 

Neonatologiczny 3 16 5,3 

Ginekologiczno – położniczy 168 511 3,0 

Chirurgii ogólnej 1 178 5 993 5,0 

Izba przyjęć  6 440   

Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna 1 134   

Razem 10 350 18 246 8,5 

 

W poradniach specjalistycznych (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna) zakontraktowanych                                      

z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2021 roku udzielono łącznie 13 366  porad i wykonano 

4 989 badań, w tym w: 

 poradni chirurgicznej – 5 830 porad, 

 poradni ginekologicznej – 3 649 porad, 

 poradni kardiologicznej – 2 938 porad, 

 poradni gastroenterologicznej – 949 porad, 

 gabinecie endoskopii  (kolonoskopia, gastroskopia) – 2 142 badań, 

 pracowni ultrasonograficznej (USG) – 2 067 

 badania w poradni kardiologicznej – 780 

W pracowni diagnostyki obrazowej (RTG) wykonano 12 878 badań ( 21 000 projekcji).   
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W 2021 roku w przychodni POZ udzielono 21 348 porad lekarskich oraz wykonano 221 wizyt 

pielęgniarskich i  429 wizyt położnej i edukacji przedporodowej. Ogółem w przychodni 

udzielono w 2021 roku 35 364 porad oraz wykonano 4 989 badań w pracowni endoskopii,  USG 

oraz w poradni kardiologicznej. Pion diagnostyczny Powiatowego Centrum Zdrowia                            

w Kamiennej Górze Sp. z o.o. stanowią działy: diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki 

obrazowej, diagnostyki kardiologicznej i diagnostyki endoskopowej.  Liczba wykonanych 

badań ogółem w 2021 roku ukształtowała się na poziomie 145 512. Najwięcej badań wykonało 

laboratorium analityczne – w 2021 roku wykonało 127 645 badań. 

Od dnia 12 marca 2020 r. w Polsce został wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. 

W dniu 16 marca 2020 r. w Powiatowym Centrum Zdrowia 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.  

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 kwietnia 2020r.,  utworzono 

oddział buforowy celem zdiagnozowania/wykonania testu, a następnie przekazania pacjenta do 

szpitala jednoimiennego COVID – 19. Zorganizowano  sale buforowe na każdym z oddziałów. 

Rozwiązanie to zwiększyło bezpieczeństwo pacjentów i personelu.  
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Wojewoda Dolnośląski sukcesywnie powiększał bazę łóżkową dla pacjentów chorych na 

COVID-19. Wydawane kolejne decyzje nakładały na Spółkę  obowiązek zapewnienia łóżek dla 

pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – 2. Decyzją 

z dnia 5 marca 2021r., Wojewoda Dolnośląski  polecił Powiatowe Centrum Zdrowia                             

w Kamiennej Górze Sp. z o.o. realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku                                        

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie 3 łózek 

dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz zapewnienie 16 łózek dla 

pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 2 łózek 

intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii wentylacji 

mechanicznej.  Od 17 marca 2021r. powiększono bazę o kolejne 10 łóżek tj. łącznie 

zapewnialiśmy 26 łóżek „covidowych” w tym 2 łóżka intensywnej terapii.  

Uruchomiliśmy zgodnie z decyzjami wojewody dwa oddziały covidowe ( oddział wewnętrzny 

covid oraz anestezjologii i intensywnej terapii covid), 

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego opracował 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. 

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.  

Zarządzono również:  

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

ratujących życie, 

2) wprowadzono całkowity zakaz odwiedzin chorych, 

3) wprowadzono możliwość teleporady, uzyskania e-recepty, e- zwolnienia dla pacjentów 

podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradni specjalistycznych,  

4) możliwość otrzymywania dokumentacji medycznej pocztą. 

 

Aby sprostać wciąż narastającym potrzebom pacjentów jak i personelu w związku  

z sytuacją epidemiologiczną, i zachowaniem zwiększonego reżimu sanitarnego konieczne było 
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doposażenie szpitala w sprzęt medyczny, środki ochrony osobistej oraz sprzęt  i środki do 

dezynfekcji. W związku z powyższym występowaliśmy z pismami 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, otrzymaliśmy nieodpłatnie, w 2020 roku 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. 

Dzięki działaniom podjętym przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Powiatowe 

Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. otrzymało z Agencji Rezerw Materiałowych 

środki ochrony indywidualnej w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19. 

Rozumiejąc pilne potrzeby lokalnej społeczności, mimo problemów kadrowych                                    

i finansowych w okresie pandemii SARS COV-19 celem zabezpieczenia naszych 

mieszkańców/pacjentów: 

 11 stycznia 2021 roku rozpoczęliśmy akcję szczepień  przeciwko COVID-19 dla osób 

zatrudnionych  w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.                         

i w zewnętrznych podmiotach leczniczych, czyli dla grupy - 0. Od 12 lutego 2021r.  

realizowaliśmy, w ramach Narodowego Programu Szczepień, szczepienia przeciw 

COVID-19 dla nauczycieli, a następnie całej populacji. Od 4 maja 2021 r. staliśmy  się 

punktem szczepień powszechnych, w którym nadal wykonujemy szczepienia przeciw 

COVID-19. posiadamy jeden z największych punktów szczepień, liczba wykonanych 

szczepień na dzień dzisiejszy, tj. 05.05.2022r. wynosi 20 218 dawek, 

 staliśmy się  też dużym punktem wymazowym testami PCR, jak i antygenowymi dla   

całego powiatu kamiennogórskiego reagując na bieżące potrzeby lokalnej społeczności. 

 

Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł dofinansowania w ramach realizacji 

komplementarnych świadczeń medycznych zgodnie z potrzebami zdrowotnymi 

mieszkańców powiatu kamiennogórskiego: 

1) 1 marca 2020 roku został uruchomiony Dzienny Dom Opieki Medycznej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
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Społecznego. Priorytet  nr 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.3 „Dostęp do wysokiej 

jakości usług zdrowotnych”. 

 Całkowita wartość projektu wynosi: 2 450 911,05 zł. 

 Kwota dofinansowania z UE: 2 328 365,48 zł.  

 Okres realizacji projektu: od 01.12.2019r.  do 28.02.2023r. 

2) W roku 2020 Zarząd Spółki złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 28 sierpnia 

2020 roku Zarząd Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy poinformował, że w 

wyniku rozstrzygnięcia Konkursu RPDS.08.07.00-IP-02-383/20 projekt złożony przez 

Powiatowe Centrum Zdrowia  w Kamiennej Górze Sp. z o. o. spełnia kryterium i został 

wybrany do dofinansowania w ramach działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się pt; „Nie 

daj się cukrzycy – żyj zdrowo”.  

 Całkowita wartość projektu: 2 857 399,25 zł. 

 Kwota dofinansowania: 2 714 529,28 zł 

 Program realizowany będzie w latach 2021 – 2023. 

 

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.  w  2020/2021 roku 

pozyskało i zakupiło z własnych środków poniższy asortyment: 

 
Lp Nazwa asortymentu Wojewoda 

Dolnośląski 

GRANT 

Starostwo 

WOŚP Środki 

PCZ 

Łączna 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

w zł 

Kwota łączna              

w zł 

1 Aparat do 

wysokoprzepływowej  

terapii donosowej 

6 0 0 0 6 15 000,00 90 000,00 

2 Aparat USG 0 0 0 1 1                                   

97 740,00 
97 740,00 

3 Aparat EKG 

 

0 3 0 0 3 6 824,86 20 474,61 

4 Aparat do 

Krioterapii 

0 0 0 1 1 4 000,00 4 000,00 

5 Aparat do 

podciśnieniowej 

terapii leczenia rany 

0 0 0 1 1 21 600,00 21 600,00 

6 Aparat RTG 

 

1 0 0 0 1 500 000,00 500 000,00 

7 Defibrylator 0 2 0 0 2 1x21092,40 

1x17690,40 
38 782,80 

8 Dermatom 0 0 0 1 1 48 468,80 48 468,80 

9 Dozownik do tlenu 

 

0 1 0 0 1 464,40 464,40 

10 Jednostka sterująca 

+ materac grzewczy 

0 0 0 1 1 14 546,95 14 546,95 

11 Kardiomonitor 14 2 4 0 20 1x11 880,00 

1x38 000,00 

2x37 945,00 
5x12 000,00 

5x12 000,00 

2x16 389,00 
2x16 329,60 

2x25 596,00 

336 828,80 

12 Łóżko z materacem 0 1 5 0 6 1x6 555,60 
5x10 092,60 

57 018,60 

13 Materac 

p/odleżynowy 

0 13 0 0 13 1x6 156,00 

2x 4 698,00 
19 142,00 
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10x359,90 

14 Monitor pacjenta 

 

0 0 2 0 2 16 134,30 32 268,60 

15 Nocospray 0 0 0 2 2  2x 15 375,00 30 750,00 

16 Podgrzewacz do 

krwi i płynów 

infuzyjnych 

0 0 0 1 1 7 246,80 7 246,80 

17 Pulsoksymetr 

 

8 0 0 0 8 80,00  800,00 

18 Reduktor tlenowy 

 

0 2 0 0 2 907,20 1 814,40 

 

19 Respirator 2 1 2 0 5 1x 32 000,00 

1x140 000,00 
1x122 698,80 

2x 41 900,00 

 

294 782,60 

20 Samobieżna 

maszyna czyszcząca 

0 1 0 0 1 13 081,05 13 081,05 

21 Sprężarka do 

sprężonego 

powietrza 

medycznego 

0 1 0 0 1 8 874,45 8 874,45 

22 Termometr do 

pomiaru ciała 

0 4 0 0 4 594,00 2 376,00 

23 Videogastroskop 0 0 0 1 1 54 216,00 54 216,00 

24 Wolnostojąca kabina 

do dezynfekcji osób 

1 0 0 0 1 20 000 20 000,00 

25 Wózek do transportu 

pacjentów 

0 1 0 0 1 4 280,00  4 280,00 

       Razem: 1 650 793,91 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze  
 

Średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych w 2021r. na obszarze powiatu 

kamiennogórskiego wynosiła 932 osoby. Spośród tej grupy osób bezrobotnych najliczniejszą 

stanowiły osoby, które ukończyły 50 rok życia – 304 osoby oraz osoby  długotrwale bezrobotne 

– 396. Średniomiesięczna stopa bezrobocia w powiecie za 2021r. wyniosła 7,0%. 

W 2021r. 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. 

 

Powiat Kamiennogórski   pozyskał i otrzymał środki Funduszu Pracy i Europejskiego 

Funduszu Społecznego w 2021 r. w  kwocie 3.658.871,29 zł, w tym przyznanych powiatowi 

wg: 

1) tzw. „algorytmu” – 1.660.411,32 zł, 

2) pozyskanych przez Urząd ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 

1.998.459,97 zł  

w ramach:  

-  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dla osób powyżej 30 

roku życia – 989.983,78 zł, 
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-  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla osób do 30 roku życia – 1.008.476,19 

zł. 

 

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój skierowanego do osób do 

30 roku życia 46 osób skorzystało z odbycia stażu, 18 osób otrzymało środki na podjęcie 

działalności gospodarczej, 29 osób otrzymało bon na zasiedlenie, 1 osoba została zatrudniona 

na utworzonym stanowisku pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, 

3 osoby zostały zatrudnione w ramach prac interwencyjnych, 1 osoba nabyła nowe kwalifikacje 

zawodowe po zakończonym szkoleniu zawodowym. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 28 

osób skorzystało z odbycia stażu, 29 osób otrzymało środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, 7 osób zostało zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, 1 osoba nabyła 

nowe kwalifikacje zawodowe po zakończonym szkoleniu zawodowym oraz 5 osób zostało 

zatrudnionych na utworzonych stanowiskach pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy . 

 

Ogółem kwota wydatkowanych  środków na finansowanie w 2021r. programów na 

realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz 

aktywizację zawodową bezrobotnych wynosi 2.600.856,76 zł,   

 

W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze  za środki finansowe pozyskane 

na aktywizację zawodową osób bezrobotnych objął wsparciem 249 osób. 

 

W okresie sprawozdawczym Urząd skierował 5 osób bezrobotnych  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, fryzjer – stylista kolorysta, spawanie blach metodą TIG-141. 1 osobie 

bezrobotnej - cudzoziemcowi sfinansowano koszty nostryfikacji dyplomu lekarskiego. 

Na  podstawie  przepisów  ustawy  z  31.03.2020  r.  o  zmianie  ustawy  o  szczególnych 

rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw  (tj. Dz.  U z 2020r.  poz.1842  z  póź.zm.),  Powiatowy  Urząd  Pracy od kwietnia 
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2020r.  realizował  zadania  określone w  art.  15zzb,  15zzc,  15zzd,  15zze, w/w ustawy  

skierowane  do  przedsiębiorców  i  organizacji pozarządowych. 

 

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

2021r. pozyskał kwotę 3.021.512,74 zł, z tego w ramach:  

1) Funduszu Pracy 3.001.500 zł,  

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

20.012,74 zł. 

 

Na podstawie  art. 15zze4  ww. ustawy, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

19.01.2021r,  rozdziału 3 Rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021r. oraz rozporządzenia                               

z 16.04.2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych 

wskutek pandemii COVID-19 mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy mogli ubiegać się                      

o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

wybranych branż. 

W okresie od stycznia do końca września 2021r. Urząd wypłacił ze środków Funduszu Pracy   

kwotę 350.000 zł dla 70  przedsiębiorców. 

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.01.2021r,  rozdziału 3 

Rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021r. oraz rozporządzenia z 16.04.2021r. w sprawie wsparcia 

uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 mikro                   

i mali przedsiębiorcy mogli otrzymać dotację  na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej dla wybranych branż.  

Dotacja mogła być udzielona jednokrotnie, dwukrotnie, trzykrotnie, czterokrotnie lub 

pięciokrotnie  mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy. 

 

W okresie styczeń-wrzesień 2021r. Urząd wypłacił dla 197 przedsiębiorców  409 dotacji 

na łączną kwotę 2.041.500 zł. 

 

Na ww.  formy pomocy od 01.01.2021r. do 30.09.2021r. Powiatowy Urząd Pracy wypłacił 

kwotę  2.667.041,21  zł dla  313 przedsiębiorców, z tego w ramach: 

1) dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników – 84.523,21 zł dla 6 

przedsiębiorców, 
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2) dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną – 143.000 zł dla 27 osób, 

3) jednorazowej pożyczki niskooprocentowanej na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej -  48.018 zł dla 13 przedsiębiorców, 

4) dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

wybranych branż art. 15zze4 ustawy– 350.000 zł dla 70 przedsiębiorców, 

5) dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

wybranych branż na podstawie Rozporządzenia– 2.041.500 zł dla 197 przedsiębiorców, 

 

Ogółem wydatki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz wsparcie 

przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej w 2021r. wyniosły 5.267.897,97 zł. 

 

Efektywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji zawodowej za 2020r. 

wyniosła 94,36% ( w kraju 85,35%), a efektywność kosztowa 9.574,46 zł ( w kraju 11.970,80 

zł). W ramach podstawowej usługi świadczonej przez Urząd – pośrednictwa pracy  

zrealizowano 290 ofert pracy, w tym 179 ofert subsydiowanych i 111 ofert niesubsydiowanych.   

 

W ramach usługi poradnictwa i doradztwa zawodowego, którą świadczyli doradcy zawodowi 

Urzędu w 2021r.  1032 osoby bezrobotne   skorzystały z usług poradnictwa indywidualnego w 

ramach porady indywidualnej. 

 

Na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach Krajowego 

Funduszu Społecznego w 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze pozyskał kwotę 

200.000 zł, a  wydatkował 189.377 zł dla 109 osób. Podpisano  20 umów z pracodawcami na  

łączną kwotę 189.377 zł .  Średni koszt szkolenia 1 pracownika w 2021r. wyniósł 1.737,40 zł 

 

Pracodawcy z powiatu kamiennogórskiego wyrazili zainteresowanie zatrudnieniem 

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

oświadczenia rejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy na okres do 6 miesięcy w okresie 

12 miesięcy. W 2021r. Urząd  zarejestrował 2947 oświadczeń o powierzeniu wykonywania 

pracy cudzoziemca na terytorium RP bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dla 

obywateli: 

 Ukrainy: 2788, Rosji: 52, Białorusi: 16, Mołdawii: 79, Gruzji: 8, Armenii: 4 
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Cudzoziemcy podejmowali  zatrudnienie przede wszystkim w firmach w obszarze usług 

administrowania i działalności wspierającej (agencje zatrudnienia), przetwórstwa 

przemysłowego,  budownictwa. Podstawą wykonywania pracy była umowa zlecenia, 

oświadczenia  rejestrowano na okres  do 6 miesięcy. Dla 8 cudzoziemców zarejestrowano 

wnioski o zezwolenie na pracę sezonową do 9 miesięcy. 

 

Dziecięca Świetlica Środowiskowa w Kamiennej Górze 
 

 

Z Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w roku 2021 skorzystało 176 dzieci w wieku od 

7 do 14 lat  ze  143  rodzin : z miasta i gminy  Kamienna Góra oraz gminy Marciszów, miasta 

i gminy Lubawka, gminy Czarny Bór, gminy Bolków. W świetlicy działa stołówka, z której 

codziennie korzysta grupa do 140 dzieci. 

Z oferty wycieczek, wyjść skorzystała grupa 307 dzieci. Wychowankowie mogli 

uczestniczyć min.:    w zajęciach edukacyjnych w Zielonym Wulkanie, ARADO, Chicken Landzie. 

Odpoczywać oraz poznawać przyrodę  dzieci mogły na spacerach edukacyjnych, rajdach, 

zaznajamiać się z kulturą w Teatrze Zdrojowym, w czasie zajęć artystycznych i czytelniczych, 

lekcji bibliotecznych. Zajęcia sportowe odbywały się na boisku, w naszych pomieszczeniach, 

na basenie, parku linowym.  W konkursach wzięła udział grupa 246 dzieci. Do konkursów 

angażowaliśmy, także dorosłych członków rodzin. Miało to na celu pozytywny rozwój rodziny.  

W zajęciach popołudniowych w małej grupie uczestniczyło 22 dzieci. W czasie ferii 

zimowych odbyły się zajęcia stacjonarne  -  „Eko  zima” , natomiast w wakacje odbyła się półkolonia 

„Skarby natury” i stacjonarne zajęcia opiekuńcze.  Na koniec roku szkolnego 2020/2021 88 dzieci 

otrzymało certyfikaty i nagrody.  

Ze względu na sytuację związaną z pandemią, zachowując reżim sanitarny do czerwca 

opieka     i zajęcia prowadzone były w grupach. By móc zapewnić bezpieczeństwo oraz opiekę 

jak największej liczbie dzieci, opieka  a także zajęcia odbywały się w świetlicy i w klasach 

Szkoły Podstawowej nr 2. Od września wszystkie grupy rozpoczęły wspólne zajęcia                               

w placówce. 

Została zmieniona zabudowa meblowa w sali gier.  W grudniu uruchomiliśmy salę książka 

i relaks, która umożliwia wyciszenie, odpoczynek. Dużym plusem jest estetyczny wygląd 

świetlicy oraz atrakcyjne zajęcia. 
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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 2021 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. 

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

która została wydatkowana na pokrycie kosztów zajęć logopedycznych, muzykoterapii, 

fizjoterapii oraz zakup sprzętu – notebook DELL oraz fotel do masażu Massagio Conveniente. 

W ramach środków własnych zakupiono meble do pracowni plastycznej. Ośrodek wyposażono 

w zmywarkę Bosch.   

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

Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze, wzięło udział                             

w projekcie „Zielono mi – czyli łąka na talerzu”. 

Ponad to, w roku 2021 uczestnicy wzięli udział w wielu wydarzeniach, akcjach i wycieczkach.  

Kadra ośrodka w roku 2021 wzięła udział wielu szkoleniach.  

 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie 
 

W 2021 w dwóch punktach na terenie powiatu prawnicy udzielili 262 porad. Prawnicy 

dyżurują wg wcześniej określonego harmonogramu od 7.30 do 15.30. Numery telefonów 
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podane są do publicznej wiadomości. W okresie zaostrzonych restrykcji pandemicznych, 

prawnicy udzielali informacji poprzez środki elektronicznego przekazu.  

Na przestrzeni lat 2020/2021 uczniowie wszystkich szkół powiatu kamiennogórskiego 

objęci zostali edukacją prawną. Tematyka zajęć była dostosowana do poszczególnych grup 

wiekowych i obejmowała 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. 

Wspólnie ze Stowarzyszeniem, wszystkich uczniów zaopatrzono  w broszury pn. „Prawo na co 

dzień”. 

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania 

administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 r. 

Podpisano umowę z Niezależnym Forum Doradczo-Szkoleniowym z Dzierżoniowa. 

W wyniku zawartego porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Okręgową Izbą Radców 

Prawnych z Wałbrzycha, zawarto umowy z pięcioma wskazanymi prawnikami. 

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów działania punktów od trzech lat nie uległa 

zmianie i wynosi 132 tysiące złotych rocznie. 

 

Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze 
 

 Rok 2021 w pierwszej połowie zdominowała pandemia, jednak mimo utrudnień 

i zdalnej nauki absolwenci LO w Kamiennej Górze uzyskali na maturze bardzo  

wysoką zdawalność, bo 98 % przy średniej krajowej dla Liceów Ogólnokształcących 87 %. 

Plany rekrutacyjne zrealizowano w całości, przyjęto 124 uczniów i utworzono zgodnie                              

z arkuszem organizacyjnym cztery planowane oddziały: politechniczny, biologiczno-

chemiczny, humanistyczny i lingwistyczny. Od września reaktywowano w szkole działalność 

dwóch dużych zespołów artystycznych : chóru oraz zespołu teatralnego. 

W grudniu grupa wolontariuszy z LO zorganizowała po raz kolejny szeroko zakrojoną akcję 

„Książka od serca”, podczas której zebrano ok. 9 tys. zł. na rzecz Fundacji Wrocławskie 

Hospicjum dla Dzieci. 

W 2021 r. w LO kontynuowano projekty realizowane w poprzednich latach: 
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  „Szkolny Klub Sportowy” we współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym 

polegający na prowadzeniu zajęć SKS-u w trzech grupach finansowanych przez SZS, 

 „Współpraca Politechniki Wrocławskiej ze szkołami średnimi” – cykl wykładów dla 

uczniów LO w Kamiennej Górze z matematyki, fizyki i chemii prowadzonych przez 

wykładowców z PWr. 

Jesienią sporządzono wniosek do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dzięki czemu 

pozyskano 15 tys. zł. na zakup książek w roku następnym. W 2021 r., wykonano remont jednej 

sali językowej oraz dokonano wymiany podłogi w sekretariacie. Dokonano również zakupu 17 

komputerów typu „all in one”, co pozwoliło na wymianę sprzętu w pracowni komputerowej na 

komputery nowszej generacji, jak również zakupiono cztery zestawy komputerowe i dwa 

laptopy do celów edukacyjnych. 

 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej 

Górze 
 

W zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształąccych w Kamiennej Górze w 2021 r. zostały 

przeprowadzone następujące remonty: 

1. remont kanalizacji - 33.000 zł., 

2. remont kotłowni - 855.000 zł., 

3. remont klasopracowni technologii żywienia - 45.000 zł., 

4. remont sekretariatu uczniowskiego, malowanie sekretariatu dyrektora oraz malowanie 3 

pietra w budynku A - 10.525 zł., 

5. remont chodnika do budynku C od strony parku - 5.000 zł., 

6. wymiana wykładzin w salach lekcyjnych 121 oraz 124 wraz z zapleczem w budynku A - 

41.943 zł. 

Zostały zakupione  materiały do pracowni internetowej na przeprowadzenie egzaminów 

zawodowych - 22.780zł. 

Uzyskaliśmy dwie dotacje celowe na realizację projektu MON na zakup 

umundurowania i wyposażenia specjalistycznego. Pierwsza dotacja to kwota 63.360 zł, druga 

dotacja to kwota 82.640 zł. 
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Zespół Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze 
 

Zespół Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi m.in. ze Stowarzyszeniem „Podaj Rękę Kamienna Góra”, Stowarzyszeniem 

Olimpiady Specjalne Polska, Fundacją „Czemu Nie”, dzięki którym uczniowie mogą brać 

udział w dodatkowych zajęciach terapeutycznych ("Mówić z MÓWikiem", "Ruch 

Rozwijający" i Codziennie pewniejsi siebie") i sportowych – kręgle, lekka atletyka, tenis 

stołowy, gimnastyka, bocce, uczestniczyć w różnych projektach np. „Przygoda z wodą”, 

„Codziennie pewniejsi siebie”.  

Udział uczniów w różnorodnych akcjach, imprezach, projektach pozwala osobom                      

z niepełnosprawnościami nabywać wiarę we własne możliwości, przygotowuje do udziału                 

w życiu społecznym, zapobiega wykluczeniu i rozwija umiejętności społeczne. 

Szkoła Podstawowa Specjalna przystąpiła do programu Laboratoria Przyszłości a otrzymaną 

kwotę 30 000,00 zł wydała na zakup wyposażenia szkoły w sprzęt i materiały eksploatacyjne 

zgodne z listą programu (m.in. zakupiono: BeCreo - zestaw z mikrokontrolerem, roboty 

edukacyjne wraz z akcesoriami, zestaw nagłośnieniowy, kamerę przenośną cyfrową wraz                    

z akcesoriami, stację lutowniczą, wypalarkę do drewna, wyrzynarkę stołowa do drewna, 

kuchenkę elektryczną z piekarnikiem elektrycznym itp.). 

 

Komenda  Powiatowa  Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej 

Górze 

 

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Kamiennej Górze spełnia zadania profesjonalnej 

służby ratowniczej, która w momencie zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia skutecznie 

likwiduje zagrożenia. Współdziała, w tym zakresie z jednostkami OSP. Na terenie Powiatu 

kamiennogórskiego funkcjonuje  pięć jednostek włączonych do Krajowego Systemu 

Ratowniczo Gaśniczego: oraz 11 jednostek nie włączonych w system. 

Dodatkowo Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP ma możliwość 

niezwłocznego dysponowania jednostek PSP spoza powiatu jak  

i dysponowania jednostek z Czech na podstawie umowy międzynarodowej  

z Republiką Czeską -  udział tych jednostek jest zależny od potrzeb zgłoszonych przez KDR. 
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Konieczne jest korzystanie z sił PSP spoza powiatu w przypadkach realizacji 

ratownictwa na poziomie specjalistycznym. Statystyka zdarzeń w okresie od 01.01.2021 r. – 

31.12.2021 r. W w/w okresie odnotowaliśmy w statystykach ogółem 749 zdarzeń. 

Statystyka zdarzeń – ogółem akcje ratowniczo - gaśnicze: 

  

RODZAJ ZDARZENIA 

   Powiat/Gmina Ogółem zdarzeń Pożary Miejsc. 

zagrożenia 

Alarmy fałszywe 

Lp. 
 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1 kamiennogórski 884 749 248 154 612 571 24 24 

2 m. Kamienna Góra 288 276 102 40 176 222 10 14 

3 Kamienna Góra 154 156 62 43 87 110 5 3 

4 Lubawka 301 185 51 31 248 150 2 4 

5 Marciszów 141 132 33 40 101 89 7 3 

 

Statystyka pożary: 

 Pożary w obiektach  

Lp. Rodzaj obiektu 2020 2021 

1 Obiekty użyteczności publicznej 0 0 

2 Obiekty mieszkalne 81 51 

3 Obiekty produkcyjne 0 3 

4 Obiekty magazynowe 1 1 

5 Środki transportu 10 7 

6 Lasy (państwowe i prywatne) 12 6 

7 Uprawy, rolnictwo 17 12 

8 Inne obiekty 127 74 

 Razem 248 154 

 

Liczba pożarów w roku 2021 wyniosła 154 zdarzenia. Największą liczbę interwencji 

odnotowano w grupie zdarzeń związanych z budynkami mieszkalnymi  

(51 interwencji), główna przyczyna wynikała z niewłaściwej eksploatacji instalacji 

kominowych oraz wad technicznych kominów i ich konstrukcji. Odnotowano również 

interwencje związane z wypalaniem traw na terenach nierolniczych i leśnych (23 pożary traw, 

12 pożarów na terenach uprawnych, 6 pożarów na terenach leśnych oraz 23 interwencji                                   

w obrębie pożarów innych obiektów tj. kontenery, śmietniki). W roku 2021 odnotowano 

pojedyncze zdarzenia dotyczące pożarów w obiektach poprodukcyjno-magazynowych.  

 

Liczba miejscowych zagrożeń w roku 2021 wyniosła 571 zdarzeń. 
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 Miejscowe zagrożenia (styczeń-grudzień) 

Lp. Rodzaj obiektu 2020 2021 

1 Obiekty użyteczności publicznej 33 30 

2 Obiekty mieszkalne 248 315 

3 Obiekty produkcyjne 4 4 

4 Obiekty magazynowe 0 1 

5 Środki transportu 58 58 

6 Lasy (państwowe i prywatne) 0 3 

7 Uprawy, rolnictwo 0 2 

8 Inne obiekty 269 158 

 Razem 612 571 

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

zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska np. wypadki samochodowe). 

 Przyczyny miejscowego zagrożenia 2021 

Lp. 
 

2020 2021 

1 Silne wiatry 62 75 

2 Przybory wód 29 38 

3 Opady śniegu 1 5 

4 Opady deszczu 36 44 

5 Chemiczne 18 19 

6 Ekologiczne 8 6 

7 Radiologiczne 0 0 

8 Budowlane 3 10 

9 Infrastruktury komunalnej 40 14 

10 W transporcie drogowym 60 61 

11 W transporcie kolejowym 0 2 

12 W transporcie lotniczym 0 0 

13 Na obszarach wodnych 11 8 

14 Medyczne 224 182 

RAZEM:   492 464 

 

W roku 2021 największą liczbę interwencji odnotowano w zakresie działań w obiektach 

mieszkalnych, w tym aż 225 działań w budynkach wielorodzinnych. W przypadku 10 zdarzeń 

przyczyną było wystąpienie zagrożenia wynikającego z tlenku węgla gdzie jednostki 

ratownicze prowadziły ewakuację osób zagrożonych z budynków, a w przypadku 5 osób,              

w tym dzieci podjęto natychmiastowe działania ratownicze. W pozostałych przypadkach 

interwencje wynikały z wad lub niewłaściwej eksploatacji instalacji użytkowych.  

 

Liczba osób rannych i ofiar śmiertelnych: 

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

 2020 2021 

1 Ofiary śmiertelne inne 1 0 

2 Ofiary śmiertelne dzieci 0 0 

3 ranni inni 11 6 

4 ranne dzieci 1 0 

Miejscowe zagrożenia 

 2020 2021 

1 Ofiary śmiertelne inne 5 12 

2 Ofiary śmiertelne dzieci 0 0 

3 ranni inni 68 66 

4 ranne dzieci 8 4 

Liczba osób, które ucierpiały w zdarzeniach w omawianym okresie obejmowała 

głównie zdarzenia związane z miejscowymi zagrożeniami. W tej grupie zdarzeń odnotowano 

66 rannych w tym czworo dzieci. Największą liczbę rannych odnotowano w zdarzeniach 

związanych z wypadkami komunikacyjnymi oraz w związku z działaniami w zakresie pomocy 

innym służbom PRM i Policji. Stosunkowa większa liczba osób rannych w wypadkach 

komunikacyjnych została odnotowana na terenie Gminy Kamienna Góra. Natomiast w zakresie 

działań związanych z pomocą innym służbom, lub w zakresie izolowanych działań medycznych 

(bez udziału PRM w pierwszej fazie zdarzenia) większą liczbę interwencji stwierdzono na 

terenie miasta Kamienna Góra (23 osoby, w tym dwoje dzieci). 

W zdarzeniach związanych z pożarami ucierpiało 6 osób, których największą liczbę 

odnotowano również na terenie miasta Kamienna Góra. W roku 2021 odnotowano 12 ofiar 

śmiertelnych w związku z pomocą podczas wspólnych działań z PRM i Policji.  

 



 

 

 

57 
RAPORT O STANIE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO 2021 

 

 

Ogółem przeprowadzono 52 czynności kontrolno – rozpoznawczych, w tym skontrolowano  

81 obiektów. 

 

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 prowadziła działalność zgodnie z umową spółki.  

Poprzez dialog z władzami powiatu, miast i gmin oraz potrzebami klientów 

dostosowywano siatkę lokalnych połączeń uwzględniając określone grupy społeczne w tym: 

osoby starsze oraz młodzież szkolną.  

 

Działalność przewozowa osób  

 

  Obsługiwaliśmy 73 linie w 13 gminach w tym: 

-  27 linii w publicznym transporcie zbiorowym, 
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-  46 linii  w komercyjnej komunikacji regularnej.  

 

Spółka kontynuowała umowę z Powiatem Kamiennogórskim, Miastem Kamienna Góra                       

i z Gminą Udanin o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. 

Od 01 października 2021 r. obsługiwaliśmy w publicznym transporcie zbiorowym Gminę 

Strzegom , z którą podpisaliśmy umowę długoterminową  do 15.01.2026 r.  

W powiecie kamiennogórskim umowa obowiązywała do końca 2021 r. , z miastem Kamienna 

Góra związani jesteśmy umową do sierpnia 2022 r.   

  Realizowaliśmy przewozy obsługując 13 gmin w zakresie przewozów szkolnych (Kamienna 

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

Świerzawa, Udanin, Czarny Bór, Lubawka, Sobótka). Prowadziliśmy również komunikację                 

w zakresie przewozów pracowniczych, wynajmów turystycznych i okazjonalnych. 

Od 15 października 2021 r. uruchomiliśmy bezpośrednie połączenie z Lubawki do Wrocławia 

przez Kamienną Górę , Bolków, Strzegom.  

W okresie letnim realizowaliśmy wyjazdy weekendowe z Kamiennej Góry do Kołobrzegu. 

 

Działalność przewozowa towarów 

 

 Międzynarodowe przewozy ładunków organizowane były przez Spółkę 36 zestawami 

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

podstawie zawartych umów.  

Poszukiwaliśmy nowych klientów do współpracy i zdobywaliśmy nowe kierunki. 

Rozszerzyliśmy zakres przewożonych towarów i materiałów (do tej pory wykonywaliśmy 

usługi w 70 % przewożąc kamień, dzisiaj mamy nowe kontrakty m.in. przewozy do SOPP                     

w Kamiennej Górze import-eksport (pojazdami krytymi). 

Na wywrotki pozyskaliśmy nowego klienta Agencję Morską na przewóz soli drogowej                 

w miesiącu około 600-800 ton.  

W roku 2021 powiększyliśmy flotę o 2 zestawy pojazdów. W tym celu zatrudniliśmy 

dodatkowych kierowców co w skali roku przełożyło się na dodatkowe wpływy około 960 tys. 

zł. W ramach tej działalności do końca września 2021 roku udało nam się zrealizować 

zamierzenia roku ubiegłego a następne trzy miesiące były naszą dodatkową korzyścią                             

w realizowanych zadaniach przewozowych towarów.  



 

 

 

59 
RAPORT O STANIE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO 2021 

Należy podkreślić, że w 2021 roku największym problemem był nieprzewidywalnie 

wysoki wzrost cen paliw, podnoszenie płac minimalnych w Niemczech, Francji i Austrii, brak 

kierowców zawodowych  z uprawnieniami kategorii C+E – mimo to udało nam się przełożyć 

całą pracę przewozową na osiągane wyniki, z czego jesteśmy bardzo dumni.   

Odbiorcami naszych usług były podmioty krajowe  i  zagraniczne takie jak: Niemcy, Austria, 

Francja, Szwajcaria, Czechy  i inne. 

 

Usługi warsztatowe 

 

Stacja obsługi świadczyła szeroką gamę usług w zakresie obsługi i naprawy pojazdów: 

autobusów, samochodów ciężarowych, dostawczych i osobowych. 

W szerokiej palecie wykonywanych usług były 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, serwis 

ogumienia, wymiana oleju w silniku i podzespołach, usługi holowania i pomocy drogowej, 

naprawy i serwisowanie klimatyzacji samochodowych, wymiany ogumienia, wyważania kół, 

przekładania opon. 

Działalność handlowa 

 

Przedsiębiorstwo prowadziło działalność handlową w zakresie: 

 Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów 

 Stacji Paliw wraz ze sklepem 

 Usług parkingu 

 Sprzedaży części, opon, akumulatorów, olei 

 Wynajmu pomieszczeń. 

 

W 2021 roku Urząd Dozoru Technicznego dopuścił zbiorniki paliw (podziemne) na okres 

następnych 5 lat tj. do 2026 r. Przy okazji przeglądów zbiorników zostały położone 2 nowe 

rurociągi paliwowe do dystrybutorów w nowej technologii. 

Na bieżąco podpisywano i przedłużano umowy z: 

 Strażą Pożarną - umowa podpisana do końca 2022 roku. 

 Gminą Czarny Bór – umowa podpisana do końca 2021 roku. 

 Powiatem Kamiennogórskim - umowa podpisana do końca 2022 roku. 
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 Nadleśnictwem w Kamiennej Górze - umowa podpisana w czerwcu 2021 do czerwca 

2022. 

 Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Kamiennej Górze - umowa 

zawarta do końca września 2022 roku. 

 

Stacja paliw była bardzo dobrze wyposażona w zakresie asortymentu olei różnego rodzaju 

tj.: silnikowych, hydraulicznych, wielofunkcyjnych, przekładniowych, płynów 

eksploatacyjnych. 

 

Wykonanie powyższych zadań nie byłoby możliwe bez systematycznego w każdym 

kolejnym roku inwestowania głównie  w środki transportowe. 

Do 31.12.2021 wykonano następujące zadania inwestycyjne: 

 

ZAKUPY: 

1. Podnośnik 2 kolumnowy                  10.449,75 zł 

2. Przyrząd GTL TRUCK                 21.976,00 zł 

3. Autobus SOR C-12                 36.256,00 zł 

4. Autobus SOR C-12                 36.256,00 zł  

5. Autobus SOR C-12                 36.256,00 zł 

6. Ciągnik siodłowy SCANIA                                               37.277,74 zł 

7. Ciągnik siodłowy SCANIA                 37.263,58 zł 

8. Autobus SOR C-12                 34.623,45 zł 

9. Autobus SOR C-12                 37.519,46 zł 

10. Autobus SOR C10,5                 41.383,90 zł 

11. Autobus SOR C10,5                 35.000,00 zł 

12. Naczepa KRONE SD            992,11 zł 

13. Ulepszenie wartości środka trwałego 

      (założenie gazu w dwóch autobusach)                               20.325,20 zł 

____________________________________________________________   

Razem:                               385.579,19 zł 

LEASING : 

1. SCANIA ciągnik siodłowy    295.700,96 zł 

2. SCANIA ciągnik siodłowy    295.700,96 zł 

3. SCANIA ciągnik siodłowy    295.700,96 zł 
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4. Naczepa SCHWARZMULLER    106.110,53 zł 

5. Naczepa SCHWARZMULLER    106.110,53 zł 

6. Naczepa SCHWARZMULLER    106.110,53 zł 

_____________________________________________________________ 

Razem:                   1.205.434,47 zł 

 

            OGÓŁEM  ZAKUPY  +  LEASING :                              1.591.013,66 zł 

 

Do wykonania wszystkich zadań Spółka zatrudniała na dzień 31.12.2021 r. 164 osoby 

na podstawie umowy o pracę, dodatkowo 8 pracowników młodocianych; 14 osób na podstawie 

umowy zlecenia oraz 1 osobę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania.   

W roku 2021 Spółka podwyższyła wynagrodzenie dla pracowników Spółki o 22,85 %.  

 

Mając na względzie oczekiwania naszych klientów systematycznie poszerzamy                               

i udoskonalamy zakres świadczonych usług, zatrudniając wykwalifikowaną kadrę 

pracowników, których wiedza i profesjonalizm są ogromną wartością Spółki. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie  

 

 Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie oprócz  zagwarantowania statutowych potrzeb 

swoich podopiecznych, sukcesywnie rozszerza katalog zajęć wspomagających. W ubiegłym 

roku doposażono pracownię stolarską w narzędzia do drewna. Prowadzone są zajęcia                                

z kinezyterapii, socjoterapii i zajęcia relaksacyjne. 

Mieszkańcy biorą udział w licznych wycieczkach, piknikach, warsztatach, festiwalach                                

i wystawach na terenie Domu i poza nim.  

W okresie sprawozdawczym wykonano elewację zabytkowego budynku pałacowego oraz 

przeprowadzono szereg prac remontowych na terenie posesji. Na elewację przeznaczono kwotę 

ponad 960 tysięcy złotych. Wyposażono również w koncentrator tlenu gabinet pielęgniarski, 

dział opiekuńczo-terapeutyczny w podnośniki transportowe dla chorych leżących i dokonano 

częściowej wymiany mebli w pokojach mieszkańców. 
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W roku 2021 pozyskano w ramach dotacji i programów spoza środków budżetowych kwotę 

829.192,00 złotych.  

Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach dotyczących regulacji prawnych związanych 

z prawami  i obowiązkami zarówno pracowników jak i mieszkańców, komunikacją 

w sytuacjach trudnych i konfliktowych, odpowiedzialności prawnej pracowników, ochrony 

danych osobowych i zagadnień związanych z lobbingiem.  

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kamiennej 

Górze 

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze w 2021 roku 

sprawował nadzór sanitarny  nad  346 obiektami. Były to: wytwórnie lodów, punkty sprzedaży 

lodów z automatu, piekarnie, ciastkarnie, wytwórnia napojów bezalkoholowych, zakłady 

produkcji pierwotnej i dostaw bezpośrednich, rolniczy handel detaliczny, produkcja domowa, 

zakłady obrotu żywnością, w tym sklepy i hurtownie, restauracje, bary, zakład produkcji 

posiłków cateringowych, kawiarnie, zakłady małej gastronomii, stołówki w żłobku, 

przedszkolach i szkołach oraz wytwórnię materiałów przeznaczonych do kontaktu żywnością. 

Ponadto w 2021r. Sekcja BŻŻ nadzorowała zakład produkcji produktów kosmetycznych oraz 

miejsca obrotu produktami kosmetycznymi.    

 

 Liczba wydanych w 2021r. decyzji zatwierdzenia: 10. 

 Liczba obiektów skontrolowanych w 2021r łącznie 211. 

 Liczba przeprowadzonych w 2021r. kontroli łącznie 285. 

 Liczba przeprowadzonych kontroli sanitarnych interwencyjnych 61 (w tym  

13 kontroli przeprowadzonych na wnioski zgłoszone przez konsumentów i 48 kontroli 

przeprowadzonych w ramach systemu RASFF).  

 W roku 2021  wydano: 61 decyzji z powodu naruszenia przepisów prawa w zakresie 

sanitarnym: w tym 42 decyzji administracyjnych, 3 decyzje prolongaty terminu, 2 

decyzje odmowy, 1 decyzja uchylenia, 11 decyzji warunkowego zatwierdzenia zakładu, 

2 decyzje o zakazie wprowadzania do obrotu środka spożywczego. 

 Wydano również 92 decyzje płatności. 
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 Nałożono mandatów - razem: 17. 

Na kwotę: 3900 zł. 

 Nie wydano tytułów wykonawczych i  postanowień o nałożeniu grzywny. 

 Skierowano – 1 wniosek o ukaranie przez DPWIS we Wrocławiu, (tj. wniosek                         

o nałożenie kar pieniężnych).  Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego – 

DPWIS we Wrocławiu na osobę odpowiedzialna za podjęcie działalności w zakresie 

obrotu żywnością bez uzyskania zezwolenia PPIS w Kamiennej Górze nałożona została 

kara pieniężna w wysokości 1500 zł.  

 Liczba pobranych próbek – 152, tj.  149 próbek żywności, oraz  3 próbki materiałów                 

i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością 

 

 Ponadto w związku z wystąpieniem epidemii COVID19 pracownicy Sekcji BŻ w 2021r. 

przeprowadzili również 284 kontrole sanitarne akcyjne dotyczące przestrzegania ograniczeń, 

nakazów i zakazów wynikających z przeciwepidemicznych regulacji prawnych, które zostały 

wykazane w rocznym sprawozdaniu sekcji Epidemiologii. W wyniku stwierdzonych podczas 

tych kontroli nieprawidłowości – za nieprzestrzeganie obostrzeń przeciwepidemicznych – 

Sekcja BŻ nałożyła na osoby winne zaniedbań 9 mandatów karnych kredytowanych na kwotę 

1100 zł. 

  W 2021 roku do Sekcji Bezpieczeństwa Żywości i Żywienia wpłynęło 13 interwencji, 

wniesionych przez niezadowolonych konsumentów dotyczących m. in.: nieprzestrzegania 

procedur związanych z epidemią COVID-19., w tym nieprawidłowym zabezpieczaniem lub 

brakiem zabezpieczenia nosa i ust, nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-

porządkowego, wprowadzania do obrotu przeterminowanej żywności itp. Na podstawie 

przeprowadzonych niezwłocznie czynności kontrolnych  w  ramach kontroli sanitarnych 

interwencyjnych ustalono,  iż sześć z wniesionych interwencji było zasadnych, wobec czego 

osoby odpowiedzialne ukarano mandatami karnymi kredytowanym  - nałożono 6 mandatów na 

kwotę 1700 zł. Pozostałe interwencie nie znalazły potwierdzenia podczas przeprowadzonych 

czynności kontrolnych.   

Ponadto przeprowadzono również 48 kontroli sanitarnych interwencyjnych w ramach 

systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach – tzw. Systemu RASFF, 

celem natychmiastowego wycofania z obrotu niebezpiecznych dla zdrowia ludzi produktów 

żywnościowych.  
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Sekcja Higieny Komunalnej 

W  2021 przeprowadzono 164  kontrole stanu sanitarnego obiektów. Skontrolowane 

obiekty stanowią różnorodną grupę, co powoduje zróżnicowanie wymagań  sanitarnych jakim 

powinny odpowiadać obiekty należące do poszczególnych kategorii. 

Ocena zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi  

 Wodociągi w przedziale produkcji 1 001 – 10 000 m3/dobę  

Na terenie  naszego powiatu zlokalizowany jest jeden wodociąg o w/w produkcji wody – 

wodociąg Kamienna Góra. Wodociąg zasilany jest wodą pochodzącą z ujęć  podziemnych 

zlokalizowanych w Janiszowie (4 studnie),  ponadto  część  miasta  zaopatrywana  jest  w  wodę  

z  ujęcia wgłębnego  Krzeszów- Betlejem.   

Z wodociągu Kamienna Góra korzysta 20916 odbiorców (miasto Kamienna Góra i wsie: 

Czadrów, Ptaszków, Janiszów, Błażkowa). Jakość wody podobnie jak w roku ubiegłym 

oceniono pozytywnie. 

 Wodociągi w przedziale produkcji od 101 do 1000 m3/dobę. 

Na terenie  naszego  powiatu zlokalizowane są 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

-  Lubawka, Krzeszówek i Chełmsko Śląskie. Wodociągi te  zasilane są wodą pochodzącą z 

ujęć  podziemnych . Z wodociągów tych korzysta 11681 osób.   

Jakość wody  pochodzącej z w/w wodociągów nie uległa pogorszeniu w stosunku do roku 

ubiegłego i została oceniona na koniec  2021 r. jako dobra.  

 Wodociągi w przedziale produkcji < 100 m 3/dobę. 

W wymienionym przedziale produkcji wody  posiadamy  wg ewidencji 9 wodociągów 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

Wszystkie wodociągi zlokalizowane są na terenach wiejskich. Wodociągi w  Niedamirowie                   

i Jarkowicach oparte są wyłącznie na  wodzie  powierzchniowej. 

Wodociągi w Leszczyńcu i Ogorzelcu  zasilane  są  wodą  mieszaną. Pozostałe korzystają                    

z wody podziemnej. Ogólna ilość  osób  korzystających  z tych  wodociągów – 4624  

 Na podstawie badań laboratoryjnych próbek wody wszystkie skontrolowane wodociągi na 

koniec roku 2021 roku odpowiadały wymaganiom stawianym wodzie do spożycia                            

i w porównaniu do roku  ubiegłego jakość wody  nie uległa pogorszeniu. 

 

Inne podmioty zaopatrujące w wodę 

 Pływanie kryte 

Na terenie powiatu kamiennogórskiego funkcjonuje 1 pływalni  kryta w Kamiennej Górze                    

ul. Fabryczna 6, obiekt ten jest pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora 
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Sanitarnego w Kamiennej Górze. W maju 2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                  

w Kamiennej Górze wydał roczną ocenę jakości wody na pływalnię 2020 r. Użytkownicy 

Pływalni krytej ul. Fabryczna 11 w Kamiennej Górze korzystali  z wody  o dobrych parametrach 

mikrobiologicznych i fizykochemicznych    

W   2021 r. zarządca obiektu  kontynuował badania  w ramach kontroli wewnętrznej  zgodnie                 

z opracowanym  harmonogramem i obowiązującymi przepisami. 

W 2021 r. odnotowano 6 przypadków przekroczenia wskaźnika-chloroform –w wodzie z niecki 

basenu(3 przypadki) i z systemu cyrkulacji (3 przypadki) oraz 1 przypadek przekroczenia  

wskaźnika mikrobiologicznego –w 1 próbce wody  pobranej   z systemu cyrkulacji wykryto 

ponadnormatywne wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 360Cpo 48h   

 Każdorazowo po stwierdzeniu przekroczeń   zarządca obiektu   podejmował działania 

naprawcze- mycie i płukanie systemu filtracji, dezynfekcja filtrów, wymiana wody w systemie 

cyrkulacji. W 2021 r. wanna jacuzzi pozostawała wyłączona  z eksploatacji.          

 Ustępy publiczne   

Wg ewidencji posiadamy 4 ustępy publiczne –w 2021 r. skontrolowano wszystkie obiekty-nie 

prowadzono postępowania  administracyjnego. 

 Obiekty wypoczynkowe 

Wg ewidencji pod   nadzorem  posiadamy  4  hotele .Wszystkie  znajdują  się  na  terenie  miast.  

W  2021 roku skontrolowano 2 obiekty-Hotel Karkonosze  w Kamiennej Górze i Hotel Lubavia  

Lubawce.  Stan sanitarno-techniczny ww. obiektów nie budził zastrzeżeń i został oceniony 

pozytywnie. 

 

Sekcja Higieny Pracy   

         Na nadzorowanym  terenie powiatu kamiennogórskiego w od 01.01.2021r.                             

do 31.12.2021r. przeprowadzono 92 kontroli (w tym  16 dot. chorób zawodowych) z tego:  

  Wydano 38 decyzji z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego oraz 11 decyzji w zakresie 

chorób zawodowych (10 pozytywnych i 1 negatywna). 

Stwierdzono 10 chorób zawodowych powiązanych  z pracą zawodową w tym: 

- 5 choroby zawodowe- pylica płuc - pylica azbestowa oraz pozostałe pylice 

krzemianowe. 

- 2 choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa – borelioza. 

- nowotwory złośliwe  powstałe w następstwie działania czynników występujących                                 

w środowisku pracy uznanych za rakotwórcze u ludzi- międzybłoniak opłucnej. 
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- nowotwory złośliwe  powstałe w następstwie działania czynników występujących                     

w środowisku pracy uznanych za rakotwórcze u ludzi- rak płuca , rak oskrzela. 

- choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu; rozległe zgrubienie opłucnej. 

Zakład pracy w którym pracownik nabył w/w chorobę zawodową: ZWA „GAMBIT” Lubawka 

(jako następstwo przetwórstwa azbestu), gospodarstwa rolne- działalność indywidualna, Poczta 

Polska Kamienna Góra. 

Od  dnia 22.02.2020r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia  zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub mutagennym               

w środowisku pracy zmieniło się narażenie pracowników na prace związane z narażeniem na 

pył drewna, bez względu na rodzaj przerabianego drewna, traktuje się jako czynnik 

rakotwórczy oraz prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną  oznacza się 

obowiązkowo frakcję respirabilną powstającą w trakcie procesu technologicznego . 

  Sekcja Higieny Pracy prowadzi również bieżący monitoring w ramach prowadzonego nadzoru 

na środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi jak również monitoruje 

zatrucia  środkami zastępczymi. W celu sprawnego i skutecznego wykonywania zadań w 

zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji 

psychoaktywnych prowadzona jest współpraca pomiędzy organami Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej a organami ścigania (Komenda Powiatowa Policji i Prokuratura Rejonowa 

w Kamiennej Górze ) na szczeblu powiatu. 

   Również w bieżącym roku Sekcja Higieny Pracy podjęła  nadzór nad stanem higieniczno-

sanitarnym w zakładach pogrzebowych oraz warunkami pracy i oceną  narażenia zawodowego 

pracowników w tych zakładach. 

   W związku z istniejącą pandemią SARS-CoV-2  Sekcja Higieny Pracy  od 17.03.2020r. 

prowadzi bieżący monitoring oraz współpracuje z Sekcją Epidemiologii w tym samym 

zakresie. Jak również przeprowadzono szereg kontroli przedsiębiorców w sprawie ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii-w kwestii zaopatrzenia 

pracowników  w środki ochrony indywidualnej i środki dezynfekcyjne oraz zachowania 

zalecanych odstępów.  

Ponadto pracownicy sekcji higieny pracy  dodatkowo obsługują system EWP, SEPIS Wirtualną 

Stację gdzie dokonuje się sprawdzanie i wpisywanie do sytemu kwarantanny i izolacji. 
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Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży 

 

Stan sanitarny placówek edukacyjnych i wychowawczych na terenie powiatu 

kamiennogórskiego w 2021 r. 

Szkoły w powiecie w tym: 

1. Szkoły funkcjonujące samodzielnie - samodzielnie 6 szkół podstawowych wraz                        

z oddziałami przedszkolnymi zlokalizowanymi w 4 placówkach oraz 1 liceum 

ogólnokształcące. 

2. Zespoły szkół - 4 zespoły szkół, w których funkcjonują 4 placówki szkół 

podstawowych, 2 przedszkola, 1 zespół szkół specjalnych oraz 1 zespół szkół 

ponadpodstawowych. 

Kontrole w 2021  

W roku sprawozdawczym 2021 przeprowadzono łącznie 51 kontroli sanitarnych. W 32 

obiektach przeprowadzono kontrolę podstawową (pozwalającą na całościową ocenę stanu 

sanitarno-technicznego), w tym było  21 obiektów stałych oraz 11 turnusów 

wypoczynkowych. Łącznie kontroli podstawowych przeprowadzono 25 (w jednej szkole 

przeprowadzono ją dwukrotnie). Obiekty wypoczynkowe skontrolowano 11 razy. 

Pozostałe 14 kontroli było kontrolami tematycznymi, które dotyczyły: przygotowania szkół 

do nowego roku szkolnego (7 kontroli), a także  przystosowania mebli do zasad ergonomii 

(7 kontroli). W trakcie  kontroli nie stwierdzono uchybień i nie wydano decyzji 

administracyjnych.    

Opinie o zawieszeniu zajęć w szkołach i przedszkolach w 2021 – w 2021 PIS w  Kamiennej 

Górze wydał 25 opinii w sprawie czasowego zawieszenia zajęć lub/i wprowadzenia przez 

dyrektorów placówek  zdalnych zajęć. 

 Ocena warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania 

1. Nie odnotowano pogorszenia stanu pobytu oraz warunków nauczania                                                

w skontrolowanych placówkach oświatowych. W kontrolowanych szkołach sprawdzano 

protokoły dotyczące  pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego – wszystkie wyniki 

były prawidłowe. Nie odnotowano nieprawidłowości w ocenie higieny rozkładów 

lekcyjnych. Wszystkie placówki posiadają dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody. 

Otoczenie oraz  pomieszczenia w kontrolowanych obiektach utrzymane były                                                 

w czystości oraz zadowalającym stanie technicznym. 

2. Na terenie powiatu nie uległ zmianie również stan posiadania gabinetów opieki 

przedmedycznej oraz warunki zapewnienia opieki medycznej w skontrolowanych 
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placówkach. Dwie skontrolowane placówki  nie posiadały gabinetów opieki 

przedmedycznej na swoim terenie.  W placówkach tych zapewnia się opiekę 

przedmedyczną - posiadają one umowy podpisane z pielęgniarkami. Zakres opieki 

pielęgniarskiej jest zgodny z wytycznymi. 

Wszystkie skontrolowane szkoły posiadają zaplecze sportowe (sale gimnastyczną, salę 

rekreacyjno-zastępczą oraz boiska szkolne). Podczas kontroli oceniono wyposażenie sportowe, 

bramki oraz inne konstrukcje. Skontrolowano sprzęt sportowy, zaplecza sanitarne                                      

w sąsiedztwie sali gimnastycznej, a także inne pomieszczenia sportowe (np. siłownię). Sale 

gimnastyczne wyłączone były z użytkowania  tylko w Szkole Podstawowej nr 1 z powody 

prowadzonej jeszcze w 2021 r. przebudowy. 

 

Żłobki/kluby dziecięce, przedszkola/inne formy wychowania przedszkolnego 

W skontrolowanych przedszkolach powiatu kamiennogórskiego nie odnotowano 

nieprawidłowości. Skontrolowano stan sanitarno- techniczny żłobka. Wszystkie obiekty 

spełniają odpowiednie warunki sanitarne i techniczne. W roku 2021 na terenie powiatu 

kamiennogórskiego funkcjonowały 2 placówki typu „małe przedszkola”. Nie wydano decyzji 

administracyjnych. 

 

Wypoczynek dzieci i młodzieży 

 Skontrolowano 11 obiektów wypoczynków dla dzieci i młodzieży w 2021 roku.  Kontrole 

odbyły się pod kątem oceny stanu sanitarno-technicznego wypoczynków w miejscu 

zamieszkania, w formie wyjazdowej,  oraz obozów pod namiotami. Wypoczynek dzieci 

i młodzieży na terenie powiatu kamiennogórskiego przebiegał bez zakłóceń.  

Wnioski 

Stan techniczny oraz higieniczno-sanitarny placówek oświatowych w powiecie 

kamiennogórskim w roku 2021 był dobry. Liczba szkół, oddziałów oraz liczba dzieci jest 

porównywalna do lat ubiegłych. Dyrektorzy  placówek dokładają wiele starań, aby ich placówki 

były regularnie odnawiane (sale dydaktyczne, ciągi komunikacyjne, sanitariaty, sale sportowe 

itp.) oraz utrzymane w czystości w ciągu całego roku. Stan wszystkich skontrolowanych 

placówek ocenia  się jako dobry. Nie odnotowano pogorszenia warunków przebywania                           

w  placówkach oświatowych pod kątem  dostępności do bieżącej ciepłej i zimnej wody. 

Nie zmieniły się również warunki profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą 

w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na terenie szkół 

(kontrolowanych przez Sekcję Epidemiologii). Wszystkie szkoły posiadają zaplecze sanitarne, 
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oraz zapewniają dobre warunki do prowadzenia zajęć sportowych. Wypoczynek dzieci i 

młodzieży w 2021 roku na terenie powiatu kamiennogórskiego przebiegał bez zakłóceń. 

Kontrole nie wykazały nieprawidłowości.  

Podczas kontroli szkół sprawdzano przygotowywane procedury i wewnętrzne regulaminy 

funkcjonowania szkół podczas epidemii COVID-19- opracowane przez dyrektorów placówek 

zgodnie z wytycznymi MEN i GIS. Kontrole placówek przeprowadzone w ciągu całego roku 

2021  wykazały, że wszystkie placówki oświatowe na terenie powiatu kamiennogórskiego na 

miarę swoich możliwości wprowadziły zasady utrzymywania „reżimu sanitarnego” mające na 

celu zminimalizowanie zagrożenia epidemicznego.  

 

Sekcja Epidemiologii 

Pod nadzorem Sekcji Epidemiologii w roku 2021 pozostawało 85 obiektów tj. 2 

placówki lecznictwa zamkniętego, 20 placówek ambulatoryjnych, 45 gabinetów prywatnej 

praktyki lekarskiej, 17 gabinetów prywatnej praktyki pielęgniarskiej oraz 1 podmiot 

świadczący usługi diagnostyczne. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono 

nieprawidłowości w żadnej ze skontrolowanych placówkach, nie wydano decyzji 

administracyjnej. 

Stan  sanitarny, techniczny i funkcjonalny  skontrolowanych placówek nie budził zastrzeżeń.     

We wszystkich placówkach zostały podjęte i egzekwowane działania w zakresie zapobiegania  

rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Podczas kontroli zwracano uwagę na wyposażenie 

podmiotów w środki dezynfekcyjne oraz podjętych rozwiązaniach do zachowania dystansu 

między pacjentami w poczekalniach. 

W roku 2021 przeprowadzono ogółem 2815 kontroli, w tym 77 kontroli w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą, 2484 opracowania w ogniskach chorób zakaźnych oraz  

254 kontrole związane z przeciwdziałaniem Covid-19.                  

  

Ponadto zarejestrowano i zgłoszono zachorowania na: 

 

ROK  2021 2020 

borelioza,                                                                       17    43 

kiła                                                                                 1                 3 

WZW typ C                                                                    3                 5 

WZW typ B                                                                   1 0 

COVID-19                                                                     2403    1063 



 

 

 

70 
RAPORT O STANIE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO 2021 

salmonelozy        1 2 

HIV 3                 0 

pokąsania przez zwierzęta                                             41 53 

Biegunki o pochodzeniu wirusowym 4 9 

Biegunki o pochodzeniu bakteryjnym                             5 1 

Róża         3 2 

Ospa wietrzna                                                                  59                141 

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej 

Realizowano cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 poprzez: 

1. Interwencje programowe: 

o zasięgu krajowym: 

Program edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” - realizowany w 5 

Przedszkolach dla dzieci 5 i 6 letnich i ich rodziców. Zasięg : 294 osoby (167 dzieci  i 127 

rodziców) 

„Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV, opracowany na 

lata 2017-2021” - realizowany w 10 placówkach służby zdrowia i 2 szkołach 

ponadpodstawowych. Zasięg :1374 osoby. 

 Edukacyjny program dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, 

tytoniu   i innych środków psychoaktywnych „Ars, czyli jak dbać o miłość” 

realizowany w 1 szkole ponadpodstawowej dla uczniów klas I i ich rodziców. 

Zasięg : 878 osób (439 uczniów i 439 rodziców). 

 Program edukacji antytytoniowej „Bieg po zdrowie” realizowany w 3 szkołach 

podstawowych dla uczniów klas IV. Zasięg :135 dzieci. 

 Program „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowany w 8 Przedszkolach 

dla dzieci 5 i 6 letnich i ich rodziców. Zasięg : 416 osób (224 dzieci i 192 

rodziców). 

 Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę” dotyczący zbilansowanej 

diety  aktywności fizycznej- skierowany do uczniów klas V- VIII 

podstawowych, realizowany w 8 szkołach.   Zasięg : 465 uczniów 

 

 

 



 

 

 

71 
RAPORT O STANIE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO 2021 

o zasięgu wojewódzkim: 

 „Wybierz Życie. Pierwszy Krok”, którego celem profilaktyka raka szyjki macicy –

realizowany w 2 szkołach ponadpodstawowych dla uczniów klas I . Zasięg : 193 

uczniów 

2. Interwencje nieprogramowe, akcje, kampanie: 

 „Akcja zimowa” której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia dla 

zdrowia występujące podczas wypoczynku zimowego. Zasięg: 10 placówek, 810 osób. 

 „Światowy Dzień Zdrowia”- 7 kwietnia. Zasięg:12 placówek, 612 osób. 

 „Profilaktyka zażywania nowych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy”. 

Zasięg: 28 placówek, 58 osób  

 „Profilaktyka zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2” . Zasięg: 45 placówek, 4000 

osób.   

 Światowy Dzień bez Tytoniu”-31 maja . Zasięg: 25 placówek, 625 osób 

 „Akcja letnia” której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia dla 

zdrowia występujące podczas wypoczynku letniego. Zasięg: 15 placówek, 832 osoby 

 „Światowy Dzień Seniora”-1 października. Zasięg:1 placówka, 115 osób 

  „Światowy Dzień Rzucania Palenia”-18 listopada. Zasięg : 26 placówek, 261 osób 

 Kampania „Wybieraj bezpieczną żywność”. Zasięg : 16 placówek , 306 osób 

 Światowy Dzień AIDS. Zasięg:26 placówek, 626 osób                    

 Interwencje programowe i nieprogramowe realizowano w placówkach nauczania                        

i wychowania (przedszkola, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, ośrodkach 

wypoczynkowych, świetlicach) oraz placówkach służby zdrowia. Zamieszczano 

informacje   o zdrowiu na stronie internetowej PSSE i Facebooku. 

W ramach realizacji programów promocji zdrowia w przedszkolach i szkołach 

wykonano zgodnie z planem 13 wizytacji.  

 

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze wykonując zadania                 

w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w 2021 r. sprawował nadzór pod względem 

wymagań higienicznych i zdrowotnych nad warunkami: 

 higieny środowiska przy zajmowaniu stanowisk dotyczących projektów 
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miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, 

 przy wydawaniu opinii w sprawach dotyczących dokumentacji projektowej oraz 

dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych ze szczególnym 

uwzględnieniem obiektów objętych nadzorem bieżącym przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze. 

 

W 2021 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze w ramach 

zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wydał: 

 2 opinie na temat projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, w tym  1 opinię negatywną; 

 2 opinie dotyczące uzgodnienia zakresu w prognozie studium uwarunkowań                      

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin; 

 13 opinii dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego; 

 8 opinii dotyczących odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko; 

 26 opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, w tym 12 opinii o braku potrzeby przeprowadzenia 

oceny, 2  wnioski zaopiniował poprzez niezajęcie stanowiska; 

 9 opinii dotyczących dokumentacji projektowej; 

 19 opinii dotyczących dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych, 

w tym 2 opinie zgłaszające sprzeciw czy stwierdzające niespełnienie wymagań 

higienicznych i zdrowotnych; 

 6 informacji o charakterze wstępnej opinii w sprawach niewymienionych powyżej. 

W 2021 r. przeprowadzono 15 kontroli obiektów budowlanych. 

. 
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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  

 

Do Raportu wykorzystano zdjęcie Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie, Bazylika Kolegiacka Wniebowzięcia 

NMP w Krzeszowie. Zdjęcie z dnia 10.04.21 ze strony Facebook Krzeszów - Europejska Perła Baroku 


