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Szanowni Państwo! 

 

 

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego przedstawia 

„Raport o stanie Powiatu Bolesławieckiego w roku 

2020”. Materiał daje możliwość zapoznania się  

z funkcją i zadaniami powiatu oraz wskazuje działania 

podejmowane w ubiegłym roku na rzecz mieszkańców 

naszego powiatu. Raport został przygotowany  

w oparciu o materiały przedłożone przez wydziały 

starostwa powiatowego oraz jednostki organizacyjne 

powiatu. Za nami niezwykle trudny rok, który to, przez 

pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2, okazał się 

zupełnie nową rzeczywistością nie tylko dla mieszkańców powiatu bolesławieckiego, ale 

również dla jednostek samorządu terytorialnego.  

 

Zaplanowanie pracy starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym 

przygotowanie i zorganizowanie indywidualnej pracy pracownikom, przysporzyło sporo 

trudności w tych okolicznościach, z którymi przyszło nam się zmierzyć.  

Przygotowanie zdalnego trybu pracy Rady Powiatu, poszczególnych komisji czy 

Zarządu Powiatu udało się zorganizować w sposób, który pozwolił pracować wszystkim 

organom kolegialnym w sposób niezakłócony.  

Niezmiernie ważnym elementem pracy w 2020 roku było prowadzenie postepowań 

administracyjnych przy jednoczesnym braku możliwości bezpośredniego kontaktu ze stronami. 

Ta zmieniona rzeczywistość postawiła przed nami nowe wyzwania - szukanie kolejnych 

rozwiązań usprawniających pracę, zdobywanie i uaktualnianie wiedzy w kontekście panującej 

sytuacji w Polsce i na świecie oraz kreatywność w tym zakresie.  

Dzięki zaangażowaniu wszystkich udało nam się przejść przez ten czas unikając 

zamknięcia urzędu czy jednostek organizacyjnych powiatu dla mieszkańców a nasze zadania 

były wykonywane w sposób ciągły, możliwie najmniej uciążliwy dla mieszkańców powiatu. 

 

W ocenie Zarządu Powiatu wszystkie zadania podejmowane w 2020 roku były 

realizowane w wymaganym zakresie i w sposób prawidłowy, zaspakajając zbiorowe potrzeby 

wspólnoty lokalnej. 

 

Mam nadzieję, że przygotowane opracowanie pozwoli Państwu zapoznać się  

z działalnością Powiatu w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej. 
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1. Wprowadzenie  
 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia 

radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu 

powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał 

rady powiatu.        

 

2.  Podstawowe dane dotyczące Powiatu Bolesławieckiego  
 

Tabela nr 1. Dane dotyczące Powiatu Bolesławieckiego.  

Nazwa  Powiat Bolesławiecki  

Siedziba władz ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec  

Okres, którego dotyczy 

raport  

1 stycznia – 31 grudnia 2020 r.  

Liczba mieszkańców  

wg stanu na dzień 

31 grudnia 2020 r. 

(tj. według danych 

przekazanych przez 

GUS)  

 

 

89 762 

 

 

 

 

Krótki opis sytuacji 

demograficznej 

     Powiat bolesławiecki na dzień 31 grudnia 2020 r. liczył 89.762 

mieszkańców, z czego 51,41% stanowiły kobiety, a 48,59% mężczyźni. 

Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bolesławieckiego w 2050 roku 

wynosi 74.177, z czego 37.868 to kobiety, a 36.309 mężczyźni.  

Mieszkańcy powiatu bolesławieckiego zawarli w 2020 r. 300 małżeństw, 

co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Powiat 

bolesławiecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -317.  

W 2020 roku urodziło się 747 dzieci. Na 1000 ludności powiatu 

bolesławieckiego przypada 11,8 zgonów. W 2020 roku zarejestrowano 

1.194 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1.201 wymeldowań,  

w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu 

bolesławieckiego -7. 

W tym samym roku zarejestrowano 36 zameldowań z zagranicy oraz 

zarejestrowano 24 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji 

zagranicznych wynoszące 12. 

Powierzchnia  1 303 km2 
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Podział 

administracyjny 

Powiat bolesławiecki obejmuje sześć gmin:  

– gmina miejska Bolesławiec; 

– gmina Bolesławiec; 

– gmina Gromadka; 

– gmina i miasto Nowogrodziec; 

– gmina Warta Bolesławiecka; 

– gmina Osiecznica. 

Podstawowe dane 

finansowe w układzie 

porównawczym  

na koniec 2020 r.  

i 2019 r.  

           Powiat Bolesławiecki w 2020 roku osiągnął dochody w wysokości 

113.690.167,08 zł, w tym:  

- dochody bieżące 100.795.416,33 zł,  

- dochody majątkowe 12.894.750,75 zł (w tym ze sprzedaży majątku 

7.222,00 zł). 

Kwota dotacji, wpływów i pomocy finansowej otrzymanych z budżetu 

jednostek samorządu terytorialnego – 9.442.304,60 zł.  

W 2020 roku Powiat wykonał wydatki na wartość 110.860.675,28 zł,  

w tym: 

- wydatki bieżące 97.489.097,47 zł, 

- wydatki majątkowe 13.371.577,81 zł. 

W 2019 roku nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana do końca 2028 roku. 

Z analizy przedstawionych danych oraz sprawozdań budżetowych wynika, 

że dochody wykonano w 103,67 % planu rocznego, natomiast wydatki 

budżetowe wykonano w wysokości 95,13 % przy zachowaniu pełnej 

realizacji zadań nałożonych na Powiat, wynikających z przepisów prawa, 

co świadczy o wypracowanych oszczędnościach, a co za tym idzie 

właściwej realizacji budżetu roku 2020. Zobowiązania wymagalne na 

koniec roku 2020 nie wystąpiły. 

           Powiat Bolesławiecki w 2019 roku osiągnął dochody w wysokości 

99.936.066,28 zł, w tym:  

- dochody bieżące 89.129.919,14 zł,  

- dochody majątkowe 10.806.147,14 zł (w tym ze sprzedaży majątku 

608,99 zł) 

Kwota dotacji, wpływów i pomocy finansowej otrzymanych z budżetu 

jednostek samorządu terytorialnego – 10.842.647,63 zł.  

W 2019 roku Powiat wykonał wydatki na wartość 98.366.632,87 zł,  

w tym: 

- wydatki bieżące 82.632.857,33 zł; 

- wydatki majątkowe 15.733.775,54 zł 

W 2019 roku nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana do końca 2027 roku. 

Z analizy przedstawionych danych oraz sprawozdań budżetowych wynika, 

że dochody wykonano w 101,70 % planu rocznego, natomiast wydatki 

budżetowe wykonano w wysokości 95,53 % przy zachowaniu pełnej 

realizacji zadań nałożonych na Powiat, wynikających z przepisów prawa, 

co świadczy o wypracowanych oszczędnościach, a co za tym idzie 

właściwej realizacji budżetu roku 2019. Zobowiązania wymagalne na 

koniec roku 2019 nie wystąpiły. 
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Informacja o stanie 

mienia na dzień 

31.12.2020 r.  

          Na dzień 31.12.2020 r. Powiat Bolesławiecki był właścicielem 

składników majątku o łącznej wartości 222.188.463,29 zł.  

W porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r. stanowi to wzrost 

wartości o 4.973.299,09 zł, który wynika z nakładów poniesionych na 

inwestycje, przede wszystkim drogowe oraz nabycia prawa własności 

gruntów znajdujących się pod drogami powiatowymi. 

Na powyższy majątek składa się m.in. prawo własności nieruchomości 

gruntowych o łącznej powierzchni 377,3318 ha w tym: 

− 9,6531 ha gruntów pod budynkami i budowlami o wartości 

3.338.371,84 zł, 

− 367,6787 ha gruntów zajętych pod drogi o wartości 35.072.371,79 zł.      

         Grunty pod drogami powiatowymi zajmują powierzchnię 367,6787 

ha. Ich łączna wartość wynosi 35.072.371,79 zł. Na dzień 31.12.2020 r.  

(w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r.), powierzchnia  

ta zwiększyła się o 2,7928 ha. 

 

        Mienie Powiatu Bolesławieckiego powiększyło się o łączną wartość 

2.454,00 zł w tym:  

− 2.274,00 zł wynikająca z decyzji Wojewody Dolnośląskiego 

stwierdzających nabycie mienia z mocy prawa (1 działka),  

− 180,00 zł wynikająca z nabycia 1 działki na podstawie decyzji 

podziałowej Wójta Gminy Bolesławiec w celu wydzielenia działki na 

poszerzenie drogi powiatowej (1 działka). 

 

        Jednocześnie w roku 2020 mienie Powiatu Bolesławieckiego uległo 

zmniejszeniu o wartość 262.890,00 zł w tym: 

− 125.310,00 zł wynikająca z uchwały Nr XV/83/2019 Rady Powiatu 

Bolesławieckiego z dnia 26 września 2019 r. o pozbawieniu kategorii 

drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych na terenie miasta 

Bolesławiec  

(2 działki; ujawnienie w/w uchwały nastąpiło w roku 2020), 

− 137.580,00 zł wynikająca z uchwały Nr XV/84/2019 Rady Powiatu 

Bolesławieckiego z dnia 26 września 2019 r. o pozbawieniu kategorii 

drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych na terenie miasta 

Bolesławiec (2 działki; ujawnienie w/w uchwały nastąpiło w roku 

2020). 

 

       W skład majątku powiatu wchodzi również prawo własności 35 

działek o powierzchni 9,6531 ha o łącznej wartości 3.338.371,84 zł 

oddanych w trwały zarząd dla jednostek organizacyjnych powiatu, na 

podstawie decyzji Zarządu Powiatu Bolesławieckiego.  

W większości są to jednostki oświatowe ustawowo zwolnione z opłaty za 

trwały zarząd. Dochód z tego tytułu wyniósł w 2020 r. 7.657,35 zł. 

Dodatkowo, w roku 2020, uzyskano dochód w wysokości 950,14 zł 

stanowiący opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności gruntów pod lokalami mieszkalnymi położonymi przy ul. 

Cichej w Bolesławcu.  
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          Powiat Bolesławiecki posiada również udziały w spółkach z o. o., 

których łączna wartość stanowi kwotę 6.150.000,00 zł w tym: 

− 6.050.000,00 zł za 12.100 udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji 

Samochodowej w Bolesławcu, 

− 100.000,00 zł za 2.000 udziałów w Powiatowym Centrum Zdrowia                            

w Bolesławcu.  

       Szczegółowy zbiór danych dotyczący majątku Powiatu wg stanu na 

dzień 31.12.2020 r. zawarty został w rocznej informacji o stanie mienia, 

która stanowi składową sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Bolesławieckiego za rok 2020. 

 

3. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego podjętych  

w roku 2020 

 

W 2020 r. Rada Powiatu Bolesławieckiego podjęła 59 uchwał. Stosownie do przepisu  

art. 78 ustawy o samorządzie powiatowym uchwały przesłano Wojewodzie Dolnośląskiemu,                  

a uchwały finansowe i finansowo-budżetowe przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej – 

Zespołowi Zamiejscowego w Jeleniej Górze. Ponadto przekazano do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 15 uchwał. 

Rada Powiatu Bolesławieckiego powierzyła do wykonania organowi wykonawczemu – 

Zarządowi Powiatu 46 uchwały. Pozostałe uchwały przekazano do wykonania 

Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Bolesławieckiemu. 

Rada podjęła 7 uchwał dotyczących zmiany budżetu Powiatu i 6 dotyczących zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bolesławieckiego, kolejne 11 uchwał dotyczyło 

spraw oświatowych, 2 spraw społecznych, 4 transportu zbiorowego, 2 spraw drogowych  

i 27 spraw organizacyjnych.  

 

Wojewoda Dolnośląski nie wydał w stosunku do podjętych przez Radę Powiatu 

Bolesławieckiego uchwał żadnych rozstrzygnięć nadzorczych.  

 

Tabela nr 2. Uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego podjęte w 2020 r.  

Lp. 
Uchwała (numer/data 

podjęcia/przedmiot) 
Informacja o wykonaniu 

1.  

XIX/119/2020 

z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

porozumienia z Wojewodą 

Dolnośląskim w sprawie powierzenia 

zadań publicznych związanych  

z przeprowadzeniem kwalifikacji 

wojskowej w roku 2020 

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego zawarł 

porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim  

w sprawie powierzenia niektórych zadań 

związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji 

wojskowej w roku 2020 r. przez Powiat 

Bolesławiecki 
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2.  

XIX/120/2020 

z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli 

na rok 2020 oraz maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane przez uczelnie, a także 

specjalności i formy kształcenia, na 

które dofinansowanie jest 

przyznawane 

Umożliwiono ubieganie się nauczycielom 

szkół powiatowych o dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego w roku 

budżetowym 2020, w szczególności  

o refundację opłat za kształcenie pobierane 

przez uczelnie oraz opłat za kursy 

kwalifikacyjne i doskonalące  

o specjalistycznym charakterze 

3.   

XIX/121/2020 

z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

przekształcenia Powiatowego Zespołu 

Szkół i Placówek Specjalnych  

w Bolesławcu oraz szkół i placówek 

wchodzących w jego skład, poprzez 

zmianę adresu ich siedziby 

Dokonano zmiany adresu siedziby 

Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek 

Specjalnych w Bolesławcu 

4.  

XIX/122/2020 

z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie 

Na podstawie ustaleń faktycznych  

i prawnych poczynionych przez Komisję 

Skarg, Wniosków i Petycji Rada Powiatu 

Bolesławieckiego uznała petycję za 

niezasługującą na uwzględnienie 

5.  

XIX/123/2020 

z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu 

Bolesławieckiego na rok 2020 

Dokonano zmiany budżetu Powiatu 

Bolesławieckiego na rok 2020 

 

Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 2020 r. poz. 2210 

6.  

XIX/124/2020 

z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie  

w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu 

Bolesławieckiego 

Dokonano zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Bolesławieckiego 

7.  

XX/125/2020 

z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

wyłączenia Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej  

w Bolesławcu oraz Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Bolesławcu  

z Powiatowego Centrum Edukacji  

i Kształcenia Kadr w Bolesławcu oraz 

zamiaru likwidacji Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Bolesławcu 

Wprowadzono zmiany w strukturze 

organizacyjnej Powiatowego Centrum 

Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu 

8.  

XX/126/2020 

z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

delegowania Radnych Powiatu 

Bolesławieckiego do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Rada Powiatu oddelegowała dwóch radnych 

do składu Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku: radnego Waldemara 

Krysztofiaka oraz radnego Jarosława 

Nenkina 
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9.  

XX/127/2020 

z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr IV/37/2019 Rady 

Powiatu Bolesławieckiego w sprawie 

powołania Komisji Statutowej Rady 

Powiatu Bolesławieckiego oraz 

ustalenia jej składu osobowego 

Dokonano zmiany składu osobowego 

Komisji Statutowej Rady Powiatu 

Bolesławieckiego 

10.  

XXI/128/2020 

z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu 

Bolesławieckiego na rok 2020 

Dokonano zmiany budżetu Powiatu 

Bolesławieckiego na rok 2020 

 

Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 

Doln.  

z 2020 r. poz. 4850  

11.  

XXI/129/2020 

z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Bolesławieckiego 

Dokonano zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Bolesławieckiego 

12.  

XXI/130/2020 

z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie 

porozumienia z Województwem 

Dolnośląskim w sprawie powierzenia 

zadań w zakresie letniego i zimowego 

utrzymania dróg wojewódzkich 

przebiegających w granicach 

administracyjnych powiatu 

bolesławieckiego i odcinków dróg 

wojewódzkich przebiegających poza 

powiatem 

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego zawarł 

porozumienie z Zarządem Województwa 

Dolnośląskiego w sprawie przejęcia zadań 

zarządcy dróg wojewódzkich 

przebiegających w graniach 

administracyjnych powiatu bolesławickiego 

i odcinków dróg wojewódzkich 

przebiegających poza powiatem 

13.  

XXI/131/2020 

z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie 

zmiany Statutu samodzielnego 

publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą: „Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu" 

Wprowadzono zmiany w Statucie Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu polegające 

na rozszerzeniu katalogu świadczeń́ 

zdrowotnych poprzez uruchomienie nowej 

jednostki: Zakładu Diagnostyki Obrazowej, 

składającej się z 5 pracowni: tomografii 

komputerowej, rentgenodiagnostyki ogólnej, 

mammografii, rezonansu magnetycznego 

oraz ultrasonograficznej 

 

Uchwała stanowi akt prawa miejscowego  

i została ogłoszona w Dz. U. Woj. Doln.  

z 2020, poz. 2141 
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14.  

XXI/132/2020 

z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr VII/52/2019 Rady 

Powiatu Bolesławieckiego w sprawie 

wyboru przedstawicieli Rady Powiatu 

Bolesławieckiego do Rady Społecznej 

przy Zespole Opieki Zdrowotnej  

w Bolesławcu 

Uzupełniono liczbę przedstawicieli Rady 

Powiatu Bolesławieckiego do składu Rady 

Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej 

w Bolesławcu 

na VI kadencję 

15.  

XXI/133/2020 

z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr VII/53/2019 Rady 

Powiatu Bolesławieckiego z dnia  

4 kwietnia 2019 r. w sprawie Rady 

Społecznej przy Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Bolesławcu 

Uzupełniono skład Rady Społecznej przy 

Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  

na VI kadencję 

16.  

XXII/134/2020 

z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie 

zmiany Statutu samodzielnego 

publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Bolesławcu” 

Wprowadzono zmianę w Statucie Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu polegającą 

na rozszerzeniu katalogu świadczeń 

zdrowotnych poprzez uruchomienie nowej 

pracowni Laboratorium Centralnego  

tj. pracowni genetycznej, w której 

wykonywane będą badania tzw. PCR  

w kierunku koronawirusa. 

 

Uchwała stanowi akt prawa miejscowego  

i została ogłoszona w Dz. U. Woj. Doln. 

 z 2020, poz. 3212 

17.  

XXII/135/2020 

z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zadań  

i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych 

dla Powiatu Bolesławieckiego na rok 

2020 

Określono rodzaj zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz wysokość środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na zadania w ramach 

limitu środków przyznanych Powiatowi 

Bolesławieckiemu na ten cel w 2020 r.  

18.  

XXII/136/2020 

z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie 

likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Bolesławcu 

Zlikwidowano Międzyszkolny Ośrodek 

Sportowy w Bolesławcu 

19.  

XXIV/137/2020 

z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie 

wotum zaufania dla Zarządu Powiatu 

Bolesławieckiego 

Udzielono Zarządowi Powiatu 

Bolesławieckiego wotum zaufania, które 

poprzedzone zostało debatą nad raportem  

o stanie Powiatu Bolesławieckiego  

w roku 2019 

 

 



 

10 

20.  

XXIV/138/2020 

z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu 

Bolesławieckiego za rok 2019 wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Bolesławieckiego za rok 2019 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe 

Powiatu Bolesławieckiego za rok 2019 wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Bolesławieckiego za rok 2019 

21.  

XXIV/139/2020 

z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie 

absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Bolesławieckiego 

Udzielono Zarządowi Powiatu 

Bolesławieckiego absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu 

Bolesławieckiego za rok 2019 

22.  

XXIV/140/2020 

z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie 

przedstawicieli Rady Powiatu 

Bolesławieckiego do Powiatowej 

Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 

Wskazano przedstawicieli Rady Powiatu 

Bolesławieckiego do Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego 

23.  

XXIV/141/2020 

z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie 

pomocy rzeczowej dla Gminy 

Gromadka 

Udzielono pomocy rzeczowej dla Gminy 

Gromadka w postaci nieodpłatnego 

materiału rozbiórkowego 

24.  

XXIV/142/2020 

z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr LIII/327/18 Rady 

Powiatu Bolesławieckiego z dnia 28 

czerwca 2018 r.  

w sprawie określenia zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny 

w poszczególnych okresach roku 

szkolnego; zasad udzielania  

i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dyrektorom i wicedyrektorom szkół 

oraz nauczycielom pełniącym inne 

stanowiska kierownicze, a także 

nauczycielom pełniącym obowiązki 

kierownicze w zastępstwie 

nauczycieli, którym powierzono 

stanowisko kierownicze; określenia 

tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

szkół niewymienionych w art. 42 ust. 

3 Karty Nauczyciela, nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie 

zaocznej, nauczycieli kształcenia na 

Uchwała została podjęta w celu 

dostosowania struktury stanowisk 

kierowniczych oraz wynikający z nich 

obowiązek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć w Powiatowym 

Centrum Edukacji Kształcenia i Kadr  

w Bolesławcu  
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odległość, bibliotekarzy bibliotek 

pedagogicznych, pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców 

zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli 

zatrudnionych w poradniach 

psychologiczno - pedagogicznych oraz 

zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć  

w formie zaocznej i w kształceniu na 

odległość; określenia przypadków,  

w jakich nauczycielowi 

zatrudnionemu w pełnym wymiarze 

zajęć można obniżyć tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

oraz warunki i tryb tego obniżenia 

25.  

XXIV/143/2020 

z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XI/66/2019 z dnia 

30 maja 2019 r. w sprawie regulaminu 

określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków i innych składników 

wynagrodzenia nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Bolesławiecki 

Dostosowano regulamin do stanu prawnego, 

przy uwzględnieniu aktualnej  

i przewidywanej struktury szkół i placówek 

powiatowych. 

 

Uchwała stanowi akt prawa miejscowego  

i została ogłoszona w Dz. U. Woj. Doln.  

z 2020,  

poz. 4359. 

26.  

XXV/144/2020 

z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie 

przyjęcia do realizacji zadania 

publicznego pn.: „Remont 

nawierzchni drogi wojewódzkiej  

nr 351 na odcinku Stojanów-Pieńsk,  

w km 13+490 ÷ 14+010 oraz drogi 

wojewódzkiej nr 297 na odcinku 

Dąbrowa Bolesławiecka – Łąka 

(wiadukt nad A4), w km 64+600 

÷65+500” w ramach bieżącego 

utrzymania dróg” 

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego zawarł 

porozumienie z Zarządem Województwa 

Dolnośląskiego w sprawie przyjętego 

zadania. 

27.  

XXV/145/2020 

z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie 

utworzenia Branżowej Szkoły  

II Stopnia w Bolesławcu oraz 

włączenia jej do Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. mjra H. Sucharskiego  

w Bolesławcu 

Utworzono Branżową Szkołę II Stopnia  

w Bolesławcu, która umożliwi kontynuacje 

kształcenia poprzez zdobycie kolejnej 

kwalifikacji zawodowej oraz przystąpienie 

do matury absolwentom zasadniczych szkół 

zawodowych oraz branżowych szkół  

I stopnia 
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28.  

XXV/146/2020 

z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu 

Bolesławieckiego na rok 2020 

Dokonano zmiany budżetu Powiatu 

Bolesławieckiego na rok 2020. 

 

Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 2020 r. poz. 4851. 

29.  

XXV/147/2020 

z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Bolesławieckiego 

Dokonano zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Bolesławieckiego 

30.  

XXVI/148/2020 

z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

utworzenia samorządowej jednostki 

organizacyjnej Powiatowego Centrum 

Usług Wspólnych w Bolesławcu 

Utworzono powiatową jednostkę 

organizacyjną tj. Powiatowe Centrum Usług 

Wspólnych w Bolesławcu, której zadaniem 

jest wspólna obsługa jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych 

31.  

XXVI/149/2020 

z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

zapewnienia wspólnej obsługi 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

Zapewniono wspólną obsługę finansową, 

rachunkowo- księgową i administracyjno- 

organizacyjną powiatowym jednostkom 

organizacyjnym zaliczanym do sektora 

finansów publicznych 

32.  

XXVI/150/2020 

z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

planu sieci szkół ponadpodstawowych 

i publicznych szkół specjalnych 

mających siedzibę na obszarze 

powiatu bolesławieckiego 

Ustalono plan sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz publicznych szkół 

specjalnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Bolesławiecki 

oraz publicznych szkół ponadpodstawowych 

prowadzonych przez osoby niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego, tak, 

aby umożliwić dzieciom i młodzieży 

zamieszkującym na obszarze powiatu 

bolesławieckiego obowiązek szkolny. 

 

Uchwała stanowi akt prawa miejscowego  

i została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Doln.  

z 2020 r. poz. 5468. 

33.  

XXVI/151/2020 

z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do Stowarzyszenia 

„Rzeczpospolita Samorządna” 

Rada Powiatu Bolesławieckiego upoważniła 

Zarząd Powiatu do czynności niezbędnych  

w celu uzyskania członkostwa. Przystąpienie 

do Stowarzyszenia wpłynie na rozwój 

społeczny, gospodarczy, kulturowy i 

turystyczny wspólnot lokalnych 

34.  

XXVI/152/2020 

z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

wysokości diet dla radnych Powiatu 

Bolesławieckiego 

Wprowadzano ujednolicenie zasad ustalania  

i wypłacania diet Radnych Powiatu 

Bolesławieckiego 
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35.  

XXVI/153/2020 

z dnia 24 września 2020 r. sprawie 

zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady 

Powiatu Bolesławieckiego w sprawie 

składu osobowego Komisji Budżetu  

i Finansów Rady Powiatu 

Bolesławieckiego 

Dokonano zmiany składu osobowego 

Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu 

Bolesławieckiego. 

36.  

XXVI/154/2020 

z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do współdziałania  

z gminami i powiatami tworzącymi 

Zachodni Obszar Integracji 

Województwa Dolnośląskiego (ZOI) 

w związku z utworzeniem i realizacją 

instrumentu Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych (ZIT)  

w okresie 2021 – 2027 

Powiat Bolesławiecki przystąpił do 

współdziałania z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego tworzącymi 

Zachodni Obszar Integracji Województwa 

Dolnośląskiego 

37.  

XXVI/155/2020 

z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu 

Bolesławieckiego na rok 2020 

Dokonano zmiany budżetu Powiatu 

Bolesławieckiego na rok 2020 

 

38.  

XXVI/156/2020 

z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Bolesławieckiego 

Dokonano zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Bolesławieckiego 

39.  

XXVII/157/2020 

z dnia 29 października 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały 

XXII/135/2020 Rady Powiatu 

Bolesławieckiego z dnia 7 maja 2020 

r. w sprawie zadań i wysokości 

środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych 

dla Powiatu Bolesławieckiego na rok 

2020 

Dokonano zmiany alokacji środków PFRON 

na zadania z zakresu rehabilitacji  

z zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych 

40.  

XXVII/158/2020 

z dnia 29 października 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały  

Nr III/18/2018 Rady Powiatu 

Bolesławieckiego w sprawie składu 

osobowego Komisji Budżetu  

i Finansów Rady Powiatu 

Bolesławieckiego 

Dokonano zmiany składu osobowego 

Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu 

Bolesławieckiego 
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41.  

XXVII/159/2020 

z dnia 29 października 2020 r.  

w sprawie emisji obligacji 

komunalnych oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu 

Wyemitowano obligacje komunalne  

na okaziciela w łącznej liczbie 2.000 szt.  

o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda 

na łączną kwotę 2.000.000,00 PLN 

42.  

XXVII/160/2020 

z dnia 29 października 2020 r.  

w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Bolesławieckiego na rok 2020 

Dokonano zmiany budżetu Powiatu 

Bolesławieckiego na rok 2020. 

 

Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 2020 r. poz. 6343 

43.  

XXVII/161/2020 

z dnia 29 października 2020 r.  

w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu 

Bolesławieckiego 

Dokonano zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Bolesławieckiego 

44.  

XXVIII/162/2020 

z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

Rocznego Programu Współpracy 

Powiatu Bolesławieckiego  

z podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego  

na rok 2021 

Uchwalono Roczny Program Współpracy 

Powiatu Bolesławieckiego   z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021 

45.  

XXVIII/163/2020 

z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na dyrektorów 

szkół i placówek oświatowych 

Na podstawie ustaleń faktycznych  

i prawnych poczynionych przez Komisję 

Skarg, Wniosków i Petycji Rada Powiatu 

Bolesławieckiego uznała skargę za zasadną. 

Obowiązkiem dyrektorów szkół  

i placówek oświatowych jest założenie  

i posiadanie elektronicznej skrzynki 

podawczej na platformie ePUAP. 

46.  

XXVIII/164/2020 

z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia wniosku o usunięcie 

naruszenie prawa w przedmiocie 

dotacji celowej na realizacji zadania 

pn.: „Zapewnienie realizacji potrzeb  

w zakresie transportu zbiorowego 

Na podstawie ustaleń faktycznych  

i prawnych poczynionych przez Komisję 

Skarg, Wniosków  

i Petycji Rada Powiatu Bolesławieckiego 

uznała wniosek za bezzasadny 

47.  

XXVIII/165/2020 

z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu 

Bolesławieckiego na rok 2020 

Dokonano zmiany budżetu Powiatu 

Bolesławieckiego na rok 2020. 

 

Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 2020 r. poz. 7173 

48.  

XXVIII/166/2020 

z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 

budżetu Powiatu Bolesławieckiego na 

rok 2021 

Uchwalono budżet Powiatu 

Bolesławieckiego na rok 2021. 

 

Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 

Doln. 2021, poz. 334 
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49.  

XXIX/167/2020 

z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Bolesławieckiego 

Uchwalono wieloletnią prognozę finansową 

Powiatu Bolesławieckiego na lata 2021-

2028 

50.  

XXIX/168/2020 

z dnia 17 grudnia w sprawie zmiany 

uchwały Nr LII/325/18 Rady Powiatu 

Bolesławieckiego z dnia 29 maja  

2018 r. w sprawie rozkładu pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu bolesławieckiego 

Dostosowano rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych do potrzeb ludności  

i zapewniono dostępność świadczeń w porze 

nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne 

od pracy. 

 

Uchwała stanowi akt prawa miejscowego  

i została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Doln  

z 2020, poz. 7122 

51.  

XXIX/169/2020 

z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 

wysokości opłat w roku 2021 za 

usunięcie i przechowywanie pojazdu 

usuniętego z drogi oraz wysokości 

opłat w przypadku odstąpienia od 

usunięcia pojazdu 

Ustalono na rok 2021 wysokość opłat za 

usunięcie i przechowywanie pojazdu 

usuniętego z drogi oraz wysokość opłat  

w przypadku odstąpienia od usunięcia 

pojazdu. 

 

Uchwała stanowi akt prawa miejscowego  

i została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Doln  

z 2020, poz. 7123. 

52.  

XXIX/170/2020 

z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XVIII/109/2019 

Rady Powiatu Bolesławieckiego  

z dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług 

w zakresie transportu zbiorowego 

Zawarto umowę o świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na terenie powiatu 

bolesławieckiego z operatorem publicznego 

transportu zbiorowego 

53.  

XXIX/171/2020 

z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 

zmiany Statutu samodzielnego 

publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą: „Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu” 

Wprowadzono zmianę w Statucie Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu polegającą 

na rozszerzeniu bazy świadczeń 

zdrowotnych poprzez uruchomienie nowej 

komórki organizacyjnej tj. Szpitala 

tymczasowego. 

 

Uchwała stanowi akt prawa miejscowego  

i została ogłoszona w Dz. U. Woj. Doln. 

 z 2020, poz. 7211. 

54.  

XXIX/172/2020 

z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie 

uchwały w sprawie powołania Rady 

Społecznej przy Zespole Opieki 

Zdrowotnej 

Dokonano zmiany składu osobowego Rady 

Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej  

w Bolesławcu 
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55.  

XXIX/173/2020 

z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 

planu pracy Rady Powiatu 

Bolesławieckiego na rok 2021 

Uchwalono roczny plan pracy Rady Powiatu 

Bolesławieckiego na rok 2021 

56.  

XXIX/174/2020 

z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 

planu pracy i kontroli Komisji 

Rewizyjnej na rok 2021 

Uchwalono roczny plan pracy i kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Bolesławieckiego na rok 2021. 

57.  

XXIX/175/2020 

z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 

planów pracy komisji stałych Rady 

Powiatu Bolesławieckiego na rok 

2021 

Uchwalono roczne plany pracy komisji 

stałych Rady Powiatu Bolesławieckiego  

na rok 2021  

58.  

XXIX/176/2020 

z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu 

Bolesławieckiego na rok 2020 

Dokonano zmiany budżetu Powiatu 

Bolesławieckiego na rok 2020. 

 

Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. 

Doln. z 2020, poz. 7292 

59.  

XXIX/177/2020 

z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Bolesławieckiego 

Dokonano zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Bolesławieckiego. 

 

4. Realizacja zadań powiatu wraz z informacją o realizacji polityk, 

programów i strategii dotyczących tych zadań w roku 2020 
 

4.1. Edukacja publiczna 

 

Realizacja zadań przez oświatowe jednostki organizacyjne Powiatu  

 

Zadania powiatu w zakresie edukacji publicznej realizowane są przez jednostki 

organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne w jednostkach.  

W Powiecie Bolesławieckim funkcjonują następujące jednostki organizacyjne realizujące 

zadania w zakresie edukacji publicznej:  

 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu, 

2) II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcu, 

3) Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu, 

4) Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu, 

5) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego  

w Bolesławcu, 

6) Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu, 

7) Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu, 
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8) Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, 

9) Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach, 

10) Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu, 

11) Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, 

12) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bolesławcu. 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława 

Broniewskiego  

ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec 

 

• liczba uczniów: 565, 

• liczba oddziałów: 18  

 

 

I Liceum Ogólnokształcące to szkoła, której misją jest dbałość o najwyższy poziom 

edukacji oraz troska o indywidualny rozwój każdej licealistki i licealisty.  

Sukcesy szkoły w 2020 r. to „Srebrna Tarcza” w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2020 r., 

zdawalność matury na poziomie 100%, organizacja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, sukcesy 

sportowe w naukowym ruchu olimpijskim i konkursach ogólnopolskich.  

Edukacyjne projekty międzynarodowe (Erasmus +) i krajowe, wymiana rodzinna z Niemcami 

i Włochami – świadczą o poziomie edukacji, różnorodności i atrakcyjności szkoły.  

Wiele w niej miejsca na działania artystyczne i wolontariackie: „Koncert Walentynkowy”, 

„Dzień Języków Obcych”, Festiwal Języka Angielskiego – to imprezy, które przekroczyły 

mury szkoły i stały się wizytówką utalentowanej i pełnej pasji młodzieży i nauczycieli. Wiedza 

i nauka, rozwój umiejętności i kompetencji – to jedne z najważniejszych zadań w I Liceum 

Ogólnokształcącym. 

I Liceum to nie tylko okazały, ponad stuletni budynek z imponującą halą sportową.  

To przede wszystkim przestrzeń do samorozwoju młodych ludzi, inspirujący i wspierający 

nauczyciele, to pole do działań w wielu obszarach. Właśnie dlatego I Liceum należy do 

ogólnopolskiej sieci Towarzystwa Szkół Twórczych. 

 

 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka  

ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec 

 

• liczba uczniów: 410,  

• liczba oddziałów: 14. 

 

 

II Liceum Ogólnokształcące to szkoła, która posiada tytuł Szkoły z Klasą, Szkoły bez 

Przemocy, Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo, Certyfikat Wiarygodnej Szkoły, Certyfikat 

Szkoły Innowacyjnej, Szkoły Wspierającej Uzdolnienia. Placówka uczestniczy w licznych 

projektach i wymianach zagranicznych (Węgry, Niemcy, Bośnia i Hercegowina). 
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W szkole prowadzone są zajęcia przez pracowników naukowych Akademii Wojsk 

Lądowych we Wrocławiu i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.  

Nauka języków obcych odbywa się w systemie międzyoddziałowym, a uczniowie mają 

możliwość wyboru nauki języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. 

II LO oferuje ciekawe przedmioty uzupełniające – edukacja wojskowa, edukacja 

prawna, edukacja filmowa i teatralna, elementy architektury, ochrona środowiska. Uczniowie 

mogą korzystać z atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych: teatr szkolny, koło 

szachowe, koła naukowe, koło Caritas, różnorodne zajęcia sportowe, warsztaty rozwojowe, 

obozy naukowe, obozy szkoleniowe - dla klasy o profilu wojskowym, szkolny wolontariat. 

II Liceum Ogólnokształcące to szkoła nowoczesna z doskonałym zapleczem 

sportowym, posiadająca nowoczesne pracownie przedmiotowe. Szkoła jest dostosowana  

do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  

im. mjra Henryka Sucharskiego 

ul. Komuny Paryskiej 6, 59-700 Bolesławiec 

 

• liczba uczniów i słuchaczy: 590 

• liczba oddziałów: 20  

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych to szkoła, która zgodnie z potrzebami 

międzynarodowego rynku pracy, oferuje kształcenie w nowoczesnych kierunkach  

w technikum, szkole branżowej oraz bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych 

realizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego.  

W 2020 roku w szkole utworzono Branżową Szkołę II Stopnia. 

Szkoła zapewnia organizację procesu nauczania w wyspecjalizowanych pracowniach  

we współpracy z przedsiębiorcami i jest prekursorem nauczania w zawodzie zdobnik ceramiki 

jako jedyna w Polsce. Jako jedna z 7 szkół na Dolnym Śląsku prowadzi kształcenie  

w Certyfikowanej Klasie Mundurowej. Wspieranie rozwoju kompetencji zawodowych oraz 

mobilności zawodowej przyszłych pracowników odbywa się w Szkole poprzez wdrażanie 

licznych projektów unijnych, w ramach których organizowane są praktyki zagraniczne.  

Szkoła prowadzi dodatkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z zainteresowaniami uczniów, 

umożliwiając im rozwijanie pasji, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji. Budowanie wiary  

w sukces, pomoc w odkrywaniu talentów, pokonywanie trudności oraz szybkie i skuteczne 

reagowanie na problemy wychowanków zaowocowały wynikami w nauce, uczestnictwem  

w licznych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, stypendiami dla najlepszych oraz 

bardzo aktywnym wolontariatem. 
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Zespół Szkół Handlowych i Usługowych  

im. Jana Kochanowskiego 

ul. Zgorzelecka 18, 59-700 Bolesławiec 

 

• liczba uczniów 557,  

• liczba oddziałów 20.  

 

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu daje 

gwarancję, że jej absolwenci, zarówno technikum jak i szkoły branżowej, bez trudu znajdą 

dobrze płatną i satysfakcjonującą pracę. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki egzaminów 

maturalnych i zawodowych. Większość absolwentów z sukcesami kontynuuje naukę  

na wyższych uczelniach. Szkoła kształci młodych ludzi w zawodach poszukiwanych  

na rynkach pracy. Daje to przyszłym absolwentom zatrudnienia nie tylko w Polsce, ale także  

w krajach Unii Europejskiej.   

ZSHiU posiada nowoczesne pracownie logistyczne, pracownię weterynaryjną, 

informatyczną oraz profesjonalne studio fotografii i multimediów wyposażone w najlepszy 

sprzęt. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone gabinety, w których odbywają się zajęcia  

z przedmiotów ogólnokształcących a wszystkie pracownie językowe wyposażone zostały  

w tablice interaktywne, rzutniki, zestawy nagłaśniające. 

Uczniowie aktywnie korzystają z projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, które 

dają możliwość uczestnictwa w wielu ciekawych zajęciach pozalekcyjnych pozwalających  

na rozwój zainteresowań. Szkoła posiada certyfikat jakości „SZKOŁA 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” oraz certyfikat systemu informacyjnego REGSI.  

 

 

   

 

Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika 

Waryńskiego w Bolesławcu  

 

• liczba uczniów: 481;  

• liczba oddziałów: 17 

 

 

Zespół Szkół Mechanicznych jest szkołą kształcącą w zawodach mechanicznych  

i górniczych poszukiwanych na rynku pracy. Posiada profesjonalną bazę dydaktyczną, w której 

prowadzone są zajęcia praktyczne, laboratoryjne i projektowe pod opieką wyspecjalizowanych 

pedagogów. Uczniowie korzystają z warsztatów i pracowni wyposażonych w wysokiej klasy 

sprzęt: podnośniki samochodowe, komputery diagnostyczne, drukarki 3D, obrabiarki CNC, 

stanowiska spawalnicze metodami MIG/MAG, TIG, a także stanowiska pneumatyczne  

i hydrauliczne. Szkoła współpracuje z lokalnymi firmami: Gerresheimer, Zehnder, Weber, 

Rena. 

W szkole znajduje się sztolnia ćwiczebna dla przyszłych górników a profil górniczy został 

objęty patronatem KGHM Polska Miedź S.A.  
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Placówka współpracuje także z kopalnią gipsu i anhydrytu „Nowy Ląd” S. A., która co roku 

przyznaje stypendia dla najlepszych uczniów, absolwentów i praktykantów. Dzięki 

uczestnictwu w projektach finansowanych ze środków UE corocznie uczniowie odbywają staże 

zawodowe, kursy prawo jazdy kat. C+E. Szkoła umożliwia swoim uczniom rozwijanie pasji 

oraz udział w bezpłatnych kursach zawodowych (spawacza, wózków widłowych, SEP).  

W szkole prężnie działa wolontariat, uczniowie biorą udział w akcjach społecznych  

i charytatywnych m.in. "Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia". 

 

 

 

Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego 

Domeyki ul. H. i W. Tyrankiewiczów 2,  

59-700 Bolesławiec 

 

• liczba uczniów: 598,  

• liczba oddziałów: 20. 

 

 

 

 

 Zespół Szkół Elektronicznych to szkoła, która zapewnia naukę w zawodach określanych 

w programie zapotrzebowania szkolnictwa branżowego jako najbardziej poszukiwanych  

na rynku pracy w kraju i za granicą. Szkoła wyposaża uczniów nie tylko w umiejętności 

praktyczne, ale też w wiedzę ogólną na poziomie, który umożliwi im rozpoczęcie studiów na 

różnych kierunkach, o czym świadczą wyniki egzaminów maturalnych, plasujące Elektronik 

po raz kolejny wśród najlepszych techników na Dolnym Śląsku.  

W rankingu czasopisma „Perspektywy” placówka uzyskała 11 lokatę i otrzymała 

„Brązową Tarczę”.  

Placówka posiada bogato wyposażone pracownie i laboratoria szkolne, w których uczniowie 

mogą skorzystać ze specjalistycznego oprogramowania, drukarek 3D, instalacji inteligentnych 

domów Grenton Smart Home.  

Szkoła zapewnia swoim uczniom udział w wielu projektach międzynarodowych: Erasmus+, 

POWER, Konsorcjum Polsko-Niemieckie Szkolnictwa Zawodowego oraz oferuje liczne kursy 

specjalistyczne i staże w ramach projektów szkolnictwa zawodowego u lokalnych 

pracodawców oraz zagranicznych pracodawców w Hiszpanii. 

ZSE jest organizatorem dużych przedsięwzięć w środowisku lokalnym, takich jak  

E-Liga ZSE Bolesławiec, EjczTeam, Dzień Bezpiecznego Internetu, Dzień Kariery 

Zawodowej. Szkoła dba o wszechstronny rozwój uczniów, proponując im różne formy zajęć 

pozalekcyjnych: telewizja szkolna, administrowanie bazami danych, klub radiowęzła 

szkolnego, szereg zajęć sportowych. 

 



 

Zespół Szkół Budowlanych 

 al. Tysiąclecia 51, 59-700 Bolesławiec 

 

• liczba uczniów: 439,  

• liczba oddziałów: 16. 

 

 

 

Zespół Szkół Budowlanych kształci w zawodach: technik budownictwa, technik 

architektury krajobrazu, technik leśnik, technik geodeta, a w szkole branżowej w zawodzie 

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. W klasach wielozawodowych 

kształcą się uczniowie w wielu zawodach branży budowlanej, rolniczej i usługowej. Szkoła jest 

Centrum Egzaminacyjnym Branży Budowlanej. 

Placówka posiada nowoczesną bazę dydaktyczną i znakomicie wyposażone pracownie 

specjalistyczne.  

W ramach zajęć są prowadzone ćwiczenia terenowe, przygotowujące uczniów do pracy 

w wybranym zawodzie.  Współpraca z lokalnymi pracodawcami daje zawodowe wykształcenie 

techniczne w najprężniej rozwijającej się dziedzinie gospodarki, jaką jest budownictwo. 

Pozyskane środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej umożliwiają 

realizację programów wymiany międzynarodowej uczniów, praktyki zagraniczne oraz staże 

zawodowe. 

 

 

Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach 

Iwiny – Osiedle 19, 59-721 Iwiny 

 

W skład zespołu wchodzą: 

• Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy – dwie grupy wychowawcze 

(łącznie 24 wychowanków). 

• Powiatowa Szkoła Podstawowa Specjalna 

w Iwinach – trzy oddziały klasowe (dwie 

klasy siódme i jedna klasa ósma szkoły 

podstawowej – łącznie 24 uczniów). 

 

Placówka składa się z Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

(18 wychowanków) i Powiatowej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Iwinach, w której są trzy 

oddziały klasowe (dwie klasy siódme i jedna klasa ósma szkoły podstawowej – łącznie  

24 uczniów).  

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Iwinach jest placówką pełniącą 

funkcje resocjalizacyjno – wychowawcze, terapeutyczne i edukacyjne, przeznaczoną dla 

chłopców od trzynastego do osiemnastego roku życia. Działalność ośrodka ukierunkowana jest 

na przygotowanie młodzieży do samodzielnego, aktywnego i zgodnego z obowiązującymi 

normami życia w społeczeństwie. 
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Szkoła jest wyposażona w nowoczesne sale rewalidacyjno – wychowawcze,  

w pracownię komputerową, salę gimnastyczną, salę doświadczeń świata oraz warsztaty 

przysposobienia do życia. Ponadto młodzież chętnie korzysta z pobliskich kompleksów 

sportowych, a także rozwija swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w rajdach, 

wędrówkach pieszych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego działające na 

terenie Bolesławca oraz w treningach rugby w bolesławieckim klubie HUSAR, treningach piłki 

nożnej w klubie GKS IWINY. 

 

 

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych 

ul. Bankowa 8, 59-700 Bolesławiec 

 

• liczba uczniów: 115, 

• liczba oddziałów: 24. 

 

 

 

 

W skład Zespołu wchodzą:  

• Powiatowa Szkoła Podstawowa Specjalna (liczba uczniów 79, liczba oddziałów 16) 

• Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Bolesławcu (liczba wychowanków 20, liczba 

oddziałów 5), 

• Powiatowa Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Bolesławcu (liczba uczniów 16, 

liczba oddziałów 3). 

 

Do placówki uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego z uwagi na stopień niepełnosprawności intelektualnej oraz dzieci posiadające 

orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.  

W ofercie szkoły znajdują się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (koła sportowe, 

komputerowe, artystyczno-recytatorskie) oraz zajęcia rozwijające i wspomagające -  

z uwzględnieniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

Realizowane są działania przyczyniające się do rozwoju poznawczo – emocjonalnego uczniów. 

Szkoła jest wyposażona w nowoczesne sale rewalidacyjno – wychowawcze, dostosowane do 

pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

Ponadto, w budynku funkcjonuje pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, sala 

doświadczeń świata, warsztaty przysposobienia do życia, gabinet pielęgniarski, dwie windy, 

stołówka, toalety, łazienki przystosowane do pielęgnacji najciężej chorych dzieci.  

Przed budynkiem jest plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią boiska, huśtawkami, przyrządami 

gimnastycznymi, z których korzystać mogą również dzieci poruszające się na wózkach. 

 

 



Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia 

Kadr ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 

Bolesławiec  

 

 

 

 

 

 

Do 31 sierpnia 2020 r. w skład Centrum wchodziły placówki: 

• Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (PODN),  

• Bursa Szkolna (BS),  

• Biblioteka Pedagogiczna (BP),  

• Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS),  

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (PPP).  

 

W 2020 roku nastąpiła reorganizacja Centrum i od 1 września w ramach PCEiKK 

funkcjonuje:  

• Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (PODN),  

• Bursa Szkolna (BS),  

• Biblioteka Pedagogiczna (BP).  

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizuje szkolenia, warsztaty  

i konsultacje dla nauczycieli powiatu bolesławieckiego. Dodatkowo organizuje i przeprowadza 

liczne konkursy przedmiotowe dla uczniów.   

W trakcie pandemii ośrodek zapewnia kompleksowe wsparcie kadry kierowniczej oraz 

nauczycieli i wychowawców w profesjonalnym prowadzeniu pracy zdalnej placówek 

oświatowych. Oferuje m.in.: ekspercką pomoc wykwalifikowanego zespołu doradców 

metodycznych, formy doskonalenia zawodowego dedykowane nauczycielom oraz placówkom, 

na podstawie zdiagnozowanych potrzeb, wspieranie uzdolnień uczniów poprzez organizowanie 

konkursów i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym. 

 

Bursa Szkolna jest miejscem, w którym mieszka ok. 25 uczniów, którzy uczęszczają 

do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki. Oprócz opieki nad 

uczniami organizuje imprezy i uroczystości z udziałem wychowanków.  

 

Biblioteka Pedagogiczna wspomaga nauczycieli w rozwoju edukacyjnym dzięki 

możliwości wypożyczenia najnowszych pozycji książkowych w zakresie edukacji i kultury, 

prowadzi lekcje biblioteczne dla uczniów oraz prowadzi edukację czytelniczą przedszkolaków.   
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Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

 ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec 

 

 

 

 

 

Poradnia prowadzi badania i terapię uczniów z terenu powiatu bolesławieckiego. 

Pomaga pedagogom i wychowawcom w rozwiązywaniu trudnych relacji z uczniami oraz ich 

rodzicami.  Najważniejsze zadania realizowane przez PPP:  

• diagnoza dzieci i młodzieży - określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych; 

• wsparcie dzieci, młodzieży i rodziców - pomoc bezpośrednia; 

• realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną 

funkcję przedszkola, szkoły i placówki - w tym wspieranie nauczycieli; 

• organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie 

realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych 

 

Poradnia realizuje również projekt rządowy „Za życiem” dla dzieci w ramach wczesnego 

wspomagania rozwoju.  

  

 

Informacje statystyczne dotyczące zadań w zakresie edukacji: 
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Realizacja projektów w zakresie edukacji: 

 

Tabela 1: Projekty realizowane dla kilku szkół /placówek 

L.p. Jednostka 

Program lub 

instytucja 

finansująca 

Tytuł projektu 

lub nazwa 

zadania 

Okres 

realizacji 

Wartość 

ogółem 

projektu 

(zł) 

Wartość 

dofinansowania 

(zł) 

Liczba 

beneficjentów  

1. 

Powiatowe 

Centrum 

Edukacji  

i Kształcenia 

Kadr   

w Bolesławcu 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Program 

kompleksowego 

wsparcia dla 

rodzin „Za 

życiem” 

12.2017 – 

12.2021 
737 160 

do  

737 160 

ok. 80 dzieci 

rocznie 

2. 

Powiatowe 

Centrum 

Edukacji  

i Kształcenia 

Kadr  

w Bolesławcu 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

Dolnośląska 

Federacja 

Sportu wraz ze 

Szkolnym 

Związkiem 

Sportowym 

„Dolny Śląsk” 

Szkolny Klub 

Sportowy 
2020 42 750 42 000 

ok. 225 uczniów 

ILO, IILO, 

ZSOiZ, ZSHiU, 

ZSE, ZSB 

3. 
Powiat 

Bolesławiecki 

Program 

Interreg V-A 

Republika 

Czeska-Polska 

Wspólna droga 

na rzecz 

przedsiębiorczoś

ci w szkołach 

08.2018 – 

07.2020 

 

452 695 
do 85% 

 

150 uczniów  

i 10 nauczycieli 

ponadpodstawo - 

wych szkół 

zawodowych 

4. 
Powiat 

Bolesławiecki 

Interreg Polska 

– Saksonia 

2014-2020 

Rozbudowa 

transgranicznej 

oferty 

edukacyjnej 

Bolesławca  

i Bautzen 

08.2019 – 

08.2020 

 

6 745 553 
do 85% 

306 uczniów  

i 291 nauczycieli 

powiatów: 

bolesławieckiego 

i Bautzen 

5. 
Powiat 

Bolesławiecki 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Dolnośląskieg

o na lata 2014-

2020 

Siedem szkół na 

szóstkę - 

poprawa jakości 

kształcenia 

w powiecie 

bolesławieckim 

11.2018 – 

08.2020 
2 444 925 do 88 % 

1311 uczniów  

i 111 nauczycieli 

ponadpodstawo -

wych szkół 

zawodowych 
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Tabela 2: Projekty realizowane przez szkoły/placówki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 
Nazwa Programu lub 

Funduszu 
Nazwa Projektu  

Okres 

realizacji 

Liczba 

uczestników 
Szkoła  

Wartość 

projektu 

1. Erasmus + 

CreatingCompetentCitizens 

Using 4Cs.,  - projekt 

realizowany wspólnie z 

partnerami ze: Szwecji, 

Włoch, Hiszpanii, 

Portugalii, Rumunii 

2018-

2020 
30 I LO 

30 000 

euro 

2. Erasmus+ 2014-2020 

Podejmuję wyzwanie-jadę 

zdobywać umiejętności. 

Nauczanie przez działanie-

zagraniczna praktyka 

zawodowa uczniów 

technikum w ZSOiZ 

09.2019 - 

08.2020 
24 ZSOiZ 218 902 zł 

3. Erasmus+ 2014-2020 Kreatywny zespół szkolny 
09.2019 - 

08.2020 
12 ZSOiZ 107 000 zł 

4. 
Program Ministerstwa 

Obrony Narodowej 

Certyfikowane Wojskowe 

Klasy Mundurowe” edycja 

III 

09.2019 - 

04.2021 
12 ZSOiZ 21 304 zł 

5. 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 

Nowa Metodyka i 

narzędzia programowania z 

wykorzystaniem metod 

personalizacji procesu 

nauki 

2017- 

2020 
120 ZSE 

2 097 104 

euro 

6. 
E-Twinning- jest częścią 

Erasmus+ 2014-2020 

Społeczność szkół w 

Europie 

2017 - 

2020 
7 ZSE 0 

7. Erasmus PLUS FRSE 

European Water 

Investigarion-Badanie 

wody w Europie 

2018 - 

2020 
15 ZSE 52 413 zł 

 

8. 

Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 POWER 

 

Innowacje w kształceniu 

zawodowym 

 

2019 - 

2020 

 

80 

 

ZSE 

 

488 682 zł 
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Programy realizowane w zakresie edukacji publicznej: 

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu 

Bolesławieckiego 

 

 

W ramach realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej Powiat 

Bolesławiecki realizuje program pomocy stypendialnej dla uczniów. Pomoc udzielana uczniom 

ma charakter materialny i ma pełnić funkcję czynnika motywacyjnego.  

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. W ramach zadania 

opracowany został program pomocy stypendialnej dla uczniów: 

Od 2010 r. Powiat Bolesławiecki realizuje lokalny program wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bolesławieckiego. Program ma charakter 

motywacyjny. Jego wdrożenie nastąpiło w dniu 23 lutego 2010 r., w którym weszła w życie 

uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 17 grudnia 2009 r.  

w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu 

powiatu bolesławieckiego.  

W związku z modyfikacją w zakresie wysokości średniej ocen na świadectwach różnych 

typów szkół, uchwała została zmieniona uchwałą Nr XI/73/11 Rady Powiatu Bolesławieckiego 

z dnia 24 listopada 2011 r. Konieczność kolejnej modyfikacji programu spowodowało 

wdrożenie pierwszego etapu reformy oświaty w 2017 r.  

Dlatego też uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 17 grudnia 

2009 r. została uchylona uchwałą Nr XXXVII/236/17 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 

29 czerwca 2017 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  

i młodzieży z terenu powiatu bolesławieckiego (Dz. U. Woj. Doln. z dnia 6 lipca 2017 r.  

poz. 3111), która weszła w życie w dniu 20 lipca 2017 r. 

 

Założenia programu: 

− promowanie dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie  

i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce, kulturze i sporcie, 

− motywowanie dzieci i młodzieży do coraz większej aktywności w procesie zdobywania 

wiedzy i kształcenia umiejętności poprzez udzielenie finansowego wsparcia, 

− zachęcanie dzieci i młodzieży do reprezentowania Powiatu Bolesławieckiego  

w konkursach, zawodach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz 

międzynarodowym, 

− inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań służących indywidualnemu  

i zbiorowemu rozwojowi gospodarczemu, innowacyjności i aktywizacji lokalnego rynku 

pracy. 

 

 Program realizowany jest w formie jednorazowej pieniężnej nagrody Starosty 

Bolesławieckiego oraz stypendium Starosty Bolesławieckiego. Dodatkową nagrodą dla osób, 

którym przyznaje się nagrodę Starosty Bolesławieckiego w formie pieniężnej, jest statuetka - 

to prestiżowa nagroda dla tych uczniów i absolwentów, którzy poprzez rozwój własnych 

uzdolnień oraz osiągnięcia w nauce i sporcie w sposób szczególny reprezentują powiat 

bolesławiecki.  
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Stan realizacji na koniec 2020 r.: 

• Stypendia Starosty Bolesławieckiego 74 (LO 20, technikum 47, szkoła branżowa 7) 

• Nagrody Starosty Bolesławieckiego 36 (szkoły podstawowe 1, szkoła specjalna 1, LO 14, 

technikum 17, szkoła branżowa 3) 

Suma środków wydatkowanych na stypendia i nagrody w 2020 roku stanowi kwotę 596 590 zł. 

 

 

Inwestycje realizowane w oświacie 

 

Zadania inwestycyjne: 

1. Dostosowanie budynku głównego ZSE im. I. Domeyki w Bolesławcu do wymogów 

ochrony p.poż. poprzez poprawienie warunków technicznych ewakuacji – czas 

realizacji zadania 2019-2021. Nakłady w 2020 r.  1.550.537,03 zł (całkowita wartość 

zadania 2.199.539,00 zł). 
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2. Likwidacja skutków działania wilgoci w budynku dydaktycznym I Liceum 

Ogólnokształcącego w Bolesławcu – czas realizacji zadania 2019-2021.  

Nakłady 2020 r.  549.745,01 zł (całkowita wartość zadania 2.377.127,00 zł). 

 

    

     

3. Termomodernizacja dachu budynku sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego 

w Bolesławcu zadanie realizowane w latach 2020-2021. Nakłady w 2020 r. 197.333,00 

zł całkowita wartość zadania 360.000,00 zł  
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4. Przebudowa terenów zewnętrznych wokół budynku Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Bolesławcu czas realizacji 2020-2021. W 2020 r. nakłady 6.150,00 zł 

(dokumentacja), całkowita wartość zadania 1.033.450,00 zł.  

 

   

 

5. Roboty budowlane obejmujące wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

oraz usunięcie nieszczelności pokrycia dachowego w ZSE im. I. Domeyki  

w Bolesławcu – czas realizacji 2019-2020. W 2020 r. nakłady 54.200,00 zł, całkowita 

wartość zadania 108.200,00 zł. 

                        
 

6. Przebudowa ciągów pieszych na terenie Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu – 

czas realizacji zadania 2020 r. Wartość 149.753,03 zł. 
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7. Dostosowanie Bursy Szkolnej na potrzeby Powiatowego Centrum Usług Wspólnych – 

czas realizacji zadania 2020 r. Wartość 128 349,00 zł. 

     

W 2020 roku szczególnie ważne było wsparcie szkół i placówek oświatowych w realizacji 

nauczania zdalnego. W tym celu pozyskano następujący sprzęt: 
 

1) W ramach rządowego programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” pozyskano kwotę 99 861 zł na zakup  

31 laptopów (dla wszystkich szkół). 

2) Pozyskano 70 000 zł (przy 17 500 wkładu własnego) w ramach programu „Aktywna 

Tablica” na zakup sprzętu: 3 laptopy i 9 interaktywnych monitorów dotykowych  

o przekątnej min. 55 cali (dla IILO, ZSE, ZSOiZ, ZSB). 

3) Z puli 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej pozyskano 30 000 zł  

na wyposażenie pracowni nowopowstałego kierunku – „Technik programista” w Zespole 

Szkół Elektronicznych w Bolesławcu. Doposażenie w 5 monitorów interaktywnych  

o przekątnej 65 cali. 

4) W ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej pozyskano 50 tabletów dla Powiatowego 

Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu o wartości 50 000 zł. 

5) W ramach projektu „7 szkół na 6” w tym roku zostało zakupionych 57 laptopów o łącznej 

wartości 180 903 zł (dla ILO, IILO, ZSE, ZSB, ZSOiZ). 

Razem: 430 764 zł na zakup: 91 laptopów, 14 interaktywnych monitorów dotykowych  

i 50 tabletów. 

 

4.2. Promocja i ochrona zdrowia   

 

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego w 2020 roku podjął szereg działań w ramach 

zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania 

skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19.  

Zakupiono 12.192 m2 włókniny polipropylenowej, którą przeznaczono na uszycie 

kombinezonów oraz maseczek ochronnych dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Bolesławcu. Łącznie uszyto 10.479 sztuk kombinezonów oraz 15 200 sztuk maseczek 

ochronnych.  
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W ramach zapewnienia środków ochrony zakupiono 600 litrów płynu do dezynfekcji 

(120 sztuk pojemników 5 litrowych). Łącznie na zakupy środków ochrony wraz z usługą szycia 

kombinezonów i maseczek ochronnych, w ramach zwalczania zakażenia, zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej wywołanej 

wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19, wydatkowano 346.090,38 zł. 

 

Przekazano zakładom pogrzebowym oraz Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu 

pisma w sprawie aktualizacji Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia 

epidemii oraz wytyczne przekazane przez Dolnośląskiego Państwowego Inspektora 

Sanitarnego we Wrocławiu  odnośnie postępowania ze zwłokami osób zmarłych na  

COVID-19. 

Dnia 8 kwietnia 2020 r. została zawarta umowa  z Wojewódzkim Szpitalem dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu w sprawie świadczenia usługi polegającej na 

zakwaterowaniu osób  podlegających kwarantannie zbiorowej w pomieszczeniach 

znajdujących się w użytkowaniu ww. szpitala. Łącznie wydatkowano na to zadanie kwotę 

17.882,63 zł. 

Zarząd Powiatu prowadził rozległą korespondencję z Wojewodą Dolnośląskim  

w przedmiocie potrzeby dofinansowania wydatków na działania związane ze  zwalczaniem 

skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”,  

w szczególności z przekształceniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w szpital 

jednoimienny zakaźny. Efektem tego było udzielenie przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacji 

celowych na wydatki inwestycyjne oraz bieżące dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu 

 

Starosta Bolesławiecki zarządzeniem Nr 86.VI/20 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie 

powołania osoby do stwierdzania zgonów i ich przyczyn oraz wystawiania kart zgonów  

na terenie Powiatu Bolesławieckiego powołał koronera.  

Powyższe podyktowane było koniecznością zapewnienia realizacji obowiązku wynikającego  

z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1473 z późn. zm.).  

Podjęte działania miały na celu usprawnienie realizacji czynności stwierdzania zgonów i ich 

przyczyn w drodze oględzin oraz wystawianie kart zgonów, w szczególności w czasie 

rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. 

 

Ochrona zdrowia jest to wielokierunkowa działalność zmierzająca do zapewnienia 

człowiekowi jak najlepszych warunków zdrowotnych. Podstawę ochrony zdrowia stanowi 

prawidłowe rozpoznanie potrzeb zdrowotnych, a także prawidłowe organizowanie możliwości 

i środków koniecznych do działania na rzecz zdrowia ludności. 

 

Powiat realizuje również zadania wynikające z pełnienia funkcji podmiotu tworzącego 

dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

 

 

 

 

 



 

36 

Na terenie powiatu funkcjonuje samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  

p.n.: „Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu” (dalej jako ZOZ w Bolesławcu), 

zlokalizowany przy ul. Jeleniogórskiej 4. 

 

 
 

Celem ZOZ w Bolesławcu jest w szczególności prowadzenie działalności leczniczej 

poprzez: udzielenie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, 

wykonywanie zadań profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych, 

a także szkolenie i doskonalenie kadr medycznych oraz promocja zdrowia. 

W ZOZ funkcjonują Pracownie Diagnostyczne, Poradnie Specjalistyczne i Oddziały 

Szpitalne, a szczegółowa oferta znajduje się na stronie internetowej szpitala 

http://www.zozbol.eu/. 

 

 

http://www.zozbol.eu/
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Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2020 r. Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Bolesławcu został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny. 

Rok temu szpital powiatowy w Bolesławcu był nieco prowincjonalną placówką 

medyczną. Dzisiaj jest drugim co do wielkości zapleczem diagnostyczno – leczniczym  

na Dolnym Śląsku i jednym z głównych ośrodków leczenia pacjentów z COVID-19 w regionie.  

Poniżej przedstawiono w liczbach informacje o działalności ZOZ w Bolesławcu. 

 

Przychody 2020 

Lp. wyszczególnienie ogółem  

A 

Przychody związane ze zwalczaniem epidemii COVID-

19 
62 987 144,23 

1. COVID-19 NFZ Ryczałt 39 196 906,80 

2. COVID-19 NFZ Wymazy 14 969 345,00 

3. COVID-19 NFZ Dodatkowe wynagrodzenia pracowników 5 585 546,51 

4. COVID-19 Wojewódzki Urząd Dolnośląski Coronabus 1 731 225,92 

5. COVID-19 Wymazy poza NFZ/komercyjne 1 504 120,00 

B 

Przychody medyczne finansowane ze środków 

publicznych  
36 202 439,56 

1. NFZ Ryczałt 30 141 286,65 

2. NFZ AOS, POZ żywienie ciężarnych  315 798,78 

3. Pogotowie Ratunkowe ZRM  5 745 354,13 

C Pozostałe przychody medyczne  1 230 118,64 

D Pozostałe przychody niemedyczne  512 298,46 

razem 100 932 000,89 
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Wartość zobowiązań oraz kredytów i pożyczek 
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Podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej (ryczałt sieciowy) 

ODDZIAŁ/PORADNIA 
WYKONANIE 

ROK 2020 

FAKTURY 

NFZ 
RÓŻNICA 

Choroby wewnętrzne 2 762 506,10 3 670 770,32 908 264,22 

Neurologia - hospitalizacja/4220 - 021 - pododdział 

neurologiczny 
728 782,52 1 187 916,09 459 133,57 

Anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja 2 563 194,83 2 563 194,83 –  

Choroby zakaźne 186 417,66 370 355,20 183 937,54 

Pediatria 643 481,38 1 109 310,82 465 829,44 

 Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja 597 493,46 929 567,87 332 074,41 

Chirurgia ogólna 2 865 695,11 3 595 705,34 730 010,23 

Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja 137 748,00 219 470,32 81 722,32 

Ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja 1 869 165,36 2 592 827,99 723 662,63 

Świadczenia w zakresie diabetologii 7 565,97 14 673,06 7 107,09 

Świadczenia w zakresie kardiologii 14 108,38 24 779,93 10 671,55 

Świadczenia w zakresie onkologii 30 440,03 46 971,30 16 531,27 

Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych 30 913,68 74 232,97 43 319,29 

Świadczenia w zakresie neonatologii 17 140,03 27 006,38 9 866,35 

Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii 112 582,88 184 141,45 71 558,57 

Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej 366 524,24 589 211,57 222 687,33 

Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu 

ruchu 
49 145,39 110 972,52 61 827,13 

Świadczenia w zakresie urologii 83 737,72 146 516,04 62 778,32 

Razem ryczałt PSZ 13 066 642,73 17 457 624,00 4 390 981,27 

Ryczałt PSZ - LIMIT NFZ 2020 17 457 624,00 

 % REALIZACJA LIMITU PSZ 75% 

Różnica 4 390 981,27 
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Otrzymane dotacje 2020 

Lp. Nazwa dotującego Cel kwota dotacji 

1. 
Darowizny finansowe os. 

Fizyczne 
darowizna COVID  342 633,53 

2. 
Darowizny finansowe os. 

Prawne 
darowizna COVID  1 285 161,53 

3. Darowizny rzeczowe  darowizna COVID  9 597 176,44 

4. Powiatowy Urząd Pracy  Dopłaty do wynagrodzeń  53 439,50 

5. Ministerstwo Zdrowia  Rezydentury  656 720,00 

6. 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego  
Staże lekarzy  45 874,02 

7. Ministerstwo Zdrowia POIiŚ  
SOR'2 Dofinansowanie zakupu sprzętu 

medycznego dla Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego  

346 568,70 

8. NFZ Wrocław Zakup sprzętu i programowania e-Recepta 19 680,00 

9. Gmina Miejska Bolesławiec Pralnia 40 000,00 

10. Powiat Bolesławiecki "COVID-19" Zakup ambulansu 385 842,24 

11. Gmina Polkowice 
"COVID-19" Stanowisko do intensywnej 

opieki medycznej  
250 000,00 

12. Gmina Osiecznica 
Pracownia Diagnostyki Obrazowej: 

rezonans magnetyczny etap II 
150 000,00 

13. 
Województwo Dolnośląskie  

z RPO 

"COVID-19" Poprawa dostępności i 

podniesienie jakości świadczeń 

zdrowotnych  
6 176 482,61 

14. WFOŚiGW 
"COVID-19" Utylizacja środków ochrony 

osobistej  
50 000,00 

15. Gmina i Miasto Nowogrodziec 
"COVID-19" Utworzenie laboratorium 

diagnostyki molekularnej  
228 870,00 

16. Ministerstwo Zdrowia 
"COVID-19" Modernizacja infrastruktury 

dostarczania tlenu  
287 526,00 

17. 
Powiat Bolesławiecki z 

budżetu państwa 
"COVID-19" Wydatki bieżące 583 523,88 

18. 
Powiat Bolesławiecki z 

budżetu państwa 
"COVID-19" Wydatki bieżące 

(kombinezony, półmaski, gogle) 
76 180,00 

19. Powiat Bolesławiecki 
"COVID-19" Przebudowa- przystosowanie 

pomieszczeń oddziałów  
800 000,00 
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20. Gmina Warta Bolesławiecka 
"COVID-19" Przebudowa- przystosowanie 

pomieszczeń oddziałów  
30 000,00 

21. 
Powiat Bolesławiecki z 

budżetu państwa 
"COVID-19" Zakupy inwestycyjne 1 354 469,12 

22. Ministerstwo Zdrowia 
"COVID-19" Aparat do terapii 

nerkozastępczej  
80 460,00 

23. Powiat Bolesławiecki 
"COVID-19" Wykonanie instalacji 

sanitarnych  
250 000,00 

24. 
Województwo Dolnośląskie  

z RPO 

"COVID-19" Poprawa dostępności i 

podniesienie jakości leczenia zakażonych 

wirusem SARS-CoV-2 poprzez zakup 

modułowego oddziału zakaźnego wraz z 

niezbędnym wyposażeniem dla ZOZ w 

Bolesławcu 

8 213 239,20 

25. Powiat Bolesławiecki "COVID-19" Odczynniki  200 000,00 

26. NCBIR Zaliczka na badania naukowe  192 240,00 

Razem 31 696 086,77 

 

 

Personel lekarski 

Lp. ODDZIAŁ KIEROWNIK 
ILOŚĆ 

LEKARZY 

1. chorób wewnętrznych Artur Nahorecki 10 

2. neurologiczny Justyna Straszak - Trzeciak 4 

3. zakaźny Jarosław Ciaś 8 

4. anestezjologii i intensywnej terapii  Jarosław Luboński 10 

5. 
chirurgii ogólnej z pododdziałem 

chirurgii onkologicznej 
Wojciech Hap 11 

6. chirurgii urazowo - ortopedycznej Mirosław Kulej 9 

7. pediatryczny Aleksandra Kopczyńska 5 

8. ginekologiczno - położniczy Helena Szwaj - Moreno 4 

9. neonatologiczny Daria Sadczuk 4 

10. szpitalny oddział ratunkowy Łukasz Bilaszewski 10 
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Liczba hospitalizacji 2018-2020 

Lp. Nazwa oddziału 
Realizacja 

2018 

Realizacja 

2019 

Realizacja 

2020 

1. Oddział wewnętrzny 1657 1747 785 

2. Oddział chirurgii ogólnej 1533 1556 989 

3. Oddział chirurgii onkologicznej 200 195 40 

4. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej 1052 1493 1178 

5. 
Oddział anestezjologii i intensywnej 

terapii 
130 137 67 

6. Oddział chorób zakaźnych 372 352 136 

7. Oddział pediatryczny 911 1020 297 

8. Oddział ginekologiczno - położniczy 1372 1321 749 

9. Oddział neonatologiczny 521 497 305 

10. Pododdział neurologizny 918 900 325 

 razem oddziały szpitalne - hospitalizacje 8 666 9218 4 871 

11. 
Szpitalny Oddział Ratunkowy - 

hospitalizacje 
8 741 9270 6 019 

 razem szpital + SOR 17 407 18 488 10 890 

 

 

Statystyka szpitalna w okresie epidemii 

Rodzaj świadczenia III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III RAZEM 

Hospitalizacje 

związane  

z leczeniem  

Covid-19 

275 525 133 149 40 42 66 232 509 292 241 218 364 3086 

Wykonane wymazy 

PCR 
  550 1209 1966 3010 5238 5080 20261 12009 12943 8085 19733 90084 

Leczeni w SOR 386 80 61 107 759 657 721 541 503 630 628 592 706 6371 

Izolatorium  18 20 34    51 68 93 0 0 0 284 

Transport sanitarny 35 68 93 41 104 134 62 65 43 36 30 37 46 794 

Coronabus 519 2319 2163 1030 365 385 899 972 1183 720 400 277 517 11749 
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Szpital w 2020 roku zrealizował szereg inwestycji w celu poprawy jego funkcjonowania 

oraz ulepszenia realizowanych świadczeń, tj. zakupy związane z infrastrukturą oraz zakupy 

związane z zakupionym sprzętem będącym środkiem trwałym. 

 

1. Pracownia Diagnostyki Obrazowej - koszt inwestycji 5 556 109,34 zł 

 

 
 

2. Zakup mammografu i densytometru - koszt 600 000 zł 
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3. Zakup Tomografu Komputerowego w kontenerze - koszt 4 000 000 zł 

 

 
 

5. Nowa karetka – koszt 447 938,14 zł 
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6. Endoskopia – koszt 1 400 000 zł 

 

 
 

7. Modułowy Oddział Zakaźny - 8,2 mln zł 
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8. Modernizacja pomieszczeń biurowych na oddział ortopedyczny – koszt 3,5 mln zł 

 

  
 

9. Wymiana instalacji elektrycznej – I etap 250 000 zł 

 

 
 

10. Kompleksowa wymiana instalacji gazów medycznych – koszt 700 000 zł 
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11. Rozbudowa laboratorium PCR – 500 000 zł 

 
 

12. Utworzenie zapasowej, dublującej linii zasilającej wodę – koszt 100 000 zł 
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4.3. Pomoc społeczna 

 

Jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne w jednostkach 

realizujące zadanie: 

 

− Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym  

w Bolesławcu, 

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu. 

 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Bolesławieckiego  

w latach 2016 – 2026, przyjęta uchwałą XXV/151/16 Rady Powiatu Bolesławieckiego  

z dnia 27 października 2016 r. 

Zasadniczym celem Strategii jest stworzenie rozwiązań umożliwiających działania 

zmierzające do zmniejszenia się liczby osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach 

życiowych oraz zwiększenie możliwości aktywizowania zawodowego i społecznego 

mieszkańców Powiatu zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Powyższy dokument zawiera 4 cele strategiczne: 

− Rozwój systemu wsparcia rodzin oraz zapewnienie pomocy dzieciom i młodzieży 

pozbawionych opieki rodzicielskiej. 

− Integracja ze środowiskiem oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych i starszych. 

− Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie oraz rozwijanie działań na rzecz 

rodzin i osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. 

− Promocja zatrudnienia i wsparcie osób bezrobotnych. 

 

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 2016–2026 

monitorowanie i ewaluacja opracowywane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                          

w Bolesławcu i polegają na systematycznej corocznej ocenie realizowanych celów w oparciu               

o wskaźniki ustalone dla pomiaru stanu realizacji poszczególnych zadań.  
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W ramach realizacji Strategii w 2020 r. przez Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych  

i Zdrowia były podejmowane następujące działania na rzecz osób niepełnosprawnych:  

1) koordynacja działań związanych z przygotowaniem XX integracyjnego spotkania 

opłatkowego osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bolesławieckiego; 

 

 

2) zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych: w ramach ogłoszonego przez Zarząd 

Powiatu Bolesławieckiego otwartego konkursu ofert dotacje otrzymały następujące 

organizacje: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu (1.510 zł) oraz 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (5.985 zł); 

3) przekazywanie członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy 

Staroście Bolesławieckim (przedstawicielom organizacji działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych) informacji o wysokości środków PFRON przypadających Powiatowi 

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; 

4) przygotowanie sprawozdania z realizacji w 2019 r. Powiatowego Programu Działań na 

rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020 na podstawie informacji przekazanych 

przez realizatorów Programu – gminy, jednostki gminne i powiatowe, wydziały Starostwa, 

organizacje pozarządowe; 

5) w 2020 r. przekazano na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu kwotę 

92.914 zł z budżetu powiatu. Stanowi ona 10% kosztów rocznej działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Bolesławcu. Pozostałe 90% stanowią środki PFRON, tj.: 

− 717.360 zł – środki wypłacane w kwartalnych transzach, 

− 118.866 zł – środki pozyskane w ramach Programu wyrównywania różnic między 

regionami III; 

6) realizacja programu celowego PFRON pn. Program wyrównywania różnic między 

regionami III i pozyskanie środków na dwa projekty: 

– obszar D – likwidacja barier transportowych – dla Gminy Gromadka (102.197 zł), 

– obszar F – modernizacja wyposażenia WTZ – dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci  

i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu (118.866 zł); 

7) w 2020 r. Powiat Bolesławiecki przekazał środki w wysokości 2.277 zł na pokrycie kosztów 

rehabilitacji osoby niepełnosprawnej z Powiatu Bolesławieckiego przebywającej  

w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Lubinie w części nieobjętej finansowaniem ze środków 

PFRON. Zgodnie z porozumieniem zawartym między Powiatem Bolesławieckim  

a Powiatem Lubińskim kwota powyższa stanowiła 10% kosztów rocznego pobytu osoby 

niepełnosprawnej w WTZ w Lubinie; 
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8) wyznaczenie koordynatora ds. dostępności i opracowanie Planu działania na rzecz poprawy 

zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym 

w Bolesławcu na lata 2020 – 2021. 

 

Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020, 

przyjęty uchwałą Nr XVI/81/15 Rady Powiatu Bolesławieckiego  

z dnia 17 grudnia 2015 r. 

 

Program dotyczy zagadnień związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, ich 

edukacją i zatrudnieniem, integracją ze społeczeństwem. Został tak opracowany, by do jego 

realizacji włączało się wiele podmiotów – instytucji i organizacji.  

Program określa zadania, które realizuje nie tylko Powiat Bolesławiecki (wydziały Starostwa, 

jednostki organizacyjne Powiatu), ale także gminy, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, 

organizacje pozarządowe z terenu naszego powiatu.  

 

Cele strategiczne Programu przyjęte do realizacji to: 

1) Wzrost świadomości i wrażliwości społecznej na problemy osób niepełnosprawnych. 

2) Zwiększenie dostępności środowiska dla osób niepełnosprawnych. 

3) Diagnozowanie potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych w Powiecie Bolesławieckim. 

4) Stworzenie systemu wczesnej identyfikacji niepełnosprawności, interwencji  

i kompleksowej rehabilitacji. 

5) Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji.  

6) Tworzenie warunków do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.  

7) Organizowanie środowiskowego wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich 

rodzinom. 

8) Tworzenie warunków umożliwiających pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych  

w życiu publicznym, kulturalnym, sportowym i rekreacji. 

9) Zaangażowanie organizacji osób niepełnosprawnych w kreowanie polityki społecznej na 

rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Realizatorami Programu w roku 2020 były następujące komórki organizacyjne Starostwa 

Powiatowego w Bolesławcu i jednostki organizacyjne powiatu: 

1) Starostwo Powiatowe w Bolesławcu: 

− Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia,  

− Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

− Wydział Organizacyjny – Referat Promocji Powiatu, 

− Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych; 

2) Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, 

3) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu, 

4) Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu, 

5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu,  

6) Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu, 

7) Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu oraz szkoły 

ponadpodstawowe, 

8) Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, 

9) Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu. 
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W ramach realizacji Programu w 2020 r. przez Wydział Spraw Obywatelskich, 

Społecznych i Zdrowia były podejmowane następujące działania: 

 

1) Organizacja XX jubileuszowego spotkania opłatkowego osób niepełnosprawnych; 

2) Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; 

3) Wypłata dofinansowania na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych (zadania realizowane przez PUP i PCPR); 

4) Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami; 

5) Wypłata świadczeń i zasiłków pieniężnych; 

6) Badania przesiewowe dzieci i młodzieży; 

7) Podnoszenie kwalifikacji przez kadrę nauczycielską na wszystkich poziomach nauczania; 

8) Realizacja programów PFRON – Aktywny Samorząd, Program wyrównywania różnic 

między regionami III. 

Ocena zasobów pomocy społecznej 

W oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej powiatu Powiatowe Centrum 

przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej, a następnie przedstawia ją radzie powiatu co 

roku, do dnia 30 kwietnia. Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami jest 

podstawą do planowania budżetu na rok następny. Ww. dokument jest obszerny i swoim 

zasięgiem wykracza poza obszar pomocy społecznej. Zawiera zagadnienia związane z sytuacją 

demograficzną, lokalnym rynkiem pracy oraz infrastrukturą powiatową. 

 

 

 
 

Informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej sporządza się co roku na podstawie 

danych PCPR oraz danych uzyskanych z innych podmiotów i jednostek organizacyjnych 

funkcjonujących na terenie powiatu bolesławieckiego.  
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Do najważniejszych potrzeb wynikających z analizy zasobów pomocy społecznej Powiatu 

Bolesławieckiego należą: 

− rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki poprzez 

tworzenie rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych, a przede wszystkim 

utworzenie rodzinnego domu dziecka, 

− promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Powiatu Bolesławieckiego w celu 

pozyskania kandydatów na rodziny zastępcze oraz promocja idei rodzicielstwa zastępczego 

wśród mieszkańców powiatu, 

− organizowanie grup wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz 

usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, 

− organizowanie szkoleń dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletnich 

wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

− rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób sprawujących pieczę zastępczą ich dzieci 

oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 

− rozwój poradnictwa specjalistycznego dla członków rodzin zagrożonych i dotkniętych 

problemem przemocy w rodzinie, 

− zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w Ośrodkach Interwencji 

Kryzysowej,  

− organizowanie szkoleń, doskonalenie zawodowe oraz doradztwo metodyczne dla 

kierowników i pracowników jednostek pomocy społecznej na terenie Powiatu 

Bolesławieckiego.  

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

Do zakresu działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej należy w szczególności:  

− zapewnienie całodobowego schronienia dla osób w kryzysie w ramach mieszkania 

treningowego dla osób w kryzysie prowadzonego w budynku przy al. Tysiąclecia 32d/2  

w Bolesławcu. Mieszkanie jest formą pomocy skierowaną do osób, które znalazły się  

w sytuacji kryzysowej. Pobyt w mieszkaniu ma charakter bezpłatny i okresowy (3 miesiące, 

w szczególnych sytuacjach z możliwością przedłużenia okresu pobytu), ukierunkowany jest 

na przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.  

W 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 11 osób.  

− udzielanie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego) w oparciu o działalność 

punktu konsultacyjnego przy al. Tysiąclecia 32d/2 w Bolesławcu.  

W roku 2020 wsparciem objęto 63 osoby.  

Pomoc ośrodka adresowana jest do osób i rodzin będących w różnych sytuacjach 

kryzysowych, w tym w kryzysie związanym z przemocą domową i problemem uzależnienia 

oraz trudnościami wychowawczymi z dziećmi. W ramach OIK-u świadczona jest pomoc 

specjalistyczna w postaci poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz w formie schronienia 

(dwa mieszkania treningowe).  
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Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020, przyjęty uchwałą Nr XXV/150/16 Rady 

Powiatu Bolesławieckiego z dnia 27 października 2016 r. 

 

Program wytycza kierunki działań w obszarze przeciwdziałania problemowi przemocy  

w rodzinie, w szczególności o charakterze diagnozującym, informacyjnym, edukacyjnym, 

interwencyjnym, wspierająco-terapeutycznym, korekcyjno-edukacyjnym. Adresatami programu 

są m.in. ofiary przemocy w rodzinie, w tym dzieci, sprawcy przemocy w rodzinie oraz 

instytucje zajmujące się szeroko rozumianą pomocą rodzinie.  

W ramach działań podejmowanych przez PCPR w Bolesławcu, składających się  

na realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016–2020, należy wyszczególnić prowadzenie: 

 

− oddziaływań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, kierowane do ogółu 

mieszkańców powiatu bolesławieckiego (w tym m.in. prowadzenie strony internetowej 

www.pcpr.boleslawiec.pl; www.zatrzymacprzemoc.pl; Strona zatrzymacprzemoc.pl 

zawiera także praktyczne informacje i wskazówki nt. przysługujących uprawnień oraz 

podstawowe kompendium wiedzy z zakresu psychologii problemu przemocy w rodzinie; 

− bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego; 

− zapewnienie schronienia w mieszkaniu treningowym dla osób w kryzysie; 

− działania edukacyjne adresowane do kadr pomocy społecznej; w 2020 r. PCPR wspólnie  

z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej zorganizowało szkolenie  

pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – podstawowy algorytm postępowania”  

dla pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów 

rodziny z terenu powiatu bolesławieckiego; 

− monitorowanie skali zjawiska przemocy w rodzinie; 

− współpraca z podmiotami, których działalność skierowana jest na przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie.  

 

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu 

powiatu bolesławieckiego na lata 2016 – 2020, przyjęty uchwałą Nr XIX/115/16 Rady 

Powiatu Bolesławieckiego z dnia 31 marca 2016 r. 

 

Program stanowi integralną część systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

funkcjonującego na terenie powiatu bolesławieckiego. Zadaniem programu jest uzupełnienie 

różnych form interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec osób stosujących 

przemoc domową.  

 

Na realizację zadania w 2020 r. PCPR w Bolesławcu otrzymało dotację ze środków 

rządowych w wysokości 9 250,00 zł.  

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne prowadzone były przez dwóch psychologów 

spełniających kryteria wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 22 lutego 2011 r.  

http://www.pcpr.boleslawiec.pl/
http://www.zatrzymacprzemoc.pl/
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Nabór uczestników do Programu prowadzony był przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Bolesławcu. Informacja o prowadzonej rekrutacji przekazana została do Sądu 

Rejonowego w Bolesławcu, Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu, Komendy Powiatowej Policji 

w Bolesławcu, Ośrodków Pomocy Społecznej i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych z terenu powiatu bolesławieckiego, a także organizacji pozarządowych.  

W roku 2020 działania w ramach przyjętego Programu podejmowane były poprzez 

indywidualne poradnictwo psychologiczne na rzecz grupy docelowej, oddziaływania grupowe  

z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju zostały zawieszone.  

 

Realizacja projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  

W roku 2020 zachowano trwałość projektu i kontynuowano poprzez PCPR wsparcie na rzecz 

mieszkańców powiatu bolesławieckiego, którym objęto 131 osób, w formie następujących usług: 

 

− poradnictwa specjalistycznego w oparciu o punkt konsultacyjny działający  

przy Al. Tysiąclecia 32 d/ 2 w Bolesławcu; liczba osób objętych poradnictwem 

psychologicznym w 2020 r. – 63 osób; 

− schronienia w oparciu o mieszkania treningowe dla osób w kryzysie  

i usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej; liczba osób objętych 

wsparciem w formie schronienia w roku 2020 r. - 11 osób (3 osoby dorosłe  

i 8 dzieci). 

− usług asystenta osoby niepełnosprawnej; w 2020 r. wsparcie realizowane było przez  

2 asystentów na rzecz 8 osób z niepełnosprawnościami, 

− wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i pomocniczego dla osób posiadających 

orzeczenie o  niepełnosprawności wymagających korzystania z ww. sprzętu w warunkach 

domowych; w ofercie której znajdują się koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe 

pneumatyczne (rurowe), łóżka rehabilitacyjno – ortopedyczne sterowane pilotem  

z materacem, krzesła toaletowe, podnośniki wannowe (transportowo-kąpielowe), wózki 

inwalidzkie dla osoby dorosłej i dzieci, balkoniki, kule inwalidzkie. 

Liczba osób, które korzystały z oferty wypożyczalni w 2020 r. – 31 osób.  

 

 

 

4.3. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 

Jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie: 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu. 
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Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej, opracowany na lata 2018 – 2020, 

przyjęty uchwałą Nr LIII/328/18 Rady Powiatu Bolesławieckiego  

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

 

Założenia Programu oraz sformułowane w nim cele i zadania do realizacji są zgodne  

ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bolesławieckim na lata 2016 

– 2026, a w szczególności celem strategicznym: Organizacja sprawnego systemu pomocy 

dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. 

Program został przygotowany w oparciu o diagnozę sytuacji rodzinnej i instytucjonalnej 

pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Bolesławieckiego oraz aktualne potrzeby 

wynikające z konieczności umieszczania dzieci poza rodzinami biologicznymi. 

Główny cel Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Bolesławieckim na lata 2018 

– 2020: Budowa i rozwój zintegrowanego systemu pieczy zastępczej w Powiecie 

Bolesławieckim. 

Cel ten rozwinięty został o następujące cele szczegółowe: 

1) Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. 

2) Wsparcie rodzin zastępczych.  

3) Wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. 

4) Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 

rodzicielskiej z terenu Powiatu Bolesławieckiego w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

5) Zapewnienie kompleksowej pomocy usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej, 

poprzez realizację wsparcia rzeczowego i finansowego. 

6)  Wzmocnienie procesu aktywizowania osób usamodzielnianych w uzyskiwaniu 

wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz podejmowaniu pracy.   

7) Zwiększenie liczby powrotów dzieci z pieczy zastępczej do rodzin naturalnych. 

 

 

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków 

wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej, poprzez wsparcie dzieci przebywających 

w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych, wychowawców placówek opiekuńczo-

wychowawczych, szczególnie w zakresie edukacji zdalnej. 

Powiat Bolesławiecki w ramach powyższego projektu otrzymał kwotę 180 390,00 zł na 

zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz środków ochrony osobistej.  

Łącznie objęto wsparciem 411 osób, tj. rodziny zastępcze i ich wychowanków, kadrę  

i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie powiatu 

bolesławieckiego. 
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Zgodnie z zapotrzebowaniem przekazano: 

− 52 zestawy komputerowe, tj. laptopy z oprogramowaniem do nauki zdalnej  

(w tym 8 z oprogramowaniem dla dzieci z niepełnosprawnościami), drukarki i słuchawki                                 

z mikrofonami. 

Ponadto wszystkie rodziny zastępcze oraz dwa domy dziecka funkcjonujące na terenie 

naszego powiatu otrzymały wsparcie w postaci środków ochrony osobistej, tj.: 

– 4312 maseczek jednorazowych, 

– 22 850 rękawiczek jednorazowych, 

– 152 płyny dezynfekcyjne. 

Realizacja zadania polegała na objęciu wychowanków Domu Dziecka działaniami 

mającymi na celu odreagowanie napięć i naukę kontrolowania stanów emocjonalnych                         

w związku z długotrwałą izolacją społeczną.  

Działania związane z realizacją zadania publicznego zleconego Zgromadzeniu Sióstr  

św. Elżbiety w Bolesławcu Prowincja Wrocławska, z pominięciem otwartego konkursu ofert  

w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem 

na sfinansowanie grupowych zajęć socjoterapeutycznych pn.: „Lubię siebie i akceptuję innych” 

dla 14 wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, tj. Domu 

Dziecka w Bolesławcu pw. Św. Józefa w wysokości 10 000,00 zł. 

 

4.4. Polityka prorodzinna  

 

Jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie: 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu. 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 

Polityka prorodzinna została określona w uchwale w sprawie przyjęcia do realizacji  

3-letniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Bolesławieckim na 

lata 2018 –2020. 

Zadania z zakresu polityki prorodzinnej zostały wskazane w części dotyczącej wsparcia rodziny 

i systemu pieczy zastępczej i pomocy społecznej. 

 

4.5. Wspieranie osób niepełnosprawnych 

 

Jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie: 

 

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, 
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– Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym  

w Bolesławcu. 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 

Realizacja zadania w zakresie zadań Powiatu realizowanych zgodnie z art. 35 a ustawy  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie 

dofinansowania kosztów tworzenia i działania Warsztatu Terapii Zajęciowej, zgodnie z: 

− umową nr ORG.74/2015 z dnia 30.03.2015 r. zawartą pomiędzy Powiatem Bolesławieckim  

a Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu sprawie 

dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu ze środków PFRON 

oraz Aneksami do ww. umowy: nr 18/2020 z dnia 14.07.2020 r., nr 19 z dnia 22.01.2021 r.; 

− umową nr ORG. 74/2020 z dnia 30.01.2020 r zawartą pomiędzy Powiatem Bolesławieckim  

a Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu  

w sprawie udzielenia dotacji ze środków budżetu Powiatu na działalność Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Bolesławcu oraz aneksem do ww. umowy: nr 1/2019 z dn. 15.02.2020 r.  

 

 
 

Na terenie powiatu bolesławieckiego funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej 

prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu. 

W 2020 roku powiat bolesławiecki przekazał środki finansowe na pokrycie kosztów rocznej 

działalności WTZ w wysokości 929 140,00 zł, w tym: 

− 717 360,00 zł – kwota dofinansowania według algorytmu przekazywania środków PFRON 

samorządom wojewódzkim i powiatowym; 

− 118 866,00 zł – kwota dofinansowania w ramach „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III” (PFRON); 

− 92 914,00 zł – kwota dotacji ze środków budżetu Powiatu Bolesławieckiego (tj. 10% kosztów 

działalności WTZ).  
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W 2020 r. w zajęciach prowadzonych w Warsztacie brało udział 35 uczestników 

niepełnosprawnych intelektualnie z terenu powiatu bolesławieckiego.  

 

 
Ponadto w 2020 r. zgodnie z Porozumieniem Nr 1/WTZ/2010 zawartym w dniu 18.11.2020 r. 

pomiędzy Powiatem Lubińskiem a Powiatem Bolesławieckim w sprawie pokrywania kosztów 

rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Przytulisko” w Lubinie przy Fundacji im. Brata 

Alberta w 2019 r., Powiat Bolesławiecki sfinansował koszty rehabilitacji 1 osoby 

niepełnosprawnej z terenu powiatu bolesławieckiego, uczestniczącej w Warsztacie Terapii 

Zajęciowej w Lubinie. Wysokość przekazanej Powiatowi Lubińskiemu dotacji wynosiła  

2 277,36 zł. 
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Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 

 

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 

uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.  

W zakresie Programu „Aktywny Samorząd” udzielano dofinansowania w zakresie m.in.: 

− pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania wsparcia – dofinansowania  udzielono 22 osobom niepełnosprawnym na 

łączną kwotę 112 753,97 zł,          

− pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego   

o napędzie elektrycznym - wsparcia udzielono 4 osobom niepełnosprawnym na łączną 

kwotę 36 630 zł, 

− pomocy w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne dla 1 osoby na kwotę 20 000 zł, 

− pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – wsparcia finansowego 

udzielono 23 osobom niepełnosprawnym na łączną kwotę 84 573 zł. 

 

W roku 2020 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał 

Powiatowi Bolesławieckiemu na realizację programu „Aktywny samorząd” środki finansowe 

w wysokości 300 789,91 zł, z czego do 31.12.2020 r. udzielono dofinansowania na kwotę 233 

956,97 zł.  

 

Środki finansowe wydatkowano w podziale na Moduły: 

Moduł I: - 149 383,97 zł 

Moduł II: - 84 573,00 zł 

 

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana była osobom niepełnosprawnym, które  

na skutek wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego oraz stanu epidemii utraciły w okresie  

od 9 marca 2020 r. do 4 września 2020 r.  możliwość korzystania (przez okres co najmniej  

pięciu kolejno następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce 

rehabilitacyjnej. 

Wysokość pomocy finansowej wynosiła 500 zł miesięcznie na jedną osobę 

niepełnosprawną.  Okres, na jaki mogło zostać przyznane świadczenie, wynosiło maksymalnie 

5 miesięcy. 

 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono pomocy – 116 osób. 

Środki finansowe wydatkowane na pomoc adresatom programu – 201 000,00 zł. 

 

4.6. Transport zbiorowy 

 

Jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie: 

 

Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu. 
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Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 

Powiat Bolesławiecki dla realizacji zadania polegającego na zapewnieniu publicznego 

transportu zbiorowego na terenie powiatu bolesławieckiego zawarł 2 stycznia 2020 r. umowę 

pomiędzy Powiatem – jako Organizatorem a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej  

w Bolesławcu – jako Operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego realizowanego na 25 liniach. Dla zawarcia tej umowy konieczne było podjęcie 

przez Radę Powiatu Bolesławieckiego następujących uchwał:  

• uchwała Nr XVIII/108/2019 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie wyrażenia woli utworzenia wykazu linii komunikacyjnych dla powiatu 

bolesławieckiego, obowiązującego do dnia 31 grudnia 2020 roku; 

• uchwała Nr XVIII/109/2019 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 19 grudnia 2019 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego. 

 

W następstwie zawartej z PKS w Bolesławcu umowy Powiat Bolesławiecki mógł ubiegać 

się o dofinansowanie do realizacji tego zadania ze środków Skarbu Państwa.  

Po zgromadzeniu szeregu dokumentacji oraz weryfikacji złożonego wniosku w dniu 31 

grudnia 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim 

a Powiatem Bolesławieckim o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych 

organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

Wysokość dofinansowania przekazanego przez Wojewodę w 2020 r. wyniosła 

1.688.497,22 zł. 

Wysokość rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych 

przejazdów przekazana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego wynosiła: 305 416,74 

zł. 

Wsparcia dla realizacji tego zadania udzieliły również gminy z terenu Powiatu 

Bolesławieckiego: 

 

– Gmina Bolesławiec w kwocie 510 000 zł,  

– Gmina Warta Bolesławiecka w kwocie 36 000 zł,  

– Gmina Osiecznica w kwocie 80 000 zł 

– Gmina Gromadka w kwocie 84 000 zł 

 

zawierając z Powiatem Bolesławieckim umowy dotacyjne z przeznaczeniem na realizację 

zadania pod nazwą „Zapewnienie realizacji potrzeb w zakresie transportu zbiorowego”. 

Porozumienie z Gminami pozwoliło na utrzymanie, a także utworzenie połączeń autobusowych 

pomiędzy poszczególnymi miejscowościami z terenu Powiatu Bolesławieckiego.  

 

W 2020 roku na terenie powiatu transport był realizowany przez 4 przewoźników tj.: PKS 

w Bolesławcu Sp. z o.o.; FUH „Grażyna” Grażyna Kocha (2 zezwolenia); „Auto-Linie” s.c 

Robert Góra (5 zezwoleń); Bronisław Szwed „Przewozy Osób” (3 zezwolenia).  
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Powiat Bolesławiecki jest jedynym udziałowcem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

pod firmą: „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Bolesławcu i aktualnie posiada wszystkie,  

tj. 12.100 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.   

Spółka PKS realizuje regularne przewozy osobowe na podstawie umowy nr ORG.1019/19  

z dnia 31 grudnia 2019 roku (24 linii komunikacyjnych). 

Rok 2020 dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o. był 

bez wątpienia trudny, głównie ze względu na pandemię Covid-19. Wprowadzone zostały liczne 

obostrzenia i ograniczenia, które miały bezpośredni, negatywny, wpływ na pasażerski transport 

publiczny. Limity osób w autobusach, zamknięte szkoły i przedszkola, ograniczenia  

w funkcjonowaniu zakładów pracy itp., doprowadziły do utraty przychodów Spółki na 

niespotykaną dotąd skalę. Jednak mimo tak niesprzyjających okoliczności Zarząd Powiatu 

Bolesławieckiego, Rada Powiatu Bolesławieckiego oraz Zarząd Spółki PKS Bolesławiec, 

podjęły szereg działań, które utrzymały Spółkę na kursie dalszego rozwoju. Zapewne nie 

byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca z gminami Powiatu Bolesławieckiego tj. gmin 

Bolesławiec, Gromadka, Osiecznica i Warta Bolesławiecka, a także realizacja umowy na 

publiczny transport pasażerski między Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, a Powiatem 

Bolesławieckim. 

Zarząd Spółki PKS Bolesławiec, w 2020 roku podjął działania, które sprawiły, że Spółka 

weszła w rok 2021 w dobrej kondycji z możliwością realizacji kolejnych zadań w ramach 

komunikacji powiatowej. Do najważniejszych przedsięwzięć należą: 

− realizacja umowy organizator – operator (Powiat Bolesławiecki – PKS Bolesławiec Sp. z 

o.o.) w ramach ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.  

W roku 2020 w ramach programu rządowego PKS Bolesławiec obsługiwał 25 linii 

autobusowych na terenie powiatu bolesławieckiego i lwóweckiego.  

Należy podkreślić fakt, że w obliczu licznych ograniczeń i obostrzeń było to jedno z 

kluczowych zadań, które pozwoliło utrzymać ciągłość działalności Spółki w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego; 

− zakup oraz leasing operacyjny kolejnych 10 autobusów, które zwiększyły bezpieczeństwo 

pasażerów, poprawiły warunki pracy kierowców oraz komfort podróżowania.  

 

W ciągu ostatnich dwóch lat spółka przeznaczyła na wymianę wysłużonego taboru 

autobusowego znaczne środki finansowe, a średni wiek pojazdów zmniejszył się  

o blisko 5 lat; 
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− zbycie niefinansowych aktywów trwałych tj. zajezdnia we Lwówku Śląskim, ul. Betleja 6. 

Środki zostały przeznaczone na działania inwestycyjne oraz bieżącą działalność Spółki  

w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19 i licznymi ograniczeniami powodującymi 

znaczące obniżenie przychodów; 

 

− realizacja przewozów szkolnych dla gmin: Bolesławiec, Lwówek Śląski, Lubomierz, 

Nowogrodziec, Osiecznica, Gromadka, Zagrodno.  

PKS Bolesławiec Sp. z o.o. dowoził również pracowników do zakładów pracy m.in. do firm 

Amazon i Sigma. Nie mniej przewozy szkolne były realizowane w ograniczonej formie  

w związku z nauką zdalną. To bez wątpienia obszar działalności Spółki, który zanotował 

największe straty w związku z wprowadzonymi obostrzeniami; 

 

− modernizacja zajezdni PKS Bolesławiec przy ul. Modłowej 8 w Bolesławcu. Prace 

modernizacyjne polegały na: wyburzeniu budynku dawnej dyspozytorni, poszerzenie 

terenu zajezdni, montaż nowego ogrodzenia, montaż nowych bram wjazdowych, poprawa 

nawierzchni placu zajezdni, montaż oświetlenia LED na placu zajezdni, wytyczenie 

kolejnych miejsc parkingowych itp. 

 

− modernizacja Okręgowej Stacji Diagnostycznej Pojazdów znajdującej się na terenie 

zajezdni PKS Bolesławiec ul. Modłowa 8.  

Spółka przeprowadziła kompleksową modernizację linii diagnostycznej, a także gruntowny 

remont wszystkich pomieszczeń służących do przeglądu pojazdów oraz pracy diagnostów.  

 

 

Okręgowa Stacja Diagnostyczna Pojazdów przed modernizacją 

 
 



 

63 

Okręgowa Stacja Diagnostyczna Pojazdów po modernizacji 

 

 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o. przeprowadziło  

w roku 2020 szereg działań, które mały na celu podniesienie jakości świadczonych usług, 

zwiększenie przychodów Spółki oraz obniżenie jej kosztów stałych. Pomimo pandemii Covid-

19 ten cel udało się zrealizować. 

 

Zrealizowano również zadanie pn. „Rozbiórka łącznika dyspozytorskiego PKS”. 

 

 

Zdjęcie wykonane przed rozbiórką łącznika dyspozytorskiego PKS 
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Zdjęcie wykonane po rozbiórce łącznika dyspozytorskiego PKS 

 
 

 

4.7. Drogi publiczne 

 

Jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie: 

– Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu,  

– Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu. 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 

Drogi powiatowe: 

• łączna długość dróg powiatowych: 306,655 km 

• liczba obiektów mostowych: 45 szt. 

W roku 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu na realizację zadania polegającego 

na bieżącym utrzymaniu i remontów dróg powiatowych wydatkował środki w kwocie 

840.451,55 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego, ustalonego w wysokości 1.078.793,00 zł.  

Dokonano zakupu samochodu na potrzeby służby drogowej, wydatkując na ten cel środki  

w kwocie 60.000,00 zł. 

W roku 2020 na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich przebiegających w granicach 

administracyjnych powiatu bolesławieckiego i odcinków dróg wojewódzkich przebiegających 

poza powiatem przeznaczono kwotę 4.356.049,86 zł, co stanowi 95,91% planu. 

 

Wydatki wykonano zgodnie z postanowieniami porozumień Nr DSDiK/43/2017 z dnia 

18.05.2017 r. i zawartym 13.05.2020 r. porozumieniem w sprawie powierzenia zadań  

w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich Nr DSDiK/9/2020 oraz zgodnie z zatwierdzonym 

wykazem rzeczowym robót.  
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Zadania zostały wykonane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu. 

 

Inwestycje zrealizowane w roku 2020 zostały przedstawione w tabeli 1 i 2. 

Tabela 1. Budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych 

L.p. Nr drogi – lokalizacja Umowa Długość [m] 
Wartość 

brutto [zł] 

1 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D  

na odc. Bolesławiec – Stare Jaroszowice 
ORG.268/20 3 780,00 1 286 704,97 

2 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291D relacji Warta 

Bolesławiecka – Wartowice – etap III 

 

ORG.308/19 620,00 247 888,00 

3 
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D na odc.: B-c-

Bożejowice, Ocice-Gościszów, Gościszów - Mściszów 
ORG.282/20 3,960,00 1 592 232,54 

4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272D  ORG.292/20 340,00 413 526,00 

5 
 Remont mostu przy ul. Mostowej  

w Bolesławcu 
ORG.754/19 104,00 2 533 599,78 

Razem 8 804,0  6 073 951,29 

 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D na odcinkach Bolesławiec - Bożejowice, Ocice - 

Gościszów, Gościszów – Mściszów  
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszowice  

 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291D relacji Warta Bolesławiecka – Wartowice – 

etap III 
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Tabela 2. Odnowy i budowa nawierzchni chodników 

L.p. Nr drogi – lokalizacja Umowa Długość [m] 
Wartość 

brutto [zł] 

1 

  

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280 

D – polegająca na budowanie chodnika  

w m. Żeliszów – ETAP II 

ORG. 280/20  1 060,00 735 412,33 

2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280 

D- polegająca na budowie chodnika  

w m. Żeliszów – ETAP III 

ORG.459/20 680,00 368 371,59 

 Razem (chodniki) 1 740,00 1 103 783,92 

 

Łączna wartość zrealizowanych remontów dróg i chodników łącznie: 7 151 985,25 zł. 

W 2020 roku Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym 

Bolesławcu realizował 8 inwestycji dotyczących modernizacji dróg powiatowych.  

Część z nich to zadania wieloletnie, które bądź rozpoczęły się przed 2020 rokiem, bądź będą 

kontynuowane w latach następnych.  

Już od wielu lat Powiat Bolesławiecki realizuje inwestycje drogowe przy współfinansowaniu  

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) lub ze 

środków pochodzących z poszczególnych gmin.  

Łączna długość zmodernizowanych w 2020 dróg – 8.694 m oraz chodników – 3.940 m.  

Łączna wartość poniesionych wydatków: 6 940 238,91 zł, w tym:  

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 4 353 115,83 zł, Gmina Bolesławiec – 1 366 035,87 zł, 

Gmina Miejska Bolesławiec – 269 887,31 zł, Gmina Warta Bolesławiecka – 123 944,00 zł, 

Gmina Gromadka – 67 011,91 zł oraz Powiat Bolesławiecki - 760 243,99 zł.  

 Dla porównania w 2019 roku na modernizację dróg powiatowych o długości 7.094 m, 

w ramach 10 inwestycji, wydatkowano kwotę 7 074 597,75 zł. 

 
 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280 D – polegająca na budowanie chodnika  

w miejscowości Żeliszów 
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Wszystkie realizowane w 2020 roku inwestycje drogowe prezentuje poniższa tabela. 

L.p. Nazwa i lokalizacja zadania 
Termin 

realizacji 
Finansowanie 2020 

Długość  

dróg/ 

chodników (m) 

1. 

Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 2280D 

polegająca na budowie 

chodnika w miejscowości 

Żeliszów 

2018-2020 
Gmina Bolesławiec  

– 1 123 543,92 zł;  
0/1740 

2. 

Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 2273D relacji 

Bożejowice – Otok - 

dokumentacja 

2020-2022 
Współfinansowanie: 

Gmina Bolesławiec – 30 000,00 zł, 

Powiat – 30 000,00 zł. 
– 

3. 

Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 2273D na 

odcinkach Bolesławiec-

Bożejowice, Ocice – 

Gościszów, Gościszów 

Mściszów 

2019-2020 

Współfinansowanie: 

Gmina Miejska Bolesławiec 

– 12 419,41 zł, 

Gmina Bolesławiec – 102 221,33 zł 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  

– 1 273 786,03 zł 

Powiat – 203 805,77 zł; 

3860/1690 

4. 

Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 2280D na 

odcinku Bolesławiec – Stare 

Jaroszowice 

2019-2020 

Współfinansowanie: 

Gmina Miejska Bolesławiec  

– 18 399,88 zł, 

Gmina Bolesławiec – 110 270,62 zł 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  

– 1 029 363,98 zł 

Powiat – 128 670,49 zł; 

3780/0 

5. 

Remont mostu przy ul. 

Mostowej  

w Bolesławcu 

2019-2020 

Współfinansowanie: 

Gmina Miejska Bolesławiec  

– 239 068,02 zł,  

Powiat – 240 368,01 zł,  

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  

– 1 574 145,02 zł 

94 

6. 
Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 2272D w 

miejscowości Wierzbowa 

2019-2020 

Współfinansowanie: 

Gmina Gromadka – 67 011,91 zł, 

Powiat – 33 455,72 zł,  

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  

– 330 820,80 zł 

340/510 

7. 

Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 2291D relacji 

Warta Bolesławiecka - 

Wartowice 

2020 

Współfinansowanie: 

Gmina Warta Bolesławiecka –  

123 944,00 zł,  

Powiat – 123 944,00 zł; 

620/0 

8. 

Budowa dróg dojazdowych 

do obozowisk Trzebień Mały 

oraz Pstrąże wraz z budową 

dwóch mostów na rzece Bóbr 

i skrzyżowań z DW 297  

w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych - 

dokumentacja 

2019-2022 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  

w okresie 2019 – 2022 o wartości 

117 467 910,00 zł. Wysokość 

wydatków poniesionych przez 

Powiat do refundacji w 2020 roku – 

145 000,00 zł. 

– 

RAZEM 6 940 238,91 zł 8694/3940 
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4.8. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie: 

 

− Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, 

− Referat Promocji Powiatu funkcjonujący w strukturach Wydziału Organizacyjnego  

w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu. 

 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 

W związku z pojawieniem się sytuacji epidemiologicznej wywołującej wirusa choroby 

zakaźnej SARS-CoV-2 planowane działania nie mogły zostać przeprowadzone w 2020 r., a ich 

realizacja została przeniesiona na rok 2021. 

 

W ramach Powiatowego harmonogramu obchodów świąt państwowych, wydarzeń 

kulturalnych i imprez promocyjnych na rok 2020 Powiat Bolesławiecki zorganizował 

następujące wydarzenia:

• maj - Dzień Zwycięstwa, 

 

 
 

 

• wrzesień - Rocznica wybuchu II Wojny Światowej, 
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• listopad – Powiatowe obchody 102. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 

 

 
 

• grudzień - Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. 

 

Powiat Bolesławiecki współorganizował następujące wydarzenia: 

 

• czerwiec - „50-lecie parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu” 

•  sierpień - „Glina Show 2020”,   

• grudzień - współpraca w ramach akcji społecznej „Ratujmy pszczoły” z Zarządem 

Rejonowego Koła Pszczelarzy w Bolesławcu.

 

4.9. Kultura fizyczna 

 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie: 

 

− Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 

 

Powiat Bolesławiecki realizuje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej poprzez ich zlecanie podmiotom zewnętrznym w drodze konkursowej.  

W tym zakresie zastosowanie znajdują następujące przepisy: 

• art. 13 ust.1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 

• § 7 pkt 8 załącznika do uchwały Nr XVII/97/2019 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 

28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2020”.  
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Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zostały zlecone 

organizacjom pozarządowym po przeprowadzeniu dwóch otwartych konkursów ofert.  

Po ogłoszeniu pierwszego konkursu ofert uchwałą Nr 168/2020 Zarządu Powiatu 

Bolesławieckiego z dnia 15 stycznia 2020 r. Zarząd Powiatu Bolesławieckiego uchwałą  

Nr 183/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. postanowił o przyznaniu dotacji na realizację 

następujących zadań: 

1. XXIX Bolesławiecka Trzydniówka Brydżowa - Bolesławiecki Klub Brydżowy- 

wysokość przyznanej dotacji 9 500,00 zł.  

2. VII Powiatowy Bieg dla Szpiku Międzyszkolny - Klub Sportowy „Bolesłavia” – 

wysokość przyznanej dotacji 3 000,00 zł. 

Z powodu pandemii zadania nie zostały zrealizowane. 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  

do realizacji stowarzyszeniom - wydatkowano 29 500,00 zł. 

Po ogłoszeniu drugiego konkursu ofert uchwałą Nr 184/2020 Zarządu Powiatu 

Bolesławieckiego z dnia 20 lutego 2020 r. Zarząd Powiatu Bolesławieckiego uchwałą  

Nr 219/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. postanowił o przyznaniu dotacji na realizację 

następujących zadań: 

1. Mistrzostwa Dolnego Śląska w Biegu na Orientację. Zadanie zrealizowane przez 

Uczniowski Klub Sportowy „Orientpark.pl” Iwiny zgodnie z umową dotacyjną  

Nr ORG.327/20 z 13 sierpnia 2020 r.– wysokość przekazanej dotacji – 2 350,00 zł. 

2. Mistrzostwa Polski w Sprinterskim Biegu na Orientację – Bieg sztafetowy. Zadanie 

zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Orientpark.pl” Iwiny zgodnie z umową 

dotacyjną Nr ORG.303/20 z 14 lipca 2020 r.– wysokość przekazanej dotacji – 2 550,00 zł. 

3. Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego z elementami boksu 

młodzieży mieszkającej w Powiecie Bolesławieckim. Zadanie zrealizowane przez TOP 

Bolesławiec zgodnie z umową dotacyjną Nr ORG.348/20 z 18 sierpnia 2020 r.– wysokość 

przekazanej dotacji – 2 550,00 zł. 

4. Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego w tym udział  

w rozgrywkach ligowych kadetek i młodziczek w piłce siatkowej dziewcząt 

mieszkających w Powiecie Bolesławieckim. Zadanie zrealizowane przez TOP 

Bolesławiec zgodnie z umową dotacyjną Nr ORG.349/20 z 18 sierpnia 2020 r.– wysokość 

przekazanej dotacji – 2 550,00 zł. 

5. Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego, w tym uczestnictwo  

w zawodach sportowych organizowanych przez Polską Unię Karate dla dzieci  

i młodzieży mieszkającej w Powiecie Bolesławieckim. Zadanie realizowane przez TOP 

Bolesławiec zgodnie z umową dotacyjną Nr ORG.347/20 z 18 sierpnia 2020 r.– wysokość 

przekazanej dotacji – 2 350,00 zł. 

6. Młodzieżowy Turniej Piłki Siatkarskiej. Zadanie realizowane przez Bolesławieckie 

Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec zgodnie z umową dotacyjną Nr ORG.278/20  

z 2 lipca 2020 r.– wysokość przekazanej dotacji – 2 800,00 zł. 
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7. Organizacja przez Klub Sportów Walki „GLADIATOR” dni otwartych w ramach 

programu „Wakacje z Muaythai”. Zadanie realizowane przez Klub Sportów Walki 

„GLADIATOR” zgodnie z umową dotacyjną Nr ORG.259/20 z 19 czerwca 2020 r.– 

wysokość przekazanej dotacji – 2 350,00 zł. 

  

 W 2020 roku w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie do Starostwa Powiatowego Bolesławcu wpłynęły 4 oferty.  

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego zaakceptował oferty i postanowił zlecić realizację 

następujących zadań: 

 

1. Cykl turniejów halowych o Puchar Starosty Bolesławieckiego 2020. Zadanie 

zrealizowane przez Football Academy Bolesławiec zgodnie z umową dotacyjną 

ORG.299/20 z 22 lipca 2020 r. - wysokość przekazanej dotacji – 4 500,00 zł. 

2. Turniej siatkówki plażowej. Zadanie zrealizowane przez Bolesławieckie Towarzystwo 

Siatkarskie Bolesławiec zgodnie z umową dotacyjną ORG.340/20 z 21 sierpnia 2020 r. - 

wysokość przekazanej dotacji – 3 000,00 zł. 

3. Piłkarska Jesień 2020 z „Chrobrym Nowogrodziec”. Zadanie zrealizowane przez 

Miejski Klub Sportowy Chrobry Nowogrodziec zgodnie z umową dotacyjną ORG.339/20 

z 28 sierpnia 2020 r.- wysokość przekazanej dotacji – 2 000,00 zł. 

4. Turniej Piłki Siatkowej Juniorów. Zadanie zrealizowane przez Bolesławieckie 

Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec zgodnie z umową dotacyjną ORG.417/20 z 25 

września 2020 r.- wysokość przekazanej dotacji – 2 500,00 zł. 

 

 

Wsparcie i organizacja imprez 

 Ponadto w ramach realizacji zadania Powiat przeznaczył kwotę 6 856 zł na zakup 

medali i pucharów na następujące imprezy sportowe: 

– „Sztafetowy Bieg Przełajowy o Mistrzostwo 

Powiatu Bolesławieckiego”  

– „Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej szkół 

ponadpodstawowych chłopców oraz szkół 

podstawowych klasy VII i VII dziewcząt  

i chłopców” - „Mistrzostwa Powiatu w Tenisie 

Stołowym” 

– „Kolarskie Mistrzostwa Powiatu Bolesławieckiego 

2020”. 

 

 

Wydatki na utrzymanie boisk 

Łącznie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk wydatkowano 96.780,04 zł.  

Realizacja zadania dotyczy następujących obiektów:  

− Kompleks sportowy „ORLIK 2012” przy II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka  

w Bolesławcu.  

− Kompleks boisk i obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących  

i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu. 
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Programy sportowe 

 

Powiat w 2020 r. zrealizował następujące programy: 

− Szkolny Klub Sportowy 2020, na realizację którego wydatkowano kwotę 1.500,00 zł 

− Lokalny Animator Sportu, na realizację którego wydatkowano kwotę 4.975,29 zł. 

 

4.11. Geodezja, kartografia i kataster 

 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie: 

Wydział Geodezji i Katastru w Starostwie Powiatowego w Bolesławcu. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 

 

Realizacja zadań bieżących wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(art. 7d): 

 

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: 

a) prowadzenie dla obszaru powiatu: 

– ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a 

pkt 2; 

– geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa  

w art. 4 ust. 1a pkt 3, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”; 

– gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 

7 (rejestr cen i wartości nieruchomości) i 10 (szczegółowych osnów geodezyjnych - 

BDSOG)oraz ust. 1b (BDOT500),  

c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 

1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2; 

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 

3) zakładanie osnów szczegółowych; 

4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie 

map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości; 

5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. 

W ramach prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzone 

są również rejestry zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ewidencja materiałów 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Ewidencja gruntów i budynków: 

 

1) liczba działek ujawnionych w bazie danych – 72.830, 

2) liczba budynków ujawnionych w bazie danych – 45.806. 
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Realizacja zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne  

(stan na dzień 31.12.2020 r): 

 

1)  liczba zmian wprowadzonych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków – 11.065, 

2)  liczba zawiadomień wysłanych do organów podatkowych, Wydziału KW, właściwych 

jednostek statystyki publicznej, właściwych podmiotów oraz starostów powiatów 

sąsiednich – 17.558, 

3)  liczba transakcji ujawnionych w rejestrze cen i wartości nieruchomości – 1.464, 

4)  liczba rozpatrzonych wniosków i wydanych dokumentów z bazy danych ewidencji 

gruntów i budynków – 6.650, 

5)  liczba zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych – 2.863, 

6) liczba wydanych licencji na materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

udostępnionych w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych – 1.791, 

7)  liczba zweryfikowanych dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych – 2.814, 

8)  liczba zaewidencjonowanych dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych – 2.670, 

9)  liczba uwierzytelnionych dokumentów opracowanych przez wykonawców prac 

geodezyjnych i kartograficznych – 1.333, 

10) liczba udostępnionych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego poza 

zgłoszeniami prac geodezyjnych – 1.325, 

11)  liczba wydanych licencji pozostałych – 1.631, 

12) liczba projektów przedłożonych na naradach koordynacyjnych w ramach koordynacji 

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 136, 

13) liczba wydanych decyzji zatwierdzających gleboznawczą klasyfikację gruntów – 6. 

 

 W roku 2020 przychody uzyskane z tytułu udostępniania zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego wyniosły 807.742,20 zł. 

 

 

4.12. Gospodarka Nieruchomościami  

 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie: 

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu. 

 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 

 Wydział Gospodarki Nieruchomościami zrealizował zadania z zakresu administracji 

rządowej wynikającej z przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami oraz innych ustaw stanowiących podstawę Regulaminu Starostwa 

Powiatowego w Bolesławcu. 

 

1) Liczba wniosków i pozwów złożonych do Sądu Rejonowego w Bolesławcu – 12 wniosków 

i 16 pozwów; 

2) Liczba przeprowadzonych postępowań przetargowych w przedmiocie sprzedaży – 6; 

3) Liczba przeprowadzonych postępowań przetargowych w przedmiocie dzierżawy – 1; 
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4) Liczba wydanych decyzji o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd – 3; 

5) Liczba wydanych decyzji o wygaszeniu trwałego zarządu – 7; 

6) Liczba sporządzonych zawiadomień o wysokości opłaty z tytułu trwałego zarządu -11; 

7) Liczba wniosków skierowanych do Wojewody Dolnośląskiego w sprawie nabycia własności 

na gmin – 10; 

8)  Liczba wniosków skierowanych do Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie nieruchomości – 4; 

9) Liczba wniosków skierowanych do Zarządu Powiatu w sprawie opiniowania planów 

zagospodarowania przestrzennego, przejęcia gruntów wynikających z art. 98 ustawy  

o gospodarce nieruchomościami oraz wycinki drzew z gruntów stanowiących własność 

Powiatu Bolesławieckiego -13; 

10) Liczba wniosków skierowanych do Wydziału Geodezji i Katastru w sprawie wydania 

wypisu i wyrysu oraz kopii dokumentacji archiwalnej – 117; 

11) Liczba udzielonych informacji dla Wojewody Dolnośląskiego w sprawie tzw. mienia 

zabużańskiego – 10; 

12) Liczba zarejestrowanych nowych spraw w zakresie ograniczenia sposobu korzystania  

z nieruchomości oraz czasowego zajęcia tych nieruchomości (art.124 ust.1 i 1a ugn) – 51,  

w tej sprawie sporządzono 51 zawiadomień oraz wydano 16 decyzji; 

13) Liczba zarejestrowanych spraw w zakresie ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod 

drogę publiczną – 31, w tej sprawie sporządzono 31 zawiadomień oraz wydano 13 decyzji; 

14) Liczba zarejestrowanych spraw w zakresie udzielania informacji o nieruchomości oraz  

o zwrot nieruchomości przekazanych na rzecz Skarbu Państwa - 33, w odpowiedzi, na które 

wysłano 25 pism oraz wydano 7 decyzji i 1 postanowienie; 

15) Liczba sporządzonych pism dotyczących spraw związanych z tematyką użytkowania 

wieczystego, w tym między innymi pism w przedmiocie aktualizacji, naliczenia, rozkładania 

na raty opłat za użytkowanie wieczyste oraz powiadomień o opłacie – 181; 

16) Liczba sporządzonych przypisów do Wydziału Budżetowo – Finansowego dotyczących 

należności użytkowników wieczystych i przekształceń użytkowania wieczystego  

w prawo własności – 698; 

17) Liczba wydanych zaświadczeń potwierdzających uiszczenie opłaty jednorazowej – 158; 

18) Liczba wydanych informacji dot. wysokości opłaty jednorazowej – 125; 

19) Liczba wydanych zawiadomień o opłacie za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności – 30; 

20) Liczba sporządzonych sprawozdań dla Wojewody Dolnośląskiego – 16. 

 

Ewidencja nieruchomości 

 

−  nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa: 1059 działek gruntowych, w tym  

60 działek sklasyfikowanych jako drogi i 742 sklasyfikowanych jako rowy; 

− nieruchomości stanowiące własność Powiatu Bolesławieckiego: 587 działek, w tym działek 

drogowych 547. 

 

Nieruchomości Skarbu Państwa są sukcesywnie weryfikowane pod kątem możliwości ich 

racjonalnego zagospodarowania, zgodnego z zasadami prawidłowej gospodarki, niestety 

znaczna część działek Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Bolesławiecki, nie jest 

możliwa do zagospodarowania w sposób przynoszący wymierny efekt, bowiem działki te 

stanowią rowy, drogi, tereny zalewowe oraz wały przeciwpowodziowe. 
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4.13. Administracja architektoniczno-budowlana 

 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie: 

 

Wydział Architektoniczno – Budowlany w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu 

 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 

 

W 2020 r. wydano: 

• 1098 decyzji administracyjnych, w tym decyzje pozwolenia na budowę (odmowa wydania 

pozwolenia na budowę, uchylenie, umorzenie, wygaśnięcie decyzji),  

• 44 zmiany decyzji pozwolenia na budowę, 

• zgłoszenia budowy/przebudowy budynku mieszkalnego, zgłoszenia robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia rozbiórki, zmiana sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – 418 - w tym sprzeciw do zgłoszenia – 

101; 

 

• zarejestrowane dzienniki budów – 844; 

• zgłoszenia usunięcia wyrobów zawierających azbest – 23; 

• zaświadczenia o samodzielności lokali – 368 - w tym (odmowa, wycofanie wniosku) – 28. 

 

 

4.14. Ochrona środowiska 

 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie: 

 

Wydział Środowiska w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 

 

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bolesławieckiego na lata 2017-2020  

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” 

 

Opracowanie Programu ochrony środowiska wynika z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

 

Tryb przyjęcia dokumentu 

 

Program przyjęto uchwałą Nr XXVIII/181/16 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 

22 grudnia 2016 r. w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu Bolesławieckiego 

na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”. 
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Założenia programu i realizacja 

 

 Program jest dokumentem, który analizuje istniejący stan poszczególnych 

komponentów środowiska przyrodniczego oraz przedstawia cele i zadania konieczne do 

realizacji w poszczególnych obszarach interwencji zlokalizowanych na terenie Powiatu 

Bolesławieckiego. Czynnikami, które mogą zagrażać jakości środowiska są przede wszystkim 

przemysł, działalność gospodarcza, rozwijająca się zabudowa, korzystanie z zasobów 

środowiska (eksploatacja kopalin, pobór wód, zrzut ścieków komunalnych i przemysłowych, 

historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi).  

W związku z tym obszarami działań organów ochrony środowiska są emisje substancji 

zanieczyszczających do powietrza, gleby i wód, emisje hałasu, gospodarowanie zasobami 

przyrody (wody, kopaliny, lasy) ochrona przyrody (roślin, zwierząt), gospodarowanie 

odpadami, ochrona gleb, rekultywacja, edukacja ekologiczna. 

Program ochrony środowiska sporządzony został z uwzględnieniem celów zawartych  

w strategiach i programach wynikających z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

i wpisuje się zgodnie z ustawowymi wymogami w cele strategii zawartych w dokumentach 

wyższego szczebla, szczególnie w Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 r. oraz w Wytycznych 

Ministerstwa Środowiska.   

Większość zadań wynikających z programu należy do zadań gmin lub jest realizowana 

przez podmioty kontrolujące przebieg realizacji programu (Marszałka Województwa, 

Inspekcje WIOŚ, PWIS). Natomiast Powiat zgodnie z założeniami kompetencyjnymi na ogół 

pełni funkcje nadzoru lub wspierania działalności od strony administracyjnej oraz angażuje się 

we współdziałanie z innymi jednostkami samorządowymi, a w działaniach wynikających 

ustawowo z kompetencji, współfinansuje lub finansuje założone przez Program działania. 

 
 

Bioróżnorodność i zasoby przyrodnicze 

Dominantą powiatu są tereny leśne i zadrzewione, które skupiają się zwłaszcza  

w północnej części powiatu. Lasy w powiecie wchodzą w skład Borów Dolnośląskich, na które 

składają się m.in. Puszcza Bolesławiecka, Zgorzelecka, Osiecznicka i Kliczkowska. 

Dominującym typem siedliskowym tutejszych lasów jest bór mieszany świeży, gdzie głównym 

gatunkiem jest sosna. Monokultury sosnowe w puszczach powodują zagrożenia ze strony 

szkodników owadzich. Problem ten wiąże się z panującą suszą. System przyrodniczy uzupełnia 

zieleń urządzona: parki, w tym parki podworskie, cmentarze, skwery, zieleńce, aleje i szpalery 

drzewne, drzewa śródpolne i ogrody działkowe oraz przydomowe. Przewaga lasów wiąże się  

z bogactwem fauny, w tym chronionej, np: łasica, gronostaj, wydra, bóbr, nietoperze, ponadto 

sarny, dziki, wilki. Występuje bogactwo gatunkowe ptaków (115 gatunków), w tym 4 gatunki 

zagrożone w skali kraju: kania, gągoł, błotniak łąkowy i sóweczka. Stan lesistości powiatu  

na koniec roku sprawozdawczego to ok. 59%. 

 

Formy ochrony przyrody 

       Do najważniejszych form ochrony przyrody powołanych na terenie powiatu zgodnie  

z ustawą o ochronie przyrody można zaliczyć: obszary Natura 2000, park krajobrazowy, 

rezerwaty przyrody, obszar chronionego krajobrazu, pomniki przyrody.  
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 W związku z tym na terenie powiatu znajdują się obszary Natury 2000, w tym: Bory 

Dolnośląskie, Wrzosowisko Przemkowskie, Żwirownia w Starej Olesznej, Dolina Dolnej 

Kwisy, Wrzosowisko Świętoszowsko-Ławszowskie, Uroczyska Borów Dolnośląskich, 

Dąbrowy Kliczkowskie, Jelonek Przemkowski i in. Ponadto występują rezerwaty przyrody,  

w tym: np. „Brzeźnik”,rp „Torfowisko Borówki”, rp „Buczyna Piotrowicka”.  

W obszar powiatu wchodzi fragment Przemkowskiego Parku Krajobrazowego oraz fragment 

Obszaru chronionego krajobrazu „Grodziec” - stan na koniec roku sprawozdawczego. 

 

 

Wrzosowisko Przemkowskie 

 

Wody 

W powiecie bolesławieckim występują dwa użytkowe piętra wodonośne: czwartorzęd  

i kreda, reprezentowane przez dwa zbiorniki wód podziemnych: Zbiornik Chocianów-

Gozdnica (GZWP 315 - czwartorzęd) o powierzchni 1052 km2 oraz Zbiornik Niecka 

zewnątrzsudecka Bolesławiec (GZWP 317 - kreda) o powierzchni 1000 km2. 

Ostatnie badania jakości wód podziemnych w Powiecie Bolesławieckim, prowadzone                                      

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska (WIOŚ) wykonane zostały w 2017 r. w oparciu o trzy punkty pomiarowe:  

• Bolesławiec – ujęcie ul. Łasicka, 

• Bolesławiec – ujęcie ul. Modłowa, 

• Osieczów.   

Wszystkie punkty pomiarowe zlokalizowane są na obszarze jednolitych części wód 

podziemnych (JCWPd) nr 93, gdzie wody oznaczone są jako wody dobrego stanu 

chemicznego (klasy I - III). 
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Z kolei stan jakości wód podziemnych na obszarach uprzemysłowionych w Powiecie 

Bolesławieckim przedstawiono na podstawie badania przeprowadzonego przez WIOŚ 

we Wrocławiu w 2017 r. w punktach pomiarowych zlokalizowanych w okolicy składowiska 

odpadów w Świętoszowie, gmina Osiecznica. Badane wody podziemne zaklasyfikowano do 

wód zadowalającej jakości (klasa III). Zadecydował o tym parametr odczynu wody we 

wszystkich piezometrach (pH=5,6-6,3), kwalifikujący wody do klasy IV.  

Pozostałe 61 wskaźników oscylowało w granicach klas I i II. Stan chemiczny wód  

z piezometrów, rozmieszczonych wokół składowiska w Świętoszowie uznano za dobry. 

Powyższe wyniki przekładają się na stan wód w powiecie na koniec okresu sprawozdawczego. 

 

Zaopatrzenie w wodę 

 

W powiecie zaopatrzenie w wodę pitną oraz na potrzeby gospodarcze opiera się na ujęciach 

wód podziemnych, gwarantujących dobrą jakość wody. Zaopatrzenie w wodę do celów 

przemysłowych pokrywane jest z sieci wodociągowej oraz z ujęć własnych. Głównym źródłem 

zaopatrzenia mieszkańców powiatu w wodę do spożycia są wodociągi publiczne. Zakłady 

wodociągowo-kanalizacyjne w poszczególnych gminach powiatu prowadzą regularną kontrolę 

jakości produkowanej wody, przeznaczonej do spożycia, a wyniki przekazują na bieżąco do 

Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bolesławcu.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu jakość wody przeznaczonej  

do spożycia przez ludzi w wodociągach zbiorowego zaopatrzenia oraz w ujęciach własnych  

w roku 2019 ocenił jako przydatną do spożycia. Długość sieci wodociągowej w 2018 r.  

na terenie powiatu wynosiła 735,2 km, brak danych z okresu sprawozdawczego. 

 

Gospodarka ściekowa 

 

Na terenie powiatu funkcjonują aglomeracje kanalizacyjne. Długość sieci 

kanalizacyjnych w 2018 r. wynosiła 829 km. Łącznie z siecią kanalizacyjną odprowadzono 

2 666,6 dam3 ścieków bytowych. Brak danych z okresu sprawozdawczego.  

W przypadku ścieków przemysłowych część objęta jest zbiorczym systemem 

oprowadzania ścieków, pozostałe gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i dowożone 

do oczyszczalni ścieków. Na terenie powiatu funkcjonuje 8 oczyszczalni ścieków: Bolesławiec, 

Trzebień, Gromadka, Osiecznica, Świętoszów, Nowogrodziec, Raciborowice Dolne  

i Tomaszów Bolesławiecki. Ilość ścieków przemysłowych odprowadzonych ogółem w 2018 r. 

wyniosła 3232 dam3, brak danych z okresu sprawozdawczego. Nadzór nad gospodarką 

ściekową w zakresie przewidzianym przepisami Prawa wodnego od 1 stycznia 2018 r. prowadzi 

PGW Wody Polskie. 

Pomiary wód powierzchniowych 

 

W 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadził pomiary wód 

powierzchniowych w 3 punktach pomiarowych na terenie Powiatu Bolesławieckiego  

w zakresie występowania benzo(g,h,i)perylenu i kadmu.  

Benzo(g,h,i)perylen był wskaźnikiem, który zaważył na wyniku klasyfikacji stanu 

chemicznego poniżej dobrego. W stosunku do kadmu nie zanotowano przekroczeń. Dotyczy to 

również stanu na koniec roku sprawozdawczego. Ocena stanu JCWP na obszarach dorzeczy 

będzie dostępna po 30 września br. 
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Ocena ryzyka powodzi 

 

Na terenie powiatu bolesławieckiego po dokonaniu oceny ryzyka powodziowego 

wyznaczono obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP), które lokalizują się 

wzdłuż głównych rzek powiatu, czyli Bobru i Kwisy i znajdują się na obszarach gmin: 

Osiecznica, Nowogrodziec oraz gmina miejska i wiejska Bolesławiec. Dla tych obszarów 

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej sporządził mapy zagrożenia powodziowego 

oraz mapy ryzyka powodziowego, na których przedstawiono obszary szczególnego ryzyka 

zagrożenia powodzią. Stan na koniec okresu sprawozdawczego. 

 

Gleby 

Dominującym typem gleb w powiecie bolesławieckim są gleby brunatne i płowe – 77,5% 

użytków rolnych. Drugim typem są gleby hydromorficzne, obejmujące 11,0% użytków: gleby 

glejowe, torfowe, murszowe i murszowo-błotne. Trzeci typ to mady, które obejmują 10,3% 

wszystkich użytków. Na terenie powiatu lokalnie występują niewielkie powierzchnie czarnych 

ziem – ok. 1,2%. Jakość gleb zaliczana jest do klas IIIb – V. 

Podstawowym źródłem przekształceń gleb Powiatu jest działalność człowieka związana  

z zabudową mieszkaniową, działalnością gospodarczą i rolniczą. Powiat bolesławiecki jest 

regionem o typowo rolniczym charakterze z licznymi fermami zwierzęcymi. Fermy hodowlane 

prowadzące bezściółkową metodę hodowli mają duży wpływ na środowisko gruntowo-wodne. 

Ich intensywny rozwój wiąże się z zajęciem dużych powierzchni gruntów pod uprawy rolne, 

wspomaganym intensywnym nawożeniem gnojowicą, której niewłaściwe stosowanie 

powoduje nadmierne kumulowanie się azotu w glebie, okresowe zasolenie oraz pogorszenie 

warunków tlenowych. Ubocznym skutkiem jest również zagrożenie sanitarne. 

Na terenie powiatu znajduje się obszar zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi, 

którym jest teren po byłych bazach wojsk radzieckich w gm. Gromadka, tzw. „lotnisko 

Krzywa”. Obiekt ten ma powierzchnię ok. 278 ha. Zlokalizowany jest ok. 3 km od wsi Osła,  

2 km od wsi Różyniec, bezpośrednio przy autostradzie A4. Teren już dwukrotnie objęty był 

programami badań poziomu zanieczyszczeń, m.in. projekt SANAERO pt. „Działania 

skierowane na monitoring i przetwarzanie starych zanieczyszczeń”, realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.  Projekt 

realizowany był przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut 

Badawczy w Warszawie. 

 

 

Identyfikacja historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 

 

Zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska Starosta Bolesławiecki w 2018 r. 

dokonał identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi  

i przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w celu wpisania 

do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Rejestr historycznych 

zanieczyszczeń powierzchni ziemi prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Stan 

na koniec okresu sprawozdawczego. 
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Rekultywacja 

 

          Grunty zdegradowane lub zdewastowane działalnością człowieka podlegają 

obowiązkowi rekultywacji, której celem jest nadanie lub przywrócenie gruntom wartości 

użytkowych. Tereny wymagające rekultywacji są na bieżąco rekultywowane w kierunkach 

ustalonych w decyzjach Starosty Bolesławieckiego. 

Starosta prowadzi również sprawozdawczość z realizacji przepisów o ochronie gruntów 

rolnych w zakresie wyłączania gruntów z produkcji rolniczej oraz rekultywacji 

i zagospodarowania gruntów. 

 

Ruchy masowe ziemi 

 

Stanowią również czynniki degradujące powierzchnię ziemi. Na terenie powiatu 

znajduje się tylko niewielki obszar, na którym mogą występować ruchy masowe: wzdłuż dolin 

cieków. Jednakże do rejestru terenów zagrożonych do tej pory nie zgłoszono żadnego 

osuwiska. Stan na koniec okresu sprawozdawczego. 

 

Zasoby geologiczne 

 

  Na terenie powiatu bolesławieckiego występują złoża następujących surowców 

mineralnych: piaski i żwiry, piaskowce ciosowe, gliny białowypalające się, gliny kamionkowe, 

kwarcyty, piaski szklarskie, surowce ilaste ceramiki budowlanej, kaoliny, wapienie i margle 

oraz rudy miedzi i srebra.  

Aktualnie eksploatowane jest 12 złóż surowców mineralnych: piaski i żwiry (5: 2 złoża 

Bolesławiec, Nowa, Godzieszów, Stara Oleszna), gliny ceramiczne białowypalające się  

(1: Suszki), piaskowce ciosowe (3: 3 złoża Wartowice), surowce kaolinowe (1: Nowogrodziec), 

piaski szklarskie (1; Osiecznica), wapienie i margle (1: Raciborowice Górne). Stan na koniec 

okresu sprawozdawczego. 

Hałas komunikacyjny 

 

Najbardziej uciążliwymi emitorami hałasu na terenie powiatu są trasy komunikacyjne 

(drogowe i kolejowe) oraz działalność przemysłowa. Wiąże się to z biegnącymi przez teren 

powiatu autostradami A4 (o długości 44,966km) i A18 (o długości 5,591km) oraz siecią dróg 

krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.  

Osią komunikacyjną powiatu jest droga krajowa nr 94 o długości ok. 41 km i droga krajowa nr 

18 o długości ok. 16 km. Drogi wojewódzkie na terenie powiatu mają łączną długość ok. 96 

km. System głównych ciągów komunikacyjnych uzupełniają drogi lokalne: powiatowe  

o długości ok. 313 km i gminne o długości ok. 362 km. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach zabudowy 

zagrodowej i wielorodzinnej dopuszczalny poziom dźwięku w porze dziennej wynosi wzdłuż 

dróg 65dB (w porze nocnej 56dB), a od pozostałych obiektów 55dB (w porze nocnej 45dB).  

Natomiast na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wzdłuż dróg dopuszczalny 

poziom hałasu wynosi 61dB (w porze nocnej 56dB), a z pozostałych obiektów 50dB (w porze 

nocnej 40dB).   
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W celu przeciwdziałania uciążliwości hałasu realizowane są inwestycje drogowe oraz 

działania organizacyjne zgodne z założeniami programu ochrony środowiska przed hałasem 

dla województwa dolnośląskiego. W 2018 r. przeprowadzono na terenie powiatu 

bolesławieckiego pomiary emisji hałasu. Wyznaczono 6 punktów pomiarowych usytuowanych 

na wysokości 4m od poziomu jezdni na granicy terenu chronionego. Badania akustyczne 

wykazały, że w 4 punktach pomiarowych nie dotrzymana była wartość dopuszczalna dla pory 

dnia (61,0 dB dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 65,0 dB dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej). W stosunku do obowiązujących norm średni 

poziom równoważny LAeq dla 16 godzin dnia przekraczał dopuszczalny poziom hałasu o 0,9 

– 7,1 dB. Najwyższe przekroczenia odnotowano przy ul. Zgorzeleckiej (68,1 dB) oraz przy ul. 

Widok (66,9 dB). 

Badania klimatu akustycznego dla pory nocy wykazały, że w 5 punktach, 

zlokalizowanych na granicy terenów chronionych, nie dotrzymana była wartość dopuszczalna 

dla pory nocy (56 dB). Poziom równoważny hałasu LAeq na linii terenu chronionego tylko  

w jednym punkcie pomiarowym, przy ul. B. Chrobrego (54,7 dB) odpowiadał przyjętym 

normom. W stosunkudo obowiązujących norm najwyższe przekroczenia odnotowano przy  

ul. Widok, ul. Zgorzeleckiej oraz ul. Kosiby (59,8 dB). W ramach przeciwdziałania emisji 

hałasu komunikacyjnego prowadzone są przez powiat i innych zarządców dróg inwestycje 

mające na celu modernizację infrastruktury drogowej. Stan na koniec okresu 

sprawozdawczego. 

 

Hałas przemysłowy 

 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska pomiary emisji hałasu wykonywane są 

obowiązkowo na zlecenie prowadzących instalację, którzy posiadają pozwolenia zintegrowane 

oraz posiadają decyzję ustalającą dopuszczalną emisję hałasu przez akredytowane laboratoria. 

Na podstawie tych badań nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu 

przemysłowego – stan na koniec okresu rozliczeniowego. 

 

Powietrze 

 

Największym problemem w skali całego województwa jest wysoki poziom 

zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 oraz benzo(a)pirenem. W 2019 r. 

w ramach systemu PMŚ na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonowało ogółem  

28 stacji pomiarowych, w tym na terenie powiatu bolesławieckiego stacja w Osieczowie.  

Na podstawie pomiarów jakości powietrza stwierdzono:  

–  niski poziom (poniżej dopuszczalnych norm) zanieczyszczenia powietrza: dwutlenkiem siarki, 

benzenem, tlenkiem węgla oraz oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem, kadmem i niklem,  

– wysoki poziom zapylenia powietrza: ponadnormatywne wartości stężeń średniodobowych 

pyłu zawieszonego PM10, ze zwiększoną częstością przekroczeń w sezonie grzewczym. 

– wysoki poziom wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w powietrzu – 

przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu (B(a)p) zarejestrowały wszystkie stacje 

mierzące, również pozamiejska stacja tła regionalnego w Osieczowie. 
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Na podstawie klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za rok 2019, stwierdzono 

potrzebę realizacji działań naprawczych mających na celu poprawę jakości powietrza 

ze względu na ochronę zdrowia ludzi dla wszystkich czterech stref województwa 

dolnośląskiego, w tym dla strefy dolnośląskiej, w której znajduje się powiat bolesławiecki – 

ze względu na przekroczenia pyłu PM10, arsenu, benzo(a)pirenu i ozonu. Ogólnie w skali 

powiatu bolesławieckiego stwierdza się, że wzrost stężenia zanieczyszczeń PM10 oraz B(a)P 

rejestruje się w okresach grzewczych, szczególnie w styczniu, lutym, marcu, listopadzie  

i grudniu. Jako główną przyczynę wzrostu poziomu tych zanieczyszczeń wskazuje się niską 

emisję pochodzącą z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych (emisja 

powierzchniowa). Największe ilości bezno(a)pirenu uwalnia się do atmosfery podczas 

spalania odpadów w indywidualnych systemach grzewczych. W okresie letnim (maj-sierpień) 

nie odnotowuje się przekroczeń poziomu dopuszczalnego przez stężenia 24-godzinne.  

W obszarach zwartej zabudowy terenów miejskich powiatu występuje zjawisko kumulacji 

zanieczyszczeń. Proces rozwiewania się zanieczyszczeń jest tam utrudniony ze względu na 

duże zagęszczenie źródeł niskiej emisji i brak prawidłowego przewietrzania.  

Ponadto znaczący wpływ na stan powietrza mają: emisja zanieczyszczeń z transportu 

drogowego (emisja liniowa), obserwuje się zwiększone poziomy zanieczyszczeń tlenkami 

azotu wzdłuż autostrad (są one jednak w granicach dopuszczalnej normy) oraz 

niezorganizowana emisja pyłu z dróg i terenów przemysłowych (emisja punktowa).  

Do największych podmiotów emitujących zanieczyszczenia należą przedsiębiorstwa 

energetyczne oraz duże zakłady przemysłowe (w tym także zakłady rolnicze, fermy drobiu). 

Na terenie powiatu działa kilkadziesiąt takich podmiotów.  

W celu ograniczania zanieczyszczania powietrza emisją powierzchniową prowadzone są 

działania związane z propagowaniem ogrzewania budynków mieszkalnych gazem jako 

ekologicznym źródłem energii cieplnej oraz różnego rodzaju dopłaty do termomodernizacji 

budynków (np. program „Czyste powietrze”). Ponadto realizowane są inwestycje mające na 

celu podłączanie mieszkań do sieci ciepłowniczych. Działania te prowadzone są głównie  

w mieście Bolesławiec. Ponadto na terenie powiatu coraz częściej korzysta się  

z odnawialnych źródeł energii (OZE). Używane są one np. w Bolesławieckim Ośrodku 

Kultury, Domu Pomocy Społecznej, Zespole Opieki Zdrowotnej, Wojewódzkim Szpitalu Dla 

Nerwowo I Psychicznie Chorych oraz na budynkach prywatnych. Na terenie powiatu 

bolesławieckiego wykorzystuje się również gruntowe pompy ciepła, stanowiące odnawialne 

źródło energii, głównie do celów bytowych mieszkańców powiatu (w 2019 r. 3 zgłoszenia 

robót geologicznych). 

 

Pola elektromagnetyczne 

 

Obiektami oddziałującymi na środowisko są stacje bazowe telefonii komórkowych  

i anteny nadawcze. W otoczeniu anten stacji bazowych GSM pola o wartościach wyższych 

niż dopuszczalne występują w obszarze do 25m od anten na wysokości ich zainstalowania.  

Wg analizy rozkładu pól elektromagnetycznych, obszar przekroczeń dopuszczalnego 

poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego o gęstości mocy 0,1 W/m2 

(szkodliwego dla zdrowia ludzi) występuje powyżej 20 m n.p.m. Na terenie powiatu 

bolesławieckiego wartość emisji mieści się w dopuszczalnych granicach, co potwierdzają 

pomiary akredytowanych laboratoriów, a wszystkie urządzenia emitujące pola 

elektromagnetyczne znajdują się na bezpiecznych dla ludzi wysokościach. 
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Starosta przyjmuje zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne. 

Prowadzący taką instalację zobowiązani są do wykonywania pomiarów emisji pola 

elektromagnetycznego przy każdej zmianie w instalacji. Na podstawie dostarczonych przez 

te podmioty raportów z wyników badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratoria 

nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów. 

 

Odpady komunalne 

 

W regionizacji gospodarki odpadami powiat bolesławiecki został zakwalifikowany 

do Regionu Zachodniego, obejmującego 20 gmin. Gospodarka odpadami komunalnymi  

w Regionie Zachodnim zorganizowana jest w oparciu o Regionalne Instalacje Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych (RIPOK). Na terenie powiatu instalacja RIPOK znajduje się  

w Trzebieniu – jest to czynne składowisko odpadów komunalnych. Ponadto w Świętoszowie 

i Raciborowicach Dolnych działają instalacje do składowania odpadów, nieposiadające statusu 

instalacji regionalnych.  

Na terenie powiatu znajdują się również składowiska odpadów komunalnych zamknięte 

i zrekultywowane: w Łące, Osłej i Nowogrodźcu. Natomiast składowiska odpadów zamknięte  

i aktualnie rekultywowane to składowisko w Tomaszowie Bolesławieckim i w Warcie 

Bolesławieckiej. Zbiórka odpadów prowadzona u źródła uzupełniona jest o punkty selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych PSZOK (Bolesławiec, Łąka, Nowogrodziec, Gromadka, 

Osiecznica i Lubków).  

Ponadto gminy realizują zadania związane z unieszkodliwianiem azbestu poprzez 

organizację działań umożliwiających wyeliminowanie go ze środowiska. Środki finansowe na 

ten cel pochodzą z WFOŚiGW we Wrocławiu.   

 

Odpady inne niż komunalne 

 

Gospodarowanie odpadami przez podmioty gospodarcze regulowane jest Prawem 

ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach. Na terenie powiatu funkcjonuje wiele podmiotów 

gospodarczych, w wyniku działania, których powstają odpady oraz które prowadzą działalność 

z zakresu zbierania lub/i przetwarzania odpadów. Zasady prowadzenia działalności związanej  

z gospodarowaniem odpadami reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. (dalej: uoo).  

Zgodnie z uoo prowadzenie zbierania i przetwarzania odpadów wymaga uzyskania 

zezwolenia odpowiedniego organu, m.in. starosty powiatu. Zasady udzielania zezwoleń w 2018 

r. uległy znaczącym zmianom, wprowadzonym ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy  

o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1592.zm. – dalej uzuoo). Zgodnie  

z nowymi przepisami wszystkie istniejące zezwolenia odpadowe podlegały dostosowaniu do 

nowych wymagań. Uzuoo wprowadziła obowiązek złożenia przez podmiot gospodarujący 

odpadami do 5 marca 2020 r. wniosku o zmianę posiadanego zezwolenia w celu dostosowania 

go do nowych zasad, głównie dot. sposobów magazynowania odpadów oraz wprowadzenia 

obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, nałożonego na gospodarującego odpadami,  

a umożliwiającego pokrycie kosztów wykonania zastępczego likwidacji ewentualnych 

negatywnych skutków prowadzenia działalności związanej z odpadami.  

Ponadto wprowadzono dla podmiotów gospodarczych obowiązek współdziałania  

z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w celu zwiększenia kontroli nad przestrzeganiem 

zasad ochrony przeciwpożarowej w miejscu instalacji do magazynowania odpadów. 
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Edukacja ekologiczna 

 

Program Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska skupia się na 3 celach: 1. Rozwój 

świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska; 2. System stałej współpracy 

międzysektorowej i dialogu społecznego; 3. Racjonalne wykorzystanie i rozwój bazy służącej 

powszechnej edukacji ekologicznej. Działania Powiatu wpisują się w powyższe cele poprzez 

propagowanie edukacji ekologicznej w szkołach (konkurs międzyszkolny z wiedzy o OZE), 

utworzenie i prowadzenie bazy danych w zakresie informacji o środowisku oraz we wspieraniu 

udziału społeczeństwa w postępowaniach na rzecz środowiska. Powiat podejmuje współpracę w 

szerzeniu edukacji ekologicznej z innymi jednostkami samorządowymi i wspiera działania 

innych organizacji (działania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Bolesławieckiego na rzecz 

ochrony środowiska). 

 

Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Bolesławcu – opracowujący dokument. 

Podmioty realizujące program: Starosta Bolesławiecki poprzez wydziały: środowiska, 

inwestycji (inwestycje, w tym: termomodernizacje budynków, nasadzenia drzew), edukacji, 

powiatowe jednostki oświatowe (edukacja ekologiczna) Zarząd Dróg Powiatowych  

w Bolesławcu (inwestycje drogowe ograniczające hałas, nasadzenia drzew). 

Poszczególne obszary działań wynikające z kompetencji Starosty i ich realizacja –  

stan na koniec roku sprawozdawczego: 

 

 

1. Rolnictwo – ochrona gruntów rolnych, wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej, 

rekultywacja, melioracje wodne.  

 

Podmiot realizujący – Starosta Bolesławiecki Wydział Środowiska: wydano  

81 decyzji wyłączających grunty rolne z produkcji rolniczej i 5 decyzji dotyczących 

rekultywacji gruntów. Prowadzony jest i stale aktualizowany wykaz podmiotów, 

zobowiązanych do uiszczania opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych i leśnych.  

Na koniec roku sprawozdawczego w wykazie figurowało 44 podmioty zobowiązane  

do uiszczania opłat rocznych. W 2019 roku wydano 5 zawiadomień o wysokości opłaty 

rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Prowadzono nadzór nad 

działaniem Gminnej Spółki Wodnej w Osiecznicy i Gminnej Spółki Wodnej  

w Nowogrodźcu. Starosta Bolesławiecki w roku sprawozdawczym nie zgłosił zastrzeżeń 

do uchwał spółek wodnych i działań statutowych dot. melioracji wodnych. 

 

 

2. Leśnictwo – ochrona lasów, gospodarka leśna w lasach nie będących własnością 

Skarbu Państwa  

 

Podmiot realizujący – Starosta Bolesławiecki Wydział Środowiska: nadzór nad 

lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa: zlecanie wykonywania uproszczonych 

planów urządzenia lasów, wydawanie decyzji i zaleceń gospodarczych w zakresie 

prowadzenia właściwej gospodarki leśnej. Powierzchnia lasów objętych nadzorem w roku 

sprawozdawczym: ok. 970 ha.  
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Obowiązujące w roku 2020 plany obejmowały części gmin: Nowogrodziec, 

Bolesławiec, Osiecznica, Gromadka, Warta Bolesławiecka i miasto Bolesławiec o łącznej 

powierzchni 223,93 ha. Obowiązek prowadzenia nadzoru realizowany był w imieniu 

Starosty Bolesławieckiego przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu 

przeprowadzonym w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu  

o Umowę ORG.944/19 z dn. 12 grudnia 2019 r. Wydano 20 ustaleń czynności 

gospodarczych oraz 23 świadectwa legalności pozyskania drewna.  

W roku sprawozdawczym ocechowano 696 m3 pozyskanego drewna. 

 

 

3. Łowiectwo – realizacja zadań z zakresu Prawa łowieckiego: wydzierżawianie 

obwodów łowieckich polnych Kołom Łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego.  

 

Podmiot realizujący – Starosta Bolesławiecki Wydział Środowiska: w roku 2020 

wydano jedno zezwolenie na utrzymywanie trzech chartów rasowych.  

Na terenie powiatu bolesławieckiego wyznaczonych jest 9 obwodów łowieckich 

polnych o numerach: 117, 118, 119, 144, 145, 146, 147, 148 i 149.  

Zgodnie z Prawem łowieckim Starosta wydzierżawia obwody łowieckie polne kołom 

Polskiego Związku Łowieckiego. Dzierżawa realizowana jest na podstawie umów 

zawartych z poszczególnymi kołami w roku 1997, aneksowanymi w latach 2007 i 2017. 

Rozliczenie dzierżawy obwodów łowieckich polnych za rok gospodarczy 2019/2020. 

Stan na koniec okresu sprawozdawczego – rozliczono. 

 

4. Rybactwo – realizacja zadań z zakresu ustawy o rybactwie śródlądowym, ochrona 

wód wędkarstwo.  

 

Podmiot realizujący – Starosta Bolesławiecki Wydział Środowiska: wydawanie 

kart wędkarskich i nadzór nad działalnością Społecznej Straży Rybackiej na terenie 

Powiatu Bolesławieckiego. W okresie sprawozdawczym wydano 182 karty wędkarskie. 

Na terenie Powiatu Bolesławieckiego w 2020 r. w Społecznej Straży Rybackiej (SSR) 

działało 30 strażników podzielonych na 4 grupy organizacyjne, kierowane przez 

komendantów grup. W powiecie działa 5 kół wędkarskich Polskiego Związku 

Wędkarskiego: „Sandacz”, „Sum” i „Ciernik” w Bolesławcu oraz Koła Wędkarskie  

w Nowogrodźcu i Osiecznicy – stan na koniec roku sprawozdawczego.   

 

5. Ochrona przyrody – realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody: 

zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, wydawanie zaświadczeń o wpisie  

do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom. 

 

Podmiot realizujący – Starosta Bolesławiecki Wydział Środowiska: w roku 

sprawozdawczym wydano 120 decyzji w dziedzinie ochrony przyrody, w tym: decyzje 

zezwalające lub odmawiające zezwolenia na usunięcia drzew i krzewów, decyzje 

umarzające opłaty za usuwanie drzew i krzewów w zamian za nasadzenia zastępcze, 

decyzje uznające potrzebę usunięcia drzew zlokalizowanych przy torach kolejowych.  
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Nie wydano postanowień zezwalających na odstępstwo od nakazów dot. lokalizacji 

drzew i krzewów przy liniach kolejowych. Wydano 4 zaświadczenia dotyczące rejestracji 

zwierząt egzotycznych. 

 

6. Woda – realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo wodne: regulacje gruntów 

pokrytych wodami, ustalenia linii brzegu cieków naturalnych, ustalenia zakresu  

i wysokości świadczeń z odnoszenia korzyści z działania urządzeń melioracji 

wodnych.  

 

Podmiot realizujący – Starosta Bolesławiecki Wydział Środowiska: w roku 

sprawozdawczym wydano 2 decyzje regulujące użytkowanie gruntów pokrytych wodami 

oraz 5 decyzji ustalających wysokość świadczenia z tytułu odnoszenia korzyści z urządzeń 

spółki wodnej. 

 

 

7. Geologia – realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze: koncesje 

na wydobywanie kopalin, zatwierdzanie projektów robót geologicznych  

i dokumentacji geologicznej.    

 

Podmiot realizujący – Starosta Bolesławiecki Wydział Środowiska: w roku 

sprawozdawczym wydano 8 decyzji dotyczące zatwierdzonych projektów robót 

geologicznych, 2 decyzje dotyczące zatwierdzonej dokumentacji geologicznej, przyjęto  

12 projektów robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi, przyjęto  

8 zgłoszeń zamiaru wykonania robót geologicznych. 

 

8. Emisje i hałas – realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 

ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.  

 

Podmiot realizujący – Starosta Bolesławiecki Wydział Środowiska: w roku 

sprawozdawczym wydano 1 decyzja udzielająca pozwolenia na wprowadzanie gazów  

i pyłów do powietrza, 3 decyzje w zakresie handlu emisjami, 1 decyzję ustalającą 

dopuszczalny poziom hałasu, rozpatrzono wnioski w sprawie zgłoszenia instalacji 

emitujących zanieczyszczenia do atmosfery oraz pola elektromagnetyczne i przyjęto  

43 zgłoszenia instalacji, z których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza nie wymaga 

pozwolenia oraz instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne. 

 

9. Odpady – realizacja zadań z zakresu ustaw o odpadach i Prawo ochrony środowiska: 

wydawanie zezwoleń i pozwoleń na gospodarowanie odpadami. 

 

Podmiot realizujący – Starosta Bolesławiecki Wydział Środowiska: w roku 

sprawozdawczym wydano 14 decyzji dot. wytwarzania, zbierania i przetwarzania 

odpadów, w tym 5 decyzji dotyczących zbierania odpadów niebezpiecznych w ilości  

do 978 Mg/rok.  

W 2020 r. w powiecie bolesławieckim wytworzono ogółem ok. 66 tys. Mg odpadów 

niebezpiecznych innych niż odpady komunalne. 
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4.15. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie: 

 

Referat Zarządzania Kryzysowego funkcjonujący w strukturze Wydziału Spraw 

Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu oraz 

powiatowe inspekcje i straże. 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 

 

Starosta Bolesławiecki na posiedzeniu Rady Powiatu Bolesławieckiego w dniu  

28 stycznia 2021 r. przedłożył sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku. 

Podczas posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku omówiono bieżące sprawy  

i problemy zgłaszane przez jej członków, przedstawicieli służb, inspekcji i straży oraz 

przedstawicieli gmin i miast z terenu powiatu bolesławieckiego. Głównymi tematami posiedzeń 

było: zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego  

i zimowego; zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych; przestrzeganie przepisów 

Prawa Budowlanego w zakresie obowiązku usuwania zalegającego śniegu; bezpieczeństwo 

osób bezdomnych w okresie zimowym; omówiono zagadnienia związane ze stacjonowaniem 

wojsk amerykańskich na terenie Powiatu Bolesławieckiego; zaprezentowano mapy zagrożeń 

Powiatu Bolesławieckiego; omówiono sytuację związaną rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV2 na terenie Powiatu Bolesławieckiego oraz zagadnienia związane z medycznym 

zabezpieczeniem mieszkańców Powiatu Bolesławieckiego. 

 

 

4.16. Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie 

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa  

i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia 

ludzi oraz środowiska 

 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie: 

Referat Zarządzania Kryzysowego funkcjonujący w strukturze Wydziału Spraw 

Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu. 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 

 

W dniu 29 grudnia 2017 r. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  

we Wrocławiu przekazał na rzecz Powiatu Bolesławieckiego nieruchomość: (magazyn 

przeciwpowodziowy wraz z wyposażeniem) położoną w Bolesławcu przy ul. Kościuszki 16.  

Zadanie realizowane jest na bieżąco. 
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Magazyn Przeciwpowodziowy 

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu 

stan na dzień 31.12.2020 r. 

 

1. Łopaty, szpadle, szufle 82 szt. 

2. Taczki 5 szt. 

3. Siekiery, toporki 9 szt. 

4. Karczowniki 2 szt. 

5. Piły (poprzeczne z kabłąkiem) 3 szt. 

6. Łomy 20 szt. 

7. Kilofy 15 szt. 

8. Bosaki 29 szt. 

9. Nożyce do drutu 2 szt. 

10. Obcęgi 4 szt. 

11. Młotki 5 szt. 

12. Worki 77 000 szt. 

13. Gwoździe 10 kg. 

14. Folia 
2 rolki 

(600 m²) 

15. Geowłóknina 
14 rolek 

(2571 m²) 

16. Sznurek 30 szt. 

17. Reflektory – szperacze (latarki) 2 szt. 

18. Kamizelki ratunkowe, asekuracyjne 4 szt. 

19. Apteczki 3 szt. 

20. Płaszcze / kurtki p.deszczowe 10 szt. 

21. Ubrania robocze / p.desczowe 10 szt. 

22. Rękawice ochronne 20 par 

23. Piła SOLO 652 1 szt. 

24. Zespół prądotwórczy ZP2 1 szt. 

25. Łódź Pelikan X 1 szt. 
 

4.17. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 

 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie: 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu. 
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Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 

 

Zadania przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy są 

realizowane w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.).  

Działania aktywizacyjne osób niepełnosprawnych zostały określone w uchwale  

Nr XXII/135/2020 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zadań  

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych dla Powiatu Bolesławieckiego na rok 2020 oraz w uchwale zmieniającej  

Nr XXVII/157/2020 z dnia 29 października 2020 r. W ramach zadania rehabilitacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych wydatkowano z PFRON w 2020 r. kwotę 10 458,00 zł na organizację 

stażu dla osoby poszukującej pracy oraz na finansowanie studiów podyplomowych. 

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu realizował w 2020 r. zadania z zakresu 

przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz wsparcia w ramach 

tarczy antykryzysowej. Źródłem finansowania programów, projektów i dofinansowań były 

środki przyznane z:  

I. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

– Fundusz Pracy - algorytm: 848 113,56 zł 

– Rezerwa MRPiPS: 129 000,00 zł 

– Krajowy Fundusz Szkoleniowy: 800 000,00 zł 

II.  EFS: 

– RPO WD: 1 281 009,91 zł 

– PO WER: 1 331 709,57 zł 

III. PFRON: 10 458,00 zł 

IV. Tarcza Antykryzysowa 34 050 000,00 zł. 

 

Stan epidemii wpłynął negatywnie na rynek pracy, nastąpił wzrost bezrobocia.  

Na koniec 2020 r. w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu figurowało 1885 

bezrobotnych, tj. o 592 osoby więcej niż w 2019 r. Stopa bezrobocia w grudniu 2020 r. wyniosła 

5,5%, tj.  o 1,7 punktu procentowego więcej niż w poprzednim roku. 

 

 Podstawowe zadania realizowane w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (wydatkowane środki oraz liczba 

skierowanych osób w 2020 r.)  to m.in.: 

– szkolenia: 52 671,00 zł – 20 osób; 

– staże: 291 733,01 zł – 61 osób; 

– prace interwencyjne: 296 301,03 zł – 61 osób; 

– refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: 482 971,18 zł –  

29 osób; 

– dotacje na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej: 1 038 569,48 zł – 55 osób; 

– bon na zasiedlenie: 150 000,00 zł – 25 osób; 

– prace społecznie użyteczne: 49 945,32 zł – 46 osób; 

– Krajowy Fundusz Szkoleniowy: 7611 144,80 zł – 350 osób. 
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 Okres rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i związane z tym obostrzenia 

spowodowały zmniejszenie liczby wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Pracodawcy 

zgłosili ogółem 4060 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, w tym 278 miejsc 

subsydiowanych. Ze względu na ograniczenie bezpośrednich wizyt w Urzędzie, mniejszą 

liczbę klientów objęto usługami i instrumentami rynku pracy. Doradcy klienta wydali ogółem 

376 skierowań. Z różnych form poradnictwa zawodowego skorzystały 803 osoby. 

 W roku 2020 PUP w Bolesławcu realizował zadania w zakresie zatrudniania 

cudzoziemców. Złożono ogółem 4919 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i 862 

wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. 

W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie wywołał stan epidemii wprowadzono 

szereg instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorców. 

 

W ramach Tarczy Antykryzysowej PUP w Bolesławcu realizował wsparcie dotyczące: 

– dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców, 

– dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorców samozatrudnionych, 

– niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców, 

– niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych, 

– dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji 

pozarządowych, 

– dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż. 

W 2020 r. wypłacono 4 969 dofinansowań i pożyczek na łączną kwotę 33 433 549,19 zł. 

Realizowane zadanie w ramach Tarczy Antykryzysowej przyczyniło się do ochrony miejsc 

pracy Powiatu Bolesławieckiego. 

 

4.18. Ochrona praw konsumenta 

 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie: 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bolesławcu 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 

 

Program działań UE w obszarze polityki ochrony konsumentów opiera się na Nowym 

programie na rzecz konsumentów przyjętym 13 listopada 2020 r. Program przedstawia 

zaktualizowaną wizję polityki ochrony konsumentów na lata 2020-2025 pod hasłem „Poprawa 

odporności konsumentów na potrzeby trwałej odbudowy”. Jego celem jest również zajęcie się 

bezpośrednimi obawami konsumentów dotyczącymi pandemii COVID-19. 
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Program obejmuje pięć kluczowych obszarów priorytetowych: 

 

• transformacja ekologiczna: sprostanie nowym wyzwaniom, jakie przed prawami  

i możliwościami upodmiotowienia konsumentów stawia transformacja ekologiczna, 

zagwarantowanie dostępności zrównoważonych produktów i stylu życia wszystkim bez 

względu na położenie geograficzne czy dochód; 

• transformacja cyfrowa; stworzenie bezpieczniejszej strefy cyfrowej dla konsumentów,  

w której ich prawa są chronione, oraz zapewnienie równych warunków działania, aby 

dzięki innowacjom świadczyć wszystkim Europejczykom nowsze i lepsze usługi; 

• skuteczne egzekwowanie i dochodzenie roszczeń: zajęcie się wpływem pandemii COVID-

19 na prawa konsumentów oraz zwalczanie wprowadzających w błąd twierdzeń 

dotyczących ekologiczności i nieuczciwych praktyk handlowych w kontekście 

internetowych technik wywierania wpływu i personalizacji. Chociaż egzekwowanie praw 

konsumentów to przede wszystkim obowiązek organów krajowych, to jednak UE odgrywa 

ważną rolę koordynującą i wspierającą w oparciu o rozporządzenie w sprawie współpracy 

w dziedzinie ochrony konsumentów; 

• uwzględnianie szczególnych potrzeb konsumentów: uwzględnianie potrzeb tych 

konsumentów, którzy w pewnych sytuacjach mogą być podatni na zagrożenia  

i wymagają dodatkowych gwarancji. Może to wynikać z okoliczności społecznych lub być 

spowodowane cechami szczególnymi osób lub grup konsumentów; 

• ochrona konsumentów w kontekście globalnym: zapewnienie bezpieczeństwa przywozów 

i ochrona unijnych konsumentów – dzięki nadzorowi nad rynkiem i ścisłej współpracy  

z odnośnymi organami w krajach partnerskich UE – przed nieuczciwymi praktykami 

stosowanymi przez podmioty spoza UE. 

 

 Rządowa Polityka Konsumencka implementuje, założenia programu działań UE, 

wskazuje na najistotniejsze kwestie warunkujące skuteczną ochronę interesów  

i bezpieczeństwa konsumentów w ciągu najbliższych lat. Założeniem polityki, jest z jednej 

strony zapewnienie odpowiednich narzędzi prawnych, umożliwiających konsumentom 

skuteczne dochodzenie roszczeń, a także wskazanie działań na rzecz eliminowania 

niewłaściwych zachowań rynkowych przedsiębiorców. Polityka konsumencka wpisuje się 

jednocześnie w cele określone w Strategii Sprawne Państwo 2020, która budowę bezpiecznego 

i prokonsumenckiego rynku wskazuje jako jedno z najistotniejszych zadań państwa.  

Cel ten powinien być realizowany przez wszystkie podmioty zobowiązane przez ustawodawcę 

do ochrony konsumentów w tym m.in. miejskich/ powiatowych Rzeczników konsumenta. 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2020 

zostało przyjęte i zaakceptowane przez Starostę Bolesławieckiego, zawiera wszystkie 

najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań przez Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów w Bolesławcu, w zakresie: 

− zapewnienia konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie 

ochrony ich interesów, 

− wytaczania powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą  

do toczącego się postępowania, w sprawach o ochronę interesów konsumenta, 

− możliwości udzielania obywatelom także w innych formach pomocy prawnej w zakresie 

ochrony praw konsumentów, 
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− składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego  

w zakresie ochrony interesów konsumentów, 

− współdziałania z właściwymi terytorialnie delegaturami UOKiK, jednostkami IH, oraz 

organizacjami konsumenckimi, 

− występowania do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zlecenie prowadzenia bezpłatnego 

poradnictwa konsumenckiego działającym na obszarze powiatu organizacjom, do których 

zadań statutowych należy ochrona interesów konsumenta, 

− żądania wszczęcia postępowania antymonopolowego, 

− prawa występowania do UOKiK w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów, 

− wytaczania powództwa jako reprezentant grupy w postępowaniu grupowym. 

 

W zakresie realizacji zadań, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bolesławcu, w roku 

2020 m.in. udzielił 727 porad prawnych (w tym 471 dotyczyło reklamacji towarów,  

a 256 usług).  

W 12 przypadkach przygotował pozwy do sądu, które konsumenci wnosili samodzielnie.  

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID i ograniczeniem możliwości 

spotkań, realizacja pozostałych zadań została ograniczona do indywidualnych konsultacji  

za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

 

 

4.19. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie: 

Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym  

w Bolesławcu.  

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2232) stanowi, że 

zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego i mediacji jest zadaniem zleconym z zakresu administracji 

rządowej. Ustawa nie przewiduje podejmowania przez Radę Powiatu uchwał dotyczących jego 

realizacji. 

W 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo były udzielane  

w 4 punktach na terenie Powiatu Bolesławieckiego. Dwa z nich (w Bolesławcu  

i Nowogrodźcu) były prowadzone przez Powiat i obsługiwane przez adwokatów i radców 

prawnych, których wyznaczyły samorządy prawnicze.  

Dwa punkty nieodpłatnej pomocy o poradnictwa prowadziła organizacja pozarządowa – 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” w Górze – wyłoniona 

przez Zarząd Powiatu Bolesławieckiego w otwartym konkursie ofert. 
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W związku z ogłoszonym w marcu 2020 r. stanem epidemii koronawirusa  

i wprowadzonymi ograniczeniami i obostrzeniami sanitarnymi dyżury prawników i doradców 

obywatelskich odbywały się zdalnie przez telefon po wcześniejszym, także telefonicznym, 

zapisaniu się osób zainteresowanych. Rejestracji telefonicznej dokonywał Wydział. Zgodnie ze 

zmienionymi w połowie roku przepisami nie było wymagane składanie oświadczeń przez 

osoby chcące skorzystać z ww. usług.  

W 2020 r. krąg osób uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej  

i nieodpłatnego poradnictwa poszerzył się o osoby prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ostatnim roku. W 2020 r. udzielono 1152 

nieodpłatne porady prawne i obywatelskie. W ramach pomocy i poradnictwa była świadczona 

także nieodpłatna mediacja. 

Stowarzyszenie, które zostało wyłonione do prowadzenia punktów w Osiecznicy i Warcie 

Bolesławieckiej, miało za zadanie zrealizować zadania z zakresu edukacji prawnej  

dla mieszkańców Powiatu. W związku z niemożnością zorganizowania otwartych warsztatów 

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego zgodził się na zmianę formy realizacji zadania – druk 

większej liczby folderów edukacyjnych rozprowadzonych przez organizację do instytucji  

i organizacji pozarządowych w Powiecie. 

 

Kwota dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeznaczona na 

realizację zadania w 2020 r. wyniosła 264.000 zł i była wydatkowana w wysokości 263.625 zł: 

− na wynagrodzenie dla prawników udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej – 119.746 

zł, 

− dla organizacji pozarządowej prowadzącej punkty – 120.120 zł, 

− na pokrycie kosztów obsługi techniczno – organizacyjnej zadania – 15.839 zł, 

− na zadania z zakresu edukacji prawnej – dotacja dla organizacji pozarządowej - 7.920 zł. 

Kwota 375 zł została zwrócona do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Na 31 grudnia 2019 r. Powiat Bolesławiecki był przygotowany do realizacji zadania  

w 2020 r.: 

1) zostały zawarte porozumienia z Gminami ws. udostepnienia gminnych lokali na punkty 

nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami punkty są dostosowane do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami, 

2) zostało zawarte porozumienie z samorządami prawniczymi ws. realizacji zadania  

w 2021 r., 

3) zostały zawarte umowy z prawnikami wyznaczonymi przez samorządy prawnicze  

do udzielania w 2021 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, 

4) w otwartym konkursie ofert Zarząd Powiatu Bolesławieckiego wyłonił organizację, której 

powierzono prowadzenie w 2021 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadania z zakresu edukacji prawnej – 

Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu, z organizacją została zawarta umowa. 

 

Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadania 

w 2021 r. wynosi 264.000 zł. 
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4.20. Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz obiektów administracyjnych 

 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie: 

 

Wydział Organizacyjny w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu.  

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 

 

Utrzymanie obiektów administracyjnych mieszczących się przy ul. Armii Krajowej 12 

w Bolesławcu oraz przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2 w Bolesławcu. Zadanie obejmuje bieżącą 

eksploatację budynków. Koszty utrzymania budynków administracyjnych w roku 2020 

wyniosły 496.887,89 zł (w tym: ogrzewanie, energia elektryczna, woda, ścieki, dozór, wywóz 

nieczystości, badanie okresowe dźwigu elektrycznego, eksploatacja węzła cieplnego, przegląd 

klimatyzacji w budynku, przegląd instalacji c.o. oraz przewodów wentylacyjnych, przegląd 

elektryczny).  

W budżecie powiatu na realizację zadania zaplanowano 514.153,00 zł, co świadczy  

o wypracowanych oszczędnościach, a co za tym idzie właściwej realizacji budżetu roku 2020.   

Siedziba Starostwa Powiatowego  

w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12  

 

Budynek Starostwa Powiatowego  

w Bolesławcu przy pl. marsz. Piłsudskiego 2. 

 

W roku 2020 zrealizowano następujące remonty: 

− naprawa samochodów służbowych, tj.: Dacia Duster DBL LJ99, Fiat Doblo DBL 99SP, 

Skoda Superb DBL SP99; plan wydatków 8.000,00 zł; zadanie zrealizowano na kwotę 

4.769,00 zł; 

− konserwacja windy w budynkach przy ul. Armii Krajowej 12 oraz przy pl. marsz.  

J. Piłsudskiego 2 wraz z wykonaniem modernizacji dźwigu osobowego o numerze 

fabrycznym E14-7650, Typ-OC630E zainstalowanego w budynku przy ul. Armii Krajowej 

12; plan wydatków 14.000,00 zł; zadanie zrealizowano na kwotę 13.923,60 zł; 

− remont dachu w budynku przy pl. marsz. J. Piłsudskiego 2 w Bolesławcu; plan wydatków 

60.000,00 zł; zadanie zrealizowano na kwotę 57.002,44 zł; 
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− pozostałe remonty, plan wydatków 17.000,00 zł; zadanie zrealizowano na kwotę 14.436,84 

zł, w tym m.in.: remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Armii 

Krajowej 12, naprawa jednej uszkodzonej oprawy oświetleniowej zewnętrznej znajdującej 

się przy budynku ul. Armii Krajowej 12, usunięcie usterek stwierdzonych podczas 

przeglądu urządzeń kominowych w budynku przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2  

w Bolesławcu, wymiana 2 okien w sali 101 w celu ulepszenia wentylacji pomieszczenia  

w budynku przy ul. Armii Krajowej 12, wykonanie usług elektrycznych na parkingu  

i w budynku przy ul. Armii Krajowej 12, wykonanie usługi elektrycznej polegającej  

na wymianie maskownicy rozdzielni elektrycznej oraz wymianie 3 niedziałających 

świetlówek w budynku przy pl. marsz. J. Piłsudskiego 2 w Bolesławcu oraz na wymianie 

niesprawnych 7 lamp oświetlenia awaryjnego, wymianie niesprawnej lampy w pokoju  

nr 106 oraz wymianie niesprawnego dzwonka do drzwi przy wejściu A w budynku przy  

ul. Armii Krajowej 12. 

 

 

4.21. Obronność 

 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie: 

 

Referat Zarządzania Kryzysowego funkcjonujący w strukturze Wydziału Spraw 

Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu.  

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 

 

• Uchwała Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań 

publicznych związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2020 

 

Na podstawie zarządzenia Nr 93 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2020 r. 

zmieniające zarządzenie w prawie ustalenia Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej  

na rok 2020 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej  

i powiatowych komisji lekarskich, termin kwalifikacji wojskowej został skrócony do 13 marca 

2020 r. Kwalifikacja Wojskowa została skrócona o cztery dni ze względu na zaistniałą sytuację 

epidemiologiczną. Osoby, które nie dopełniły obowiązku stawienia się przed Powiatową  

Komisją Lekarską w Bolesławcu w 2020 r. zostaną wezwane przed Powiatową Komisję 

Lekarską w Bolesławcu w 2021. 

 

Kwalifikacja wojskowa została przeprowadzona na terenie powiatu bolesławieckiego 

obejmującego:  

1) miasto Bolesławiec 

2) gminę i miasto Nowogrodziec 

3) gminę Bolesławiec 

4) gminę Warta Bolesławiecka 

5) gminę Osiecznica 

6) gminę Gromadka 
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W terminie od 2 marca do 13 marca 2020 r. przeprowadzono na terenie powiatu 

bolesławieckiego kwalifikację wojskową, która jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. 

Powiatowa Komisja Lekarska w Bolesławcu została powołana zarządzeniem Wojewody 

Dolnośląskiego nr 624 z dnia 17 grudnia 2019 r. W ramach kwalifikacji wojskowej w 2020 r. 

przed Powiatową Komisją Lekarską w Bolesławcu stanęło łącznie 313 osób. 

 

W ramach przyznanej dotacji przez Wojewodę Dolnośląskiego zakupiono materiały  

i środki niezbędne do organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. 

 

 

 

4.22. Promocja powiatu 

 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie: 

 

Referat Promocji Powiatu funkcjonujący w strukturze Wydziału 

Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu.  

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 

Przyjęta forma programowania działań promocyjnych nie przewiduje planowania 

wieloletniego. Planowanie roczne opiera się o „Powiatowy harmonogram obchodów świąt 

państwowych, wydarzeń kulturalnych i imprez promocyjnych”, przyjmowany Postanowieniem 

Zarządu Powiatu na dany rok kalendarzowy. „Powiatowy harmonogram obchodów świąt 

państwowych, wydarzeń kulturalnych i imprez promocyjnych – rok 2020” 

Wydarzenia zaplanowane w „Powiatowym harmonogramie obchodów świąt 

państwowych, wydarzeń kulturalnych i imprez promocyjnych – rok 2020” nie zostały 

zrealizowane w całości ze względu na wystąpienie sytuacji epidemicznej spowodowanej 

pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2.  

Ostateczna, zaktualizowana wersja harmonogramu, zawierała 19 imprez, z czego 16 było 

imprezami cyklicznymi, organizowanymi od kilku lub kilkunastu lat, natomiast 3 imprezy 

zostały wpisane do harmonogramu w roku 2020. 

 

 

4.23. Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie: 

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym  

w Bolesławcu. 
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• Uchwała Nr XVII/97/2019 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 

Sprawozdanie z realizacji Programu zostało przedłożone Radzie Powiatu 

Bolesławieckiego, w którym zawarto informacje o realizacji zadań z zakresu działalności 

pożytku publicznego: 

1) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

2) realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

3) ochrona i promocja zdrowia,  

4) promocja i organizacja wolontariatu,  

5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,  

6) kultura, sztuka, ochrona dóbr i tradycji, 

7) zwiększanie poziomu edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Powiatu 

Bolesławieckiego,  

8) konserwacja systemu selektywnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach,  

9) wspieranie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości,  

10) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej 

społeczeństwa. 

 

Zadania zrealizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia  

w ramach Programu dotyczyły: 

 

1) działań na rzecz osób niepełnosprawnych (współpraca   z organizacjami podczas  

przygotowania integracyjnego spotkania opłatkowego osób niepełnosprawnych, 

dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, pozyskanie środków 

PFRON na modernizację wyposażenia WTZ w Bolesławcu współpraca z Powiatową 

Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, zlecanie organizacjom zadań publicznych 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych), 

2) powołania na nową kadencję Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2020 - 2023 
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3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa: 

a)  prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego, 

b)  prowadzenie edukacji prawnej dla społeczności lokalnej Powiatu, 

4) wspierania systemu pieczy zastępczej – przekazywanie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr 

św. Elżbiety prowadzącego placówki opiekuńczo – wychowawcze:  

a) typu socjalizacyjnego,  

b) typu rodzinnego. 

 

 

 

 

 


