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SŁOWO WSTĘPNE
Szanowni Państwo,
Raport o stanie Powiatu Wrocławskiego za rok 2021 ilustruje obraz działalności Zarządu Powiatu
Wrocławskiego w minionym roku, w odniesieniu do zrealizowanych działań, kontekstu społeczno-gospodarczego i najważniejszych wyzwań rozwojowych. Niniejszy dokument, już trzeci rok z rzędu, powstawał
w nadzwyczajnych okolicznościach, w czasie szerzącej się pandemii COVID-19, kiedy wysiłki wielu samorządów koncentrowały się głównie na walce o najwyższą stawkę, jaką jest zdrowie i życie mieszkańców.
W roku opracowania Raportu pojawiło się jeszcze jedno nowe wyzwanie – rosyjska agresja wojenna
w Ukrainie, która dodatkowo spotęgowała liczbę nowych zadań, stawianych naszemu samorządowi. Tym
bardziej, w obliczu zaistniałych okoliczności i tak trudnych warunków pracy, pragnę po raz kolejny docenić
trud i wysiłek włożony w opracowanie tego dokumentu, dziękując moim współpracownikom oraz całemu
Zarządowi Powiatu Wrocławskiego za ich zaangażowanie.
Rok 2021 był czasem wielu wyzwań rozwojowych, związanych z niezmiennie wysoką dynamiką
zmian społeczno-gospodarczych na naszym obszarze. Większość z nich znalazła swoje odzwierciedlenie
w nowej Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030, która została przyjęta pod koniec 2021 r. Dokument został opracowany pod okiem ekspertów naukowych, przy ogromnym udziale Zarządu i Rady Powiatu Wrocławskiego, urzędników i pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych, partnerów
społecznych, gospodarczych, młodzieży i seniorów oraz partnerów samorządowych, ale także i samych
mieszkańców, aktywnie uczestniczących w konsultacjach społecznych.
Równolegle do prac przy Strategii realizowane były działania, związane z opracowaniem dokumentów sektorowych w obszarze zdrowia, opieki nad zabytkami, transportu zbiorowego. Jak pokazuje niniejszy raport, część zadań ujętych w Strategii i programach sektorowych udało się z powodzeniem
zrealizować już w 2021 r. Nowe programy dotacyjne w obszarze ochrony środowiska, opieki nad zabytkami, nagrody dla sportowców, nowe programy stypendialne i edukacyjne – to tylko wybrane
działania minionego roku. Nie można zapominać także o wielu nowych inwestycjach w obszarze infrastruktury drogowej, rozszerzeniu oferty Powiatu o nowe usługi społeczne (opieka wytchnieniowa,
asystent osobisty osoby niepełnosprawnej), a także o wzmocnieniu współpracy z partnerami społecznogospodarczymi (Forum Seniorów, Rada Biznesu Powiatu Wrocławskiego).
Dzięki strategicznemu zarządzaniu, nawet podczas pandemii Powiat potrafił wykorzystać szanse
rozwojowe, skutecznie pozyskując środki na działania w obszarze społecznym czy infrastrukturalnym.
W efekcie racjonalnej polityki finansowej, w roku 2021 władze samorządowe dysponowały budżetem –
ponad 187 mln zł. Skuteczność działań władz samorządowych w tym obszarze została ponownie doceniona w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego, w którym Powiat Wrocławski, już trzeci rok
z rzędu, zajął pierwsze miejsce w kraju.
Przed nami sporo nowych zadań i projektów. Zapewne część z nich będzie podlegało weryfikacji
i korekcie po oszacowaniu społecznych i gospodarczych skutków pandemii COVID-19, a także trwającej
obecnie wojny w Ukrainie. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami, przy życzliwym wsparciu naszych mieszkańców i partnerów, będziemy w stanie razem stawić czoło wszystkim nowym wyzwaniom, jakie postawi
przed Powiatem Wrocławskim najbliższa przyszłość.
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WPROWADZENIE
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.), wprowadziła obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy, powiatu, województwa. Obecnie, zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), Zarząd Powiatu, co roku, do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.
W myśl ust. 3 art. 30a cyt. ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu może określić
w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Korzystając z takiej możliwości, Rada
Powiatu Wrocławskiego w dniu 8 maja 2019 r. podjęła uchwałę nr VI/55/19 w sprawie szczegółowych
wymogów „Raportu o stanie Powiatu Wrocławskiego”. Uchwała określiła szczegółowe wymogi dokumentu w zakresie jego struktury, formy, okresu sprawozdawczego oraz szczegółowej regulacji dotyczącej uczestnictwa i zabierania głosu przez mieszkańców Powiatu, a także określenia obowiązków
informacyjnych władz Powiatu w zakresie upowszechnienia Raportu. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii, realizowanych przez Powiat, a także sposobu wykonania uchwał
podjętych przez Radę. W myśl ww. uchwały, Zarząd zobowiązany jest uwzględnić również inne informacje, w szczególności niezbędne do uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji
Powiatu, przedstawić dane o wszystkich ważnych aspektach jego funkcjonowania, w tym dane porównawcze przekrojowo z ostatnich trzech lat, a także uwzględnić trendy i kierunki jego rozwoju.
Koordynacja prac związanych z opracowaniem Raportu została powierzona Zespołowi
ds. przygotowywania sprawozdań rocznych oraz raportów o stanie powiatu powołanemu zarządzeniem
nr 16/19 Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2019 r. ze zm. Zespół w składzie: Beata
Pierzchała – Przewodnicząca, Joanna Brodowska – Zastępca Przewodniczącej, Łukasz Witkowski – Sekretarz oraz Marek Pajor, przygotował Raport pod względem redakcyjnym, na podstawie materiałów
opracowanych przez poszczególne komórki Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, jednostki organizacyjne Powiatu Wrocławskiego oraz Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu. Dokument został przedstawiony na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wrocławskiego w dniu 25 maja 2022 r. Na podstawie
uchwały nr 92/2022 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z tego samego dnia, Raport został niezwłocznie
przedłożony Radzie Powiatu Wrocławskiego, a następnie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu.
Raport o stanie Powiatu Wrocławskiego za rok 2021 jest czwartym tego typu dokumentem
przedkładanym Radzie Powiatu Wrocławskiego oraz zaprezentowanym Mieszkańcom. Stanowić on
ma podstawę do oceny działalności Zarządu Powiatu Wrocławskiego w 2021 r. jako organu wykonawczego samorządu powiatowego VI kadencji. W omawianym roku sprawozdawczym Zarząd Powiatu
Wrocławskiego funkcjonował w następującym składzie:


Roman Potocki – przewodniczący zarządu, starosta,



Andrzej Szawan - wicestarosta,



członkowie zarządu: Wiesław Zając, Barbara Kosterska, Dariusz Jedynak.

Raport o stanie Powiatu Wrocławskiego za rok 2021 może stanowić punkt wyjścia nie tylko
do oceny działań zrealizowanych w badanym okresie, ale także może stać się ważnym źródłem wiedzy
w zakresie planowania rozwoju i zarządzania strategicznego w najbliższej przyszłości.

9|Strona

RAPORT O STANIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA ROK 2021

Rozdział 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU
Położenie, podział administracyjny, sytuacja społeczno-gospodarcza
Powiat wrocławski położony jest w środkowo-wschodniej części województwa dolnośląskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Wrocławia. Graniczy z powiatami ziemskimi: dzierżoniowskim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, średzkim, świdnickim i trzebnickim. Powiat
obejmuje trzy gminy miejsko-wiejskie: Kąty Wrocławskie, Sobótka i Siechnice oraz 6 gmin wiejskich: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków i Żórawina. Zgodnie z ostatnimi,
dostępnymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, składa się na nie łącznie 221 sołectw
i 231 miejscowości (w tym 3 miasta: Kąty Wrocławskie, Siechnice i Sobótka). Powiat wrocławski
zajmuje powierzchnię 1118 km2 i jest trzecim, co do wielkości powiatem w województwie.

Rysunek nr 1. Mapa Powiatu Wrocławskiego

Powierzchnia
Liczba mieszkańców
Stopa bezrobocia
Liczba podmiotów gospodarczych
Dochody Powiatu

1118 km2
158 755
(stan na 30.06.2021 r.)

1,8 %
(stan na koniec grudnia 2021 r.)

25 596
(stan na koniec czerwca 2021 r.)

187 065 833 zł

Tabela nr 1. Podstawowe dane dla powiatu wrocławskiego wg stanu na 2021 r. Źródło: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Główny Urząd Statystyczny,
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
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Obszar powiatu wrocławskiego charakteryzuje się wyższą dynamiką demograficzną, w stosunku do przeciętnej, odnoszącej się do całego województwa dolnośląskiego oraz do średniej całego kraju. Na koniec czerwca 2021 roku powiat wrocławski jako miejsce zameldowania deklarowało 158 755 osób. W stosunku do 2017 roku oznacza to wzrost liczby ludności o ponad 17 tysięcy mieszkańców w okresie niespełna 5 lat.
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Liczba ludności w powiecie wrocławskim w latach 2017-2021
Wykres nr 1. Liczba ludności w powiecie wrocławskim w latach 2017-2021 (do 30.06.2021 r.); źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego w ramach Banku
Danych Lokalnych.

Czynnikiem wpływającym na procesy demograficzne w powiecie wrocławskim są przede wszystkim migracje ludności, kształtowane przez procesy suburbanizacji. Podstawowy wpływ na migrację ma przenoszenie się głównie mieszkańców Wrocławia na tereny podmiejskie. Napływ migracyjny na obszar powiatu wrocławskiego (głównie ludzi w wieku mobilnym) przyczynia się zarazem do wzrostu liczby urodzeń. Według Prognozy demograficznej dla gmin województwa dolnośląskiego do 2040 r. (Górecka S., Szmytkie R., 2020), opisany wzrostowy trend zmian ludnościowych w powiecie wrocławskim ma się również utrzymać w kolejnych latach.
W roku 2021 powiat wrocławski zanotował nieznaczny spadek bezrobocia w stosunku do roku
poprzedniego. Z wartości 2,3 % na koniec grudnia 2020 r. stopa bezrobocia spadła do 1,8 % (stan
na grudzień 2021 r.), co w dalszym ciągu sytuuje powiat wrocławski na pierwszym miejscu
w grupie powiatów ziemskich o najniższej stopie bezrobocia w województwie dolnośląskim w
tym okresie. Co więcej - stopa bezrobocia w powiecie wrocławskim w grudniu 2021 r. była także
niższa niż w samym mieście Wrocławiu (2,0%).
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Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wrocławskim w latach 2017 - 2021

Wykres nr 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wrocławskim w latach 2017-2021 (stan na koniec roku); źródło: dane Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
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W powiecie wrocławskim systematycznie wzrasta również liczba przedsiębiorców.
W ciągu ostatnich niespełna 5 lat, liczba podmiotów gospodarczych wzrosła o ponad 6 tys. podmiotów, osiągając w czerwcu 2021 r. wartość 25 596.
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Liczba podmiotów gospodarczych w powiecie wrocławskim w latach 2017-2021
Wykres nr 3. Liczba podmiotów gospodarczych w powiecie wrocławskim w latach 2017-2021 (do 30 czerwca 2021 r.); źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Zadania Powiatu
Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.
z 2022 r. poz. 528) organami Powiatu są Rada – organ stanowiący i kontrolny oraz Zarząd Powiatu – organ wykonawczy. Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa
powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu (14 jednostek).
Zgodnie z ww. ustawą do zakresu działania samorządu powiatowego należą m.in. zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, przedstawione w poniższej tabeli:
Lp
1

Zadanie
Edukacja publiczna

2

Promocja i ochrona zdrowia

3
4

Pomoc społeczna
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

5
6

Polityka prorodzinna
Wspieranie osób niepełnosprawnych

Podmiot odpowiedzialny i/lub nadzorujący
Nadzór:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu (SP);
Jednostki nadzorowane: Powiatowy Zespół Szkół Nr
1 w Krzyżowicach, Powiatowy Zespół Szkół Nr 3
w Sobótce, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w
Sobótce, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Kątach Wrocławskich, Zespół Szkół Specjalnych
im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Wierzbicach, Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych we Wrocławiu
Wydział Promocji i Wsparcia Społecznego (SP),
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu,
Powiatowe Centrum Usług Społecznych im. św. Jana
Pawła II w Kątach Wrocławskich,
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Interwencyjnego w Kątach Wrocławskich,
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 1 w Kątach Wrocławskich,
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 2 w Kątach Wrocławskich
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
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7

Transport zbiorowy i drogi publiczne

8

Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

9

Kultura fizyczna i turystyka

10

Geodezja, kartografia i kataster

11

Gospodarka nieruchomościami

12
13
14
15

Administracja architektoniczno-budowlana
Gospodarka wodna
Ochrona środowiska i przyrody
Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe

16
17

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie
powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i
zdrowia ludzi oraz środowiska
Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku
pracy
Ochrona praw konsumenta
Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych

18
19
20

21
22
23

Obronność
Promocja powiatu
Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie

24

Działalność w zakresie telekomunikacji

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich
Wydział Dróg i Transportu (SP)
Pełnomocnik Zarządu Powiatu Wrocławskiego
ds. współpracy w zakresie transportu i komunikacji
zbiorowej (SP)
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (SP)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
(SP)
Wydział Zarządzania Kryzysowego (SP)
Zespół ds. opracowania dokumentów w sprawie
opieki nad zabytkami znajdującymi się na terenie Powiatu Wrocławskiego (SP)
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (SP);
Wydział Promocji i Wsparcia Społecznego (SP)
Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
(SP)
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
(SP)
Wydział Architektury i Budownictwa (SP)
Wydział Ochrony Środowiska (SP)
Wydział Ochrony Środowiska (SP)
Wydział Ochrony Środowiska (SP)
Wydział Obsługi (SP)
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego (SP)
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego (SP)

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Wydział Organizacyjno-Prawny (SP)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
(SP)
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego (SP)
Wydział Promocji i Wsparcia Społecznego (SP)
Wydział Promocji i Wsparcia Społecznego (SP)
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (SP)
Wydział Ochrony Środowiska (SP)
Wydział Organizacyjno-Prawny (SP)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie
Wydział Architektury i Budownictwa (SP)
Wydział Dróg i Transportu (SP)

Tabela nr 2. Zadania Powiatu i podmioty odpowiedzialne za ich realizację w 2021 r.

W Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030 dla większości zadań Powiatu Wrocławskiego określono cele strategiczne i operacyjne, realizowane przy pomocy konkretnych działań. Należą do nich zarówno działania o charakterze prorozwojowym jak i administracyjnym.
Działalność administracyjna Powiatu podlega bezpośredniej ocenie klientów, korzystających z usług Powiatu i tak jak w przypadku Starostwa - stanowi przedmiot corocznych badań
ankietowych. Z punktu widzenia obywatela ważne są decyzje i dokumenty, których wydawanie
należy do kompetencji administracji powiatowej. Mowa m.in. o obszarze komunikacji (np. prawa
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jazdy, rejestracja pojazdów), czy budownictwa (np. pozwolenia na budowę), gdzie tego typu dokumentów wydawanych jest najwięcej.
W ostatnich latach w większości ww. obszarów działań administracyjnych Powiatu obserwuje się tendencje zwyżkowe w zakresie liczby prowadzonych spraw, wydawanych pozwoleń
i decyzji. Zjawisko to należy tłumaczyć m.in. dynamiką zmian gospodarczych i demograficznych
w powiecie.
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Wykres nr 4. Liczba rejestrowanej korespondencji przychodzącej w latach 2017-2021; źródło: Wydział Obsługi (SP)
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Wykres nr 5. Liczba zarejestrowanych pojazdów w powiecie w latach 2017-2021; źródło: Wydział Komunikacji (SP)
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Wykres nr 6. Liczba obiektów, na które wydano pozwolenia na budowę w latach 2017-2021; źródło: Wydział Architektury i Budownictwa (SP)

W zakresie kontroli i oceny wewnętrznej działań, realizowanych przez Powiat Wrocławski, ważną rolę odgrywa kontrola zarządcza, realizowana na poziomie Starostwa Powiatowego
we Wrocławiu i poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu Wrocławskiego, a także audyt wewnętrzny i kontrola finansowa, kontrola prawna, działania kontrolne i zapobiegawcze, re-
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alizowane przez Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji. Istotnym narzędziem zarządczym wspomagającym kontrolę wewnętrzną,
jest również System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015 w Starostwie Powiatowym
we Wrocławiu.
Miarodajnych informacji w zakresie ogólnej oceny działań Powiatu Wrocławskiego dostarcza natomiast m.in. coroczny monitoring realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego
2030, a także – w zakresie funkcjonowania Starostwa – audyt ISO 9001:2015.
Działalność administracyjna Powiatu podlega ponadto bezpośredniej ocenie zewnętrznej
klientów, korzystających z usług Powiatu i tak jak w przypadku Starostwa - stanowi przedmiot
corocznych badań ankietowych.
Lp.
Działanie
Narzędzia kontroli wewnętrznej
1

Kontrola zarządcza

2

Audyt wewnętrzny, kontrola finansowa

3

Kontrola prawna

4

Ochrona danych osobowych

5

Ochrona informacji niejawnych

6

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Podmiot odpowiedzialny i/lub nadzorujący w 2021 r.
Wydział Organizacyjno-Prawny – koordynator (SP),
Wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu oraz ich komórki
Biuro Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego, Wydział
Finansowo-Księgowy (SP)
Wydział Organizacyjno-Prawny (SP)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych – koordynator (SP),
poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu i ich komórki
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego (SP)
Wydział Organizacyjno-Prawny – koordynator na poziomie
Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

Narzędzia oceny działań Powiatu
1

Audyt ISO (zewnętrzny)

2

Monitoring realizacji Strategii i Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030 (wewnętrzny)

3

Badanie satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (ankietyzacja)

Wydział Organizacyjno-Prawny – koordynator na poziomie
Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
Wydział Organizacyjno-Prawny (SP)– koordynator, poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu i ich komórki
Wydział Promocji i Wsparcia Społecznego (SP)

Tabela nr 3. Przykładowe narzędzia kontroli wewnętrznej i oceny działań Powiatu w 2021 r.

Strategia Rozwoju
Prace nad nową Strategią Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030
W roku 2021 została opracowana nowa Strategia Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030.
W ramach prac, związanych z przygotowaniem dokumentu, wykorzystano metodę ekspercką
z elementami uspołecznienia procesu. Takie podejście pozwoliło na udział w procesie tworzenia
Strategii przedstawicieli władz i podmiotów społeczności lokalnej, przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów zewnętrznych, a także na późniejsze przeprowadzenie szeroko zakrojonych
konsultacji społecznych.
Wsparcie eksperckie, zapewnione przez dr hab. Roberta Szmytkie i dr Wojciecha Maleszkę, objęło: sporządzenie Diagnozy społeczno-gospodarczej powiatu wrocławskiego (2021),
udział w posiedzeniach Konwentu Strategicznego ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu
Wrocławskiego 2030 oraz Zespołu zadaniowego ds. strategii rozwoju powiatu wrocławskiego,
analizę wyników ich prac, opracowanie projektu Strategii oraz uczestnictwo w finalnych etapach
tworzenia dokumentu, związanych z konsultacjami społecznymi i wymaganymi uzgodnieniami
ustawowymi.
Kluczową rolę w procesie tworzenia dokumentu odegrał Konwent Strategiczny
ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030, którego zadaniem było koordynowanie całokształtu procesu, a także akceptacja wyników prac poszczególnych etapów oraz
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projektu Strategii. W skład Konwentu weszli m.in. przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Wrocławskiego (przewodniczący komisji stałych Rady oraz wszyscy członkowie Komisji Promocji,
Rozwoju i Współpracy Zagranicznej), dyrektorzy i przedstawiciele komórek Starostwa Powiatowego we Wrocławiu i innych jednostek organizacyjnych Powiatu Wrocławskiego.
Ważną funkcję w pracach nad opracowaniem dokumentu pełnił Zespół zadaniowy
ds. strategii rozwoju powiatu wrocławskiego, który w poszerzonym składzie (wraz z przedstawicielami poszczególnych komórek Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Wrocławskiego) uczestniczył w szczególności w pracach analityczno-diagnostycznych i warsztatach strategicznych, moderowanych przez ekspertów zewnętrznych.
Za organizację i koordynację prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030 z ramienia Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, odpowiadał Wydział Organizacyjno-Prawny, działający w porozumieniu z Sekretarz Powiatu Wrocławskiego i Zarządem
Powiatu Wrocławskiego.
Szczegółowe kalendarium wydarzeń realizowanych w ramach procesu tworzenia Strategii prezentuje tabela 4.

TERMIN

WYDARZENIE

17 czerwca 2020 r.

Powołanie Zespołu zadaniowego ds. strategii rozwoju powiatu wrocławskiego na mocy
Zarządzenia nr 50/20 Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2020 r.

27 stycznia 2021 r.

Przystąpienie do prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego
2030 wraz z określeniem trybu, zakresu i ramowego harmonogramu prac na mocy
Uchwały nr 10/2021 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 27.01.2021r.
Powołanie Konwentu Strategicznego ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030 na mocy ww. Uchwały.

01 lutego 2021 r.

Zawarcie umowy z ekspertami zewnętrznymi wraz z uzgodnieniem szczegółowego harmonogramu i sposobu pracy.

luty – marzec 2021 r.

Opracowanie eksperckiej diagnozy społeczno-gospodarczej wraz z analizą benchmarkingową i pozycjonowaniem powiatu na tle województwa i kraju, a także tożsamych jednostek terytorialnych – powiatów o podobnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej.

13 maja 2021 r.

1. posiedzenie Konwentu Strategicznego ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu
Wrocławskiego 2030 wraz z 1. warsztatami strategicznymi, dotyczącymi prezentacji
Diagnozy społeczno-gospodarczej powiatu wrocławskiego, opracowanej przez zespół
ekspercki.

28 maja 2021 r.

2. warsztaty strategiczne dotyczące przygotowania analizy SWOT, misji i wizji rozwoju
powiatu wrocławskiego oraz celów strategicznych i operacyjnych, a także działań strategicznych i wskaźników monitorujących.

16 czerwca 2021 r.

2. posiedzenie Konwentu Strategicznego ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu
Wrocławskiego 2030, dotyczące prezentacji analizy SWOT, opracowanej przez zespół
ekspercki, wraz z dyskusją nad propozycją misji i wizji rozwoju powiatu oraz celami
strategicznymi i celami operacyjnymi, a także działaniami i wskaźnikami monitorującymi, opracowanymi przez uczestników warsztatów strategicznych w dniu 28.05.2021
r. W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Zespołu zadaniowego ds. strategii rozwoju powiatu wrocławskiego oraz pozostali uczestnicy warsztatów strategicznych.
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TERMIN

WYDARZENIE

23 czerwca 2021 r.

Spotkanie z Radą Biznesu Powiatu Wrocławskiego w ramach prekonsultacji głównych
założeń przyszłego projektu Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030.

13 września 2021 r.

3. posiedzenie Konwentu Strategicznego ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu
Wrocławskiego 2030, dotyczące prezentacji projektu Strategii. W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Zespołu zadaniowego ds. strategii rozwoju powiatu wrocławskiego oraz pozostali uczestnicy warsztatów strategicznych.

16 września – 8 października 2021 r.

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030

22 września 2021 r.

Konferencja konsultacyjna projektu Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030,
z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli Województwa
Dolnośląskiego, Miasta Wrocławia oraz gmin Powiatu Wrocławskiego, przy udziale
członków Konwentu Strategicznego i uczestników warsztatów strategicznych, w tym
Zespołu zadaniowego ds. strategii rozwoju powiatu wrocławskiego.

październik – listopad 2021r.

Procedura związana z odstąpieniem od przystąpienia do przeprowadzania strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko; w dniu 24 listopada 2021 r. – podjęcie przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Uchwały w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Powiatu
Wrocławskiego 2030; w dniu 24 listopada 2021 r. – pozytywne zaopiniowanie przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego projektu Uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030.

2 grudnia 2021 r.

Pozytywne zaopiniowanie projektu Strategii przez Komisję Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Rady Powiatu Wrocławskiego.

20 grudnia 2021 r.

Podjęcie przez Radę Powiatu Wrocławskiego Uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii
Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030" (Uchwała nr XXII/233/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. ).

Tabela nr 4. Kalendarium wydarzeń realizowanych w ramach procesu tworzenia Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030.

Projekt Strategii był szeroko prezentowany środowiskom lokalnym oraz partnerom
samorządowym Powiatu, zarówno w terminie konsultacji społecznych , jak i podczas wielu spotkań organizowanych przez Powiat. Przewodnicząca Zespołu zadaniowego ds. strategii rozwoju
powiatu wrocławskiego - Joanna Brodowska prezentowała główne założenia projektu dokumentu na kilku spotkaniach, zgodnie z poniższym kalendarium:

TERMIN

WYDARZENIE

17 czerwca 2021 r.

Spotkanie z wójtami i burmistrzami gmin powiatu wrocławskiego w Szczawnie Zdroju

24 września 2021 r.

Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego w Kątach Wrocławskich

20 października 2021 r.

Spotkanie z przedstawicielami uczelni wyższych w starostwie

23 października 2021 r.

Wyjazdowy panel dyskusyjny z udziałem radnych Powiatu Wrocławskiego w Niemczy

Tabela nr 5. Kalendarium spotkań, na których prezentowano założenia projektu Strategii.
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Dynamika zmian gospodarczych, a także zmieniające się trendy demograficzne w powiecie wrocławskim, stawiają przed władzami powiatu szereg wyzwań społecznych, gospodarczych,
edukacyjnych czy infrastrukturalnych. Większość z nich ma swoje odzwierciedlenie w dokumencie Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030 w postaci konkretnych celów strategicznych
i operacyjnych oraz działań, realizowanych w ramach ustawowych zadań powiatu. Należą do nich
zarówno działania o charakterze prorozwojowym jak i administracyjnym.

Wykres nr 7. Misja i wizja Powiatu Wrocławskiego oraz cele strategiczne i operacyjne zawarte w Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030”
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Zgodnie z zapisami „Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030”, przyjętej przez
Radę Powiatu Wrocławskiego Uchwałą nr XXII/233/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20
grudnia 2021 r. ewaluacja działań ujętych w ww. dokumencie odbywa się trójfazowo:
1) Ocena wstępna – ex-ante – została przeprowadzana przed opracowaniem Strategii,
2) Ocena pośrednia – interim – przeprowadzana jest w 2 formach: rocznej i pięcioletniej, odpowiadającej kadencjom przypadającym na okres obowiązywania Strategii,
3) Ocena końcowa – ex-post – przeprowadzana jest w ostatnim roku obowiązywania Strategii (2030 r.).
Szczegółowy raport z realizacji Strategii za 2021 r. (roczna ocena pośrednia – interim) został przedstawiony w Sprawozdaniu z realizacji zaktualizowanej wersji „Strategii Rozwoju
Powiatu Wrocławskiego 2030” za 2021 r., przyjętym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego na
posiedzeniu w dniu 23 marca 2021 r. (Uchwała Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr 58/2022),
a następnie przedłożonym Radzie Powiatu Wrocławskiego, za pośrednictwem Biura Rady Powiatu w dniu 23.03.2022 r.
Dokument Sprawozdania dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu w zakładce „Strategie, programy, sprawozdania”  Strategia Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030.

Realizacja Strategii w 2021 r.
Obszar strategiczny ŚRODOWISKO
 Zakres badanego obszaru, podmioty odpowiedzialne:
W obszarze ŚRODOWISKO założono cel strategiczny pn. „Ochrona środowiska i krajobrazu
w Powiecie Wrocławskim”. Podmiotem odpowiedzialnym za działania w tym obszarze w 2021
r. był przede wszystkim Wydział Ochrony Środowiska (głównie zadania związane z nadzorem,
gospodarką niskoemisyjną, promocją i edukacją ekologiczną, melioracją wodną). W zakresie działań, związanych z promocją walorów przyrodniczych i edukacją ekologiczną, Wydział Ochrony
Środowiska wspomagany był przez komórki Starostwa Powiatowego we Wrocławiu: Wydział
Promocji i Wsparcia Społecznego oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.
 Wnioski z oceny działań strategicznych:
W obszarze „ŚRODOWISKO” w roku 2021 można zaobserwować zmniejszoną liczbę beneficjentów działań w obszarze edukacji ekologicznej. Powyższą sytuację należy wiązać ze stanem pandemii COVID-19, który ograniczył możliwość bezpośrednich spotkań w ramach takich sztandarowych działań Powiatu jak np. warsztaty ekologiczne, czy konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Obszarem, w którym Powiat wykazywał się dużą efektywnością i innowacyjnością w badanym
okresie, była gospodarka niskoemisyjna i ochrona powietrza (wsparcie zakupu i montażu nowych źródeł ciepła, lotniczy pomiar atmosfery przy użyciu drona – kontynuacja działań
z roku 2020).
Nowością były działania na rzecz zwiększenia retencji wód, obejmujące udzielanie dotacji na
inwestycje z zakresu ochrony środowiska, dotyczące obiektów małej retencji.
Z uwagi na skalę oddziaływania, trwałość, efektywność, użyteczność i innowacyjny charakter
przedsięwzięć należy w szczególności wysoko ocenić w badanym okresie w obszarze ŚRODOWISKO, następujące działania:
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1. Wspieranie i realizacja przedsięwzięć z zakresu gospodarki niskoemisyjnej i ochrony
powietrza:
 Realizacja lub wsparcie przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego:
 udzielenie wsparcia na zakup i montaż nowego źródła ciepła przez mieszkańców powiatu wrocławskiego: rozpatrzono 190 wniosków w 3 naborach wniosków,
 przeprowadzenie pomiarów jakości powietrza na terenie Powiatu Wrocławskiego za pomocą drona (139 pomiarów).
2. Wspieranie i realizacja projektów w zakresie edukacji ekologicznej:


realizacja działań i wsparcie działań realizowanych przez organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne powiatu (placówki szkolne) oraz inne podmioty w zakresie edukacji
ekologicznej - efektywność i użyteczność www. zadań w pełni obrazują wartości wskaźników
w tym obszarze – łącznie ponad 7 tys. beneficjentów.

3. Gospodarka wodno-ściekowa:
 Wspieranie działań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych:
 przekazanie Gminnym Spółkom Wodnym ok. 320 tys. zł na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej.
4. Wspieranie działań na rzecz zwiększenia retencji wód:
 udzielenie 11 dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska dot. obiektów małej retencji.
Obszar strategiczny GOSPODARKA
 Zakres badanego obszaru, podmioty odpowiedzialne:
W obszarze GOSPODARKA założono cel strategiczny pn. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Powiatu Wrocławskiego”. W ramach celów strategicznych przewidziano takie działania
jak: tworzenie warunków dla nowych inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości, podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej i rozwój bazy turystycznej powiatu oraz tworzenie dogodnych
warunków dla rozwoju konkurencyjnego rolnictwa. Podmiotami odpowiedzialnymi za działania
w tym obszarze był Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu, a także komórki Starostwa Powiatowego we
Wrocławiu: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Promocji i Wsparcia Społecznego, Wydział Komunikacji oraz Wydział OrganizacyjnoPrawny.
 Wnioski z oceny działań strategicznych:
W roku 2021 powiat wrocławski zanotował nieznaczny spadek bezrobocia w stosunku do roku
poprzedniego. Z wartości 2,3 % na koniec grudnia 2020 r. stopa bezrobocia spadła do 1,8 %
(stan na grudzień 2021 r.), co w dalszym ciągu sytuuje powiat wrocławski na pierwszym miejscu
w grupie powiatów ziemskich o najniższej stopie bezrobocia w województwie dolnośląskim
w tym okresie. Co więcej - stopa bezrobocia w powiecie wrocławskim w grudniu 2021 r. była także
niższa niż w samym mieście Wrocławiu (2,0%).
Co ciekawe, w dalszym ciągu w 2021 r. utrzymała się tendencja wzrostowa w zakresie liczby podmiotów gospodarczych (wzrost liczby podmiotów do 25 596 w czerwcu 2021 r.). Ocena tego
zjawiska wymaga jednak dogłębnej analizy, uwzględniającej wieloaspektowy charakter zmian, zachodzących na rynku pracy i w gospodarce w związku z pandemią COVID-19. Będzie to możliwe
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zapewne w dłuższej perspektywie czasowej, po oszacowaniu wszystkich społeczno-gospodarczych skutków pandemii.
W celu właściwego rozpoznania potrzeb przedsiębiorców i wdrożenia odpowiedniego wsparcia,
m.in. w zakresie polityki informacyjnej i promocyjnej wobec podmiotów gospodarczych, władze
Powiatu Wrocławskiego prowadzą bieżącą współpracę z lokalnym biznesem w oparciu o zawiązaną Radę Biznesu Powiatu Wrocławskiego (RBPW). W roku 2021 zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Powiatem Wrocławskim i Członkami Założycielami RBPW w sprawie współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego i wspierania przedsiębiorczości w powiecie wrocławskim,
opracowano i przyjęto także regulamin jej funkcjonowania. Obok organizacji cyklicznych spotkań
Rady i jej bieżącej obsługi, działania Powiatu w obszarze wspierania lokalnej przedsiębiorczości
objęły także wsparcie informacyjne przedsiębiorców (m.in. wysyłka newsletterów z informacjami
nt. różnych form wsparcia dla biznesu oraz prowadzenie działań informacyjnych dla przedsiębiorców na www.powiatwroclawski.pl i FB). Ponadto przedsiębiorcy z RBPW brali także aktywny
udział w konsultacjach Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030, a także uczestniczyli
w projekcie „Klub Młodego Przedsiębiorcy”, realizowanym w szkołach ponadpodstawowych
powiatu, pod egidą RBPW.
Wśród pozostałych działań Powiatu wspierających lokalnych przedsiębiorców na podkreślenie
zasługują także działania usprawniające obsługę inwestorów i przedsiębiorców w powiecie wrocławskim. Mowa m.in. o utworzeniu oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Kobierzycach, czy zwiększeniu funkcjonalności systemu wroSIP w zakresie udogodnień dla inwestorów. W trosce o zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych do obsługi klientów
jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym przedsiębiorców i inwestorów, w roku 2021 władze
Powiatu prowadziły intensywne działania związane z rozbudową i modernizacją siedziby starostwa (w 2021 r. realizowane były pierwsze etapy inwestycji).
W zakresie obszaru turystyki - w roku 2021 Powiat w dalszym ciągu angażuje się w działania
promocyjne takie jak wydawanie i publikacja materiałów promocyjnych, udział w imprezach wystawienniczych, powierzenie/wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Ciekawą nowością jest cykl artykułów pn. „Wędrownik po powiecie wrocławskim”, publikowany na stronie internetowej i FB powiatu.
Na uwagę w 2021 r. zasługują w dalszym ciągu działania związane z rozwojem oferty Ośrodka
Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, zarówno w zakresie rozwoju infrastruktury, jak i działań promocyjnych (organizacja lub współorganizacja wydarzeń na
terenie Ośrodka). Jednak należy nadmienić, że z uwagi na pandemię, działania promocyjne były
realizowane w mniejszej niż dotychczas skali.
Pandemia COVID-19 wpłynęła na zmniejszenie efektywności działań Powiatu w obszarze rolnictwa – nie udało się przeprowadzić dwóch sztandarowych konkursów Powiatu: dożynkowego
i kulinarnego, które cieszą się dużą popularnością ze strony mieszkańców powiatu wrocławskiego.
Do najważniejszych z punktu widzenia efektywności, użyteczności i trwałości działań, zrealizowanych przez Powiat Wrocławski w obszarze GOSPODARKA w roku 2021, należy zaliczyć następujące działania strategiczne:
Tworzenie warunków dla nowych inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości:
1. Sprawna obsługa inwestora:
 Utworzenie oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Kobierzycach,
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 Zwiększenie funkcjonalności systemu wroSIP w zakresie udogodnień dla inwestorów.
2. Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości:
 współpraca z Radą Biznesu Powiatu Wrocławskiego:
 Podpisanie Porozumienia pomiędzy Powiatem Wrocławskim i CzłonkamiZałożycielami RBPW w sprawie współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego i wspierania przedsiębiorczości w powiecie wrocławskim – przyjęcie regulaminu funkcjonowania RBPW;
 Organizacja 2 posiedzeń RBPW, połączonych z prelekcjami instytucji otoczenia biznesu dot. różnych form wsparcia przedsiębiorców (PUP, IRT);
 Konsultacje Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030 z członkami
RBPW;
 Przekaz informacyjny dla przedsiębiorców – opracowanie i publikacja 35
artykułów dla przedsiębiorców na www i FB powiatu;
 Przekaz informacyjny dla przedsiębiorców – wysyłka cyklicznych newsletterów do członków RBPW – 40 wysłanych newsletterów;


Opracowanie we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych „Poradnika prawnego dla przedsiębiorców” (kontynuacja projektu z 2020 r.) –
w 2021 r. w ramach Poradnika opracowano 2 artykuły, które opublikowano na www powiatu i wysłano do członków RBPW;

 Realizacja projektu pn. „Klub Młodego Przedsiębiorcy” w PZS Nr 1 w Krzyżowicach (spotkania młodzieży z członkami RBPW).
 zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Kobierzyce, skutkującej podniesieniem atrakcyjności gruntów inwestycyjnych stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego, poprzez możliwość ich skomunikowania z drogą krajową
(wybudowanie 980 m odcinka docelowej drogi powiatowej). Bezpośrednim, pozytywnym następstwem skomunikowania terenów inwestycyjnych, jest wyłonienie w drodze przeprowadzonych przetargów potencjalnego nabywcy części nieruchomości o pow. prawie 40 ha w 2020 r. i kolejnych 34 ha w 2021 r. (w 2020 r –
40 ha).
Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej i rozwój bazy turystycznej powiatu:
1. Podniesienie poziomu atrakcyjności oferty Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji
Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie:
 Pozyskanie nieruchomości niezabudowanej o pow. 1.2020 ha, na której planowane jest wybudowanie domków letniskowych;
 Naprawa i rozwój infrastruktury oraz wyposażenia ośrodka (m.in.: naprawa i modernizacja zniszczonego pomostu cumowniczego oraz slipu dla łodzi, wybudowanie wiaty grillowej dla klientów campingu, z podestem do tańczenia, miejscem na
ognisko oraz ławeczkami, zakup donic ozdobnych, obsadzenie skarp roślinami
pnącymi na polu campingowym, uporządkowanie i modernizacja pola namiotowego, powiększenie plaży);
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 Uatrakcyjnienie otoczenia ośrodka (otwarcie nowego Beach Bar na plaży w Borzygniewie);
 Zadbanie o większe bezpieczeństwo turystów korzystających z oferty ośrodka
(utworzenie posterunku Policji na terenie OSWiR);
 Współorganizacja wydarzeń (imprezy, zawody) na terenie ośrodka;
 Doposażenie, naprawy i rozwój infrastruktury w Budynku przy ul. Św. Jakuba 3
w Sobótce (filia OSWiR PW).
2. Promocja oferty turystycznej powiatu we współpracy z samorządami i partnerami
społeczno-gospodarczymi:
 Opracowanie i publikacja materiałów promujących potencjał turystyczny powiatu, w tym nowość – publikacja na www i FB powiatu artykułów w ramach cyklu
„Wędrownik po powiecie wrocławskim – fakty, mity, osobliwości , tajemnice”.
Tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju konkurencyjnego rolnictwa:
1. Współpraca z instytucjami około rolnymi we wspieraniu konkurencyjności rolnictwa i w zakresie przekazu informacyjnego:
 Bieżący przekaz informacji m.in. nt. dotacji, konkursów, webinariów dla rolników
na www i FB powiatu.
Obszar strategiczny KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA DROGOWA
 Zakres badanego obszaru, podmioty odpowiedzialne:
W obszarze KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA DROGOWA założono cel strategiczny pn. „Rozwój układu komunikacji drogowej i transportu”. W ramach celów strategicznych przewidziano takie działania jak: poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwo dróg powiatowych, powiązanie powiatowego systemu komunikacji drogowej i transportu z systemem Wrocławia i Aglomeracji Wrocławskiej. Podmiotem odpowiedzialnym za działania w tym obszarze jest Wydział
Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, Pełnomocnik Zarządu Powiatu Wrocławskiego ds. współpracy w zakresie transportu i komunikacji zbiorowej oraz Wydział Funduszy
Zewnętrznych i Rozwoju.
 Wnioski z oceny działań strategicznych:
Dynamiczny wzrost liczby ludności w powiecie wrocławskim na przestrzeni ostatnich lat w praktyce oznacza także wzrost liczby użytkowników dróg powiatowych (pod koniec 2021 r. w powiecie zarejestrowanych było ok. 184 tys. samochodów). Ponadto, wraz z realizacją nowych inwestycji gospodarczych zwiększa się również natężenie ruchu pojazdów ciężkich na drogach, co jest
niejednokrotnie przyczyną ich degradacji. Taka sytuacja z pewnością generuje większe potrzeby
w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury drogowej i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg.
Z uwagi na zastosowane kryterium optymalizacji kosztów (efektywności) i użyteczności, najwyższą wartość ewaluacyjną należy w tym miejscu przypisać programowi „Bezpieczna droga” , realizowanemu we współpracy z gminami, a także projektom, na które Powiat pozyskał środki zewnętrzne (źródła krajowe).
W obszarze transportu zbiorowego, warte odnotowania w 2021 r. jest zlecenie przez Powiat opracowania dokumentu pn. „Kompleksowa koncepcja komunikacji powiatowej w powiecie wrocławskim”.
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Z punktu widzenia kryteriów ewaluacyjnych, najważniejszymi działaniami, realizowanymi w obszarze KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA DROGOWA w roku 2021 były:
1.Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa dróg powiatowych:
 ponad 22 km wyremontowanych i zmodernizowanych dróg powiatowych oraz 57
zrealizowanych przedsięwzięć dotyczących poprawy stanu i funkcjonalności dróg powiatowych;
 realizacja programu „Bezpieczna droga” we współpracy z gminami – na łączną kwotę
ponad 4,1 mln zł w 2021 r.;
 pozyskanie środków zewnętrznych na 9 projektów dot. infrastruktury drogowej
i towarzyszącej;
 wybudowanie 3 ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych.
2.Współpraca w zakresie planowania i realizacji zrównoważonego publicznego transportu
zbiorowego, w tym wspieranie rozbudowy kolei aglomeracyjnej:
 zlecenie przez Powiat opracowania dokumentu pn. „Kompleksowa koncepcja komunikacji powiatowej w powiecie wrocławskim”.
Obszar strategiczny SPOŁECZEŃSTWO
 Zakres badanego obszaru, podmioty odpowiedzialne:
W obszarze SPOŁECZEŃSTWO założono cel strategiczny pn. „Kształtowanie zrównoważonego
rozwoju społecznego i integracji lokalnej”. W ramach celów operacyjnych przewidziano takie
działania jak: wysoka jakość kształcenia i dostosowanie działań edukacyjnych do zmieniających
się uwarunkowań społeczno-gospodarczych, integracja społeczna i budowa tożsamości lokalnej,
ograniczanie obszarów wykluczenia społecznego i likwidacja barier izolacji społecznej, wspieranie rodzin i rozwój systemu pieczy zastępczej, rozwój wolontariatu, rozwój i upowszechnianie
kultury i kultury fizycznej, sprzyjanie konkurencyjności rynku pracy oraz wzmacnianie bezpieczeństwa oraz ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.
Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację działań w tym obszarze były: Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Powiatowe Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II
w Kątach Wrocławskich (wraz z jednostkami obsługiwanymi), Powiatowy Środowiskowy Dom
Samopomocy w Kątach Wrocławskich, Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, Powiatowy Zespół
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu, komórki Starostwa Powiatowego we
Wrocławiu: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (wraz z jednostkami nadzorowanymi), Wydział
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju, Wydział Promocji i Wsparcia Społecznego, Wydział Organizacyjno-Prawny, Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego.
 Wnioski z oceny działań strategicznych:
W roku 2021 w dalszym ciągu utrzymała się tendencja wzrostowa w zakresie liczby ludności
w powiecie wrocławskim. Wg stanu na czerwiec 2021 r. liczba ludności w powiecie wyniosła 158
755. Napływ nowych mieszkańców do powiatu zawsze oznacza dodatkowe zadania dla władz lokalnych, m.in. w zakresie edukacji, kultury, sportu. Zwiększa się zapotrzebowanie na projekty integrujące mieszkańców i wzmacniające tożsamość lokalną, przybywa także klientów pomocy społecznej. Zadania strategiczne ujęte w obszarze strategicznym SPOŁECZEŃSTWO stanowią w dużej
mierze odpowiedź na te wzywania.
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W badanym okresie należy przede wszystkim w dalszym ciągu podkreślić duże zróżnicowanie
działań adresowanych do określonych grup społecznych (uczniowie, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, rodziny zastępcze, organizacje społeczne). Dla wielu z tych projektów udało się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne, co w znacznym stopniu pozwoliło na optymalizację kosztów. Ważnym elementem większości realizowanych projektów jest także ich cykliczny i partnerski charakter. Należy jednak podkreślić, że z uwagi na pandemię COVID-19, narzucone restrykcje i ograniczenia, nie udało się zrealizować wielu inicjatyw, zwłaszcza w obszarach wiążących się z bezpośrednim udziałem większej grupy osób (np. imprezy, konferencje,
szkolenia, pikniki).
Z tego samego powodu zanotowano także niższe wartości wskaźników w odniesieniu
do współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi.
W obszarze oświaty, rok 2021 to w dalszym ciągu okres wzmożonych prac w zakresie rozwoju
i poprawy infrastruktury szkolnej, a także poprawy jakości edukacji w powiecie wrocławskim.
Największe efekty w tym obszarze przynosi realizacja aż 14 projektów z udziałem środków
zewnętrznych. W badanym okresie zarządzanie oświatą wiązało się z wieloma nowymi wyzwaniami, chociażby w sferze organizacji zdalnego nauczania. Również i w tym przypadku wykazano się skutecznością, pozyskując środki zewnętrzne na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. W obszarze oświaty, konkretne efekty przynosi także współpraca z lokalnym biznesem
w zakresie dostosowywania oferty edukacyjnej do rynku pracy (organizacja staży i praktyk uczniowskich w firmach, realizacja projektu „Klub Młodego Przedsiębiorcy” z udziałem członków
Rady Biznesu Powiatu Wrocławskiego). Na uwagę zwracają ponadto działania realizowane
we współpracy z uczelniami wyższymi.
Obostrzenia w zakresie zgromadzeń, związane z pandemią COVID-19, spowodowały także spadek
liczby inicjatyw służących integracji społecznej i budowie tożsamości lokalnej mieszkańców
powiatu wrocławskiego, stając na przeszkodzie organizacji wielu cennych inicjatyw, imprez i projektów. Pomimo obostrzeń udało się jednak zorganizować kilka ważnych wydarzeń, w tym nowe
przedsięwzięcie - I Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego.
W obszarze kultury działaniem wartym odnotowania w 2021 r. jest rozpoczęcie prac nad opracowaniem „Powiatowego Programu Opieki nad zabytkami”, natomiast w obszarze kultury fizycznej – wsparcie finansowe sportowców w postaci Nagród Sportowych Zarządu Powiatu
Wrocławskiego.
Czas pandemii to bez wątpienia okres wytężonej pracy dla służb i placówek społecznych Powiatu. Niewątpliwie wpływ na taką sytuację miały również projekty i programy dotyczące aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (5 projektów), na które Powiat pozyskał dofinansowanie zarówno ze środków krajowych jak i unijnych.
W okresie pandemii warta docenienia w szczególności jest realizacja kolejnych edycji „Białych
niedziel” w powiecie wrocławskim w ramach promocji zdrowego stylu życia i działań profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia, a także realizacja działań w obszarze bezpieczeństwa (m.in.
doposażenie służb i straży, prowadzenie kampanii związanej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w pandemii COVID-19, informowanie o statystykach zarażeń, wspieranie działań związanych z promocją i profilaktyką zdrowia, np. poprzez patronaty).
Z uwagi na przyjęte kryteria ewaluacyjne do najważniejszych działań zrealizowanych przez Powiat Wrocławski w obszarze SPOŁECZEŃSTWO w roku 2021 r. należy zaliczyć:

25 | S t r o n a

RAPORT O STANIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA ROK 2021

Wysoka jakość kształcenia i dostosowanie działań edukacyjnych do zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych:
 realizacja 14 projektów w zakresie poprawy jakości edukacji, dofinansowanych ze środków zewnętrznych (projekty realizowane w placówkach szkolnych Powiatu). Realizacja
ww. projektów przyczynia się bezpośrednio nie tylko do polepszenia warunków nauczania w powiecie (np. poprzez zakup wyposażenia), ale także do wzbogacenia rozwoju zawodowego kadry (staże zagraniczne), rozwoju oferty edukacyjnej (zajęcia dodatkowe dla
uczniów), zwiększenia szans młodzieży na rynku pracy (staże, praktyki zawodowe
w przedsiębiorstwach);


współpraca z lokalnym biznesem w zakresie dostosowywania oferty edukacyjnej do
rynku pracy (organizacja staży i praktyk uczniowskich w firmach, realizacja projektu „Klub Młodego Przedsiębiorcy” z udziałem członków Rady Biznesu Powiatu Wrocławskiego);

 działania realizowane we współpracy z uczelniami wyższymi (12 przedsięwzięć);
 Ponad 118 tys. zł przeznaczonych na wspieranie uzdolnionych uczniów.
Rozwój i upowszechnianie kultury i kultury fizycznej
 organizacja wydarzeń cyklicznych (m.in. Konkurs na najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową w 2021 r.);
 rozpoczęcie prac nad opracowaniem „Powiatowego Programu Opieki mad Zabytkami
Powiatu Wrocławskiego”;
 udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym dla 22 zadań publicznych, w tym 11
w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz 11
w zakresie kultury fizycznej;
 Udzielenie pomocy finansowej sportowcom w ramach Nagród Sportowych Zarządu Powiatu Wrocławskiego (43 nagrodzonych osób na łączną kwotę 73 tys. zł);
Ograniczanie obszarów wykluczenia społecznego i likwidacja barier izolacji społecznej:
 realizacja 5 projektów w obszarze aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym społecznej (osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, wychowankowie pieczy
zastępczej);
 organizacja I Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego.,
 umożliwienie skorzystania z dziennej opieki wytchnieniowej,
 umożliwienie skorzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej.
Sprzyjanie konkurencyjności rynku pracy:
 realizacja zadań w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19 przez Powiatowy Urząd
Pracy we Wrocławiu (wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w czasach pandemii).
Wzmacnianie bezpieczeństwa na obszarze powiatu wrocławskiego i ochrona zdrowia:
 370 000 zł przeznaczonych na doposażenie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
powiatu;
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 kontynuacja cyklu „Białych niedziel w powiecie”, realizacja lub wsparcie projektów edukacyjnych dla seniorów, w tym projektów związanych z aktualnymi zagrożeniami w Internecie, wsparcie projektów dot. bezpieczeństwa konsumentów w pandemii.
Obszar strategiczny ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE
 Zakres badanego obszaru, podmioty odpowiedzialne:
W obszarze ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE założono następujący cel strategiczny „Rozwój nowoczesnej i przyjaznej administracji oraz sprawnego zarządzania w Powiecie Wrocławskim”. W ramach celów operacyjnych przewidziano takie działania jak: rozwój zintegrowanego
systemu informatycznego do obsługi klientów, podniesienie poziomu funkcjonowania jednostek
organizacyjnych Powiatu Wrocławskiego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, współpraca Powiatu Wrocławskiego z innymi samorządami terytorialnymi i ich reprezentacjami w kraju i zagranicą oraz budowanie wysokiej pozycji Powiatu Wrocławskiego na tle innych samorządów. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację działań w tym zakresie były: Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu, Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Powiatowe Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich, komórki Starostwa Powiatowego we Wrocławiu: Wydział Edukacji
Kultury i Sportu (również w zakresie jednostek nadzorowanych), Zespół ds. Informatyki
i Ochrony Informacji Niejawnych, Wydział Promocji i Wsparcia Społecznego, Wydział Funduszy
Zewnętrznych i Rozwoju, Wydział Organizacyjno-Prawny, Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego,
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Biuro Rady.
 Wnioski z oceny działań strategicznych:
W roku 2021 pandemia COVID-19, podobnie jak w roku 2020, wpłynęła na zmianę obrazu funkcjonowania administracji. Z jednej strony poprzez narzucone restrykcje i obostrzenia, zmieniła
się organizacja pracy w starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu. Kontynuowano
dyżury i pracę zdalną urzędników, szkoły przechodziły okresowo na zdalne nauczanie, zastosowano również zdalne (hybrydowe) formy aktywizacji podopiecznych placówek Powiatu (Powiatowy Klub Seniora). Zmieniła się także forma obsługi klientów starostwa – ograniczono bezpośredni kontakt z klientami, zachęcając ich do częstszych kontaktów elektronicznych i telefonicznych.
W roku 2021 zanotowano wzrost wysokości środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych
na projekty służące rozwojowi powiatu.
Niewątpliwym sukcesem Powiatu, obrazującym wysoką jakość zarządzania finansami, było
w także w 2021 r. zajęcie przez Powiat Wrocławski 1 miejsca w ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego.
Do najwyżej ocenionych działań w obszarze ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE w roku 2021 należy zaliczyć:
Podniesienie poziomu funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu Wrocławskiego:
 Skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne na projekty służące rozwojowi powiatu – ok. 26 mln zł pozyskanych środków zewnętrznych (ze źródeł UE i krajowych);
 Realizacja inwestycji związanej z rozbudową i modernizacją siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, zorientowanej m.in. na poprawę warunków
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lokalowych w zakresie obsługi klientów urzędu i jednostek organizacyjnych, mających swoją siedzibę w starostwie.
Rozwój edukacji prawnej i obywatelskiej:
 udzielenie 11 dotacji w ramach podnoszenia świadomości prawnej mieszkańców powiatu
oraz 3 dotacji w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej pomocy obywatelskiej;
 ok. 740 udzielonych porad prawnych i obywatelskich i 4000 porad konsumenckich.
Budowanie wysokiej pozycji rankingowej Powiatu Wrocławskiego na tle innych samorządów:
 zajęcie przez Powiat Wrocławski 1 miejsca w ogólnopolskim Rankingu Finansowym
Samorządu Terytorialnego.
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Rozdział 2. WYKAZ STRATEGII, PROGRAMÓW, POLITYK POWIATU I UCHWAŁ RADY, PROJEKTY
Wykaz strategii, programów i polityk Powiatu Wrocławskiego obowiązujących w roku 2021
Obok Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030, która jest najważniejszym obowiązującym dokumentem Powiatu Wrocławskiego w zakresie planowania strategicznego rozwoju,
istnieje również szereg dokumentów sektorowych, które definiują podstawowe kierunki działania samorządu w odniesieniu do takich kluczowych obszarów jak: polityka społeczna, edukacja,
ochrona środowiska, infrastruktura drogowa, transport zbiorowy, bezpieczeństwo, czy społeczeństwo obywatelskie. W 2021 r. katalog programów i polityk sektorowych Powiatu Wrocławskiego powiększył się o dokumenty opracowane dla takich obszarów jak: promocja i ochrona
zdrowia, sport, ochrona i opieka nad zabytkami.
NAZWA DOKUMENTU

Rok powstania

Końcowa
data obowiązywania

Monitoring
(częstotliwość,
termin)

2030

corocznie – do
końca 1 kwartału
roku następnego

Rodzaj wskaźników monitorujących (liczbowe i
/lub opisowe)

Ewaluacja
(ocena realizacji celów i/lub zadań: np.
przed , w trakcie,
po)

Podstawa prawna

ocena realizacji –
przed, w trakcie i po

art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U.
z 2022 r. poz. 528)

Wydział Organizacyjno-Prawny

Podmiot koordynujący
(wydział)

Odniesienie do
dokumentu w
Raporcie

STRATEGIA ROZWOJU
Strategia Rozwoju Powiatu
Wrocławskiego
2030

2021

liczbowe i opisowe

Rozdział 2

POLITYKA SPOŁECZNA
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrocławskim w latach 20162025

2016

2025

corocznie, po zakończeniu roku
kalendarzowego

liczbowe

ocena realizacji celów i zadań w trakcie i po

art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.
2268,2270, z 2022 r. poz. 1,66)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrocławiu

Program działań na
rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata
2021-2025

2020

2025

corocznie, po zakończeniu roku
kalendarzowego

liczbowe

ocena realizacji celów i zadań w trakcie i po

ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z
dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U.
z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrocławiu

Powiatowy
Program
Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wrocławskim na lata 20212023

2021

2023

corocznie, po zakończeniu roku
kalendarzowego

opisowe
i liczbowe

ocena realizacji celów i zadań – w trakcie

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022
r., poz. 447)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrocławiu

Powiatowy
Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata
2021-2026

2021

2026

corocznie, po zakończeniu roku
kalendarzowego

opisowe
i liczbowe

ocena realizacji celów i zadań w trakcie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie (Dz. U. z 2021 r.,
poz.1249)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrocławiu

2026

corocznie, po zakończeniu roku
kalendarzowego

opisowe
i liczbowe

ocena realizacji celów i zadań w trakcie

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz.
1390 ) Ustawa z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z
2021 r., poz. 1249)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrocławiu

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz.
1249)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrocławiu

uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia
21 grudnia 2021 r.
w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na
rok 2022 (M.P. z 2021 r. poz.
1204)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrocławiu

uchwała nr 183 Rady Ministrów
z
dnia
21
grudnia
2021
r.
w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na
rok 2022 (M.P. z 2021 r. poz.
1204)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrocławiu

Powiatowy
Program
Profilaktyczny
w Zakresie Promowania
i Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku
do Dzieci w Rodzinach
Zagrożonych Przemocą
w Rodzinie w Powiecie
Wrocławskim na lata
2021-2026

2021

Powiatowy Program Oddziaływań KorekcyjnoEdukacyjnych dla Osób
Stosujących Przemoc w
Rodzinie w Powiecie
Wrocławskim na lata
2021-2026

2021

Powiatowy
Program
Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Dotkniętych
Przemocą
w Rodzinie w Powiecie
Wrocławskim na lata
2021-2026
Powiatowy
Program
Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących
Przemoc
w Rodzinie Zmierzających do Zmiany Wzorców Zachowań w Powiecie Wrocławskim na lata
2021-2026

2021

2021

2026

2026

2026

corocznie, po zakończeniu roku
kalendarzowego

corocznie, po zakończeniu roku
kalendarzowego

corocznie, po zakończeniu roku
kalendarzowego

opisowe
i liczbowe

opisowe
i liczbowe

opisowe
i liczbowe

ocena realizacji celów i zadań w trakcie

ocena realizacji celów i zadań w trakcie

ocena realizacji celów i zadań w trakcie

Rozdział 12

29 | S t r o n a

RAPORT O STANIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA ROK 2021

Powiatowy
Program
Wspierający dla Osób
Stosujących
Przemoc
w Rodzinie w Powiecie
Wrocławskim na lata
2021-2026

2021

2026

corocznie, po zakończeniu roku
kalendarzowego

ocena realizacji celów i zadań w trakcie

opisowe
i liczbowe

uchwała nr 183 Rady Ministrów
z
dnia
21
grudnia
2021
r.
w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na
rok 2022 (M.P. z 2021 r. poz.
1204)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrocławiu

EDUKACJA

Program Stypendialny
Rady Powiatu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie
uzdolnionych uczniów
szkół dla młodzieży

Powiatowy
Program
Wspierania
Uczniów
Osiągających Wysokie
Wyniki w Nauce

2000,
ostatnia
zmiana
uchwały
została dokonana w
2021 roku
(szerzej w
części opisowej)

2021,
ostatnia
zmiana
uchwały
została dokonana w
2021 roku
(szerzej w
części opisowej)

Bezterminowo do
czasu podjęcia nowej
uchwały

Bezterminowo do
czasu podjęcia nowej
uchwały

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

- Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze
zm.),
- Ustawa z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu
działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 194 ze zm.),
ustawa z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1133),
- Uchwała Nr XVI/149/13 Rady
Powiatu Wrocławskiego z dnia
13 marca 2013 r. w sprawie
utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów
Uchwała Nr VI/53/19
Rady Powiatu Wrocławskiego z
dnia 8 maja 2019 r. w sprawie
Programu
Stypendialnego
Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla
młodzieży
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
528), ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z
późn.
zm.) uchwała Nr
XVI/149/13 Rady Powiatu
Wrocławskiego z dnia 13 marca
2013 r. w sprawie utworzenia
lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów;
uchwała Nr XX/217/21
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 11 czerwca 2021 r.
w sprawie "Powiatowego
Programu
Wspierania
Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce" (Dz. Urz.
Woj. Dolno. z 2021 r. poz. 2997;
zm.: Dolno. z 2021 r. poz. 4477

Wydział Edukacji,
Kultury i Sportu

Rozdział 13

Wydział Edukacji,
Kultury i Sportu

OCHRONA ŚRODOWISKA
Aktualizacja Programu
ochrony środowiska dla
powiatu wrocławskiego
na lata 2016–2019 z
uwzględnieniem
perspektywy do roku 2023

2016

2023

Co dwa lata sporządza się raport
z realizacji POŚ,
następny raport
w 2022r.

Opisowe i liczbowe

Ocena realizacji zadań w trakcie

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001
r. – Prawo ochrony środowiska

Wydział Ochrony
Środowiska

Rozdział 9

INFRASTRUKTURA DROGOWA, TRANSPORT ZBIOROWY
Wydział Dróg
i Transportu

Program
„Bezpieczna
droga” na lata 20192023

Plan zrównoważonego
rozwoju
publicznego
transportu zbiorowego
dla powiatu wrocławskiego"

2018

2014

2023

-

Brak formalnie
określonych zasad monitoringu

Z uwagi na koncepcyjny charakter dokumentu,
nie określono zasad monitoringu

Brak określonych
wskaźników monitorujących

-

(celem dokumentu jest ujednolicenie zasad
współpracy z
gminami z terenu
Powiatu Wrocławskiego przy
realizacji inwestycji na drogach
powiatowych w
zakresie budowy
chodników, ciągów pieszo-rowerowych itp.)

Ocena po realizacji
każdego roku funkcjonowania programu w ramach
sprawozdania
z realizacji budżetu

ustawa
z
dnia
5
czerwca
1998
r.
o samorządzie powiatowym (tj.
Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.),
ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1376 ze zm.),
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (tj.
Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Z uwagi na koncepcyjny charakter, dokument nie określa
zasad ewaluacji

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010
r. o publicznym transporcie
zbiorowym (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2475 z późn. zm.)

Wydział Komunikacji/
Wydział Dróg
i Transportu

-

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego

Rozdział 7

BEZPIECZEŃSTWO
Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego Obywateli Powiatu Wrocławskiego na
lata 2020-2024

2020

2024

corocznie

Opisowe i liczbowe

Opisowe i liczbowe

Rozdział 8
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SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Program współpracy Powiatu Wrocławskiego z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2021 r.

Corocznie
na rok kolejny do
końca listopada

31 grudnia
danego
roku, którego dotyczy Program

Corocznie, do 31
maja roku następnego

Opisowe, liczbowe

Ocena w trakcie przy
rozliczaniu sprawozdań

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z
późn. zm. ze zm.)

Program Współpracy - Wydział
Edukacji, Kultury
i Sportu

Rozdział 14

Sprawozdanie –
Wydział Organizacyjno-Prawny

ZABYTKI

Udzielanie dotacji na
prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków lub
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

2021,
obowiązuje
od 2022

Bezterminowo do
czasu podjęcia nowej
uchwały

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
528), ustawa z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 710 z późn.
zm.), uchwała Nr XXII/257/21
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji
zabytków (Dz. Urz. Woj. Dolno.
z 2021 r. poz. 6260; zm.: Dolno.
z 2022 r. poz. 299).

Wydział Edukacji,
Kultury i Sportu

Rozdział 5

Nie dotyczy

- Uchwała nr XXI/231/21 Rady
Powiatu Wrocławskiego
- ustawa z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie

Wydział Promocji
i Wsparcia Społecznego

Rozdział 15

-Uchwała nr XXII/260/21 Rady
Powiatu Wrocławskiego
- ustawa z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych,
- ustawa z dnia 11 września
2015 r. o zdrowiu publicznym

Wydział Promocji
i Wsparcia Społecznego

Rozdział 15

SPORT
Określenie zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i
wysokości nagród Zarządu Powiatu Wrocławskiego dla zawodników
i trenerów za osiągnięcia
w międzynarodowym
lub krajowym współzawodnictwie sportowym
oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności
sportowej dla Powiatu
Wrocławskiego

2021

2021

Nie dotyczy

Nie dotyczy

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Program działań Powiatu Wrocławskiego w
zakresie promocji i
ochrony zdrowia na lata
2021- 2025

2021

2025

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Tabela nr 6. Wykaz najważniejszych strategii, programów i polityk Powiatu Wrocławskiego obowiązujących w 2021 r.

31 | S t r o n a

RAPORT O STANIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA ROK 2021

Wykaz projektów realizowanych i/lub wybranych do dofinansowania ze
środków UE w roku 2021
W latach 2016-2021 (narastająco wg stanu na 31.12.2021r.) Powiat Wrocławski złożył 34 wnioski o dofinansowanie, w tym 30 zostało wybranych do dofinansowania na kwotę ogółem 47 392
587,46 zł, zaś wartość dofinansowania ze środków UE wyniosła 39 016 685,90 zł.

Liczba projektów
Wartość projektów
Wartość dofinansowania

Środki unijne
30
47 392 587,46 zł
39 016 685,90zł

Tabela nr 7. Projekty ogółem (infrastrukturalne i społeczne) wybrane do dofinansowania w latach 2016-2021 ze środków UE– stan na 31.12.2021r. narastająco

Liczba projektów
Wartość projektów
Wartość dofinansowania

Środki unijne
9
35 364 980,19 zł
28 057 301,86 zł

Tabela nr 8. Projekty infrastrukturalne wybrane do dofinansowania w latach 2016-2021 ze środków UE – stan na 31.12.2021r. narastająco

Liczba projektów
Wartość projektów
Wartość dofinansowania

Środki unijne
21
12 027 607,27 zł
10 959 384,04 zł

Tabela nr 9. Projekty społeczne (miękkie) wybrane do dofinansowania w latach 2016-2021 ze środków UE– stan na 31.12.2021r. narastająco

Wykres nr 8. Projekty infrastrukturalne i społeczne (miękkie) wybrane do dofinansowania w latach 2016-2021 ze środków UE – stan na 31.12.2021 r. narastająco

W 2021 r. wybrano do dofinansowania ze środków UE 2 projekty, realizowane przez Powiat
Wrocławski, o wartości łącznej ponad 2,3 mln zł, w tym dofinansowanie ponad 1,9 mln zł:
1. Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim,
2. Dobry początek,
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W 2021 r. Powiat Wrocławski realizował 13 projektów ze środków UE, o wartości łącznej
ok. 11,2 mln zł, w tym dofinansowanie ponad 9,9 mln zł:
1. Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1
w Krzyżowicach,
2. Przyszłość jest nasza,
3. Krzyżowice-Szkoła Zawodowców,
4. Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach,
5. Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów,
6. Dobry początek,
7. Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim,
8. Konsorcjum na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli,
9. Konsorcjum na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli II,
10. Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II,
11. Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu,
12. Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego,
13. Mieszkanie Chronione w Kątach Wrocławskich.
Każdy z wybranych do dofinansowania i realizowanych w 2021 r. projektów wpisuje się
w cele i działania strategiczne, ujęte w dokumencie Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego
2030.
Cel operacyjny

4.1 Wysoka jakość
kształcenia i dostosowanie działań edukacyjnych do zmieniających się uwarunkowań
społeczno-gospodarczych

Działanie (ze Strategii)

O - wartość ogólna (zł)
dla Powiatu ,
D - wartość dofinansowania (zł) dla Powiatu
Stan na grudzień 2021
Obszar strategiczny SPOŁECZEŃSTWO
Cel strategiczny 4:
Kształtowanie zrównoważonego rozwoju społecznego i integracji lokalnej
4.1.1.
1) Projekt pn. „Zdobywam zawód w Tech1) O - 1.828.951,68
Współpraca szkół i placónikum w Krzyżowicach”, dofinansowany
D - 1.737.301,68
wek oświatowych Powiatu
z RPO WD 2014-2020 (10.4.2)
Wrocławskiego z lokalnym
biznesem i innymi partne2) Projekt pn. „Czas na Krzyżowice - po2) O - 1.607.868,84
rami w zakresie kreowania
prawa warunków nauczania w PowiatoD - 1.364.702,07
oferty edukacyjnej, dostosowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowiwanej do potrzeb rynku
cach”, dofinansowany z RPO WD 2014pracy
2020 (7.2.2)

4.1.2.
Wzbogacanie działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jednostek
oświatowych

Projekt (nazwa) i
źródło dofinansowania

3) Projekt pn. „Przyszłość jest nasza”, dofinansowany z RPO WD 2014-2020
(10.2.2)

3) O - 1.034.145,14
D - 947.425,14

4) Projekt pn. „Krzyżowice - Szkoła Zawodowców”, dofinansowany z RPO WD 20142020 (10.4.2)

4) O - 1.321.700,00
D - 1.123.445,00

5) Projekt pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”, dofinansowany z RPO WD 2014-2020 (10.4.1)

5) O - 85 470,00
D - 42 776,25

6) Projekt pn. „Dobry początek”, dofinansowany z RPO WD 2014-2020 (9.1.1.B)
Projekt wybrany do dofinansowania w
roku 2021

6) O - 256.104,00
D - 175.904,00

1) Projekt pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu” (POWER Erasmus+)

1) O – 399 173,00
D - 371 801,04

2) Projekt pn. „Konsorcjum na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli”
(POWER Erasmus+)

2) O - bezkosztowa realizacja projektu
D - brak danych

3) Projekt pn. „Konsorcjum na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli II”
(POWER Erasmus+)

3) O - bezkosztowa realizacja projektu
D - brak danych

4) Projekt pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II” (POWER Erasmus+)

4) O - 474 179,00
D - 441 078,00

Podmiot koordynujący

Wydział Funduszy Zewnętrznych i
Rozwoju

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
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4.1.3
Rozwój
infrastruktury
oświatowej poprzez budowę, rozbudowę, modernizację i remonty

4.1.4
Realizacja i wspieranie działań na rzecz poprawy efektywności i jakości kształcenia

4.3
Ograniczanie
obszarów wykluczenia społecznego i likwidacja

4.3.2
Rozwój i dostosowanie infrastruktury społecznej do
potrzeb osób ze specjalnymi
potrzebami

1) Projekt pn. „Zdobywam zawód w Technikum w Krzyżowicach”, dofinansowany
z RPO WD 2014-2020 (10.4.2)

1) O - 1.828.951,68
D - 1.737.301,68

2) Projekt pn. „Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, dofinansowany z RPO WD 20142020 (7.2.2)

2) O - 1.607.868,84
D - 1.364.702,07

3) Projekt pn. „Przyszłość jest nasza”, dofinansowany z RPO WD 2014-2020
(10.2.2)

3) O - 1.034.145,14
D - 947.425,14

4) Projekt pn. „Krzyżowice - Szkoła Zawodowców”, dofinansowany z RPO WD 20142020 (10.4.2)

4) O - 1.321.700,00
D - 1.123.445,00

5) Projekt pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”, dofinansowany z RPO WD 2014-2020 (10.4.1)

5) O - 85 470,00
D - 42 776,25

6) Projekt pn. „Dobry początek”, dofinansowany z RPO WD 2014-2020 (9.1.1.B)
Projekt wybrany do dofinansowania w
roku 2021

6) O - 256.104,00
D - 175.904,00

1) Projekt pn. „Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, dofinansowany z RPO WD 20142020 (7.2.2)

1) O - 1.607.868,84
D - 1.364.702,07

2) Projekt pn. „Krzyżowice - Szkoła Zawodowców”, dofinansowany z RPO WD 20142020 (10.4.2)

2) O - 1.321.700,00
D - 1.123.445,00

3) Projekt pn. „Zdobywam zawód w Technikum w Krzyżowicach”, dofinansowany
z RPO WD 2014-2020 (10.4.2)

3) O - 1.828.951,68
D - 1.737.301,68

4) Projekt pn. „Dobry początek”, dofinansowany z RPO WD 2014-2020 (9.1.1.B)
Projekt wybrany do dofinansowania w
roku 2021

4) O - 256.104,00
D - 175.904,00

1) Projekt pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu” (POWER Erasmus+)

1) O – 399 173,00
D - 371 801,04

2) Projekt pn. „Konsorcjum na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli”
(POWER Erasmus+)

2) O - bezkosztowa realizacja projektu
D - brak danych

3) Projekt pn. „Konsorcjum na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli II”
(POWER Erasmus+)

3) O - bezkosztowa realizacja projektu
D - brak danych

4) Projekt pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II” (POWER Erasmus+) –
1) Projekt pn. „Zdobywam zawód w Technikum w Krzyżowicach”, dofinansowany
z RPO WD 2014-2020 (10.4.2)

4) O - 474 179,00
D - 441 078,00
1) O - 1.828.951,68
D - 1.737.301,68

2) Projekt pn. „Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, dofinansowany z RPO WD 20142020 (7.2.2)

2) O - 1.607.868,84
D - 1.364.702,07

3) Projekt pn. „Przyszłość jest nasza”, dofinansowany z RPO WD 2014-2020
(10.2.2)

3) O - 1.034.145,14
D - 947.425,14

4) Projekt pn. „Krzyżowice - Szkoła Zawodowców”, dofinansowany z RPO WD 20142020 (10.4.2)

4) O - 1.321.700,00
D - 1.123.445,00

5) Projekt pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”, dofinansowany z RPO WD 2014-2020 (10.4.1)

5) O - 85 470,00
D - 42 776,25

6) Projekt pn. „Dobry początek”, dofinansowany z RPO WD 2014-2020 (9.1.1.B)
Projekt wybrany do dofinansowania w
roku 2021

6) O - 256.104,00
D - 175.904,00

1) Projekt pn. „Mieszkanie chronione w
Kątach Wrocławskich”, dofinansowany z
RPO WD 2014-2020 (9.2.1)

1) O - 516. 610,00
D - 487.810,00

Wydział Funduszy Zewnętrznych i
Rozwoju

Wydział Funduszy Zewnętrznych i
Rozwoju

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Wydział Funduszy Zewnętrznych i
Rozwoju

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
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barier izolacji społecznej

4.3.4.
Tworzenie i wspieranie programów i projektów dotyczących aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym

1) Projekt pn. „Piecza Zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”
dofinansowany z RPO WD 2014-2020
(9.2.1)

1) O - 1.597.166,40
D - 1.513.166,40

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

4.4
Wspieranie rodzin i
rozwój systemu pieczy
zastępczej

4.4.1
Wspieranie i promowanie
pieczy zastępczej

1) Projekt pn. „Piecza Zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”
dofinansowany z RPO WD 2014-2020
(9.2.1)

1) O - 1.597.166,40
D - 1.513.166,40

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

2) Projekt pn. „Mieszkanie chronione w
Kątach Wrocławskich”, dofinansowany z
RPO WD 2014-2020 (9.2.1)

2) O - 516. 610,00
D - 487.810,00

Obszar strategiczny ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE
Cel strategiczny 5:
Rozwój nowoczesnej i przyjaznej obywatelowi administracji oraz sprawnego zarządzania w Powiecie Wrocławskim
5.1.
5.1.2
1) Projekt pn. „Rozwój elektronicznych
1) O - 2 050 000,00
Wydział Funduszy Zewnętrznych i
Rozwój
zintegrowaRozwój i utrzymanie sysD - 1 741 454,50
Rozwoju
usług publicznych w zakresie dostępu
nego systemu informatemu wroSIP
do informacji przestrzennej w Powiecie
tycznego do obsługi
Wrocławskim”.
klientów
Projekt wybrany do dofinansowania w
roku 2021

Tabela nr 10. Projekty Powiatu Wrocławskiego wybrane do dofinansowania i/lub realizowane w roku 2021 ze środków UE, wg celów operacyjnych
i działań w Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030

Wykaz projektów realizowanych i/lub wybranych do dofinansowania ze
środków krajowych w roku 2021
W latach 2020-2021 (narastająco wg stanu na 31.12.2021r.) Powiat Wrocławski złożył 33 wnioski o dofinansowanie, w tym 23 zostało wybranych do dofinansowania na kwotę ogółem
77 931 553,72 zł, zaś wartość dofinansowania ze środków krajowych wyniosła 36 152 487,09
PLN.
Status projektu

Liczba projektów

W trakcie oceny
W trakcie realizacji
Zakończone w trakcie rozliczania
W trakcie trwałości
Nie wybrane do dofinansowania
RAZEM

3
10
6
7
7
33

Tabela nr 11. Podział projektów złożonych do dofinansowania w latach 2020-2021 ze środków krajowych – stan na 31.12.2021r. - narastająco

Liczba projektów
Wartość projektów
Wartość dofinansowania

Środki krajowe
20
59 997 067,72 zł
19 293 281,09 zł

Tabela nr 12. Projekty ogółem (infrastrukturalne + społeczne) realizowane w latach 2020-2021 ze środków krajowych– stan na 31.12.2021r. - narastająco

Środki krajowe

Liczba projektów
Wartość projektów
Wartość dofinansowania

17
59 792 659,08 zł
19 088 872,45 zł

Tabela nr 13. Projekty infrastrukturalne realizowane w latach 2020-2021 ze środków krajowych – stan na 31.12.2021r. - narastająco

Liczba projektów
Wartość projektów
Wartość dofinansowania

Środki krajowe
3
204 408,64 zł
204 408,64 zł

Tabela nr 14. Projekty społeczne (miękkie) realizowane w latach 2020-2021 ze środków krajowych– stan na 31.12.2021r. – narastająco
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Wykres nr 9. Projekty infrastrukturalne i społeczne (miękkie) wybrane do dofinansowania w latach 2020-2021 ze środków krajowych – stan na 31.12.2021
r. narastająco

W 2021 r. wybrano do dofinansowania ze środków krajowych 14 projektów, o wartości
łącznej ponad 36,5 mln zł., w tym dofinansowanie – ponad ok. 22,6 mln zł:
1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem
trzebnickim, gmina Długołęka;
2. Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1953D, al. Lipowa, Rzeplin, gm. Żórawina;
3. Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1453D, ul. Milicka, Łozina, gm. Długołęka;
4. Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości
Chrząstawa Wielka, gm. Czernica;
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika wraz z kładką w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków;
6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku po-między cmentarzem w miejscowości Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w miejscowości Domasław, gm. Kobierzyce;
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów, odcinek 2 - Etap I oraz odcinek 3 - Etap II, gmina Żórawina;
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów
Śląski, w zakresie budowy chodnika - Zadanie 1: Etap 1;
9. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021;
10. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021;
11. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022;
12. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022;
13. Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi;
14. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego
w podziale na dwa zadania.
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W 2021 r. Powiat Wrocławski realizował 14 projektów ze środków krajowych, o wartości łącznej ok. 53,6 mln zł, w tym dofinansowanie ok. 13.8 mln zł:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rozbudowa Starostwa Powiatowego we Wrocławiu;
Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka. Etap I
Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej;
Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka. Etap I
Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej;
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem
trzebnickim, gmina Długołęka;
Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1953D, al. Lipowa, Rzeplin, gm. Żórawina;
Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1453D, ul. Milicka, Łozina, gm. Długołęka;
Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości
Chrząstawa Wielka, gm. Czernica;
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku po-między cmentarzem w miejscowości Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w miejscowości Domasław, gm. Kobierzyce;
Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika wraz z kładką w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków;
Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów, odcinek 2 - Etap I oraz odcinek 3 - Etap II, gmina Żórawina ;
Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów
Śląski, w zakresie budowy chodnika - Zadanie 1: Etap 1;
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021;
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021;
Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.

Cel operacyjny

3.1 Poprawa stanu
technicznego i bezpieczeństwa dróg powiatowych

Działanie

Projekt (nazwa) i żródło dofinansowania

O - wartość ogólna (zł)
dla Powiatu ,
D - wartość dofinansowania (zł) dla Powiatu
Obszar strategiczny KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA DROGOWA
Cel strategiczny 3
Rozwój układu komunikacji drogowej i transportu
3.1.1
Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D,
Rozwój infrastruktury dróg
tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wropowiatowych
cławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj.
i infrastruktury towarzysząul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka.
O - 7 504 950,42
cej
Etap I Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odD - 2 080 518,27
cinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej.
RFIL
projekt wybrany do dofinansowania w
roku 2020
Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D,
tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj.
ul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka.
Etap I Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej.
Projekt wybrany do dofinansowania w
roku 2020
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D
na odcinku od działki nr 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa
do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gmina Długołęka
Projekt wybrany do dofinansowania w
roku 2021
Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1953D, al. Lipowa, Rzeplin,
gm. Żórawina
Projekt wybrany do dofinansowania w
roku 2021

Podmiot koordynujący

Wydział Dróg i Transportu

Wydział Dróg i Transportu
O - 7 504 950,42
D - 2 974 732.00
FDS

Wydział Dróg i Transportu
O - 5 364 968,46
D - 2 344 731,68
RFRD
Wydział Dróg i Transportu
O - 47 618,22
D - 22 590,40
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4.3
Ograniczanie
obszarów wykluczenia
społecznego i likwidacja barier izolacji
społecznej

Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1453D, ul. Milicka, Łozina, gm.
O - 51 660,00
Długołęka
D - 25 105,60
Projekt wybrany do dofinansowania w
roku 2021
Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu
O - 3 934 643,86
drogi powiatowej 1930D w miejscowości
D - 1 967 321,93
Chrząstawa Wielka, gm. Czernica
Rezerwa
subwencji
Projekt wybrany do dofinansowania w
ogólnej dróg samorząroku 2021
dowych w roku 2021
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na
odcinku pomiędzy cmentarzem w miejscoO - 6 735 047,30
wości Tyniec Mały a istniejącym chodniD - 67 837,41
kiem w miejscowości Domasław, gm. KoRezerwa
subwencji
bierzyce
ogólnej dróg samorząProjekt wybrany do dofinansowania w
dowych w roku 2021
roku 2021
Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D
O - 678 606,22
na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy
D - 326 740,70 Rezerwa
chodnika wraz z kładką w miejscowości
subwencji ogólnej dróg
Wawrzeńczyce, gmina Mietków
samorządowych w roku
Projekt wybrany do dofinansowania w
2021
roku 2021
Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D
O - 403 943,46
polegająca na wykonaniu chodnika w miejD - 199 643,49 Rezerwa
scowości Jaksonów, odcinek 2 - Etap I oraz
subwencji ogólnej dróg
odcinek 3 - Etap II, gmina Żórawina
samorządowych w roku
Projekt wybrany do dofinansowania w
2021
roku 2021
Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w
O - 1 148 835,90
miejscowości Wilczkowice, gmina JordaD - 550 988,47 Rezerwa
nów Śląski, w zakresie budowy chodnika subwencji ogólnej dróg
Zadanie 1: Etap 1
samorządowych w roku
Projekt wybrany do dofinansowania w
2021
roku 2021
Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i
1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego
w podziale na dwa zadania
O - 17 000 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program InD - 16 150 000,00
westycji Strategicznych, nabór 1.
dofinansowanie 95%
Projekt wybrany do dofinansowania w
roku 2021
Obszar strategiczny SPOŁECZEŃSTWO
Cel strategiczny 4:
Kształtowanie zrównoważonego rozwoju społecznego i integracji lokalnej
4.3.4
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja
O - 84 434,17
Tworzenie i wspieranie pro2021
D - 84 434,17
Projekt wybrany do dofinansowania w
gramów i projektów, dotycząroku 2021
cych aktywizacji osób zagroProgram „Asystent osobisty osoby niepełżonych wykluczeniem sponosprawnej” – edycja 2021
łecznym
O - 20 139,52
Projekt wybrany do dofinansowania w
D - 20 139,52
roku 2021
Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi
Projekt wybrany do dofinansowania w
roku 2021
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja
2022
Projekt wybrany do dofinansowania w
roku 2021

5.2
Podniesienie poziomu
funkcjonowania jednostek organizacyjnych
Powiatu
Wrocławskiego

Wydział Dróg i Transportu

Wydział Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju
Wydział Dróg i Transportu
Wydział Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju
Wydział Dróg i Transportu

Wydział Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju
Wydział Dróg i Transportu

Wydział Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju
Wydział Dróg i Transportu

Wydział Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju
Wydział Dróg i Transportu

Wydział Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju
Wydział Dróg i Transportu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
O - 99 834,95
D - 99 834,95

O - 731 584,00
D - 566 304,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Program „Asystent osobisty osoby niePowiatowe Centrum Pomocy Rodzipełnosprawnej” – edycja 2022
O - 202 902,00
nie we Wrocławiu
Projekt wybrany do dofinansowania w
D - 142 902,00
roku 2021
Obszar strategiczny ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE
Cel strategiczny 5:
Rozwój nowoczesnej i przyjaznej obywatelowi administracji oraz sprawnego zarządzania w Powiecie Wrocławskim
5.2.1.
Rozbudowa Starostwa Powiatowego we
Wydział Organizacyjno-Prawny WyDziałania na rzecz podnoWrocławiu
dział Geodezji i Gospodarki Nieruszenia jakości funkcjonowaRFIL
O - 27 500 000,00
chomościami
nia jednostek organizacyjprojekt wybrany do dofinansowania w
D – 3 000 000,00
Wydział Funduszy Zewnętrznych
nych
roku 2020
i Rozwoju i

Tabela nr 15. Projekty/zadania Powiatu Wrocławskiego wybrane do dofinansowania i/lub realizowane w roku 2021 ze środków budżetu państwa wg celów operacyjnych i działań w Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030
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2020 r.
34 477 335,66

2021 r.
36 504 218,06

2020 r.

2021 r.

Wykres nr 10. Wartość (w zł) projektów Powiatu Wrocławskiego wybranych do dofinansowania ze środków krajowych w latach 2020-2021 r. (stan na dany
rok)

2020 r.
13 582 238,77

2021 r.
22 568 574,32
2020 r.

2021 r.

Wykres nr 11.Wartość (w zł) dofinansowania ze środków krajowych dla projektów Powiatu Wrocławskiego wybranych do dofinansowania w latach 20202021 r. (stan na dany rok)

Projekty realizowane przez Powiat Wrocławski dofinansowane ze środków UE w latach 2016-2021 i środków krajowych w latach 2020-2021, według obszarów tematycznych
Projekty realizowane przez Powiat Wrocławski dofinansowane ze środków UE w latach
2016-2021 i środków krajowych w latach 2020-2021, według obszarów tematycznych:
1) EDUKACJA – 19 projektów (w tym 3 projekty inwestycyjne oraz 16 projektów dotyczących jakości kształcenia); wartość ogółem: ok. 17,5 mln zł; dofinansowanie: ok. 13,8
zł
l.p.

Tytuł projektu

1

Czas na Krzyżowice-poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole
Szkół Nr 1 w Krzyżowicach
Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach
Krzyżowice-Szkoła Zawodowców
Wsparcie Kształcenia Zawodowego–Poprawa Efektów
Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu
Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II
Konsorcjum na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli - staże, kursy językowe i praktyki zagraniczne
Konsorcjum na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli II - staże, kursy
językowe i praktyki zagraniczne
Zdalna szkoła
Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Projekt
unijny
+

Projekt
krajowy

Placówka objęta
projektem
PZS Nr 1

+
+
+
+
+
+

PZS Nr 1
PZS Nr 1
PZS Nr 1
PZS Nr 1
PZS Nr 1
PZS Nr 1

+

PZS Nr 1

+
+

PZS Nr 1
PZS Nr 1
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11
12
13
14
15
16
17

18
19

MOB 2.0
Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły
MOB 2.9
Mam zawód–mam szansę
Nowa perspektywa–lepszy start
Dobry początek
Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w
Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia
do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce
Przyszłość jest nasza
Rozwój szansą na przyszłość

+
+
+
+
+
+
+

PZS Nr 1
PZS Nr 1
PZS Nr 1
PZS Nr 1
MOW
MOW
ZSS, SOSW, MOW

+
+

ZSS, SOSW
ZSS, SOSW

Tabela nr 16. Projekty z obszaru edukacji

2) INFRASTRUKTURA DROGOWA - 16 projektów (wg źródeł dofinansowania); wartość ogółem: ok. 48 mln zł, dofinansowanie: 29,6 mln zł
l.p.

Tytuł projektu

1

Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości
Kilianów, Piławę, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego
Modernizacja dróg powiatowych na terenie PW w podziale na 4 zadania: Zadanie nr 1- Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D od autostrady A4 do drogi woj. DW-347 w miejscowościach Bliż i
Baranowice gm. Kąty Wrocławskie
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gmina Długołęka
Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa
Wielka, gm. Czernica
Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr
1953D, al. Lipowa, Rzeplin, gm. Żórawina
Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr
1453D, ul. Milicka, Łozina, gm. Długołęka
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w miejscowości Tyniec
Mały a istniejącym chodnikiem w miejscowości Domasław, gm. Kobierzyce
Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika wraz
z kładką w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków
Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów, odcinek 2 - Etap I oraz odcinek 3 - Etap II, gmina Żórawina
Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski, w
zakresie budowy chodnika - Zadanie 1: Etap 1
Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w
ciągu drogi DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce w podziale na etapy. Etap
I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie
w ciągu drogi DK35 w gm. Kobierzyce.
Modernizacja dróg powiatowych na terenie PW w podziale na 4 zadania: Zadanie nr 2- Modernizacja drogi powiatowej nr 1953D na odcinku Rzeplin z drogą nr 1954d gm. Żórawina
Modernizacja dróg powiatowych na terenie PW w podziale na 4 zadania: Zadanie nr 3- Modernizacja drogi powiatowej nr 1935 w miejscowości Iwiny, ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Brochowskiej do ul. F.P. Schuberta, gm. Siechnice
Modernizacja dróg powiatowych na terenie PW w podziale na 4 zadania: Zadanie nr 4- Modernizacja drogi powiatowej nr 1909D na odcinku dł. ok. 0,930 km w miejscowości Łozina: ulica Nowego
Osiedla – odcinek od skrzyżowania z drogą nr 1341D w kierunku miejscowości Tokary, gm. Długołęka
Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka. Etap I Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

13
14
15

16

Projekt
unijny
+

Projekt
krajowy

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

Tabela nr 17. Projekty z obszaru infrastruktury drogowej
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3) TECHNOLOGIE INFORMACYJNO –KOMUNIKACYJNE - 3 projekty, w tym 2 projekty
partnerskie; wartość ogółem dla Powiatu Wrocławskiego: ok. 6,9 mln zł, dofinansowanie: ok. 5,8 mln zł.
l.p.

Tytuł projektu

1

Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny
Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych–PEUG Powiatowy Zakład Katastralny
Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim

2
3

Projekt
unijny
+

Projekt
krajowy

+
+

Tabela nr 18. Projekty z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych

4) OPIEKA SPOŁECZNA – 10 projektów: wartość ogółem: ok. 7,2 mln zł, dofinansowanie: ok. 6,0 mln zł
l.p.

Tytuł projektu

1
2
3
4
5
6

Mieszkanie Chronione w Kątach Wrocławskich
Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego
W rodzinie jest MOC
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii covid -19
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19
Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu
Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu
Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego.
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

7
8
9
10

Projekt
unijny
+
+
+
+
+
+

Projekt
krajowy

+
+
+
+

Tabela nr 19. Projekty z obszaru opieki społecznej

5) OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 projekt; wartość ogółem: ok 60 tys. PLN, dofinansowanie: ok 29 tys. PLN.
l.p.

Tytuł projektu

1

Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim

Projekt
unijny

Projekt
krajowy
+

Tabela nr 20. Projekty z obszaru ochrony środowiska

6) ADMINISTRACJA – 1 projekt – Rozbudowa Starostwa Powiatowego we Wrocławiu;
wartość ogółem: ok. 27,5 mln zł, dofinansowanie: 3 mln zł
l.p.

Tytuł projektu

1

Rozbudowa Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

Projekt
unijny

Projekt
krajowy
+

Tabela nr 21. Projekty z obszaru administracji
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Technologie
informacyjnokomunikacyjne
3

Ochrona środowiska
Opieka społeczna
1
10

Administracja
1
Edukacja
19

Infrastruktura
drogowa
16
Edukacja

Infrastruktura drogowa

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Opieka społeczna

Ochrona środowiska

Administracja

Wykres nr 12. Liczba projektów ogółem realizowanych w latach 2016-2021 przez Powiat Wrocławski według obszarów tematycznych (stan na 31.12.2021
r.)

Opieka społeczna
7
Technologie
informacyjnokomunikacyjne
3

Edukacja
19
Infrastruktura
drogowa
1
Edukacja

Infrastruktura drogowa

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Opieka społeczna

Wykres nr 13. Liczba projektów dofinansowanych ze środków UE, realizowanych w latach 2016-2021 Przez Powiat Wrocławski według obszarów tematycznych (stan na 31.12.2021 r.)

Pozostałe inicjatywy i przedsięwzięcia współfinansowane ze środków
krajowych realizowane w roku 2021
Pozostałe drobne inicjatywy i przedsięwzięcia realizowane w roku 2021 współfinansowane ze
środków krajowych (np. dotacji celowych, itp.) osiągnęły wartość 743 458,01 zł, w tym:
a. Wydział Edukacji Kultury i Sportu: 679 378,01 zł - środki zewnętrzne krajowe na realizację zadań własnych Powiatu, mające formę dotacji, w tym dotacji celowych z programów rządowych:
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L.p.
1.

2.

3.

4.

L.p.

Nazwa zadania
„Posiłek w domu i w szkole” dotyczący wspierania w latach 20192023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania
posiłków – Moduł 3
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Wartość dotacji
36 106,40 zł

Uwagi
Wniosek złożony w dniu 22.04.2021 r.
Wartość zadania ogółem: 45 133,00 zł
Informacja o wynikach z dnia 23.06.2021 r.

218 400,00 zł

Porozumienie na lata 2018-2021 z dnia
11.06.2018 r.
Wartość zadania ogółem: 659 000,00 zł

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica
Laboratoria przyszłości

81 200,00 zł

Wnioski złożone w dniu 10.09.2021 r.
Wartość zadania ogółem: 101 500 zł

90 000,00 zł

Fundusz przeciwdziałania COVID-19
Wnioski złożone w dniu 13.10.2021 r.;
14.10.2021 r.; 27.10.2021 r.
Środki wpłynęły na konto PWr –60 000 zł
1.12.2021 r., 30 000 zł 07.12.2021 r.

Nazwa zadania
1.

2.
3.

Zajęcia wspomagające uczniów w
opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
Wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych
Dotacja celowa na wyposażenie
szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

425 706,40 zł
Środki z rezerwy subwencji oświatowej
27 300,00 zł

176 920,00 zł
49 451,61 zł

Uwagi
Wniosek złożony w dniu 30.06.2021 r.
Informacja o przekazaniu środków z dnia
16.09.2021 r.
Dodatkowe środki finansowe pozyskane przez
EKS
Dodatkowe środki finansowe pozyskane przez
Wydział EKS
Wnioski złożone w dniu 05.05.2021 r.;
12.07.2021 r.; 14.09.2021 r.
Wartość zadania ogółem: 49 451,61 zł
Informacja o wynikach z dnia 24.05.2021 r.;
04.08.2021 r., 26.11.2021 r.

253 671,61 zł
Tabela nr 22. Wykaz zadań, inicjatyw Wydziału EKS w roku 2021

b. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu: 64 080,00 zł- środki zewnętrzne
krajowe na realizację zadań własnych Powiatu, mające formę dotacji, w tym dotacji celowych z programów rządowych:
l.p.
1

Nazwa zadania
Zadanie zlecone w ramach Programu
Wieloletniego "Senior+" na lata 20212025 - Edycja 2021

Wartość dotacji PLN
64 080,00 zł

Uwagi
Oferta realizacji zadania złożona w dniu
24.03.2021 r.
Wartość zadania ogółem: 128 160,00 zł
Informacja o wynikach naboru ofert z dnia
04.05.2021 r.
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
10.08.2021 r.

Tabela nr 23. Wykaz zadań, inicjatyw PCPR we Wrocławiu w roku 2021
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Wykaz uchwał Rady Powiatu Wrocławskiego realizowanych oraz podjętych w 2021 r.
2016
Numer
i data sesji
X Sesja
09.03.2016

Numer uchwały

Treść uchwały

Komórka merytoryczna*

Status realizacji uchwały w 2021 r.

Uwagi

X/73/16

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrocławskim w
latach 2016- 2025

PCPR we Wrocławiu

W realizacji

Wprowadzono uchwałę
zmieniającą nr
XVII/178/20, XVII Sesja z
dn. 15.12.2020

Komórka merytoryczna*

Status realizacji Uchwały w 2020 r.

Uwagi

2017
Numer
i data sesji

Numer uchwały

XVI Sesja
XVI/119/17

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy na okres pięciu lat nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego

GN

Realizowana od dnia uchwalenia do sierpnia
2022 r. Do 31 sierpnia 2022 r. obowiązuje
umowa dzierżawy

XIX/145/17

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
EURO-PARK Wisłosan nieruchomości położonych
na terenie gminy Kobierzyce, stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego

GN

W realizacji

GN

Realizowana przez 2018, 2019, 2020 i 2021
rok;
dz. 84/2 w Krzyżowicach i 64/9 w Małuszowie w związku ze zmianą mpzp z E (energetyka) na AG (przemysł) zostały przeznaczone
do sprzedaży

GN

W realizacji

28.03.2017
XIX Sesja
14.11.2017

XX Sesja
28.12.2017

XX/167/17

XX Sesja
28.12.2017

Treść uchwały

XX/168/17

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/145/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2017r. w
sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami
Tarnobrzeskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej
EURO-PARK WISŁOSAN nieruchomości położonych na terenie gminy Kobierzyce stanowiących
własność Powiatu Wrocławskiego
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2018
Numer
i data sesji

XXI Sesja

Numer uchwały

XXI/183/18

27.03.2018

XXII Sesja
29.05.2018

XXIII Sesja
16.07.2018

XXII/191/18

XXIII/195/18

XXIII Sesja
16.07.2018

XXIII/196/18

XXIII Sesja
XXIII/200/18

Treść uchwały
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wrocławski oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy Karta Nauczyciela
w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu
Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia w różnych
sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie
uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/183/18 Rady
Powiatu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w
sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Wrocławski oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy
Karta Nauczyciela
w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia, szczegółowe warunki ich przyznawania oraz kryteria i
tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Wrocławski

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Powia-

Komórka merytoryczna*

Status realizacji Uchwały w 2021 r.

EKS

Obowiązująca

EKS

Obowiązująca

EKS

Obowiązująca

EKS

Obowiązująca

PCPR we Wrocławiu

Uwagi

W realizacji

16.07.2018
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tem Lubańskim w zakresie powierzenia zadania zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodku wsparcia

XXIV Sesja
10.09.2018

XXIV/206/18

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat
Wrocławski

DT
W realizacji

Zmiana uchwały polegała
na modyfikacji załącznika,
stanowiącego wykaz przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat
Wrocławski

2018 – POCZĄTEK KADENCJI
Numer
i data sesji
II Sesja

Numer uchwały

Treść uchwały

Komórka merytoryczna*

Status realizacji Uchwały w 2021 r.

II/16/18

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej

PCPR we Wrocławiu

W realizacji

11.12.2018

III Sesja
28.12.2018

III/24/18

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat
Wrocławski

DT
W realizacji

Uwagi

Zmiana uchwały polegała
na modyfikacji załącznika,
stanowiącego wykaz przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat
Wrocławski

2019
Numer
i data sesji
V Sesja
04.04.2019

V Sesja
04.04.2019

Numer uchwały

Treść uchwały

Komórka merytoryczna*

Status realizacji Uchwały w 2021 r.

Uwagi

V/37/19

w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta
i Gminy Kąty Wrocławskie zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych nr 2010D
i 2018D w zakresie pełnienia funkcji inwestora

DT

W realizacji

Przekazanie zarządzania odcinkami dróg do końca 2028 r.

V/39/19

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Długołęka
zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg
powiatowych nr 1341D (odcinek ul. Parkowa w
Długołęce / ul. Trzebnicka w Szczodrem) oraz nr
1453D (odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn

DT

W realizacji

Przekazanie zarządzania odcinkami dróg do końca 2028 r.
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a łącznikiem Długołęka) w zakresie pełnienia funkcji inwestora

V Sesja
04.04.2019

V Sesja
04.04.2019

VI Sesja
08.05.2019

VI Sesja
08.05.2019
VI Sesja
08.05.2019

VII Sesja
18.06.2019
VII Sesja
18.06.2019

VII Sesja
18.06.2019

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Kobierzyce zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych nr
1951D i 1960D w zakresie pełnienia funkcji inwestora

DT

V/44/19

w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych
Radnych Powiatu Wrocławskiego

ORP/BR

VI/52/19

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat
Wrocławski

DT

W realizacji

VI/53/19

w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu
Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych
uczniów szkół dla młodzieży

EKS

Obowiązująca

VI/54/19

zmieniająca Uchwałę Nr XVI/149/13 Rady Powiatu
Wrocławskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie
utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów

EKS

Obowiązująca

VII/70/19

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wrocławskiego od dnia
1 września 2019 roku

EKS

VII/71/19

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
prowadzonych przez Powiat Wrocławski

VII/72/19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Powiatem Lubańskim w zakresie powierzenia zadania zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej

V/40/19

W realizacji

PCPR we Wrocławiu

PCPR we Wrocławiu

Przekazanie zarządzania odcinkami dróg do końca 2024 r.

W realizacji
Zmiana uchwały polegała na
modyfikacji załącznika, stanowiącego wykaz przystanków
komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wrocławski
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2019 r. poz. 3256
z 15.05.2019

Obowiązująca

Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2019 r. poz. 4044
z 27.06.2019

W realizacji

Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2019 r. poz. 4045
z 27.06.2019

W realizacji
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VIII Sesja
10.09.2019

VIII Sesja
10.09.2019

IX Sesja
30.10.2019

IX Sesja
30.10.2019

IX Sesja

VIII/87/19

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/183/18 Rady
Powiatu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wrocławski oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy Karta Nauczyciela.

EKS

Obowiązująca

Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r.
poz. 5457 z 18.09.2019

VIII/88/19

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/196/18 Rady
Powiatu Wrocławskiego z dnia 16 lipca 2018 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia, szczegółowe warunki ich przyznawania oraz kryteria i
tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Wrocławski.

EKS

Obowiązująca

Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2019 r. poz. 5458
z 18.09.2019

IX/96/19

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Kobierzyce
zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi
powiatowej nr 1959D w miejscowości Magnice
w zakresie pełnienia funkcji inwestora

DT

W realizacji

Przekazanie zarządzania odcinkami dróg do końca 2024 r.

IX/97/19

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat
Wrocławski

DT

IX/103/19

w sprawie zasad ustalania i wypłaty diet dla Radnych Powiatu Wrocławskiego

ORP/BR

W realizacji

X/109/19

w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w powiecie wrocławskim

DT

W trakcie realizacji

W realizacji

Zmiana uchwały polegała na
modyfikacji załącznika, stanowiącego wykaz przystanków
komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wrocławski

30.10.2019
X Sesja
19.12.2019
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2020
Numer
i data sesji

Numer uchwały

XI Sesja
XI/119/20
05.03.2020

XI Sesja
XI/120/20
05.03.2020

XI Sesja
XI/121/20
05.03.2020

XI Sesja
XI/125/20
05.03.2020

XI Sesja
XI/126/20
05.03.2020

XI Sesja
XI/127/20
05.03.2020

Tytuł uchwały
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek
za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w powiecie wrocławskim

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat
Wrocławski
w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Długołęka
zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg
powiatowych nr 1911D (m. Kępa i Michałowice),
1917D (m. Wilczyce) i 1920D (m. Kątna) w zakresie
pełnienia funkcji inwestora
w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta i
Gminy Kąty Wrocławskie zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej – dawnej
drogi wojewódzkiej nr 370 (m. Mokronos Dolny
i Mokronos Górny) w zakresie pełnienia funkcji inwestora
w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Kobierzyce
zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi
powiatowej nr 1951D (Bielany Wrocławskie Ślęza) w zakresie pełnienia funkcji inwestora
w sprawie przekazania Burmistrzowi Siechnic zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych nr 1945D (m. Święta Katarzyna) i
1934D (m. Trestno) w zakresie pełnienia funkcji inwestora

Wydział merytoryczny

DT

DT

DT

DT

DT

DT

Status realizacji Uchwały w 2021 r.

Uwagi

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

Zmiana uchwały polegała
na modyfikacji załącznika, stanowiącego wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wrocławski

W trakcie realizacji

Przekazanie zarządzenia
odcinkami dróg do końca
2023 r.

W trakcie realizacji

Przekazanie zarządzania
odcinkami dróg do końca
2028 r.

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

Przekazanie zarządzania
odcinkami dróg do końca
2028 r.
Zadanie w m. Święta Katarzyna zrealizowane.
W przypadku Trestna
przekazanie zarządzania
odcinkiem drogi do końca
2022 r.
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XII Sesja
24.04.2020

XII/134/20

XIV Sesja
XIV/139/20
18.05.2020

XV Sesja
04.06.2020

XV Sesja
04.06.2020

XV/147/20

XV/148/20

XVI Sesja
22.09.2020

XVI/159/20

XVI Sesja
22.09.2020

XVI/160/20

XVII Sesja
15.12.2020

XVII Sesja
15.12.2020

XVII/168/20

XVII/169/20

zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży
zmieniająca uchwałę Nr XVI/151/13 Rady Powiatu
Wrocławskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie
powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego

EKS

ORP

Obowiązująca

Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2020 r.,
poz. 2878 z 28.04.2020 r

W trakcie realizacji
Zmiana uchwały polegała
na modyfikacji załącznika, stanowiącego wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wrocławski
Dz.Urz.Woj.Doln. z 2020
r. poz. 3797 z dn.
17.06.20 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat
Wrocławski

DT

W trakcie realizacji

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska

OŚ

W trakcie realizacji

DT

W trakcie realizacji

Przekazanie zarządzania
odcinkami dróg do końca
2023 r.

DT

W trakcie realizacji

Przekazanie zarządzania
odcinkami dróg do końca
2023 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wrocławskiego za 2020 r. i 2021 r.

FK

W trakcie realizacji

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wrocławskiemu i jego jednostkom podległym

FK

w sprawie przekazania Burmistrzowi Siechnic zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych nr 1939D (m. Żerniki Wrocławskie)
i nr 1938D (m. Żerniki Wrocławskie i Smardzów) w
zakresie pełnienia funkcji inwestora
w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Długołęka
zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg
powiatowych nr 1918D i 1920D (m. Kiełczów)
oraz drogi powiatowej - dawnej drogi wojewódzkiej nr 440 (m. Borowa) w zakresie pełnienia funkcji inwestora

Realizowana od 2021r.

Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020
r. poz. 7215 z 22.12.20 r.
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a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i
osób uprawnionych do udzielania tych ulg
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Powiatu Wrocławskiego na lata 2020-2024”
zmieniająca uchwałę Nr X/73/16 Rady Powiatu
Wrocławskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Wrocławskim w latach
2016-2025
przyjmująca Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Powiecie Wrocławskim na
lata 2021-2025
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wrocławskim
na lata 2021-2023
w sprawie zatwierdzenia programu pracy na lata
2020-2023 realizowanego w ramach współpracy
Powiatu Wrocławskiego z Departamentem Górnego Renu (Republika Francuska)

XVII Sesja
15.12.2020

XVII/177/20

XVII Sesja
15.12.2020

XVII/178/20

XVII Sesja
15.12.2020

XVII/179/20

XVII Sesja
15.12.2020

XVII/180/20

XVII Sesja
15.12.2020

XVII/184/20

XVII Sesja
15.12.2020

XVII/185/20

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrocławskiego na 2021 rok

BR

XVII Sesja
15.12.2020

XVII/186/20

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych
Rady Powiatu Wrocławskiego na 2021 rok

BR

XVII Sesja
15.12.2020

XVII/187/20

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu
Wrocławskiego na 2021

BR

ZZK

PCPR we Wrocławiu

PCPR we Wrocławiu

PCPR we Wrocławiu

ORP

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

2021
Numer
i data sesji
XVIII Sesja
05.03.2021

Numer uchwały

Tytuł uchwały

XVIII/188/21

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego

Wydział merytoryczny

Status realizacji Uchwały w 2020 r.

FK

Zrealizowana. Przekazanie informacji jednostkom o zmianach w limitach wydatków
planowanych oraz realizowanych przedsięwzięć objętych WPF.

Uwagi
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XVIII Sesja
05.03.2021

XVIII Sesja
05.03.2021
XVIII Sesja
05.03.2021

XVIII Sesja
05.03.2021

XVIII Sesja
05.03.2021

XVIII Sesja
05.03.2021

XVIII Sesja
05.03.2021

XVIII/189/21

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego
na rok 2021

FK

Zrealizowana. Zaewidencjonowanie zmian
w planie finansowym budżetu Powiatu wynikających z przedmiotowej uchwały oraz
przekazanie jednostkom podległym informacji o wprowadzonych zmianach w planie wydatków na 2021 rok.

XVIII/190/21

w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego na rzecz Gminy Kobierzyce

GN

Zrealizowana

XVIII/191/21

zmieniająca uchwałę Nr XVI/151/13 Rady Powiatu
Wrocławskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie
powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego

ORP

Zrealizowana

XVIII/192/21

w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta
i Gminy Kąty Wrocławskie zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 2020D (m.
Bogdaszowice) w zakresie pełnienia funkcji inwestora

DT

Zrealizowana

Ostatecznie zadanie
nie zostało jednak zrealizowane w terenie
w oparciu o tę uchwałę.
Obecnie planowane
jest do realizacji
w roku 2022 przez
Powiat.

XVIII/193/21

w sprawie przekazania Burmistrzowi Siechnic zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych nr 1935D (m. Iwiny) i 1941D (m.
Święta Katarzyna) w zakresie pełnienia funkcji inwestora

DT

W trakcie realizacji

Przekazanie zarządzania
odcinkami dróg do końca
2022 r.

XVIII/194/21

w sprawie przekazania Burmistrzowi Siechnic zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 1934D (m. Mokry Dwór) w zakresie
pełnienia funkcji inwestora

DT

W trakcie realizacji

Przekazanie zarządzania
odcinkami dróg do końca
2023 r.

XVIII/195/21

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu skargi Gminy
Czernica na uchwałę nr XVII/170/20 Rady Powiatu
Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w
sprawie pozbawienia drogi nr 1924D kategorii
drogi powiatowej.

Zrealizowana

Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu
sprawy oddalił skargę
w całości

DT
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XVIII Sesja
05.03.2021

XVIII Sesja
05.03.2021

XVIII Sesja
05.03.2021

XVIII Sesja
05.03.2021
XVIII Sesja
05.03.2021
XIX Sesja
22.04.2021

XIX Sesja
22.04.2021

XIX Sesja
22.04.2021

XVIII/196/21

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu skargi Gminy
Kąty Wrocławskie na uchwałę nr XVII/172/20
Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia
2020 roku w sprawie pozbawienia drogi relacji
Smolec - Mokronos Dolny kategorii drogi powiatowej (odcinek dawnej drogi wojewódzkiej nr 370)

DT

Zrealizowana

Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu
sprawy oddalił skargę
w całości

XVIII/197/21

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i
niepublicznych podmiotów oświatowych oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania

EKS

Obowiązująca

Dz. U. Woj. Doln. z 2021
r. poz. 1344 z dn.
17.03.21 r.

XVIII/198/21

określająca zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego
na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2021

PCPR we Wrocławiu

Zrealizowana

XVIII/199/21

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Kątach
Wrocławskich

Sekretarz Powiatu

Zrealizowana

XVIII/200/21

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na
uwzględnienie

Biuro Rady

Zrealizowana

XIX/201/21

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego

FK

Zrealizowana. Przekazanie informacji jednostkom o zmianach w limitach wydatków
planowanych oraz realizowanych przedsięwzięć objętych WPF.

XIX/202/21

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego
na rok 2021

FK

Zrealizowana. Zaewidencjonowanie zmian
w planie finansowym budżetu Powiatu wynikających z przedmiotowej uchwały oraz
przekazanie jednostkom podległym informacji o wprowadzonych zmianach w planie wydatków na 2021 rok.

XIX/203/21

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Wrocław

ZZK

Zrealizowana
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XIX Sesja
22.04.2021

XIX Sesja
22.04.2021

XIX Sesja
22.04.2021

XIX Sesja
22.04.2021

XIX Sesja
22.04.2021
XIX Sesja
22.04.2021
XIX Sesja
22.04.2021
XX Sesja
11.06.2021

XIX/204/21

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Długołęka
zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi
powiatowej nr 1916D (m. Mirków) w zakresie pełnienia funkcji inwestora

DT

W trakcie realizacji

XIX/205/21

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Żórawina
zadania zarządzania odcinkami publicznej drogi
powiatowej nr 1954D (m. Węgry i Bogunów) w zakresie pełnienia funkcji inwestora

DT

Zrealizowana

XIX/206/21

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Kobierzyce
zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi
powiatowej w miejscowości Bielany Wrocławskie
w zakresie pełnienia funkcji inwestora

DT

W trakcie realizacji

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat
Wrocławski
XIX/207/21

Przekazanie zarządzania
odcinkami dróg do końca
2022 r.

Przekazanie zarządzania
odcinkami dróg do końca
2024 r.
Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021
r. poz. 2233 z dn.
07.05.21 r.

DT

W trakcie realizacji

Zmiana uchwały polegała
na modyfikacji załącznika, stanowiącego wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wrocławski

XIX/208/21

w sprawie zasad udzielenia dotacji na inwestycje
z zakresu ochrony środowiska dotyczące obiektów
małej retencji

OŚ

W trakcie realizacji

Dz.Urz.Woj.Doln. z 2021
r. poz. 2122 z dn.
29.04.21 r.

XIX/209/21

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wrocławskiego
nr XV/148/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie
zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje
z zakresu ochrony środowiska

OŚ

W trakcie realizacji

Dz.Urz.Woj.Doln z 2021 r.
poz. 2123 z dn. 29.04.21
r.

XIX/210/21

zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży

EKS

Obowiązująca

Dz.Urz.Woj.Doln. z 2021
r. poz. 2124 z dn.
29.04.21 r.

XX/211/21

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wrocławskiego wotum zaufania

Biuro Rady

Zrealizowana
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XX Sesja
11.06.2021
XX Sesja
11.06.2021
XX Sesja

XX/212/21

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za 2020 rok

Biuro Rady

Zrealizowana

XX/213/21

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrocławskiego za 2020 rok

Biuro Rady

Zrealizowana

XX/214/21

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego

FK

11.06.2021

XX Sesja
11.06.2021

XX Sesja
11.06.2021
XX Sesja
11.06.2021
XX Sesja
11.06.2021
XXI Sesja
29.09.2021

XXI Sesja
29.09.2021

FK

Zrealizowana. Przekazanie informacji jednostkom o zmianach w limitach wydatków
planowanych oraz realizowanych przedsięwzięć objętych WPF.
Zrealizowana. Zaewidencjonowanie zmian
w planie finansowym budżetu Powiatu wynikających z przedmiotowej uchwały oraz
przekazanie jednostkom podległym informacji o wprowadzonych zmianach w planie wydatków na 2021 rok.

XX/215/21

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego
na rok 2021

XX/216/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego

GN

W trakcie realizacji

XX/217/21

w sprawie „Powiatowego Programu Wspierania
Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce”

EKS

Obowiązująca

XX/218/21

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wrocławskiego
w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów

EKS

Obowiązująca

FK

Zrealizowana. Przekazanie informacji jednostkom o zmianach w limitach wydatków
planowanych oraz realizowanych przedsięwzięć objętych WPF.

XXI/219/21

XXI/220/21

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego
na rok 2021

FK

Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021
r. poz. 2997 z dn.
21.06.21 r.

Zrealizowana. Zaewidencjonowanie zmian
w planie finansowym budżetu Powiatu wynikających z przedmiotowej uchwały oraz
przekazanie jednostkom podległym informacji o wprowadzonych zmianach w planie wydatków na 2021 rok.
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XXI Sesja
29.09.2021
XXI Sesja
29.09.2021

XXI Sesja
29.09.2021

XXI Sesja
29.09.2021

XXI Sesja
29.09.2021
XXI Sesja
29.09.2021
XXI Sesja
29.09.2021
XXI Sesja
29.09.2021

XXI Sesja
29.09.2021

XXI/221/21

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego

GN

W trakcie realizacji

XXI/222/21

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.
z siedzibą w Krakowie

GN

W trakcie realizacji

XXI/223/21

w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta
i Gminy Sobótka zadania zarządzania odcinkami
publicznych
dróg
powiatowych
w miejscowości Sobótka w zakresie pełnienia funkcji inwestora

DT

W trakcie realizacji

Przekazanie zarządzania
odcinkami dróg do końca
2027 r.

XXI/224/21

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Kobierzyce
zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi
powiatowej relacji Domasław – Księginice w zakresie pełnienia funkcji inwestora

DT

w trakcie realizacji

Przekazanie zarządzania
odcinkami dróg do końca
2022 r.

XXI/225/21

w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

EKS

Obowiązująca

XXI/226/21

zmieniająca uchwałę w sprawie „Powiatowego
Programu Wspierania Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce”

EKS

Obowiązująca

XXI/227/21

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2021 -2026

PCPR we Wrocławiu

W trakcie realizacji

XXI/228/21

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021 – 2026

PCPR we Wrocławiu

W trakcie realizacji

XXI/229/21

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania
Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata
2021 – 2026

PCPR we Wrocławiu

W trakcie realizacji

Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021
r. poz. 4477 z dn.
04.10.21 r.
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XXI Sesja
29.09.2021

XXI Sesja
29.09.2021

XXI Sesja
29.09.2021
XXII Sesja
20.12.2021

XXII Sesja
20.12.2021

XXII Sesja
20.12.2021

XXII Sesja
20.12.2021

XXII Sesja
20.12.2021

XXI/230/21

w sprawie zmiany statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich

PŚDS w Kątach Wrocławskich

Zrealizowana

XXI/231/21

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród
Zarządu Powiatu Wrocławskiego dla zawodników
i trenerów za osiągnięcia w międzynarodowym lub
krajowym
współzawodnictwie
sportowym
oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej dla Powiatu Wrocławskiego

WPS

Zrealizowana

XXI/232/21

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu
Wrocławskiego

Biuro Rady

Zrealizowana

ORP

W trakcie realizacji

FK

Zrealizowana. Przekazanie informacji jednostkom o zmianach w limitach wydatków
planowanych oraz realizowanych przedsięwzięć objętych WPF.

FK

Zrealizowana. Zaewidencjonowanie zmian
w planie finansowym budżetu Powiatu wynikających z przedmiotowej uchwały oraz
przekazanie jednostkom podległym informacji o wprowadzonych zmianach w planie wydatków na 2021 rok.

FK

W realizacji. Ewidencja planu finansowego
wydatków niewygasających roku budżetowego 2021 na podstawie przekazanej informacji, przekazanie kwoty wydatków na wydzielony rachunek bankowy w celu realizacji
przedmiotowej uchwały.

FK

W realizacji. Przekazanie informacji jednostkom o zmianach w limitach wydatków
planowanych oraz realizowanych przedsięwzięć objętych WPF.

XXII/233/21

XXII/234/21

XXII/235/21

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu
Wrocławskiego 2030”

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego (na lata 2021-2026)

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego
na rok 2021

XXII/236/21

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2021

XXII/237/21

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego (na lata 2022–
2026)

Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021
r. poz. 4478 z dn.
04.10.21 r.

57 | S t r o n a

RAPORT O STANIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA ROK 2021

XXII Sesja
20.12.2021

XXII/238/21

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022

FK

W realizacji. Przekazanie podległym jednostkom informacji o wysokości kwot planowanych dochodów i wydatków na rok budżetowy 2022 w celu realizacji zaplanowanych zadań.

XXII Sesja
20.12.2021

XXII/239/21

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Wrocławskiego

GN

W trakcie realizacji

XXII/240/21

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Długołęka
zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg
powiatowych nr 1920D, 1918D, 1919D, 1453D,
1341D i 1922D w zakresie pełnienia funkcji inwestora

DT

W trakcie realizacji

Przekazanie zarządzania
odcinkami dróg do końca
2023 r.

XXII/241/21

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Długołęka zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych nr 1911D (m.
Kępa i Michałowice), 1917D (m. Wilczyce) i 1920D
(m. Kątna) w zakresie pełnienia funkcji inwestora

DT

W trakcie realizacji

Przedłużenie terminu zarządzania odcinkami
dróg do końca 2023 r.

XXII/242/21

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Długołęka zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych nr 1918D i
1920D (m. Kiełczów) oraz drogi powiatowej - dawnej drogi wojewódzkiej nr 440 (m. Borowa) w zakresie pełnienia funkcji inwestora

DT

W trakcie realizacji

Przedłużenie terminu zarządzania odcinkami
dróg do końca 2023 r.

XXII/243/21

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Kobierzyce
zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi
powiatowej nr 1950D na odcinku Małuszów - Krzyżowice w zakresie pełnienia funkcji inwestora

DT

W trakcie realizacji

Przekazanie zarządzania
odcinkiem drogi do końca
2024 r.

XXII/244/21

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Kobierzyce
zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi
powiatowej nr 1977D na odcinku Żurawice - Pustków Żurawski - Solna w zakresie pełnienia funkcji
inwestora

DT

W trakcie realizacji

Przekazanie zarządzania
odcinkiem drogi do końca
2024 r.

XXII Sesja
20.12.2021

XXII Sesja
20.12.2021

XXII Sesja
20.12.2021

XXII Sesja
20.12.2021

XXII Sesja
20.12.2021

Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022
r. poz. 461 z dn.
28.01.22r.
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XXII Sesja
20.12.2021

XXII Sesja
20.12.2021

XXII Sesja
20.12.2021

XXII Sesja
20.12.2021

XXII Sesja
20.12.2021

XXII Sesja
20.12.2021

XXII Sesja
20.12.2021

XXII/245/21

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Kobierzyce zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 1959D w
miejscowości Magnice w zakresie pełnienia funkcji
inwestora

XXII/246/21

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Burmistrzowi Siechnic zadania zarządzania odcinkami
publicznych dróg powiatowych nr 1945D (m.
Święta Katarzyna) i 1934D (m. Trestno) w zakresie
pełnienia funkcji inwestora

w trakcie realizacji

Przedłużenie terminu zarządzania odcinkiem
drogi do końca 2024 r.

DT

w trakcie realizacji

Przedłużenie terminu zarządzania odcinkiem
drogi 1934D do końca
2022 r.

XXII/247/21

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Burmistrzowi Siechnic zadania zarządzania odcinkami
publicznych dróg powiatowych nr 1939D (m. Żerniki Wrocławskie) i nr 1938D (m. Żerniki Wrocławskie i Smardzów) w zakresie pełnienia funkcji inwestora

DT

w trakcie realizacji

Przedłużenie terminu zarządzania odcinkami
dróg do końca 2023 r.

XXII/248/21

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Burmistrzowi Siechnic zadania zarządzania odcinkami
publicznych dróg powiatowych nr 1935D (m.
Iwiny) i 1941D (m. Święta Katarzyna) w zakresie
pełnienia funkcji inwestora

DT

w trakcie realizacji

Przedłużenie terminu zarządzania odcinkami
dróg do końca 2022 r.

XXII/249/21

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Burmistrzowi Siechnic zadania zarządzania odcinkiem
publicznej drogi powiatowej nr 1934D (m. Mokry
Dwór) w zakresie pełnienia funkcji inwestora

DT

w trakcie realizacji

Przedłużenie terminu zarządzania odcinkiem
drogi do końca 2023 r.

XXII/250/21

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Żórawina
zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi
powiatowej nr 1972D na odcinku Żórawina - Wojkowice w zakresie pełnienia funkcji inwestora

DT

w trakcie realizacji

Przekazanie zarządzania
odcinkiem drogi do końca
2028 r.

XXII/251/21

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat
Wrocławski

DT

Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2021 r. poz. 6256
z dn. 28.12.21 r.
DT

w trakcie realizacji

Zmiana uchwały polegała
na modyfikacji załącznika, stanowiącego wykaz przystanków komu-
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nikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wrocławski

XXII Sesja
20.12.2021

XXII Sesja
20.12.2021

XXII Sesja
20.12.2021

XXII Sesja
20.12.2021

XXII Sesja
20.12.2021

XXII Sesja
20.12.2021

XXII/252/21

w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok
2022 za usunięcie i przechowywanie pojazdu
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

KM

w trakcie realizacji

XXII/253/21

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wrocławskiego
nr XIX/208/21 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska dotyczące obiektów małej retencji

OŚ

w trakcie realizacji

XXII/254/21

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wrocławskiego
nr XV/148/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie
zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z
zakresu ochrony środowiska

OŚ

w trakcie realizacji

Dz.Urz.Woj.Doln. z 2021
r. poz. 6257 z dn.
28.12.21 r.
Dz.Urz.Woj.Doln. z 2021
r. poz. 6258 z dn.
28.12.21 r.

XXII/255/21

w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego
i włączenia go do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1
w Krzyżowicach

EKS

Obowiązująca

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośl.
Nr NN.4131.192.2.2021.MF z
dn. 03.01.2022 r. (dotyczy fragmentu w § 5)

XXII/256/21

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wrocławskiego
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wrocławskiego od dnia
1 września 2019 roku

EKS

Obowiązująca

Dz.Urz.Woj.Doln. z 2021
r. poz. 6259 z dn.
28.12.21 r.

XXII/257/21

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

Dz.Urz.Woj.Doln. z 2021
r. poz. 6260 z dn.
28.12.21 r.
EKS

Obowiązująca

Rozstrzygnięcie Nadzorcze RIO z dn. 17.01.2022
r. unieważnienie § 9 ust.
4 uchwały
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XXII Sesja
20.12.2021

XXII/258/21

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/198/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 5 marca 2021 r. określającą zadania i wysokość środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej
i społecznej w roku 2021

XXII Sesja
20.12.2021

XXII/259/21

ustalająca rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu wrocławskiego

PCPR we Wrocławiu

Zrealizowana

XXII Sesja
20.12.2021

XXII/260/21

w sprawie przyjęcia Programu działań Powiatu
Wrocławskiego w zakresie promocji i ochrony
zdrowia na lata 2021- 2025

WPS

W trakcie realizacji

XXII Sesja
20.12.2021

XXII/261/21

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu
Wrocławskiego na 2022 rok

Biuro Rady

W trakcie realizacji

XXII Sesja
20.12.2021

XXII/262/21

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrocławskiego na 2022 rok

Biuro Rady

W trakcie realizacji

Biuro Rady

W trakcie realizacji

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych
Rady Powiatu Wrocławskiego na 2022 rok

PCPR we Wrocławiu

Zrealizowana

XXII Sesja
20.12.2021

XXII/263/21

XXII Sesja
20.12.2021

XXII/264/21

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Wrocławskiego

ORP

W trakcie realizacji

XXII Sesja
20.12.2021

XXII/265/21

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania
i wypłaty diet dla Radnych Powiatu Wrocławskiego

Biuro Rady

W trakcie realizacji

Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2021 r. poz. 6193 z dn.
23.12.21 r.

Tabela nr 24. Wykaz uchwał Rady Powiatu Wrocławskiego realizowanych oraz podjętych w 2021 r.

*użyte skróty oznaczają:
BR – Biuro Rady
DT – Wydział Dróg i Transportu
EKS – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
FK- Wydział Finansowo-Księgowy

FR – Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju
GN – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
KM – Wydział Komunikacji
ORP – Wydział Organizacyjno-Prawny

OŚ – Wydział Ochrony Środowiska
ZZK – Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego
PCPR we Wrocławiu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
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Rozdział 3. INFORMACJE O STANIE FINANSÓW POWIATU
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w roku 2021

Tabela nr 25. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w roku 2021 r. Źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego

74813600

DOCHODY WŁASNE

112252233

DOCHODY POZOSTAŁE

Wykres nr 14. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w roku 2021; źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego

UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH 2019-2021

Tabela nr 26. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2019-2021; źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego

250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0

2019

2020

2021

DOCHODY WŁASNE

88 001 827

141 401 490

112 252 233

DOCHODY OGÓŁEM

158 407 449

211 913 667

187 065 833

Wykres nr 15. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2019-2021; źródło: Opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego
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UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W 2021 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE

50.228.221

WYDATKI OGÓŁEM

183.557.810

UDZIAŁ

27 %

Tabela nr 27. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w roku 2021; źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego

50228221
133329589

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI POZOSTAŁE

Wykres nr 16. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w roku 2021; źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego

UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W LATACH 2019-2021
2019

2020

2021

WYDATKI MAJĄTKOWE

32.809.272

30.906.296

50.228.221

WYDATKI OGÓŁEM

139.315.546

148.677.414

183.557.810

UDZIAŁ

24 %

21 %

27 %

Tabela nr 28. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2019-2021; źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego

200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0

2019

2020

2021

WYDATKI MAJĄTKOWE

32 809 272

30 906 296

50 228 221

WYDATKI OGÓŁEM

139 315 546

148 677 414

183 557 810

Wykres nr 17. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2019-20201; źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego
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Wskaźniki zadłużenia
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM W LATACH 2019-2021
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM

2019

2020

2021

39 172 338

33 517 870

25 563 403

Wykres nr 18. Zadłużenie ogółem w latach 2019-2021; źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego

MARŻA OPERACYJNA W LATACH 2019-2021

NADWYŻKA
CYJNA

OPERA-

DOCHODY BIEŻĄCE
MARŻA OPERACYJNA

2019

2020

2021

30.558.854

23.830.692

41.330.204

137.065.128

141.601.810

174.659.794

22 %

17 %

24 %

Tabela nr 29. Marża operacyjna w latach 2019-2021; źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego

Wykonanie budżetu Powiatu Wrocławskiego
WYKONANIE DOCHODÓW (W TYM DYNAMIKA PIT) W 2021 r.
DOCHODY OGÓŁEM

187.065.833

W TYM DOCHODY Z PIT

86.133.087

Tabela nr 30 .Wykonanie dochodów (w tym dynamika PIT) w roku 2021; źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego

WYKONANIE DOCHODÓW (W TYM DYNAMIKA PIT) W LATACH 2019-2021
2019

2020

2021

DOCHODY OGÓŁEM

158.407.449

211.913.667

187.065.833

W TYM DOCHODY Z
PIT

69.871.997

71.320.786

86.133.087

Tabela nr 31. Wykonanie dochodów (w tym dynamika PIT) latach 2019-2021; źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego
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2019

2020

2021

DOCHODY Z PIT

69 871 997

71 320 786

86 133 087

DOCHODY OGÓŁEM

158 407 449

211 913 667

187 065 833

Wykres nr 19. Dochody z PIT oraz ogółem w latach 2019-2021; źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego

WYKONANIE WYDATKÓW W LATACH 2019-2021

WYDATKI OGÓŁEM

2019

2020

2021

139.315.546

148.677.414

183.557.810

Tabela nr 32. Wykonanie wydatków w latach 2019-2021; źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego
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WYDATKI OGÓŁEM

2019

2020

2021

139 315 546

148 677 414

183 557 810

Wykres nr 20. Wydatki ogółem w latach 2019-2021; źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego

WYNIK OPERACYJNY (NADWYŻKA/DEFICYT) W LATACH 2019-2021

2019

2020

2021

DOCHODY BIEŻĄCE

137.065.128

141.601.810

174.659.794

WYDATKI BIEŻĄCE

106.506.274

117.771.118

133.329.589

WYNIK OPERACYJNY

30.558.854

23.830.692

41.330.204

Tabela nr 33. Wynik operacyjny (nadwyżka/deficyt) w latach 2019-2021; źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego
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2019

2020

2021

DOCHODY BIEŻĄCE

137 065 128

141 601 810

174 659 794

WYDATKI BIEŻĄCE

106 506 274

117 771 118

133 329 589

WYNIK OPERACYJNY

30 558 854

23 830 692

41 330 204

Wykres nr 21. Wynik operacyjny w latach 2019-2021; źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego

DOTACJE NA PROJEKTY UNIJNE POZYSKANE SPOZA BUDŻETU POWIATU
W LATACH 2019-2021

DOTACJE

2019

2020

2021

20.988.925

5.603.315

1.725.786

Tabela nr 34. Dotacje na projekty unijne pozyskane spoza budżetu powiatu w latach 2019-2021; źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego
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20 988 925

5 603 315

1 725 786

Wykres nr 22. Dotacje na projekty unijne pozyskane spoza budżetu powiatu w latach 2019-2021; źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego

POZOSTAŁE DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE SPOZA BUDŻETU POWIATU W 2019-2021
PRZEZNACZONE NA WYDATKI MAJĄTKOWE
2019

2020

2021

2.589.086

14.336.072

6.996.380

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

1.546.175

2.974.732

2.392.428

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

0

10.579.265

0

Rezerwa subwencji ogólnej na inwestycje drogowe

0

0

3.112.532

DOTACJE I ŚRODKI
w tym:

Tabela nr 35. Pozostałe dotacje i środki pozyskane spoza budżetu powiatu w latach 2019-2021, przeznaczone na wydatki majątkowe; źródło: opracowanie
własne Wydziału Finansowo-Księgowego
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Wykres nr 23. Pozostałe dotacje i środki pozyskane spoza budżetu powiatu w latach 2019-2021, przeznaczone na wydatki majątkowe; źródło: opracowanie
własne Wydziału Finansowo-Księgowego

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU W LATACH 2019-2021

DOCHODY Z MAJĄTKU

2019

2020

2021

473.619

50.964.501

1.620.392

Tabela nr 36. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2019-2021; źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego
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473 619

50 964 501

1 620 392

Wykres nr 24. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2019-2021; źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego

Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych
WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W STOSUNKU DO PLANU W LATACH 2019-2021
2019

2020

2021

PLAN WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH

39.327.320

39.624.839

60.897.818

WYDATKI MAJĄTKOWE

32.809.272

30.906.296

50.228.221

WYNIK

83 %

78 %

82 %

Tabela nr 37. Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu w latach 2019-2021; źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego
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2020
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PLAN WYDATKÓW

39 327 320

39 624 839

60 897 818

WYDATKI MAJĄTKOWE

32 809 272

30 906 296

50 228 221

Wykres nr 25. Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu w latach 2019-2021; źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego

Kwoty przeznaczone na najważniejsze inwestycje w 2021 r.

Tabela nr 38. Kwoty przeznaczone na najważniejsze inwestycje w roku 2021 (w zł); źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego

Wieloletnia Prognoza Finansowa
HARMONOGRAM SPŁAT I OBSŁUGI ZADŁUŻENIA
LATA

KREDYTY

OBLIGACJE

ŁĄCZNIE

OBSŁUGA ZADŁUŻENIA

2022

2.154.467

5.000.000

7.154.467

926.000

2023

2.154.468

5.600.000

7.754.468

658.000

2024

2.154.468

4.000.000

6.154.468

366.000

2025

500.000

3.500.000

4.000.000

124.000

2026

500.000

500.000

14.800

Tabela nr 39. Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia; źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego
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PROGNOZA NADWYŻKI OPERACYJNEJ NA NAJBLIŻSZE LATA (BRUTTO I NETTO)
LATA

BRUTTO

NETTO

2022

13.667.435

5.586.968

2023

13.462.032

5.049.564

2024

13.340.000

6.819.532

2025

13.840.000

9.716.000

2026

14.340.000

13.825.200

Tabela nr 40. Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata (brutto i netto); źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego

PROGNOZA LIMITU ZADŁUŻENIA NA NAJBLIŻSZE LATA (art. 243 uofp*)
LATA

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty
spłaty zobowiązań do dochodów

Dopuszczalny
wskaźnik spłaty
zobowiązań obliczony w oparciu
o plan III kwartału roku poprzedzającego
(średnia arytmetyczna z 3 lat)

Dopuszczalny
wskaźnik spłaty
zobowiązań obliczony w oparciu o
wykonanie roku
poprzedzającego
(średnia arytmetyczna z 3 lat)

Informacja o
spełnieniu
wskaźnika
spłaty zobowiązań

2022

6,06 %

23,12 %

35,88 %

TAK

2023

6,18 %

28,35 %

41,10 %

TAK

2024

4,68 %

26,23 %

26,23 %

TAK

2025

2,88 %

24,28 %

24,28 %

TAK

2026

0,35 %

13,20 %

14,40 %

TAK

Tabela nr 41. Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata (art. 243 uofp); źródło: opracowanie własne Wydziału Finansowo-Księgowego
*Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).
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Rozdział 4. INFORMACJE O STANIE INWESTYCJI
ROZPOCZĘTYCH/ZREALIZOWANYCH
LP

1

Nazwa zadania inwestycyjnego

Opracowanie
dokumentacji
projektowej
w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1939D na odcinku od
ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica
m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej
z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice
(długość odcinka – 2,000 km)
Opracowanie
dokumentacji
projektowej
w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1956D do działki
gminnej nr 146/1dr w m. Wilczków,
gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
(długość odcinka – 0,980 km)

Okres realizacji

03.2019 – 07.2022

Wartość ogólna zadania dla Powiatu

369.358,00

Wartość dofinansowania
zewnętrznego dla Powiatu/
źródło

Kwota wydatkowana w 2021 r.

Podmiot koordynujący/współpracujący
ze strony Powiatu (wydział/jednostka organizacyjna)

brak

0,00
(362.358,00 wydatek
niewygasający roku
2020;
7.000,00 wydatek
2022)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

12.2019 – 08.2022

138.990,00

brak

4.920,00
(130.380,00 wydatek
niewygasający roku
2020;
3.690,00
wydatek 2022)

3

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Doświetlenie przejść dla pieszych
w ciągu wybranych dróg powiatowych na terenie
Powiatu Wrocławskiego wraz ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego

12.2020 - 02.2022

39.700,00

brak

37.700,00
(2.000,00 wydatek
niewygasający)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

4

Opracowanie
dokumentacji
projektowej
w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1909D na odcinku
od m. Siedlec do m. Łozina, gm. Długołęka, wraz
ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
(długość odcinka – 3,000 km)

02.2019 - 04.2022

375.396,00

brak

0,00
(375.396,00 wydatek
budżetu 2022)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

5

Opracowanie
dokumentacji
projektowej
w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na
odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską
w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ul.
Wrocławską w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
(długość odcinka – 1,000 km)

11.2019 – 04.2022

249.764,00

brak

0,00
(249.764,00 wydatek
2022)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

6

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn.:
Przebudowa
skrzyżowania
na
pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego

12.2019 – 04.2022

292.125,00

brak

0,00
(267.525,00 wydatek
niewygasający;
24.600,00
wydatek 2022)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

7

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej
nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała,
gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(długość odcinka – 2,650 km)

12.2019 – 05.2022

289.909,77

brak

0,00
(285.360,00 wydatek
niewygasający;
4.549,77
wydatek 2022)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

8

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D
w
zakresie
budowy
chodnika
w miejscowości Gajków gm. Czernica wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego
(długość odcinka – 0,910 km)

11.2019 – 05.2022

47.601,00

brak

46.248,00
(1.353,00 wydatek
niewygasający)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

2

9

10

11

Opracowanie
dokumentacji
projektowej
w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od skrzyżowania z ul. Chabrową w m. Wysoka gm. Kobierzyce do skrzyżowania z A-4 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
(długość odcinka – 2,100 km)
Opracowanie
dokumentacji
projektowej
w procedurze ZRID dla zadania pn.: Przebudowa
drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A4 do obiektu mostowego
w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233
w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice,
gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
(długość odcinka – 1,708 km)
Opracowanie
dokumentacji
projektowej
w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1954D na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową w m. Żórawina gm. Żórawina do skrzyżowania z ulicą Kurpiów we Wrocławiu
i
drogi
powiatowej
nr
1939D
w obrębie miejscowości Radomierzyce, gm. Siechnice, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
(długość odcinka – 7,450 km)

01.2020 - 03.2022

222.630,00

brak

0,00
(210.330,00 wydatek
niewygasający;
12.300,00 wydatek
2022)

11.2019 – 04.2022

259.776,00

brak

251.166,00
(8.610,00 wydatek
z budżetu 2022)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

11.2019 – 04.2022

629.760,00

brak

597 780,00
(31.980,00
wydatek 2022)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)
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12

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D
w
zakresie
budowy
chodnika
z odwodnieniem na odcinku od działki nr 294/2
do skrzyżowania z działką gminną nr 376,
ul. Wojnowicką w miejscowości Jeszkowice wraz
ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
(długość odcinka – 0,460 km)

06.2020 - 12.2022

72.385,50

brak

69.618,00
(2.767,50 wydatek
2022)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

13

Opracowanie
dokumentacji
projektowej
w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1922D – ulicy Stawowej
w miejscowości Dobrzykowice wraz z rozbudową
odcinków dróg 1535D i 1923D, gmina Czernica
(długość odcinka – 1,380 km)

08.2020 - 05.2022

194.955,00

brak

0,00
(194.955,00 wydatkowanie
w roku 2022)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

14

Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej w
miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice do
DW nr 395 w m. Turów gm. Żórawina
(długość odcinka – 2,900 km)

05.2021 – 10.2022

308.730,00

brak

0,00
(308.730,00 wydatek
niewygasający)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

15

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D
w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul.
Krótką w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm.
Czernica.
(długość odcinka – 0,210 km)

04.2021 – 04.2022

44.895,00

brak

0,00
(44.895,00 wydatek
2022)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

16

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej regulację gospodarki wodno-ściekowej kanalizacji deszczowej w ciągu pasa drogi powiatowej ul. Chłopskiej w rejonie działki nr 194/2 AM – 1,
obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie, wraz ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego

03.2021 – 03.2022

22.140,00

brak

19.680,00
(2.460,00 wydatek
2022)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

17

Opracowanie koncepcji dla zadania pn. „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1453D w
miejscowości Domaszczyn, gm. Długołęka”

04.2021 – 04.2022

38.000,00

brak

38.000,00

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

18

Pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją
projektową pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr
1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław
(długość odcinka – 1,370 km)

9.2021 – 05.2022

7.897,00

brak

0,00
(wydatkowanie
w roku 2022)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

19

Opracowanie
dokumentacji
projektowej
w procedurze ZRID dla zadania pn.: Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej
1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm.
Czernica, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

06.2019 – 04.2022

158.055,00

brak

0,00
(155.595,00 wydatek
niewygasający 2020;
2.460,00 wydatek
niewygasający)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

20

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
w zakresie wykonania urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego wraz z wprowadzeniem oznakowania poziomego i pionowego w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego

09.2021 - 12.2021

91.934,63

brak

91.934,63

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

21

Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych na
terenie powiatu wrocławskiego polegająca na
montażu i wymianie stalowych barier drogowych
na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 2 zadania

10.2021 - 11.2021

257.435,00

brak

257.435,00

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

22

Montaż wraz z dostawą i uruchomieniem wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego

12.2021

109.371,60

brak

109.371,60

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

23

Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie
oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr
1453D, ul. Milicka, Łozina, gm. Długołęka

11.2021 – 02.2022

51.660,00

brak

24

Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie
oświetlenia ulicznego
na drodze powiatowej
nr 1953D, al. Lipowa, Rzeplin, gm. Żórawina

11.2021 – 02.2022

47.618,22

brak

47.618,22

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

25

Przebudowa przejść dla pieszych w zakresie
oświetlenia ulicznego na terenie Powiatu Wrocławskiego w 7 lokalizacjach

11.2021 – 02.2022

293.359,92

brak

293.359,92

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

26

Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od m. Biskupice Podgórne do wiaduktu nad
autostradą A4
(długość odcinka – 0,880 km)

07.2021 – 10.2021

614.508,00

brak

614.508,00

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

51.660,00

Wydział Dróg
i Transportu (SP)
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27

Modernizacja drogi powiatowej nr 1926D – ul.
Przedszkolnej na odcinku od skrzyżowania z ul.
Główną do skrzyżowania z ul. Spacerową w m. Gajków, gmina Czernica
(długość odcinka – 0,550 km)

06.2021 – 08.2021

196.569,99

Brak

196.569,99

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

28

Modernizacja drogi powiatowej nr 1918D – ul.
Bursztynowej na odcinku od skrzyżowania z drogą
gminną – ul. Diamentową do wysokości granicy
działek nr 202/11 i nr 202/9 w m. Kamień, gmina
Długołęka
(długość odcinka – 0,720 km)

07.2021 – 09.2021

403.225,17

brak

403.225,17

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

29

Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku od miejscowości Tomice do miejscowości
Piotrówek , gm. Jordanów Śląski
(długość odcinka – 1,500 km)

07.2021 – 09.2021

203.749,88

brak

203.749,88

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

30

Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku od miejscowości Tomice do miejscowości
Piotrówek , gm. Jordanów Śląski – roboty podobne
(długość odcinka – 0,800 km)

09.2021 – 11.2021

387.525,50

brak

387.525,50

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

31

Modernizacja drogi powiatowej nr 2028D na odcinku od skrzyżowania w m. Księginice Małe do
granicy powiatu wrocławskiego, gm. Sobótka
(długość odcinka – 2,800 km)

07.2021 – 11.2021

1.451.057,78

brak

1.451.057,78

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

32

Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1972D do początku miejscowości Wilczków, gm. Żórawina
(długość odcinka – 2,710 km)

07.2021 – 10.2021

1.485.348,00

brak

1.485.348,00

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

33

Modernizacja drogi powiatowej nr 1944D w miejscowości Bogusławice - przedłużenie ul. Pogodnej
do końca działki nr 95/4, gmina Siechnice
(długość odcinka – 0,193 km)

07.2021 – 08.2021

112.510,56

brak

112.510,56

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

34

Modernizacja drogi powiatowej nr 1936D – w
miejscowości Zacharzyce ul. Kościuszki i ul. Zacharzycka do działki nr 90/5, gmina Siechnice
(długość odcinka – 0,497 km)

07.2021 – 09.2021

203.749,88

brak

203.749,88

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

35

Modernizacja drogi powiatowej nr 2018D na odcinku od m. Małkowice do m. Skałka w gm. Kąty
Wrocławskie
(długość odcinka – 1,210 km)

07.2021 – 10.2021

767.680,70

brak

767.680,70

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

36

Modernizacja drogi powiatowej nr 1985D w m.
Księginice Małe na odcinku od przepompowni do
końca terenu zabudowanego, gm. Sobótka
(długość odcinka – 0,600 km)

10.2021 – 04.2022

520.040,37

brak

0,00
(520.040,37 wydatek
niewygasający roku
2021)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

37

Modernizacja drogi powiatowej nr 1945D na odcinku od miejscowości Sulimów do skrzyżowania
z drogą 1942D obręb Sulęcin- Szostakowice,
gmina Siechnice
(długość odcinka – 1,300 km)

10.2021 – 12.2021

526.582,89

brak

526.582,89

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

38

Modernizacja drogi powiatowej nr 1996D na odcinku od skrzyżowania z ul. Sobócką w m. Maniów
do początku zjazdu obsługującego działkę nr 233
AM-1 obręb Maniów Wielki w m. Maniów Wielki,
gm. Mietków.
(długość odcinka – 2,800 km)

10.2021 – 04.2022

1.503.628,63

brak

0,00
(1.503.628,63 wydatek niewygasający
roku 2021)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

39

Modernizacja drogi powiatowej nr 1921D na odcinku dł. ok. 0,716 km od działki przejazdu kolejowego PKP w miejscowości Borowa do zjazdu do
lasu (dz,520Ls i 330/1), przed mostem na rzece
Oleśniczka
(długość odcinka – 0,716 km)

10.2021 – 11.2021

340.236,61

brak

340.236,61

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

40

Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku pomiędzy Wilczkowem a Jaksonowem, gm.
Żórawina
(długość odcinka – 1,620 km)

10.2021 – 03.2022

1.069.174,18

brak

0,00
(1.069.174,18 wydatek niewygasający
roku 2021)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

41

Modernizacja drogi powiatowej nr 1918D - ul.
Bursztynowej na odcinku od skrzyżowania z drogą
gminną - ul. Diamentową do wysokości granicy
działek nr 25/8 i nr 25/7 w m. Kamień, gmina Długołęka.
(długość odcinka – 0,440 km)

11.2021 – 04.2022

347.804,78

brak

347 804,78

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

42

Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi
powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa
Wielka, gm. Czernica

06.2021 - 04.2022

3.934.643,86

1.967.321,93
Rezerwa Subwencji Ogólnej

3.934.643,86
( w tym 1.411.895,59
jako wydatek niewygasający roku 2021)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)
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43

Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj.
ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej
w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej
w Kiełczowie, gmina Długołęka. ETAP I – Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku
od
ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej
(długość odcinka – 0,890 km)

06.2020 - 04.2021

44

Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D
na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową
nr 1955D, obręb Szukalice, gmina Żórawina do
ul. Podolskiej w m. Księginice, gmina Kobierzyce
(długość odcinka - 2,100 km)

7.504.003,09

2.974.732,00
Fundusz Dróg
Samorządowych;
2.078.844,27
Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

0,00
(2.877.974,92 wydatek roku 2020, pozostałe wydatkowanie
ze środków niewygasających roku 2020)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

11.2020 - 04.2021

986.213,18

brak

0,00
(986.213,18 wydatek
niewygasający roku
2020)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

45

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa w m.
Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z
powiatem trzebnickim, gm. Długołęka
(długość odcinka – 1,450 km)

07.2021 - 05.2022

5.710.169,25

2.344.732,00
Fundusz Dróg
Samorządowych

2.000.000,00
(pozostałe wydatkowanie
ze środków roku
2022)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

46

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D m. Wilczków, gm. Żórawina
(długość odcinka – 0,990 km)

10.2021 - 08.2022

4.749.418,28

brak

500.000,00
(pozostałe wydatkowanie
ze środków roku
2022)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

47

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce
(granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice
(długość odcinka – 1,270 km)

08.2021 - 07.2022

8.265.961,01

brak

2.500.000,00
(pozostałe wydatkowanie
ze środków roku
2022)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

48

Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm.
Czernica
(długość odcinka - 0,910 km)

08.2021 – 05.2022

1.260.428,02

613.741,01
(Gmina Czernica)

800.000,00
(w tym 400.000,00
dotacja z Gminy, pozostałe wydatkowanie w roku 2022)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

49

Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów, odcinek 2 - Etap I oraz odcinek 3 - Etap II,
gmina Żórawina
(długość odcinka - 0,393 km)

06.2021 - 11.2021

403.943,46

201.971,73
(Gmina Żórawina)
199.643,49
(Rezerwa Subwencji Ogólnej)

403.943,46
(w tym 201.971,73
dotacja z Gminy)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

50

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika wraz
ze
sprawowaniem
nadzoru
autorskiego
(długość odcinka - 0,870 km)

06.2021 - 12.2021

137.911,54

48.269,04
(Gmina Jordanów Śląski)

89.642,50
(48.269,04 w roku
2020- dotacja
z Gminy)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

51

Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w
zakresie budowy chodnika, Etap I
(długość odcinka - 0,870 km)

06.2021 - 11.2021

1.148.835,90

550.000,00
(Gmina Jordanów Śląski)
550.988,47
(Rezerwa Subwencji Ogólnej)

1.148.835,90
(w tym 550.000,00
dotacja z Gminy)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

6.735.047,30

0,00
(Gmina Kobierzyce)
67.837,41
(Rezerwa Subwencji Ogólnej)

100.000,00
(środki w wysokości
900.000,00 w ramach
środków niewygasających roku 2021, pozostałe środki z budżetu roku 2022)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

678.606,22

339.448,40
(Gmina Mietków)
326.740,71
(Rezerwa Subwencji Ogólnej)

678.606,22
(w tym 339.448,40
dotacja z Gminy)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

116.850,00

54.120,00
(Gmina Sobótka)

0,00
(54.120,00 zł środki
w ramach środków
niewygasających roku
2020, pozostałe
środki w wysokości
8.610,00 z budżetu
roku 2022)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

2.189.400,00

1.939.400,00
(Gmina Długołęka)

0,00
(250.000,00 wartość
udziału Powiatu
w finansowaniu zadania w roku 2020)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

52

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec Mały a
istniejącym chodnikiem w m. Domasław
(długość odcinka – 1,380 km)

53

Przebudowa drogi powiatowej nr 2075 na odcinku
ok. 150 m w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków
(długość odcinka - 0,150 km)

54

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej
nr 1986D – ulicy Warszawskiej w miejscowości
Sobótka, gmina Sobótka, wraz ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego
(długość odcinka - 0,730 km)

55

Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Długołęka i Kamień wzdłuż drogi powiatowej nr 1918D w gminie Długołęka
(zadanie realizowane przez Gminę Długołęka
w formie zastępstwa inwestorskiego)
(długość odcinka 0,960 km)

09.2021 – 10.2022

07.2021 – 12.2022

06.2020 - 12.2022

04.2020 - 06.2021
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56

Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Brzezia Łąka i Pietrzykowice wzdłuż
drogi powiatowej nr 1920D w gminie Długołęka
(zadanie realizowane przez Gminę Długołęka
w formie zastępstwa inwestorskiego)
(długość odcinka 0,710 km)

57

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej
nr
1917D
w
miejscowości
Wilczyce,
ul. Wrocławska, gm. Długołęka
(zadanie realizowane przez Gminę Długołęka
w formie zastępstwa inwestorskiego)
(długość odcinka 0,255 km)

58

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej
nr 1920D, w miejscowości Kątna w gminie Długołęka” w formule zaprojektuj i wybuduj
(zadanie realizowane przez Gminę Długołęka
w formie zastępstwa inwestorskiego)
(długość odcinka 0,550 km)

59

60

61

62

63

64

Budowa drogi powiatowej nr 1916D – ulicy Kiełczowskiej w Mirkowie, na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Bławatnej w miejscowości Mirków,
gmina Długołęka
(zadanie realizowane przez Gminę Długołęka
w formie zastępstwa inwestorskiego)
(długość odcinka 0,680 km)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze 2020D w m.
Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie
(zadanie realizowane przez Gminę Kąty Wrocławskie w formie zastępstwa inwestorskiego)
(długość odcinka 0,790 km)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej
nr 1934D w miejscowości Trestno polegająca na
budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi
na łuku”
(zadanie realizowane przez Gminę Siechnice w
formie zastępstwa inwestorskiego)
(długość odcinka 0,350 km)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D
polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej
od m. Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 i w obrębie tego skrzyżowania”
(zadanie realizowane przez Gminę Siechnice w
formie zastępstwa inwestorskiego)
(długość odcinka 0,600 km)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1935D
polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka
nr 353/2 obręb Iwiny ) w Iwinach i ul. Koreańskiej
(działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu”
(zadanie realizowane przez Gminę Siechnice w
formie zastępstwa inwestorskiego)
(długość odcinka 0,050 km)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1941D
polegająca na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy
Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie”
(zadanie realizowane przez Gminę Siechnice w
formie zastępstwa inwestorskiego)
(długość odcinka 0,060 km)

1.789.650,00

1.539.650,00
(Gmina Długołęka)

0,00
(250.000,00 wartość
udziału Powiatu
w finansowaniu zadania w roku 2020)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

738.000,00

588.000,00
(Gmina Długołęka)

0,00
(150.000,00 wartość
udziału Powiatu
w finansowaniu zadania w roku 2020)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

07.2020 - 06.2021

1.555.950,00

1.003.000,00
(Gmina Długołęka)

202.950,00
(350.000,00 wartość
udziału Powiatu
w finansowaniu zadania w roku 2020)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

07.2021 - 06.2022

2.887.459,55

2.387.459,55
(Gmina Długołęka)

500.000,00
(wartość udziału Powiatu
w finansowaniu zadania)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

2021 - 2022

86.406,50

43.203,25
(Gmina Kąty Wrocławskie)

43.203,25
(wartość udziału Powiatu
w finansowaniu zadania)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

07.2020 - 09.2021

78.880,00

39.440,00
(Gmina Siechnice)

39.440,00
(wartość udziału Powiatu
w finansowaniu zadania)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

21.003,00
(wartość udziału Powiatu
w finansowaniu zadania w roku 2021)
(49.107,00 planowane na rok 2022)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

04.2020 - 06.2021

07.2020 - 06.2021

70.110,00
(Gmina Siechnice)

01.2021 - 12.2022

140.220,00

07.2021 - 05.2022

28.130,00

14.065,00
(Gmina Siechnice)

14.065,00
(wartość udziału Powiatu
w finansowaniu zadania)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

03.2021 - 05.2022

22.017,00

11.008,00
(Gmina Siechnice)

11.009,00
(wartość udziału Powiatu
w finansowaniu zadania)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

306.321,87

153.160,93
(Gmina Żórawina)

153.160,94
(wartość udziału Powiatu
w finansowaniu zadania)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

65

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w
miejscowości Bogunów: etap 2b (część północna)
(zadanie realizowane przez Gminę Żórawina w
formie zastępstwa inwestorskiego)
(długość odcinka 0,230 km)

66

Przebudowa wiaduktu drogowego nad autostradą
A-4 w km 151+774, w ciągu drogi powiatowej
ul. Pszennej, w miejscowości Ślęza wraz z budową
chodnika dla pieszych na dojściu do obiektu
(zadanie realizowane przez Gminę Kobierzyce
w formie zastępstwa inwestorskiego)
(długość odcinka 0,405 km)

09.2019 - 12.2021

3.066.050,00

2.066.050,00
(Gmina Kobierzyce)

0,00
(500.000,00 wartość
udziału Powiatu w finansowaniu zadania
w 2020 roku ,
500.000,00 wartość
udziału Powiatu w finansowaniu zadania
w 2019 roku)

67

Budowa chodnika w miejscowości Przezdrowice
(zadanie realizowane przez Gminę Sobótka
w formie zastępstwa inwestorskiego)
(długość odcinka 0,160 km)

10.2020 - 06.2021

217.997,28

108.998,64
(Gmina Sobótka)

0,00
(108.998,64 wartość
udziału Powiatu
w finansowaniu zadania w 2020 roku)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

68

Budowa chodnika w miejscowości Rogów Sobócki
(zadanie realizowane przez Gminę Sobótka
w formie zastępstwa inwestorskiego)
(długość odcinka 0,180 km)

352.121,69

108.998,64
(Gmina Sobótka)

0,00
(176.060,84 wartość
udziału Powiatu
w finansowaniu zadania w 2020 roku)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

07.2021 - 11.2021

11.2020 - 06.2021
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69

Przebudowa drogi powiatowej polegająca
na budowie chodnika w miejscowości Galowice –
część II
(zadanie realizowane przez Gminę Żórawina
w formie zastępstwa inwestorskiego)
(długość odcinka 0,290 km)

12.2020 - 06.2021

280.542,50

140.271,25
(Gmina Żórawina)

140.271,25
(wartość udziału Powiatu
w finansowaniu zadania)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

70

Wykonanie
zamówienia
polegającego
na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
do zamówienia podstawowego, pn. Budowa drogi
publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz
z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35
oraz przebudową ul Energetycznej w gm. Kobierzyce w podziale na etapy – Etap I – Budowa drogi
publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z
przebudową ronda w Małuszowie w ciągu DK 35
w gm. Kobierzyce
(długość odcinka - 0,480 km)

11.2020 - 04.2021

1.421.651,73

brak

282.229,00
(1.139.422,73 w roku
2020)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

71

Przebudowa ul. Energetycznej od skrzyżowania z
drogą powiatową nr 1950D w m. Małuszów do
nowo wybudowanej drogi przy Zakładzie Energetycznym Tauron Dystrybucja S.A. w m. Krzyżowice, w gm. Kobierzyce, w systemie zaprojektuj i
wybuduj
(długość odcinka - 0,570 km)

07.2021 - 04.2022

1.185.646,70

brak

1.185.646,70
(w tym 548.457,09
jako wydatek niewygasający roku 2021)

Wydział Dróg
i Transportu (SP)

Tabela nr 42. Wykaz najważniejszych inwestycji rozpoczętych/zrealizowanych w roku 2021 roku
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Rozdział 5. MIENIE POWIATU I SKARBU PAŃSTWA
Nieruchomości Powiatu Wrocławskiego
Łączna powierzchnia zasobu nieruchomości Powiatu Wrocławskiego, z wyłączeniem dróg powiatowych, wynosi 501,9321 ha, w tym:
nieruchomości nierozdysponowane, stanowiące własność Powiatu Wrocławskiego o łącznej powierzchni 41,0726 ha:
3 działki (dz. nr 233 – pow. 2,24 ha w Smolcu, dz. nr 81/23 i 81/25 – pow. 1,0248 ha
i 0,0755 ha w Krzyżowicach), część dz. nr 665 (obręb Pasikurowice o pow. 27,7995 ha)
oraz działki nr 141/2 w Strzeganowicach, 1/21, 1/22, 1/15 w Biskupicach Podgórnych,
108/2 w Małuszowie (łączna pow. 9,9328 ha);
nieruchomości rozdysponowane o łącznej powierzchni 460,8595 ha.
Ponadto, Powiat Wrocławski jest współwłaścicielem działki gruntu nr 204/1 (udział
w wysokości 4/8), stanowiącej dojazd do działki nr 205/3 w obrębie Krzyżowice-Wierzbica,
gm. Kobierzyce oraz współwłaścicielem działki nr 1/11 (pow. 0,0525 ha) (udział w wysokości
2/5), stanowiącej dojazd do działek budowlanych w Nowinach – dla dz. 1/12 i 1/13.
W skład zasobu wchodzą:
Rodzaj zasobu

Powierzchnia
[ha]

Odpłatność / kwota
roczna [zł]

nieruchomości niezbędne do działalności organu

0,9136

---------------------------

419,0894

923 636,19

5,7028

38 193,40

nieruchomości oddane w nieodpłatny
trwały zarząd

21,4599

---------------------------

nieruchomości pozostające w użyczeniu
PZS Nr 1 w Krzyżowicach (w tym pow.
0,1060 ha w użyczeniu Gm. Kobierzyce)

13,6938

---------------------------

pozostałe nierozdysponowane

41,0726

nieruchomości oddane w dzierżawę
nieruchomości
trwały zarząd

oddane

w

odpłatny

RAZEM:

501,9321

961 829,59

Udział %
pow.

100,00

Tabela nr 43. Zasób nieruchomości Powiatu Wrocławskiego. Źródło: opracowanie własne

Wyżej wymienione nieruchomości zasobu (dzierżawione, użyczone), w większości zostały
przeznaczone do sprzedaży. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 321,7810 ha, w tym:
77,0305 ha w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych jest
pod aktywność gospodarczą (przemysł), położonych w Krzyżowicach-Wierzbicy/Małuszowie, gm. Kobierzyce. Spośród ponad 115 ha, stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego, terenów o tożsamym przeznaczeniu, w 2020 r. zostało sprzedanych 38,7528 ha,
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natomiast w grudniu 2021 r. został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż kolejnych ponad
34 ha gruntu (podpisanie umowy sprzedaży z docelowym nabywcą gruntu zaplanowane
zostało na dzień 30 marca 2022 r.). Na sprzedaż przedmiotowych gruntów zdecydowany
wpływ miało wybudowanie 980 m odcinka drogi (docelowej drogi powiatowej), który skomunikował teren inwestycyjny z drogą krajową nr 35 na wysokości ronda w Małuszowie.
Sukcesywnie podejmowane są czynności w celu sprzedaży pozostałych blisko 46 ha terenów inwestycyjnych.
31,4151 ha pod mieszkalnictwo – zabudowę rezydencjonalną, jednorodzinną, położonych
w Krzyżowicach-Wierzbicy, Nowinach, gm. Kobierzyce; sukcesywnie podejmowane są
czynności w celu sprzedaży przedmiotowych terenów.
56,0283 ha przeznaczonych jest pod aktywność gospodarczą tylko w SUiKZP – Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego właściwej gminy (w mpzp
– miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w większości pod rolę – grunty
w Zabrodziu, gm. Kąty Wrocławskie oraz w Pasikurowicach, gm. Długołęka). Planowane
jest podjęcie działań zmierzających do zmiany zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na zgodny z zapisami SUiKZP.
157,1368 ha położonych w Gniechowicach, gm. Kąty Wrocławskie, zarówno w SUiKZP,
jak i w mpzp przeznaczonych w większości pod rolę; z racji bezpośredniego sąsiedztwa
gruntu z drogą krajową nr 35 podejmowane są czynności zmierzające do zmiany przeznaczenia gruntu z roli na aktywność gospodarczą (przemysł).
Realizacja wyżej wymienionych działań dotyczących zmiany przeznaczenia nieruchomości w SUiKZP oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mogąca trwać kilka
najbliższych lat) pozwoli na ich efektywną sprzedaż i w konsekwencji zapewni systematyczny
wpływ środków finansowych do budżetu Powiatu Wrocławskiego w latach 2022 – 2023 i kolejnych.

Nieruchomości Skarbu Państwa
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) (dalej „ugn”), organem reprezentującym Skarb
Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest Starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.
Do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje Starosta, należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie
wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
(art. 21 ugn).

Łączna powierzchnia zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w Powiecie Wrocławskim w roku 2021 obejmowała 5066,0714 ha, w ilości 9566 działek.
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Wymieniona powierzchnia obejmuje:
Ilość
działek

Powierzchnia
[ha]

Udział %
pow.

Nieruchomości oddane w trwały zarząd

1846

1809,4985

35,71

Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste

2443

1151,8552

22,74

Zasób nieruchomości Skarbu Państwa

5277

2104,7177

41,55

w tym rowy:

3171

648,4865

w tym drogi:

646

308,4590

w tym lasy:

36

5,2476

1424

1142,5246

Rodzaj zasobu

pozostałe mienie:
RAZEM:

100

Tabela nr 44. Zasób nieruchomości Skarbu Państwa. Źródło: opracowanie własne

Nieruchomości Skarbu Państwa, znajdujące się na obszarze Powiatu Wrocławskiego stanowią powierzchnię, z której większość (ponad 57%) oddana jest w trwały zarząd oraz użytkowanie wieczyste (odpłatne bądź nieodpłatne). Pozostałą częścią nieruchomości gospodaruje Starosta, z czego ponad 85% działek nie jest możliwa do zagospodarowania w sposób przynoszący
wymierny efekt, bowiem działki te stanowią rowy, drogi, lasy, nieużytki, tereny zalewowe oraz
wały przeciwpowodziowe.
Nieruchomości Skarbu Państwa mogą być m.in. przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, użyczenia, oddania w trwały zarząd, w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę.
Mogą być także przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz
jako majątek tworzonych fundacji, bądź stanowić przedmiot darowizny na cele publiczne.
Zgodnie z art. 23 ugn Starosta zarządza nieruchomościami Skarbu Państwa między innymi
w następujący sposób:
ewidencjonuje nieruchomości zgodnie z katastrem;
sporządza dla wojewody plany realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami
Skarbu Państwa;
sporządza dla wojewody sprawozdania z gospodarowania tymi nieruchomościami;
zbywa bądź nabywa nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa za zgodą wojewody;
wydzierżawia, wynajmuje i użycza nieruchomości wchodzące w skład zasobu do 3 lat,
a powyżej 3 lat za zgodą wojewody.
Od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania,
czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiąganych
z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości (art. 23
ust. 3 ugn).
Nieruchomości Skarbu Państwa są sukcesywnie weryfikowane pod kątem możliwości ich
racjonalnego zagospodarowania, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki. Głównie przeznaczane są do sprzedaży, najmu bądź dzierżawy oraz przekazywane są gminom w drodze umowy
darowizny z przeznaczaniem na cele publiczne, związane z realizacją zadań własnych gminy.
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Na bieżąco podejmowane są czynności związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

Struktura sprzedaży nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa
2019

2020

2021

362,4948

322,8369

321,7810

Powierzchnia sprzedana [ha]

0,6050 (ujęta
cała działka
nr 15/20
w Nowinach)

39,6579

1,0559

Wartość sprzedaży [zł brutto]

331.694,10

60.881.396,10

1.991.185,50

---

---

---

Powierzchnia sprzedana [ha]

1,5585

0,3013

1,7814

Wartość sprzedaży [zł brutto]

1.764.029,10

385.550,50

1.643.243,10

POWIAT
Powierzchnia nieruchomości ogółem [ha]

SKARB PAŃSTWA
Powierzchnia nieruchomości ogółem [ha]

Tabela nr 45. Struktura sprzedaży nieruchomości Powiatu Wrocławskiego i Skarbu Państwa. Źródło: opracowanie własne

Wartość sprzedanych nieruchomości (brutto)

80000 000,00 zł
60000 000,00 zł

2021

40000 000,00 zł

2020

20000 000,00 zł
0,00 zł

2019
Nieruchomości
Powiatu

Nieruchomości
Skarbu Państwa

2019

Nieruchomości Powiatu
331 694,10 zł

Nieruchomości Skarbu Państwa
1764 029,10 zł

2020

60881 396,10 zł

385 550,50 zł

2021

1991 185,50 zł

1643 243,10 zł
2019

2020

2021

Wykres nr 26. Wartość sprzedanych nieruchomości w latach 2019-2021. Źródło: opracowanie własne
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Wykaz zabytków nieruchomych stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego
OBRĘB KRZYŻOWICE-WIERZBICA, GM. KOBIERZYCE
L.p.

Nazwa budynku

1

Pawilon parkowy

Nr
działki

Nr rejestru/wpis
do gminnej ewidencji zabytków

Data wpisu
do rejestru

Wiek powstania zabytku

Forma
władania

ok. 1854 r. –

Nie przewiduje się żadnych prac.

k. XIX w.

trwały zarząd
2

Pałac

82/35

A/3843/499/W

29.07.1981 r.

1891 r. – 1905 r.

Aktualny stan zabytku/planowane prace

PZS Nr 1
w Krzyżowicach

W ramach projektu „Czas na Krzyżowice”
dofinansowywanego z dotacji unijnych, na
lata 2019-2021 zrealizowano remont pomieszczeń wraz z przystosowaniem do nowych pracowni szkolnych (pracownia przepisów ruchu drogowego) oraz przystosowanie istniejącego sanitariatu do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.
W 2020 r. wykonano remont klatek schodowych oraz holu, klatki schodowej w środkowej części, zielonego holu, klatki schodowej
we wschodnim skrzydle.
W ramach projektu „Krzyżowice – Szkoła Zawodowców” dofinansowywanego z dotacji
unijnych w 2020 roku wykonano sali nr 17
z przeznaczeniem na pracownię chemiczną.
Sale lekcyjne mieszczące się w pałacu oraz
wieża pałacowa wymagają remontu.

3

Willa pałacowa

ok. 1905 r.

W 2019 r. wykonano malowanie klatki schodowej w całości (siłami własnymi), remont
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bieżący w sali W-11. W roku 2020 firma Leroy Merlin w ramach współpracy ze szkołą
wykonała nieodpłatnie generalny remont
sali W-14.
W budynku konieczna jest wymiana instalacji wodnej.

4

Internat / budynek
gospodarczy

5

Spichlerz

82/39

ewidencja gminna

----------------

ok. 1930 r.

W 2020 r. w procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych do
wykonania przyłącza gazu i podłączenia do
urządzeń kuchni.

A/3843/499/W

29.07.1981 r.

I poł. XIX w.

Wymagana jest realizacja kapitalnego remontu dachu.

trwały zarząd
6

Obora I / budynek
gospodarczy

----------------

82/39

koniec XIX w.
PZS Nr 1 w Krzyżowicach

ewidencja gminna

Na lata 2020- 2022 w ramach projektu „Czas
na Krzyżowice”, współfinansowanego ze
środków UE zaplanowano remont boksów
i adaptację pomieszczeń parteru na pracownię Prosektorium, pracownię Groomera oraz
doposażenie Laboratorium weterynarii
w pomoce dydaktyczne. Prace remontowe
i adaptacyjne są już rozpoczęte i mają zakończyć się w pierwszym półroczu 2022 r.
Wymagane jest wykonanie remontu dachu
oraz elewacji tego budynku.
W roku 2020 wykonano interwencyjnie
prace naprawcze pokrycia dachowego
w celu zabezpieczenia wnętrza budynku.

7

Obora II / budynek
gospodarczy

8

Stodoła

195/5

-------------------------------

II poł. XIX w.

umowa użyczenia – PZS Nr 1
w Krzyżowicach

Budynek wymaga remontu poszycia dachowego i konstrukcji dachu.
Nie przewiduje się żadnych prac.
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(na czas nieoznaczony )

9

Budynek mieszkalny

----------------

W roku 2020 wykonano przyłącze gazu i kotłownie gazową w pomieszczeniu istniejącego węzła cieplnego.

koniec XIX w.

trwały zarząd
82/35
PZS Nr 1
w Krzyżowicach
10

Park pałacowy

A/3843/499/W

29.07.1981 r.

----------------

W roku 2020 r. wykonano interwencyjną naprawę uszkodzeń pokrycia dachowego.
W 2020 r. wykonano projekt rewitalizacji
ciągów komunikacyjnych na terenie parku
pałacowego wraz z wymaganymi pozwoleniami na budowę. W celu uzyskania środków finansowych na wykonanie części prac
budowlanych przygotowano i złożono wnioski do Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków oraz do Urzędu Marszałkowskiego w celu otrzymania dotacji.

OBRĘB KĄTY WROCŁAWSKIE

1

Budynek nr 3 w zespole budynków
Powiatowego Centrum Usług Społecznych im. św. Jana
Pawła II w Kątach
Wrocławskich.
Parter budynku Administracja PCUS, I
piętro Placówka
Opiekuńczo – Wychowawcza Typu
Socjalizacyjnego nr

Nie planuje się żadnych prac. Stan budynku
dobry. Przeglądy budynku wykonywane są
na bieżąco.

96/12

ewidencja gminna

----------------

Początek działalności ok. 1855
roku, później
rozbudowywane
w okresie 18921893 oraz 1931
– 1933 r.

trwały zarząd

PCUS w Kątach
Wrocławskich

W 2019 r. w ramach projektu: Zwiększenie
dostępu do usług społecznych w Powiecie
Wrocławskim poprzez przebudowę i remont placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z zagospodarowaniem terenu
w Powiatowym Centrum Usług Społecznych
w Kątach Wrocławskich, przeprowadzony
został remont budynku z przebudową pomieszczeń, wymianą instalacji, podłóg
i przystosowaniem budynku do wymogów
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2

1; poprzednia nazwa - Pawilon I w
Zespole Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej PCUS,
POW1

p.poż, przystosowaniem budynku dla osób
niepełnosprawnych, odnowieniem elewacji.

Budynek nr 4 w zespole budynków
Powiatowego Centrum Usług Społecznych im. św. Jana
Pawła II w Kątach
Wrocławskich.

Nie planuje się żadnych prac. Stan budynku
dobry. Przeglądy budynku wykonywane są
na bieżąco.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
Typu Socjalizacyjnego nr 2; poprzednia nazwa - Budynek nr I – Dyrekcja
w Zespole Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej

96/13

POW2

3

Budynek nr 2 w zespole budynków
Powiatowego Centrum Usług Społecznych im. św. Jana
Pawła II w Kątach
Wrocławskich, w
którym mieści się

96/15

Wykonano remont pokrycia dachowego
oraz wymianę stolarki okiennej. W 2019 r.
w ramach projektu: Zwiększenie dostępu do
usług społecznych w Powiecie Wrocławskim poprzez przebudowę i remont placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiatowym
Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich przeprowadzony został remont
budynku z przebudową pomieszczeń, wymianą instalacji, podłóg i przystosowaniem
budynku do wymogów p.poż., przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych,
odnowieniem elewacji.
Obiekt wymaga kapitalnego remontu/ przebudowy, w tym w szczególności wymiany instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz kanalizacyjnej.
W 2020 r. w budynku wykonano malowanie
pomieszczeń zajmowanych przez Placówkę
Opiekuńczo-Wychowawczą typu Interwencyjnego, a także kuchni centralnej, auli
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Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
Typu Interwencyjnego oraz pomieszczenia gospodarcze,
kuchnia, świetlica,
aula, archiwum; poprzednia nazwa Pawilon III w Zespole Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej

4

Budynek nr 1 w zespole budynków
Powiatowego Centrum Usług Społecznych im. św. Jana
Pawła II w Kątach
Wrocławskich, w
którym mieści się
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Powiatowy Klub Seniora,
Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, Mieszkanie Chronione;
poprzednia nazwa Pawilon nr II w Zespole Placówki

i klatki schodowej. Przeprowadzono czyszczenie klatki schodowej (chemiczne doczyszczenie ciągu komunikacyjnego).

Nie planuje się żadnych prac. Stan budynku
dobry. Przeglądy budynku wykonywane są
na bieżąco.

96/14

Wykonano remont pokrycia dachowego
wraz z elementami więźby dachowej, wymianą stolarki okiennej. W 2018 r. wykonano remont budynku wraz z przebudową
pomieszczeń, wymianą instalacji, przystosowaniem budynku do wymogów p.poż. Przystosowano obiekt na potrzeby Mieszkania
chronionego, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Powiatowego Klubu Seniora.
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Opiekuńczo-Wychowawczej
PŚDS

OBRĘB SOBÓTKA
W 2021 roku w nieruchomości przy
ul. św. Jakuba wykonano:
- monitoring wewnętrzny i zewnętrzny,
- ogrodzenie całej nieruchomości,
- wyremontowano schody wewnątrz budynku,

1

Budynek usługowy

71/1

ok. 1880 –
1890 r.

AM-15
ewidencja gminna

Trwały zarząd
OSWiRPW w Borzygniewie

----------------

- przeprowadzono renowację drzwi wejściowych i wiatrołapu,
- wykonano z kostki granitowej plac manewrowy z wydzielonym parkingiem na terenie
posesji,
- wyremontowano klatkę schodową.
Na 2022 rok zaplanowano:
- remont instalacji elektrycznej
- wymianę drzwi wewnętrznych.
Stan budynku dobry. Przeglądy budynku
wykonywane są na bieżąco.

trwały zarząd
2

Budynek PZS nr 3
w Sobótce

50/2
AM-15

ok. 1910 r.
PZS Nr 3 w Sobótce

W 2021 roku wykonano remont 8 sal lekcyjnych, biblioteki szkolnej i pokoju nauczycielskiego polegający na położeniu gładzi
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na ścianach, malowaniu, wymianie oświetlenia i położeniu nowej wykładziny podłogowej w bibliotece.
Na 2022 r. zaplanowano wykonanie remontu klatki schodowej.
Stan budynku dobry.

3

Były dom zakonny
św. Ignacego –
obecnie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

trwały zarząd
2
AM-29

ok. 1929 r.

Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy
w Sobótce

W 2021 przeprowadzono remont wieżyczki
na szczycie dachu oraz remont węzła sanitarnego na parterze oraz pomieszczenia na
archiwum. Na rok 2022 został zaplanowany
remont rynien i dachu zgodnie z zaleceniem
przeglądu technicznego oraz wymiana kotłowni.
W następnych latach planowany jest remont
pracowni krawieckiej i biologicznej
w szkole, remont klatki schodowej, Sali
gimnastycznej oraz bieżące malowanie pokoi w internacie.

Tabela nr 46. Wykaz zabytków nieruchomych stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego, Obręb Krzyżowice-Wierzbica, Gm. Kobierzyce, Obręb Kąty Wrocławskie, Obręb Sobótka
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Ochrona zabytków (dóbr kultury) – w tym na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Zadania i kompetencje powiatu w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane są poprzez tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze i edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego oraz jego promocji wśród mieszkańców.
W ramach dotacji udzielane jest wsparcie dla organizacji pozarządowych zmierzające do
zwiększenia uspołecznienia ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zabytków i opieki
nad zabytkami oraz do budowania partnerskich relacji z obywatelami i propagowania postaw
współodpowiedzialności społecznej dotyczących zachowania zabytków.
W roku 2021 dofinansowane zostały zadania publiczne:
Gry terenowe „NO TO GRAMY” w Dobrzykowicach, Siechnicach i Kątach Wrocławskich;
Sięgamy Korzeni – edycja druga;
Razem poznajemy historię, tradycję i kulturę;
„Przenikanie” – historie osób zamieszkujących powiat wrocławski, gminy: Czernica, Siechnice, Długołęka.
Powyższe zadania miały na celu przybliżenie odbiorcom – dzieciom, młodzieży i dorosłym
wiedzy o historii, walorach oraz atrakcjach turystycznych Powiatu Wrocławskiego, w tym również o zabytkach, poprzez uczestnictwo w grach terenowych, warsztatach czy wycieczkach po ciekawych turystycznie i kulturowo obiektach z terenu Powiatu, jak również poprzez wydanie w formie książki wspomnień zebranych od mieszkańców powiatu od czasów zasiedlenia po II-ej wojnie
światowej do czasów obecnych.

PLAN OCHRONY ZABYTKÓW NA WYPADEK KONFLIKTU ZBROJNEGO I SYTUACJI
KRYZYSOWEJ DLA POWIATU WROCŁAWSKIEGO
W roku 2021 został opracowany „Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej dla powiatu wrocławskiego”. Dokument ten został uzgodniony
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu oraz z Wydziałem Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
W planie zostały ujęte wykazy zabytków ruchomych i nieruchomych na terenie poszczególnych gmin z terenu Powiatu Wrocławskiego. Ogólna liczba zabytków nieruchomych w Powiecie Wrocławskim wynosi 188 – natomiast liczba zabytków ruchomych wynosi 200. Na terenie powiatu zlokalizowanych jest również 97 obiektów o wysokich walorach kulturowych.
Plan obejmuje również informacje w zakresie określenia sił i środków oraz sposobu zabezpieczenia, czasu i kosztów wykonania zadania w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych lub na wypadek konfliktu zbrojnego. Dokument ten zawiera również informację na temat wykazu stanowisk
archeologicznych, zlokalizowanych na terenie poszczególnych gmin powiatu. Plan aktualizowany
jest na bieżąco w miarę potrzeb.
Zagadnienia, dotyczące ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych, zostały
ujęte również w Planie Obrony Cywilnej oraz w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego.
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OPRACOWANIE POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU
WROCŁAWSKIEGO NA LATA 2022 - 2025
Powiat Wrocławski w roku 2021 opracował projekt „Powiatowego Programu Opieki
nad Zabytkami Powiatu Wrocławskiego na lata 2022 – 2025”.
Program został poddany konsultacjom społecznym z mieszkańcami powiatu w okresie od
dnia 27 lipca 2021 r. do dnia 13 sierpnia 2021 r. Po uwzględnieniu wnioskowanych zmian i uwag
co do treści programu, zaakceptowanych przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, program skierowano do zaopiniowania przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który zaopiniował Program pozytywnie w roku 2022.

OKREŚLENIE ZASAD UDZIELANIA DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO
REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
Rada Powiatu Wrocławskiego może udzielać dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, na zasadach określonych w podjętej przez Radę uchwale.
W roku 2021 Powiat opracował projekt uchwały, dookreślając m.in., że zabytek ma się
znajdować na stałe w granicach administracyjnych Powiatu Wrocławskiego. Opracowanie projektu uchwały poprzedziło szereg działań i analiz, w tym stanu prawnego, jak również treści
uchwał dotyczących udzielania dotacji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Marszałka Województwa Dolnośląskiego, jednostki samorządu terytorialnego, w tym powiaty
ościenne i gminy na terenie powiatu, a także inne podmioty.
Zarząd Powiatu Wrocławskiego przyjął propozycję zasad udzielania dotacji. Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, projekt uchwały zgłoszono Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w związku z ustawowym prawem do przedstawienia zastrzeżeń dotyczących przejrzystości zasad udzielania pomocy. Prezes UOKiK nie zgłosił zastrzeżeń do projektu uchwały.
W wyniku powyższych działań, Rada Powiatu Wrocławskiego w dniu 20 grudnia 2021 r.
podjęła uchwałę nr XXII/257/21 w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących
się w gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z treścią uchwały, dotacje na te cele udzielane będą
od roku 2022.

Promocja zabytków Powiatu i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie
kulturowym
W procesie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz promocji zabytków
powiatu właściwym krokiem jest zaangażowanie społeczności lokalnych w proces aktywnego poznawania zabytków oraz wdrażanie nowoczesnych programów edukacyjnych, realizowanych
bezpośrednio w miejscach dziedzictwa.
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W roku 2021 wydana została publikacja „Podróż do przeszłości. Powiat Wrocławski na
dawnych pocztówkach”, która w przystępny sposób opisuje walory powiatu pod katem zabytków uwiecznionych na starych pocztówkach.
Rozpoczęła się również publikacja dwóch edycji cyklu autorskich tekstów promujących
walory turystyczne, dziedzictwo kulturowe i zabytki Powiatu Wrocławskiego pn. „Wędrownik
po powiecie wrocławskim – fakty, mity, osobliwości, tajemnice”, który ukazał się na stronie
internetowej Powiatu Wrocławskiego oraz na profilu na Facebook’u. Cykl zawiera współczesne
autorskie zdjęcia, przedwojenne pocztówki i stare ryciny pochodzące z prywatnych zbiorów oraz
autorskie teksty odsłaniające zapomniane i niedocenione zabytki, nieznane fakty, niedawno odkryte tajemnice, nietuzinkowe postacie oraz opisuje historie kryjące się za mitami, legendami
i podaniami.
W zakresie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz promocji zabytków
powiatu planowana jest ponownie organizacja „Konkursu wiedzy o Powiecie Wrocławskim”,
którego zakres tematyczny obejmować będzie ogólną wiedzę na temat walorów turystycznych,
historii oraz zabytków i ich ochrony. Zwieńczeniem konkursu byłaby możliwość poznawania walorów powiatu oraz świadectwa historii wspólnej dla narodu i społeczności lokalnych w naturalnym otoczeniu – poprzez wycieczkę krajoznawczo-turystyczną.

Kierunki rozwoju w obszarze geodezji oraz gospodarki nieruchomościami w najbliższych latach
Kierunki rozwoju w zakresie gospodarowania nieruchomościami Powiatu Wrocławskiego
określa Strategia Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030. W ramach celu „Tworzenie warunków
dla nowych inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości” wyznaczono działanie 2.1.1 – Przygotowanie terenów inwestycyjnych.
W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa planowana jest kontynuacja
regulacji stanów prawnych. Porządkowanie zasobu nieruchomości polegające m.in. na dokonywaniu podziałów geodezyjnych, komunalizacji, znoszeniu współwłasności, ustalaniu służebności
gruntowych i służebności przesyłu, rozgraniczeniach, realizacji roszczeń, ujawnianiu praw
w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków, pozwoli na zagospodarowanie nieruchomości i ich optymalne wykorzystanie. W tym zakresie konieczna jest współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową.
Realizowane są także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, m.in. w obszarze
decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych (ZRID) i wynikających z nich licznych
decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań a także decyzji zezwalających na wyłączenie terenów
z produkcji rolniczej. Ich liczba w związku z intensywnym rozwojem Powiatu stale wzrasta.
Kierunki rozwoju w zakresie geodezji koncentrują się na obszarze informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także podnoszeniu jakości baz danych oraz
modernizacji sprzętowej i sieciowej.
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Zadania realizowane przez Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu (PZK), zgodnie ze Statutem, stanowiącym
załącznik do uchwały nr XVII/133/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 maja 2017 r., jest
jednostką organizacyjną Powiatu Wrocławskiego, działającą w formie jednostki budżetowej.
Zakład realizuje zadania starosty – organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, wynikające
z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Powiatu Wrocławskiego, określone w Porozumieniu w sprawie wspólnej budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.
W roku 2021 w PZK przystąpiono do realizacji dwóch dużych przedsięwzięć:
w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru
(ZIT WrOF) przystąpiono do realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”, związanego z uruchomieniem nowych e-usług poprzez digitalizację analogowych
materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W 2021 r. wyłoniono
podmiot odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego na wykonanie baz BDOT500, GESUT i uzupełnienie bazy EGiB oraz weryfikację wyników opracowania. Łączna wartość projektu zgodnie z umową wynosi 2.048.770,00 zł;
w ramach Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego przystąpiono do przygotowania koncepcji drugiego etapu projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”. W ramach projektu przewidziano modernizację i rozbudowę e-usług do
4 poziomu dojrzałości zapewniających dwustronną interakcję, zakończonych transakcją,
w tym opłatą. Wstępny budżet projektu skalkulowano na 350 mln zł. Z pewnością wstępna
koncepcja będzie podlegać dalszym modyfikacjom i ograniczeniom finansowym.
W serwisie mapowym wroSIP, w ramach Porozumienia w sprawie wspólnej budowy systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP, rozpoczęto publikację danych, dotyczących przystąpień do realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Wdrożenie to zapewnia ostatni element kompleksowej informacji z zakresu planowania przestrzennego dla inwestorów na terenie powiatu wrocławskiego. Dotychczas publikowane były
dane dotyczące studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin oraz uchwalone
i archiwalne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁANIA NA RZECZ ZWIĘKSZENIA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG
współudział w pozyskaniu dotacji unijnych w kwocie 2,05 mln zł na rozwój powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Wrocławskiego – Projekt pn. „Rozwój
elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej
w Powiecie Wrocławskim”;
zakup serwerów na łączną kwotę 73.793,00 zł w celu poprawy jakości i sprawności
e-usług.
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zmiana
L.p.

Nazwa

1.

Liczba wniosków
złożonych przez
e-usługi WebEWID

2.

2019

2020

2021

RdR

dynamika
zmian

[szt.]

[szt.]

[szt.]

2021/

2021/

2020 [szt.]

2020

365

2 711

3 954

1 243

45,85 %

Liczba wniosków
złożonych przez
ePUAP

5 818

9 346

10 643

1 297

13,88 %

3.

Liczba zamówionych
e-usług

19 183

22 416

27 569

5 153

22,99 %

4.

Liczba płatności
elektronicznych
zintegrowanych
z e-usługami

5 081

7 740

9 122

1 277

16,28 %

Tabela nr 47. Liczba wniosków złożonych za pośrednictwem e-usług

zmiana
L.p.

1.

Nazwa

Liczba logowań
do serwisów
autoryzowanych
e-usług

2019

2020

2021

RdR

dynamika
zmian

[szt.]

[szt.]

[szt.]

2021/

2021/

2020 [szt.]

2020

327 776

359 691

190 744*

-

-

Tabela nr 48. Liczba logowań do serwisów autoryzowanych

* statystyka w oparciu o nowe narzędzie do monitorowania wejść/logowań użytkowników nieuwzględniająca liczby użytkowników logujących się z danego adresu IP

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE ROZWOJU SYSTEMU WROSIP
W roku 2021 przystąpiono do realizacji czterech przedsięwzięć:
zorganizowano dwa spotkania Zespołu ds. wroSIP z przedstawicielami Gmin i administratora systemu (PZK – Pracownia SIP), na których omówiono bieżące zagadnienia związane
z funkcjonowaniem systemu oraz jego rozbudową w ramach Porozumienia w sprawie
wspólnej budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP;
podjęto działania związane z prezentacją danych w zakresie planowania przestrzennego
zgodnie z nowymi przepisami, w tym przygotowano narzędzia w serwisie do publikacji
nowej warstwy – przystąpienia do mpzp oraz przygotowano funkcjonalność umożliwiającą udostępnienie plików GML dla wszystkich zainteresowanych;
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podniesiono wersję aplikacji mobilnej wroSIP mobile z wersji 32 na 64 bitową w środowisku iOS:
rozbudowano serwis mapowy o nowy zasób danych – archiwalne mapy topograficzne
w skali 1:25 000.
zmiana
L.p.

1.

Nazwa

2019

2020

2021

RdR

dynamika
zmian

[szt.]

[szt.]

[szt.]

2021/

2021/

2020 [szt.]

2020

Liczba przedsięwzięć na rzecz
rozwoju systemu
wroSIP

7

1

4

3

400 %

Tabela nr 49. Liczba przedsięwzięć na rzecz rozwoju systemu wroSIP

zmiana
L.p.

1.

Nazwa

Liczba odsłon w serwisach mapowych

2019

2020

2021

RdR

dynamika
zmian

[szt.]

[szt.]

[szt.]

2021/

2021/

2020 [szt.]

2020

479 454

536 999

616 393

79 394

14,78 %

Tabela nr 50. Liczba odsłon w serwisach mapowych (w serwisie wroSIP z dokładnością do IP)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU I AKTYWÓW PZK
Do budżetu Powiatu Wrocławskiego, z tytułu udostępniania informacji i danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wykonywania wyrysów i wypisów, naliczono opłaty i odprowadzono, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dochody w wysokości 3,503 mln zł, co stanowiło 125,1 % planowanej na rok 2021 kwoty dochodów. Łącznie,
z uwzględnieniem dochodów z pozostałych tytułów, w roku 2021 do budżetu Powiatu Wrocławskiego odprowadzono środki w wysokości 3,506 mln zł (wzrost w stosunku do roku 2020
o 19,5 %).
Należy zwrócić uwagę, że łączna wartość udostępnionych materiałów i wydanych dokumentów z zasobu wyniosła przeszło 9,32 mln zł, a wartość udostępnień ustawowo zwolnionych
z opłat osiągnęła kwotę 7,76 mln zł.
zmiana
L.p.

1.

Nazwa

Wartość środków
trwałych brutto

2019

2020

2021

RdR

dynamika
zmian

[zł]

[zł]

[zł]

2021/

2021/

2020 [zł]

2020

1 432 691

1 466 873

1 538 208

71 335

4,86 %
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1.1.

Umorzenie środków
trwałych

897 817

1 094 930

1 292 386

197 456

18,03 %

1.2.

Wartość środków
trwałych netto

534 874

371 943

245 822

- 126 121

- 33,91 %

2.

Pozostałe środki
trwałe brutto

1 061 582

1 128 798

1 298 593

169 795

15,04 %

2.1.

Umorzenie pozostałych
środków trwałych

1 061 582

1 128 798

1 298 593

169 795

15,04 %

2.2.

Wartość pozostałych
środków trwałych
netto

0

0

0

0

0%

3.

Wartości niematerialne
i prawne (WNiP)

786 479

812 865

792 453

- 20 412

- 2,51 %

3.1.

Umorzenie WNiP

747 580

812 865

792 453

- 20 412

- 2,51 %

3.2.

Wartość netto WNiP

38 899

0

0

0

0%

4.

Należności ogółem
(wartość nominalna)

103

738

1 260

522

70,73 %

4.1.

Odpisy aktualizujące
należności

0

0

0

0

0%

4.2.

Należności ogółem
netto

103

738

1 260

522

70,73 %

Tabela nr 51. Zestawienie dynamiki zmian aktywów PZK w roku 2021 w stosunku do roku 2020

Plan wydatków został zrealizowany w wysokości 7,489 mln zł, co stanowiło
97,5 % planu finansowego.
Środki na wydatki jednostka otrzymuje bezpośrednio z budżetu powiatu. Dochody własne
powiatu z tytułu udostępniania informacji i danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzupełniła dotacja celowa Wojewody Dolnośląskiego na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej w kwocie 382 tys. zł oraz środki na administrowanie systemem wroSIP
w kwocie 284 tys. zł, pochodzące ze środków dotacji celowej, otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy Powiatu Wrocławskiego.

INFORMACJE W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH PZK
W minionym roku, największy wpływ na sposób realizacji zadań statutowych PZK miała
nadal pandemia COVID-19. W celu ograniczenia jej wpływu na ciągłość działania jednostki, podjęto działania, mające na celu ograniczenie ryzyka zakażenia pracowników. Cel ten osiągnięto poprzez zmiany w zakresie obsługi interesantów. W pierwszych kwartałach 2021 roku odstąpiono
od obsługi bezpośredniej na rzecz szeroko pojętych środków porozumiewania się na odległość –
głównie poprzez kontakt telefoniczny, korespondencję tradycyjną i elektroniczną, w tym ePUAP,
realizację zamówień poprzez e-usługi oferowane w Portalu Obsługi Klienta (WebEWID) z wykorzystaniem płatności elektronicznych PayByNet oraz przejście na tryb pracy zdalnej części pracowników, zwykle w trybie rotacyjnym. Należy wskazać, że na koniec 2021 roku udział zgłoszeń
prac geodezyjnych, realizowanych elektronicznie, wynosi 99,9 w ogólnej liczbie zgłoszeń, a liczba
operatów technicznych przekazywanych przez wykonawców prac w formie elektronicznej prze-
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kroczyła 69,3 % ogólnej liczby operatów – dla porównania ich udział w styczniu 2020 r. przekraczał nieznacznie 53 %, a na koniec roku 72,7 %. System teleinformatyczny, wykorzystywany do
realizacji zadań statutowych (EWID 2007), okazał się być w pełni przygotowany do obsługi interesantów w zmienionych warunkach funkcjonowania jednostki.
zmiana
L.p.

Nazwa

2019

2020

2021

RdR

dynamika
zmian

[szt.]

[szt.]

[szt.]

2021/

2021/

2020 [szt.]

2020

1.

Zarejestrowanie i realizacja wniosków na
udostępnienie materiałów (łącznie wnioski)

16 549

16 388

18 044

1 656

10,1 %

2.

Przyjęcie zgłoszeń prac
(zgłoszenia prac)

11 722

11 861

15 584

3 723

31,4 %

3.

Zarejestrowanie i realizacja wniosków na
udostępnienie informacji i danych
z operatu ewidencji
gruntów i budynków
(wnioski)

12 312

12 772

13 797

1 025

8,0 %

4.

Wprowadzenie zmian
w części opisowej operatu ewidencyjnego
(zmiany)

20 254

21 272

23 345

2 073

9,7 %

5.

Aktualizacja części graficznej baz danych
PZGiK (operaty i pozwolenia na budowę)

11 911

16 176

12 240

- 3 936

- 24,3 %

6.

Weryfikacja zbiorów
danych lub materiałów
(protokoły)

12 647

11 635

13 069

1 434

12,3 %

7.

Przyjęcie operatów
technicznych do PZGiK
(operaty)

8 533

9 324

10 373

1 049

11,3 %

8.

Wystawienie Dokumentów Obliczenia
Opłaty (DOO)

33 888

30 385

29 011

- 1 374

- 4,5 %

Tabela nr 52. Zestawienie podstawowych czynności realizowanych przez PZK w latach 2019 – 2021 oraz dynamika zmian w stosunku do 2020 roku
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Wykres nr 27. Zestawienie liczby podstawowych czynności realizowanych w latach 2017 - 2021

W roku 2021 prowadzono prace, mające na celu polepszenie jakości materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w celu usprawnienia udostępniania informacji i danych poprzez bieżącą cyfryzację zasobu w ramach prac własnych oraz zamówienia publiczne.
L.p.

Charakterystyka

1.

Rodzaj operatu

Łącznie

prawne

syt.-wys.

Operaty techniczne przyjęte do zasobu (szt.)

37 537

142 403

179 904

2.

Operaty techniczne zaewidencjonowane w systemie PZGiK [szt.], w
tym:

37 537

136 403

173 940

2a.

zaewidencjonowane w ograniczonym zakresie informacyjnym [szt.]

452

34 529

34 981

2b.

zaewidencjonowane w pełnym zakresie informacyjnym (metadane,
geometria zakresu pracy/operatu,
archiwizacja do postaci elektronicznej) [szt.]

37 085

101 874

138 959

3.

Operaty techniczne do zaewidencjonowania w systemie PZGiK [szt.]
3=1-2

0

6 tys.*

6 tys.*

4.

Łączna liczba operatów do przetworzenia tj. zaewidencjonowania lub
uzupełnienia zakresu informacyjnego [szt.] 4 = 2a + 3

452

40 529

40 981

Tabela nr 53. Stan zasobu w zakresie ewidencjonowania i przetwarzania operatów technicznych do postaci dokumentów elektronicznych na dzień 31 grudnia
2021 r.

* wartości szacunkowe
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Podjęte działania w zakresie prac własnych i zamówień publicznych to m.in.:
przetworzenie do postaci cyfrowej operatów technicznych z lat 1960-2013 poprzez zarejestrowanie w rejestrze zgłoszeń i ewidencji materiałów zasobu oraz przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych 55,7 tys. szt. operatów technicznych; łączna liczba operatów zaewidencjonowanych w systemie wynosi ponad 179 tys., z czego ponad 138 tys.
posiada pełny zakres informacyjny (metadane, geometria zakresu pracy/operatu, archiwizacja dokumentu do postaci cyfrowej); do przekształcenia tj. zaewidencjonowania i przetworzenia do postaci cyfrowej oraz utworzenia metadanych pozostało około 41 tys. operatów;
przetworzenie do postaci cyfrowej rejestrów gruntowych (111 szt.) oraz skorowidzów
działek i właścicieli (43 szt.) dla 27 obrębów gminy Długołęka – zadanie zrealizowane
przez firmę INWAR s.c. z siedzibą w Sieradzu;
integracja bazy danych ewidencji gruntów i budynków z bazą PESEL;
dostosowanie zasobów mapowych do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
w zakresie konturów klasyfikacyjnych oraz użytków gruntowych, bez zmiany ich powierzchni w części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków – opracowaniem objęto obszar miasta Sobótka (4 obręby);
przetworzenie obiektów utworzonych na podstawie uprzednio obowiązującej Instrukcji
K-1, na obiekty zgodne z rozporządzeniami w sprawie GESUT i BDOT500:
- 1557 obiektów na obszarze gminy Jordanów Śląski (13 obrębów),
- 2434 obiektów na obszarze gminy Mietków (13 obrębów).
W oparciu o udzieloną pomoc finansową, w ramach Porozumienia w sprawie wspólnej budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP, zrealizowano m.in.:
podniesienie wersji aplikacji mobilnej wroSIP mobile z wersji 32 na 64 bitową w środowisku iOS;
udostępnienie w serwisie wroSIP nowych warstw: Rejestr Wniosków Decyzji i Zgłoszeń,
map zagrożenia powodziowego z głębokościami wody 10 %, 1 % i 0,2 %, przygotowanych
w oparciu o ogólnodostępne adresy usług sieciowych WMS;
udostępnienie w serwisie wroSIP nowych warstw: Mapy historyczne, w którym opublikowano mapy topograficzne dla obszaru powiatu wrocławskiego w skali 1:25 000 z okresu
1936-1944 w postaci rastrowej, Obiekty budowlane z ortofoto 2020 r. – na podstawie
analizy porównawczej pomiędzy stanem bazy EGiB a ortofotomapą z 2020 r.;

INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY
PZK zapewnia pełną i bezpośrednią obsługę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w zakresie udostępniania informacji zgromadzonych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK). W ciągu roku był również zapewniony nieodpłatny dostęp
do bazy ewidencji gruntów i budynków gminom powiatu wrocławskiego z wykorzystaniem systemu wroSIP (portale wroSIP i WebEWID). Dane za pomocą systemu udostępnia się również innym uprawnionym instytucjom, m.in. urzędom skarbowym, agencjom oraz podmiotom, które
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podpisały umowy na korzystanie z Portalu Komornika, Portalu Rzeczoznawcy i Portalu Geodety, a także wykorzystując autoryzację ePUAP – Portalu Obsługi Klienta i Portalu Projektanta.

Łącznie w 2021 roku odnotowano ponad 596 tys. odwiedzin
serwisu wroSIP i WebEWID.
Niezależnie od powyższego, dostęp do danych przestrzennych dla obszaru powiatu wrocławskiego zapewnia aplikacja pn. wroSIP mobile na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ NA 2022 ROK
W zakresie zadań statutowych przewidywana jest kontynuacja prac zmierzających do
usprawnienia obsługi klientów oraz dalsza współpraca PZK, jako administratora systemu, z jednostkami biorącymi udział w Porozumieniu w sprawie wspólnej budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.
Działania planowane na rok 2022:
dalsze prace, związane z przetworzeniem mapy zasadniczej z postaci rastrowej na postać
wektorową (bazodanową) oraz uruchomieniem nowych e-usług – finansowane w ramach
Poddziałania 2.1.2 ZIT WrOF – Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim; wartość projektu ponad 2 mln zł;
w ramach Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego, dalsze działania związane
z drugim etapem projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II, polegające na rozbudowie e-usług do 3 i 4 poziomu dojrzałości (dwustronna interakcja zakończona transakcją), w oparciu o cyfryzację materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokumentacji dotyczącej ochrony gruntów rolnych, a także polepszenie danych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków (planowane 12 obrębów geodezyjnych);
przeprowadzenie we współpracy z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, zamówienia na modernizację ewidencji gruntów
i budynków obrębu Biskupice, gm. Jordanów Śląski oraz konwersja formatu plików operatów technicznych w bazie danych PZGiK w ramach środków z dofinansowania Wojewody
Dolnośląskiego w kwocie 160 tys. zł;
dalsze prace, związane z przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów zasobu.

SYSTEM wroSIP
W roku 2021 Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej (TS) realizowała zadania
zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu,
w tym poprzez realizację zadań wynikających z Porozumienia w sprawie wspólnej budowy Systemu
Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.
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W 2021 roku łączna wartość środków wydatkowanych na utrzymanie i rozwój systemu wroSIP wyniosła 624 420,00 zł
Zgodnie ze współczynnikami udziałów w finansowaniu określonymi w Porozumieniu, 25 % tej
kwoty zapewnił Powiat Wrocławski a pozostałą część poszczególne gminy.

Wykres nr 28. Finansowanie systemu wroSIP w 2021 roku

W ramach zadań wynikających z Porozumienia, w Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej zrealizowano:
przygotowanie projektu finansowania systemu wroSIP oraz umów na pomoc finansową
w zakresie utrzymania i rozwoju systemu zawieranych pomiędzy gminami i powiatem;
zamówienia publiczne zgodnie z procedurami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym
we Wrocławiu (we współpracy z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)
oraz w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu (we współpracy z Działem Finansowo-Księgowym i Działem Ogólno-Administracyjnym);
w ramach współpracy z firmami zewnętrznymi:


w związku ze zgłoszeniami serwisowymi dotyczącymi portali systemu PZGiK (platforma WebEWID) – IntraEwid, Portal Interesanta, Portal Geodety, Portal Rzeczoznawcy, Portal Komornika, Portal Projektanta, Portal Narad Koordynacyjnych oraz
serwisu mapowego wroSIP – zgłaszanie uwag i testowanie wdrażanych rozwiązań;
 podniesienie wersji aplikacji mobilnej wroSIP mobile z wersji 32 na 64 bitową
w środowisku iOS (testy) – współpraca z firmą GISPartner.
prace związane z administrowaniem systemem, w tym m.in. zarządzanie serwisem wroSIP,
portalami systemu PZGiK, portalem w domenie wrosip.pl, zarządzanie bazą użytkowników
(prowadzenie kont, przygotowywanie i obsług umów na korzystanie z portali, rozwiązywanie bieżących problemów), rozbudowa systemu o nowe dane i funkcjonalność.
Wybrane zadania zrealizowane w ramach prac własnych Pracowni:
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obsługa kont użytkowników serwisów autoryzowanych, których liczba na koniec 2021
roku wyniosła 7009, z czego 1612 przypada na serwis wroSIP a 5397 na portale systemu
PZGiK (Platforma WebEWID). Udzielano wsparcia użytkownikom w zakresie obsługi serwisów autoryzowanych i ogólnodostępnych.

Wykres nr 29. Użytkownicy autoryzowani portali systemu PZGiK w podziale na grupy

W 2021 roku podpisano 94 nowe umowy z użytkownikami portali.

Wykres nr 30. Umowy – Portale Geodety, Rzeczoznawcy, Komornika i Narad Koordynacyjnych (2008-2021)
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Wykres nr 31. Użytkownicy autoryzowani serwisu wroSIP w latach 2016-2021 w podziale na grupy

publikacja w serwisie wroSIP w module Plany miejscowe oraz na stronie głównej wroSIP
danych związanych z planowaniem przestrzennym, w tym zamieszczenie 32 nowych planów miejscowych. Łącznie w systemie zarejestrowano 1714 planów obowiązujących i archiwalnych. Prace związane z przygotowaniem danych do publikacji obejmowały:
a)
b)
c)
d)
e)

kalibrację rastrów/rysunków planów i wprowadzenie ich do bazy;
aktualizację rejestru planów (plany obowiązujące i archiwalne);
aktualizację warstwy przeznaczeń terenów w mpzp;
przygotowanie metadanych dla planów;
aktualizację przeglądarki planów na stronie wrosip.pl.

Ponadto, w związku ze zmianą przepisów dotyczących planowania przestrzennego, przygotowano nową funkcjonalność pozwalającą na publikację w serwisie wroSIP plików GML
dla nowych planów (w porozumieniu z Gminą Długołęka) oraz stworzono nową warstwę
tematyczną Przystąpienie do sporządzenia mpzp, na której prezentowane są obszary, dla
których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planów (w porozumieniu
z Gminą Kobierzyce);
przygotowanie funkcjonalności na stronie wrosip.pl, pozwalającej na udostępnianie, zgodnie z art. 40 a ust. 2 pkt 1 lit g, i oraz j ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne, zbiorów danych do bezpłatnego pobrania w formacie GML dotyczących:
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działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii, budynków w zakresie
ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych, szczegółowych osnów geodezyjnych;
aktualizacja danych prezentowanych w module Turystyka, sport i rekreacja – dodanie tras
rowerowych, m.in. na podstawie informacji prezentowanych na stronach gmin Powiatu
Wrocławskiego;
wykonywanie analiz przestrzennych/zestawień, zleconych przez gminy: Czernica, Kobierzyce i Siechnice;
zorganizowano dwa spotkania Zespołu ds. wroSIP, skupiającego przedstawicieli poszczególnych gmin i Pracownię SIP – administratora systemu. Na spotkaniach Zespołu zdecydowano m.in. o potrzebie zakupu nowego serwera aplikacyjnego. Zadanie zostało ujęte w planie finansowym na rok 2022.
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Rozdział 6. INFRASTRUKTURA DROGOWA
Zarząd Powiatu Wrocławskiego sprawuje funkcję zarządcy dróg powiatowych, którego
zadania realizowane są przez funkcjonujący w ramach struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – Wydział Dróg i Transportu, wraz z wchodzącymi w jego skład Referatami – Obwodami Drogowymi w Mirosławicach i Sulimowie.
W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostaną dane, dotyczące wykonywania zadań
z zakresu dróg publicznych i transportu zbiorowego.

W gestii Zarządu Powiatu Wrocławskiego na dzień 31 grudnia 2021 r. znajdowało
się 109 dróg o łącznej długości 552,649 km. Długość dróg uległa zmniejszeniu
względem roku 2020, gdyż niektóre drogi zostały pozbawione kategorii drogi powiatowej i przekazane na rzecz gmin.

Rysunek nr 2. Sieć dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego

102 | S t r o n a

RAPORT O STANIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA ROK 2021

Budowa i modernizacja dróg powiatowych
W ramach środków finansowych, wydatkowanych dla niniejszego przedsięwzięcia wieloletniego, w każdym roku budżetowym ujmowane są środki wydatkowane m.in. na sfinansowanie
takich celów jak:
udział własny w kosztach inwestycji, planowanych do realizacji w ramach rządowych programów, z których współfinansowane są inwestycje na drogach powiatowych (np. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rezerwa Subwencji Ogólnej);
zlecenie opracowania dokumentacji projektowych przebudów dróg powiatowych, w celu
zapewnienia poprawy ich parametrów technicznych oraz służących poprawie bezpieczeństwa użytkowników ruchu;
budowa chodników;
budowa ciągów pieszo-rowerowych;
realizacja przebudów dróg;
sprawowanie nadzorów autorskich i inwestorskich dla realizowanych zadań drogowych.
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Wykres nr 32. Zestawienie wysokości nakładów na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych w latach 2019 – 2021 (wartości
przybliżone)

W ramach realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi udzielono łącznie
91 zamówień publicznych podmiotom zewnętrznym na łączną kwotę 55.576.685,15 zł brutto,
w tym:
zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych – 45; w trybie zamówienia zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu – 7; łącznie – 52 – na kwotę 54.811.480,03 zł brutto;
innych - 39 zamówień na kwotę 765.205,12 zł brutto.
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W ZAKRESIE INWESTYCJI WYKONANO LUB ZLECONO NASTĘPUJĄCE ZADANIA:
Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej w miejscowości Łukaszowice, gmina
Siechnice do DW nr 395 w m. Turów, gm. Żórawina;
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej
nr 1930D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską
do skrzyżowania z ul. Krótką w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica;
Opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej regulację gospodarki wodno-ściekowej kanalizacji deszczowej w ciągu pasa drogi powiatowej – ul. Chłopskiej w rejonie działki
nr 194/2 AM-1 obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie, wraz ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego;
Opracowanie koncepcji dla zadania pn. „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej
nr 1453D w miejscowości Domaszczyn, gm. Długołęka”;
Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości
Chrząstawa Wielka, gm. Czernica;
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa
w m. Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gm. Długołęka;
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D w m. Wilczków, gm. Żórawina;
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice;
Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości
Gajków, gm. Czernica;
Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów, odcinek 2 – Etap I oraz odcinek 3 – Etap II, gmina Żórawina;
Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów
Śląski w zakresie budowy chodnika;
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec
Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław;
Przebudowa drogi powiatowej nr 2075 na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika
w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków;
Przebudowa ul. Energetycznej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1950D w m. Małuszów do nowo wybudowanej drogi przy Zakładzie Energetycznym Tauron Dystrybucja S.A.
w m. Krzyżowice, w gm. Kobierzyce, w systemie zaprojektuj i wybuduj;
Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej
nr 1453D, ul. Milicka, Łozina, gm. Długołęka;
Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej
nr 1953D, al. Lipowa, Rzeplin, gm. Żórawina;
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Przebudowa przejść dla pieszych w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Powiatu
Wrocławskiego w 7 lokalizacjach;
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wprowadzeniem oznakowania poziomego i pionowego
w ciągu dróg powiatowych powiatu Wrocławskiego;
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyświetlaczy prędkości rzeczywistej
w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego;
Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od m. Biskupice Podgórne
do wiaduktu nad autostradą A4;
Modernizacja drogi powiatowej nr 1926D – ul. Przedszkolnej na odcinku od skrzyżowania
z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Spacerową w m. Gajków, gmina Czernica;
Modernizacja drogi powiatowej nr 1918D – ul. Bursztynowej na odcinku od skrzyżowania
z drogą gminną – ul. Diamentową do wysokości granicy działek nr 202/11 i nr 202/9
w m. Kamień, gmina Długołęka;
Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku od miejscowości Tomice do miejscowości Piotrówek, gm. Jordanów Śląski;
Modernizacja drogi powiatowej nr 2028D na odcinku od skrzyżowania w m. Księginice
Małe do granicy powiatu wrocławskiego, gm. Sobótka;
Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1972D
do początku miejscowości Wilczków, gm. Żórawina;
Modernizacja drogi powiatowej nr 1944D w miejscowości Bogusławice – przedłużenie
ul. Pogodnej do końca działki nr 95/4, gmina Siechnice;
Modernizacja drogi powiatowej nr 1936D – w miejscowości Zacharzyce ul. Kościuszki
i ul. Zacharzycka do działki nr 90/5, gmina Siechnice;
Modernizacja drogi powiatowej nr 2018D na odcinku od m. Małkowice do m. Skałka
w gm. Kąty Wrocławskie;
Modernizacja drogi powiatowej nr 1985D w m. Księginice Małe na odcinku od przepompowni do końca terenu zabudowanego, gm. Sobótka;
Modernizacja drogi powiatowej nr 1945D na odcinku od miejscowości Sulimów do skrzyżowania z drogą 1942D obręb Sulęcin-Szostakowice, gmina Siechnice;
Modernizacja drogi powiatowej nr 1996D na odcinku od skrzyżowania z ul. Sobócką
w m. Maniów do początku zjazdu obsługującego działkę nr 233 AM-1 obręb Maniów Wielki
w m. Maniów Wielki, gm. Mietków;
Modernizacja drogi powiatowej nr 1921D na odcinku dł. ok. 0,716 km od działki przejazdu
kolejowego PKP w miejscowości Borowa do zjazdu do lasu (dz. 520Ls i 330/1), przed mostem na rzece Oleśniczka;
Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku pomiędzy Wilczkowem a Jaksonowem, gm. Żórawina;
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Modernizacja drogi powiatowej nr 1918D – ul. Bursztynowej na odcinku od skrzyżowania
z drogą gminną – ul. Diamentową do wysokości granicy działek nr 25/8 i nr 25/7
w m. Kamień, gmina Długołęka.

W ZAKRESIE ROBÓT REMONTOWYCH WYKONANO LUB ZLECONO NASTĘPUJĄCE
ZADANIA:
Remonty cząstkowe masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB na drogach powiatowych
Powiatu Wrocławskiego;
Remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji oraz remonty nawierzchni
przy zastosowaniu pojedynczego powierzchniowego utrwalenia z podwójnym rozłożeniem grysów na drogach powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i Obwodu Drogowego w Mirosławicach;
Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na
terenie powiatu wrocławskiego w podziale na dwa zadania:
Zadanie 1 – Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach;
Zadanie 2 – Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie;
Bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej oraz konserwacja sygnalizacji świetlnych akomodacyjnych oraz aktywnych przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie dróg
powiatowych Powiatu Wrocławskiego;
Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1916D w miejscowości Mirków, gm. Długołęka;
Wymiana krawężników przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego;
Remont stawów zlokalizowanych przy drodze powiatowej nr 1920D w miejscowości Oleśniczka, gm. Długołęka.

W ZAKRESIE ROBÓT POZOSTAŁYCH DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH, OPERATÓW SZACUNKOWYCH I EKSPERTYZ ZLECONO:
Opracowanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego;
Opracowanie strategicznych map hałasu dla dróg powiatowych powiatu wrocławskiego,
po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie oraz wykonanie pomiarów hałasu;
Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych
na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego;
Przeprowadzenie przeglądów rozszerzonych 5-cioletnich, dla wskazanych drogowych
obiektów inżynierskich – mostów zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie
powiatu wrocławskiego;
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Wykonanie badania jakości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z istniejącej
nawierzchni drogi powiatowej nr 1918D, dz. nr 448/4dr (ul. Broniewskiego), obręb Długołęka, gmina Długołęka;
Usługa polegająca na legalizacji istniejącego wylotu na działce kolejowej nr 444/4 odprowadzającego wody opadowe z części drogi powiatowej nr 1918D, dz. nr 448/4dr (ul. Broniewskiego), obręb Długołęka, gm. Długołęka;
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 6 sztuk drzew przydrożnych rosnących w pasach
drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego;
Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku magazynowo - warsztatowego znajdującego
się na terenie Obwodu Drogowego w Sulimowie;
Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na wskazanych drogach publicznych będących w zarządzie Powiatu Wrocławskiego;
Wykonanie i opracowanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii D na terenie Powiatu Wrocławskiego.

W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH WYKONANO LUB
ZLECONO M.IN. NASTĘPUJĄCE DOSTAWY I USŁUGI:
Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb Obwodów Drogowych
w Mirosławicach i w Sulimowie;
Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie;
Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem akcesoriów do wpustów ulicznych na potrzeby Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach;
Dostawa benzyny bezołowiowej oznaczonej symbolem E-5 (Pb95) dla potrzeb samochodów oraz sprzętów służbowych Obwodu Drogowego w Mirosławicach poprzez tankowanie na wyznaczonych stacjach paliw Wykonawcy;
Dostawa paliw płynnych: benzyny bezołowiowej 95-oktanowej E95 i oleju napędowego
ON dla zabezpieczenia potrzeb transportowych i sprzętowych Obwodu Drogowego w Sulimowie poprzez tankowanie na stacji/-ach paliw;
Dostawa oleju napędowego oznaczonego symbolem ON do zbiornika o pojemności 2.500
litrów znajdującego się na placu Obwodu Drogowego w Mirosławicach dla potrzeb samochodów i sprzętu służbowego Obwodu Drogowego w Mirosławicach;
Dostawa mieszanki piasku z 25% domieszką soli dla potrzeb zimowego utrzymania dróg
powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie;
Dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
rur do montażu znaków dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach;
Usługa zwalczania inwazyjnego chwastu barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski
Mandel) czy też barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) metodą mechaniczną oraz chemiczną, który rośnie w poboczu pasów drogowych dróg powiatowych;
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Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron
drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części
– część I: Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron
drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania;
Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew
rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części –
część II: Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron
drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania:
Zadanie 1 – Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew w ilości do 139 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego;
Zadanie 2 – Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew w ilości do 486 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego;
Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego, w podziale na 2 zadania;
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego;
Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i w Mirosławicach;
Sprzątanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie gm. Żórawina, gm. Siechnice, gm. Czernica, gm. Długołęka;
Wynajem bazy materiałowo-sprzętowej dla potrzeb zimowego utrzymania dróg.

Referat – Obwód Drogowy w Mirosławicach zajmuje się bieżącym utrzymaniem
dróg powiatowych o długości ok. 305 km na terenie gmin: Jordanów Śląski, Kąty
Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków i Sobótka.
Referat – Obwód Drogowy w Sulimowie zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg
powiatowych o długości ok. 248 km na terenie gmin: Czernica, Długołęka, Siechnice i Żórawina.
Referaty – Obwody Drogowe w szczególności realizują następujące zadania:
 kontrola stanu nawierzchni dróg,
 kontrola oznakowania,
 protokolarne przekazywanie i odbiór pasa drogowego firmom zewnętrznym, realizującym budowy niezwiązane z utrzymaniem dróg,
 ścinka poboczy, krzewów itp.,
 przekazywanie placów budów przy realizacji inwestycji lub remontów drogowych,
 uczestnictwo w naradach budowy, odbiorach robót,
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usuwanie miejscowych uszkodzeń w nawierzchni, w poboczach, skarpach oraz naprawy
oznakowania,
usuwanie z korony dogi przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu,
kontrola oznakowania robót prowadzonych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym, itp.

W ramach realizacji swoich zadań w roku 2021 Obwody Drogowe wykonywały takie prace
jak m.in.:
 odśnieżanie dróg i chodników;
 uzupełnianie poboczy niesortem i frezowiną, uzupełnianie nawierzchni frezowiną;
 remonty nawierzchni masą na zimno;
 montaż i demontaż znaków drogowych, tablic miejscowości, drogowskazów, regeneracja
znaków, prostowanie znaków;
 montaż i demontaż luster drogowych;
 montaż i czyszczenie kratek ściekowych, studzienek kanalizacyjnych, remont studzienek;
 montaż krawężników;
 ręczna wycinka krzaków, samosiejek, suchych drzew, usuwanie wiatrołomów, obcinanie
gałęzi drzew (w celu odsłonięcia skrajni drogowej), wykonywanie oprysków płynem
chwastobójczym;
 ręczne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg, wykaszanie traw na przepustach,
zaniżanie pni;
 mechaniczne koszenie poboczy i wycinka krzaków;
 mechaniczna ścinka poboczy;
 czyszczenie rowów i przepustów z zanieczyszczeń, pogłębianie rowów, wzmacnianie
skarp, udrażnianie przepustów, wykonywanie odcinków rowów;
 zbieranie śmieci z obszaru pasa drogowego;
 ręczne lub mechaniczne (zamiatarka) czyszczenie chodników, jezdni przy krawężnikach,
zatok autobusowych;
 naprawy istniejących chodników i wykonywanie nowych odcinków.
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Współpraca z samorządami gminnymi z terenu powiatu wrocławskiego i
innymi podmiotami
Powiat Wrocławski w 2021 roku kontynuował współpracę z samorządami gminnymi
z terenu Powiatu Wrocławskiego. Na podstawie podpisanych porozumień o współpracy:
Gmina Kąty Wrocławskie realizowała na drogach powiatowych zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg (tylko w sezonie 2020-2021 – w sezonie zimowym 2021-2022
gmina odstąpiła od współpracy w tym zakresie) oraz utrzymania zieleni przydrożnej na
terenie gminy;
Gmina Kobierzyce realizowała na drogach powiatowych zadania z zakresu zimowego
utrzymania dróg oraz utrzymania zieleni przydrożnej na terenie gminy;
Gmina Długołęka realizowała na drogach powiatowych zadania z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej na terenie gminy;
Gmina Żórawina realizowała na drogach powiatowych zadania z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej na terenie gminy.

Łączna wartość środków finansowych przekazanych na rzecz gmin z tytułu realizacji
powyższych zadań wyniosła w roku 2021: 654.673,37 zł.
Oprócz tego na podstawie podpisanych umów uzyskano dofinansowania na realizację realizowanych przez Powiat Wrocławski inwestycji. Szczegółowe zestawienie dofinansowań otrzymanych
w roku 2021 zawiera poniższa tabela:

L.p.

Opis zadania, lokalizacja

Jednostka
dofinansowująca

Kwota
dofinansowania
[zł]

BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH
1
2
3

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku
od działki nr 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gmina Długołęka
Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia
ulicznego na drodze powiatowej nr 1453D, ul. Milicka, Łozina, gm. Długołęka
Przebudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia
ulicznego na drodze powiatowej nr 1953D, al. Lipowa,
Rzeplin, gm. Żórawina

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

2 344 732

(w roku 2021 wydatkowano 1 008 750)

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

25 106

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

22 590

ZADANIE „BUDOWA MOSTU W M. CHRZĄSTAWA WIELKA”
1

Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica

Rezerwa Subwencji Ogólnej

1 967 322

PROGRAM „BEZPIECZNA DROGA”
1
2

Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica
Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości
Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy
chodnika

Gmina
Czernica

400 000

Gmina
Jordanów Śląski

550 000
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3
4
5
6
7
8

Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości
Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy
chodnika
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w miejscowości Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w miejscowości Domasław, gm. Kobierzyce
Przebudowa drogi powiatowej nr 2075 na odcinku
ok. 150 m w zakresie budowy chodnika w miejscowości
Wawrzeńczyce, gmina Mietków
Przebudowa drogi powiatowej nr 2075 na odcinku
ok. 150 m w zakresie budowy chodnika w miejscowości
Wawrzeńczyce, gmina Mietków
Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na
wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów,
odcinek 2 – Etap I oraz odcinek 3 – Etap II, gmina Żórawina
Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na
wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów,
odcinek 2 – Etap I oraz odcinek 3 – Etap II, gmina Żórawina

Rezerwa Subwencji Ogólnej

550 988

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

67 837

Gmina
Mietków

339 448

Rezerwa Subwencji Ogólnej

326 741

Gmina
Żórawina

201 972

Rezerwa Subwencji Ogólnej

199 644

RAZEM:

6 996 380

Tabela nr 54. Szczegółowe zestawienie dofinansowań otrzymanych w 2021 roku

Program „Bezpieczna Droga”
Pierwsze edycja programu „Bezpieczna droga” realizowana była w latach 2016 – 2018.
Celem programu było określenie zasad współpracy z gminami z terenu Powiatu Wrocławskiego
w zakresie wspólnej realizacji budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu
Wrocławskiego, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Wrocławskiego.
Skuteczna realizacja dotychczasowych zadań w ramach programu doprowadziła do tego,
że Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję o jego kontynuacji – tym razem w latach 2019
– 2023. Oznacza to, że dotychczasowy trzyletni okres, w jakim obowiązuje program, uległ przedłużeniu do pięciu lat.
W ramach drugiej edycji programu, rozszerzony został katalog inwestycji, które mogą być
wspólnie realizowane. Oprócz dotychczasowej budowy chodników, w II edycji możliwe jest wnioskowanie o wspólną realizację ciągów pieszo-rowerowych, dróg rowerowych oraz przebudowy
odcinków dróg wynikających z realizacji w/w robót budowlanych.
Ponadto zmianie uległa również wysokość środków, jakie Powiat Wrocławski przeznacza
w danym roku na realizację zadań w ramach programu:
 dla gmin Czernica, Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, Żórawina – po 400.000,00 zł rocznie dla każdej z tych gmin (co jednocześnie stanowi maksymalnie 50 % wartości środków
przeznaczonych na realizację inwestycji na obszarze tych gmin);
 dla gmin Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice – po 500.000,00 zł rocznie
dla każdej z tych gmin (co jednocześnie stanowi maksymalnie 50 % wartości środków
przeznaczonych na realizację inwestycji na obszarze tych gmin);
przy założeniu zabezpieczenia przez poszczególne gminy środków finansowych w co najmniej
adekwatnej wysokości w każdym roku uczestnictwa w programie.
Całkowita wartość środków jakie Powiat Wrocławski przeznaczy na współfinansowanie zadań realizowanych na terenie danej gminy w trakcie realizacji całego programu (tj. w latach 2019 – 2023)
nie przekroczy łącznie kwoty 2.000.000,00 zł (dla gmin Czernica, Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, Żórawina) lub 2.500.000,00 zł (dla gmin Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice).
Planowane, łączne nakłady finansowe Powiatu Wrocławskiego na realizację programu „Bezpieczna
droga” wyniosą w latach 2019 – 2023 kwotę 20.000.000,00 zł. Pozostałe środki pochodzić będą z
budżetów gmin, zainteresowanych realizacją zadań inwestycyjnych w ramach programu.
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Dotychczasowa skuteczna realizacja programu „Bezpieczna droga” stanowi kolejny owoc
intensywnej współpracy z gminami w zakresie wspólnej realizacji i finansowania inwestycji drogowych, którą Powiat Wrocławski realizuje od samego początku swojego istnienia. Podstawowym
celem programu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, głównych użytkowników
dróg powiatowych – w tym przede wszystkim pieszych (a zwłaszcza osób najmłodszych – uczęszczających do szkół). Ujednolicenie zasad współpracy z gminami w formie programu „Bezpieczna
droga” okazało się skuteczne i bardzo efektywne, co spowodowało, że działania w tym zakresie
są kontynuowane.
Wspólna realizacja zadań inwestycyjnych z gminami stale przyczynia się do zwiększenia
liczby chodników, zlokalizowanych przy drogach powiatowych. Umożliwia również przyspieszenie realizacji tego typu zadań (poprzez pozyskanie dodatkowych środków z budżetów gmin biorących udział w realizacji programu) oraz generalnie przyczynia się do umożliwienia większej
ilości zadań na zasadzie:

WIĘCEJ ŚRODKÓW = WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI
W roku 2021, zgodnie z zasadami drugiej edycji programu, Powiat Wrocławski zaplanował w swoim budżecie środki finansowe w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł. Pozostałe środki
na realizację poszczególnych zadań zadeklarowane zostały przez gminy w składanych przez nie
wnioskach określających propozycję lokalizacji danej inwestycji (przy czym udział finansowy
gmin wynosić miał co do zasady co najmniej 50% całkowitych kosztów realizacji danego zadania).
Zgodnie z regułami programu, obejmuje on wykonywanie zadań jednorocznych – zdarzały się jednak wyjątki od tej reguły, wynikające głównie z zakresu i kosztu danego zadania. Wzorem lat ubiegłych, w złożonych propozycjach znalazły się również zadania w zakresie wspólnego finansowania opracowania dokumentacji projektowych, których wykonanie umożliwi docelowo w kolejnych latach realizację robót budowlanych w terenie.
Złożone przez gminy wnioski zostały następnie szczegółowo przeanalizowane przez pracowników Wydziału Dróg i Transportu, zarówno pod kątem technicznym jak i finansowym, w celu
zweryfikowania możliwości realizacji danego zadania w terenie i pod kątem zgodności z wymogami programu. Ostateczną decyzję w zakresie typowania zadań na poszczególnych gminach podjął Zarząd Powiatu Wrocławskiego, pełniący funkcję zarządcy dróg powiatowych na obszarze
Powiatu Wrocławskiego.
Podobnie jak w latach ubiegłych, część zadań realizowana była przez gminy, które zadeklarowały gotowość prowadzenia poszczególnych inwestycji w ramach tzw. „zastępstwa inwestorskiego”. W takim przypadku, niezbędne było podjęcie stosownych uchwał o przekazaniu
i przejęciu realizacji danego zadania – odpowiednio przez Radę Powiatu Wrocławskiego i radę
właściwej gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej.
Szczegółowe reguły realizacji danego zadania ujmowane były w stosownych porozumieniach, zawieranych pomiędzy zarządcami dróg powiatowych i gminnych, w których określano:
koszty realizacji zadania;
udziały finansowe każdej ze stron w kosztach realizacji zadania;
termin realizacji zadania (dany rok lub lata – w przypadku zadań dwuletnich);
zasady rozliczenia środków finansowych;
zasady zwrotu ewentualnie niewykorzystanych środków.
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Praktyka po raz kolejny pokazała, że niektóre regulacje – z uwagi na specyfikę danej gminy
oraz zasady gospodarki finansowej – i tak wymagały niekiedy konieczności negocjowania pewnych kwestii indywidualnie, pomimo generalnej woli ujednolicenia zasad współpracy.
Kolejny rok realizacji programu „Bezpieczna droga” ponownie potwierdził efektywność
i skuteczność współpracy między samorządami z terenu powiatu wrocławskiego. Z uwagi na wymierne korzyści, współpraca ta będzie kontynuowana w kolejnych latach funkcjonowania drugiej
edycji programu, przyczyniając się w znaczny sposób do poprawy bezpieczeństwa użytkowników
dróg powiatowych.
W ramach realizacji programu w roku 2021 zrealizowano (lub rozpoczęto) następujące
zadania, w podziale na poszczególne gminy:

GMINA CZERNICA
Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości
Gajków, gm. Czernica – realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2021 i zakończy się
w roku 2022.

GMINA DŁUGOŁĘKA
Budowa drogi powiatowej nr 1916D – ulicy Kiełczowskiej w Mirkowie, na odcinku
od ul. Kwiatowej do ul. Bławatnej w miejscowości Mirków, gmina Długołęka – realizacja
zadania rozpoczęła się w roku 2021 i zakończy się w roku 2022 (zadanie realizowane przez
Gminę Długołęka w ramach zastępstwa inwestorskiego).

GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI
Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów
Śląski w zakresie budowy chodnika.

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze
2020D w m. Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie – realizacja zadania rozpoczęła się
w roku 2021 i zostanie zakończona przez gminę w roku 2022 w ramach wydatków niewygasających (zadanie realizowane przez Gminę Kąty Wrocławskie w ramach zastępstwa inwestorskiego).

GMINA KOBIERZYCE
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w m. Tyniec
Mały a istniejącym chodnikiem w m. Domasław – realizacja zadania rozpoczęła się w roku
2021 i zakończy się w roku 2022.
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GMINA MIETKÓW
Przebudowa drogi powiatowej nr 2075 na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika
w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków.

GMINA SIECHNICE
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegająca na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku” (zadanie zrealizowane przez Gminę Siechnice w ramach zastępstwa inwestorskiego).
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1938D polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej od m. Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 i w obrębie tego skrzyżowania” – realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2021 i zakończy się w roku 2022 (zadanie realizowane przez Gminę
Siechnice w ramach zastępstwa inwestorskiego).
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1935D polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2
obręb Brochów) we Wrocławiu” - realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2021 i zakończy
się w roku 2022 (zadanie realizowane przez Gminę Siechnice w ramach zastępstwa inwestorskiego).
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1941D polegająca na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego
z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie” - realizacja zadania rozpoczęła
się w roku 2021 i zakończy się w roku 2022 (zadanie realizowane przez Gminę Siechnice
w ramach zastępstwa inwestorskiego).

GMINA ŻÓRAWINA
Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów, odcinek 2 - Etap i oraz odcinek 3 – Etap II, gmina Żórawina;
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bogunów: etap 2b (część północna) (zadanie zrealizowane przez Gminę Żórawina w ramach zastępstwa inwestorskiego).
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Wykres nr 33. Zestawienie wysokości nakładów na realizację przedsięwzięcia Program „Bezpieczna droga” w latach 2019 – 2021 (wartości przybliżone)

Szczegółowe informacje, dotyczące zasad współpracy z gminami w latach 2019 – 2023
w zakresie wspólnej realizacji inwestycji na drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego, które realizowane są w ramach programu „Bezpieczna droga” zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamierzenia i programy  Program „Bezpieczna droga”.

Działania związane z telekomunikacją zrealizowane przez Powiat Wrocławski w roku 2021
W roku 2021 w ramach funkcjonowania Wydziału Dróg i Transportu, w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych z upoważnienia Zarządu Powiatu Wrocławskiego (jako
zarządcy dróg powiatowych na obszarze Powiatu Wrocławskiego) zostały wydane decyzje administracyjne m.in. w następującym zakresie:
wyrażenia zgody na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej;
wyrażenia zgody na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń szerokopasmowej sieci
światłowodowej;
wyrażenia zgody na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz telekomunikacyjnych linii kablowych;
wyrażenia zgody na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, linii kablowych, słupków telekomunikacyjnych;
wyrażenia zgody na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, linii kablowych – szerokopasmowej sieci światłowodowej;
wyrażenia zgody na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń przyłącza telekomunikacyjnego;
wyrażenia zgody na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń szerokopasmowej sieci
światłowodowej – kanalizacji kablowej i kabli abonenckich.
Szczegółowe ustalenia w zakresie warunków, na jakich mogły być realizowane przedmiotowe
prace, określane były każdorazowo w wydanych decyzjach administracyjnych.
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Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych – kanał technologiczny to ciąg
osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej, związanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Podstawową funkcją sieci kanałów technologicznych jest stworzenie podziemnej infrastruktury liniowej, służącej do prowadzenia wielowłóknowych mikrokabli światłowodowych, jak
również innych kabli telekomunikacyjnych, stanowiących warstwę fizyczną (medium transmisyjne) dla sieci przewodowych operatorów telekomunikacyjnych, świadczących swoje usługi na
terenie danego obszaru.

Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych, zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym w trakcie:
1) budowy dróg publicznych;
2) przebudowy dróg publicznych, chyba że w pasie drogowym drogi zostały już
zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny.
Ponadto, zgodnie z art. 39 ust. 6c ustawy o drogach publicznych, minister właściwy do
spraw informatyzacji, na wniosek zarządcy drogi, w drodze decyzji, zwalnia zarządcę z obowiązku
budowy kanału technologicznego, jeżeli w pobliżu pasa drogowego istnieje już kanał technologiczny lub linia światłowodowa, posiadające wolne zasoby, wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanału technologicznego byłoby ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie niemożliwe.
Wniosek do ministra składa się najpóźniej na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
o pozwoleniu na budowę albo przed dniem zgłoszenia przebudów dróg.
Niezwłocznie po wybudowaniu kanału technologicznego, a jeszcze przed jego udostępnieniem innym podmiotom, zarządca drogi przekazuje Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) informację o przebiegu nowo zlokalizowanego kanału technologicznego.
Szczegółowe warunki techniczne wykonania kanałów technologicznych w pasie drogowym określone zostały w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.). Z kolei wysokość rocznych
stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego określona została w rozporządzeniu
Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępnienia kanału technologicznego
przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1mb kanału
technologicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 597). Stawki z tytułu zajęcia pasa drogowego w związku
z realizacją kanału technologicznego określane są przez organ stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnego w formie uchwały. Rada Powiatu Wrocławskiego spełniła ten obowiązek
w formie uchwały nr X/109/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek za zajęcie
pasa drogowego na drogach powiatowych w powiecie wrocławskim.
W związku z powyższym, przy zlecanych w 2021 roku dokumentacjach projektowych,
każdorazowo uwzględniana była konieczność lokalizacji kanału technologicznego.
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Kierunki rozwoju Powiatu Wrocławskiego w zakresie infrastruktury drogowej
1) POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW DRÓG POWIATOWYCH –
PROGRAM „BEZPIECZNA DROGA”
Podjęta w 2019 roku przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego decyzja o kontynuacji programu „Bezpieczna droga” w latach 2019 – 2023 oraz rozszerzenie katalogu możliwych do realizacji zadań w roku 2020, po raz kolejny umożliwiły skuteczną realizację lub rozpoczęcie (w przypadku zadań dwuletnich zaplanowanych na lata 2021 – 2022) realizacji kolejnych zadań, służących poprawie bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych – w tym w szczególności pieszych.
W kolejnych latach funkcjonowania programu (tj. 2022 – 2023) planowana jest dalsza realizacja kolejnych inwestycji, na podstawie przedłożonych przez poszczególne gminy wniosków,
które mogą być składane do końca października danego roku – w zakresie zadań typowanych do
realizacji w roku kolejnym. Wnioski te podlegają merytorycznej i finansowej analizie przed rozpoczęciem robót w terenie. Część zadań wymaga poprzedzenia ich realizacji opracowaniem stosownej dokumentacji projektowej. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń możliwe jest rozpoczęcie robót budowlanych.
Z biegiem kolejnych lat realizacji programu, weryfikacja zadań przebiega coraz skuteczniej. Jako pozytywny należy również odebrać fakt, że również poszczególne gminy składając swoje
wnioski, dzięki doświadczeniom z lat poprzednich, są w stanie przygotować je w sposób bardziej
dokładny, dzięki czemu można uniknąć dodatkowej korespondencji w zakresie korekty ewentualnych braków lub przedkładania uzupełnień do złożonych wniosków. Pomimo tego, część z proponowanych zadań, z uwagi na ich zakres, przedstawione rozwiązania techniczne lub przekroczenie ram finansowych programu, powinno być dyskwalifikowane już na wstępnym etapie oceny
wniosków. W tego typu sytuacjach, o ile jest to możliwe w ramach programu, powiat i gmina starają się wypracować wspólne stanowisko, które poprzez wprowadzenie stosownych modyfikacji,
umożliwi ewentualną realizację zawnioskowanego zadania, w odpowiednio zmienionej formie.
W przypadku, gdy nie uda się znaleźć wspólnego rozwiązania problemu, poszukiwane są zadania
alternatywne, o ich realizacja jest możliwa – nie tylko pod względem technicznym ale i w odpowiednich ramach czasowych i finansowych.
Mając na uwadze dobrowolny udział gmin w realizacji programu „Bezpieczna droga”, należy pozytywnie odebrać wygospodarowanie przez gminy w swoich budżetach stosownych środków finansowych na wspólną z powiatem realizację chodników czy ciągów pieszo-rowerowych
przy drogach powiatowych. Stwarza to możliwość coraz bardziej bezpiecznego sposobu poruszania się osób pieszych w obrębie dróg powiatowych – oraz odpowiednie odseparowanie od ruchu
drogowego rowerzystów – w przypadku ciągów pieszo-rowerowych.
Rozszerzenie katalogu możliwych do realizacji w ramach programu zadań przyniosło pozytywny skutek, gdyż składane obecnie przez gminy wnioski, oprócz kolejnych chodników
uwzględniają również budowę ciągów pieszo-rowerowych lub dróg rowerowych. Oznacza to, że
zgodnie z intencją kierującą zabiegowi rozszerzenia zakresu programu – oprócz zadbania o bezpieczeństwo pieszych, możliwe jest również realizowanie inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej. Działania w tym zakresie, oprócz podniesienia bezpieczeństwa użytkowników dróg, wpływają również na poprawę atrakcyjności turystycznej powiatu wrocławskiego dla
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osób, które preferują rower jako środek komunikacji lub spędzają wolny czas na turystyce rowerowej, odkrywając ciekawe miejsca, których nie brakuje na terenie powiatu. Działania w tym zakresie wpisują się również w określone w Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030 cele w
zakresie rozwoju ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych.
Doświadczenia ostatnich lat, zdobyte podczas realizacji wspólnych zadań inwestycyjnych w ramach programu „Bezpieczna droga wpływają pozytywnie i nadal wpływać będą w kolejnych latach na poprawę takich aspektów jak:







możliwość realizacji większej ilości zadań inwestycyjnych i poprawę stanu technicznego
infrastruktury drogowej;
przyspieszenie terminu realizacji poszczególnych inwestycji drogowych – uzyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadań w kontekście ograniczonych środków budżetowych Powiatu Wrocławskiego;
zwiększenie długości chodników, ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych przy
drogach powiatowych – co niewątpliwie wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszych,
rowerzystów oraz ogólne warunki korzystania z dróg powiatowych;
ugruntowanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – poprzez
określenie jednakowych zasad współpracy dla wszystkich uczestników programu oraz
zapewnienie pełnej dobrowolności udziału w programie.

2) DALSZA POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DRÓG POWIATOWYCH
W kolejnych latach, tak jak dotychczas, planowane jest kontynuowanie działań w zakresie
zapewnienia dalszej poprawy stanu technicznego dróg powiatowych. Zgodnie ze stanem na koniec 2021 roku, Wydział Dróg i Transportu w imieniu Zarządu Powiatu Wrocławskiego, realizował zadania zarządcy dróg powiatowych o łącznej długości ok. 553 km. Długość dróg uległa
zmniejszeniu względem roku 2020 z uwagi na fakt, że niektóre z dotychczasowych dróg powiatowych zostały pozbawione kategorii drogi powiatowej i przekazane na rzecz gmin z terenu powiatu. Było to możliwe dzięki przeprowadzonemu w 2020 roku cyklu spotkań z przedstawicielami władz wszystkich gmin z terenu Powiatu Wrocławskiego i wytypowania dróg, które nie spełniają wymogów dla dróg powiatowych – zarówno w zakresie określonym w ustawie o drogach
publicznych, jak i pod względem parametrów technicznych wymaganych dla dróg powiatowych.
W każdym roku budżetowym Zarząd Powiatu Wrocławskiego typuje zadania inwestycyjne i remontowe możliwe do realizacji. Przy podejmowaniu tych decyzji uwzględniany jest zarówno stan techniczny danej drogi, jak i ograniczone środki finansowe. Dzięki podejmowanym
działaniom inwestycyjnym i remontowym możliwa jest poprawa stanu technicznego dróg. Wykonywane roboty umożliwiają zapewnienie wymaganych parametrów technicznych lub wymianę
zdewastowanej nawierzchni (np. poprzez realizację tzw. „nakładek”).
Należy jednak podkreślić fakt, że zarówno zdiagnozowane oraz wskazywane potrzeby
w zakresie przebudów, rozbudów czy budów zawsze są dużo większe niż możliwości finansowe.
Pomimo tego, każdy kolejny rok przynosi widoczną poprawę stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej, co spotyka się z pozytywnym odbiorem społecznym użytkowników dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego.
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Poprawa stanu technicznego dróg realizowana jest poprzez następujące działania:
a) przebudowę dróg powiatowych – wykonywanie robót, w wyniku których następuje
podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic istniejącego pasa drogowego lub w przypadku konieczności
zmiany granic pasa drogowego - poprzedzonych uzyskaniem decyzji - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID);
b) realizację tzw. „nakładek” – technologia tego typu robót drogowych polega na sfrezowaniu starej, zdegradowanej nawierzchni drogi i ułożeniu w jej miejsce nowych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni; w ramach tych robót realizowane jest również utwardzenie poboczy oraz właściwe oznakowanie danej drogi;
c) remonty nawierzchni dróg powiatowych – wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie
pierwotnym;
d) opracowywanie dokumentacji projektowych dla inwestycji planowanych do realizacji
na drogach powiatowych w kolejnych latach, skutkujących uzyskaniem pozwolenia na
budowę lub decyzji ZRID.

Wykonawcy powyższych robót wyłaniani są w postępowaniach przetargowych, prowadzonych
zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
W celu zapewnienia właściwego montażu finansowego realizowanych inwestycji, Powiat
Wrocławski od samego początku swojego istnienia poszukuje również zewnętrznych źródeł ich
współfinansowania. W związku z tym w każdym roku kontynuowana jest aktywna współpraca
z gminami z terenu powiatu, realizowana obecnie głównie w formule programu „Bezpieczna
droga”. Ponadto podejmowane są starania o uzyskanie dofinansowania w ramach programów
rządowych, takich jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Oprócz tego w roku 2021 uzyskano
środki finansowane w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.
W poprzednich latach na dofinansowanie zadań drogowych uzyskiwano również środki
zewnętrzne z Unii Europejskiej (ostatnio w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego).

Działania w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu wrocławskiego oraz wsparcia rozwoju kolei metropolitalnej
W dniu 23 października 2019 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego powołał Pełnomocnika
Zarządu Powiatu Wrocławskiego ds. współpracy w zakresie transportu i komunikacji zbiorowej. Następnie uchwałą nr 225/19 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 4 grudnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia zadań pełnomocnikowi, wyznaczono następujące zadania:
analizę potrzeb przewozowych na terenie Powiatu Wrocławskiego;
ocenę funkcjonującego planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wrocławskiego oraz jego aktualizację albo opracowanie nowego dokumentu;
współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie
transportu zbiorowego;
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współpracę z organizacjami branżowymi, partnerami społecznymi i innymi podmiotami
w zakresie transferu dobrych praktyk z obszaru transportu zbiorowego;
udział w konsultacjach, seminariach, spotkaniach roboczych itp. dotyczących istotnych dla
rozwoju transportu zbiorowego decyzji, dokumentów, strategii, projektów itp.;
rekomendowania Zarządowi Powiatu Wrocławskiego rozwiązań z zakresu transportu i komunikacji zbiorowej.
Dla potrzeb zintensyfikowania zadań w zakresie transportu zbiorowego, w dniu 18 listopada 2021 r. Starosta Powiatu Wrocławskiego powołał Zespół zadaniowy ds. realizacji zadań
w zakresie transportu zbiorowego na terenie Powiatu Wrocławskiego (Zarządzenie nr
72/21). Do zadań tego Zespołu należy w szczególności:
koordynacja działań podejmowanych przez Powiat Wrocławski w zakresie transportu
zbiorowego na terenie Powiatu Wrocławskiego;
sporządzanie opinii, analiz, projektów stanowisk i rozwiązań w zakresie transportu zbiorowego na terenie Powiatu Wrocławskiego;
monitorowanie prac jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w zakresie transportu zbiorowego, które mogą wpływać na transport zbiorowy na terenie Powiatu
Wrocławskiego;
współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami branżowymi i innymi
podmiotami w zakresie transferu dobrych praktyk odnoszących się do transportu zbiorowego.

WYKAZ SPOTKAŃ Z ZAKRESU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W 2021 ROKU (SPOTKANIA STACJONARNE ORAZ W FORMIE TRANSMISJI NA ODLEGŁOŚĆ)
1. 13 stycznia 2021 r. – konferencja online pn. „Autobus elektryczny w każdej gminie”
W trakcie konferencji poruszono tematy związane m.in. z rozwojem elektromobilności na
szczeblu lokalnym (wsparcie dla samorządów terytorialnych, organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego) oraz regulacjami prawnymi, dotyczącymi rozwoju elektromobilności.
2. 11 stycznia 2021 r. – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w sprawie realizacji „Programu Kolej+ - projektu budowy drugiego toru na linii 285 na odcinku Wrocław Główny – Kobierzyce wraz z rozbudową stacji Kobierzyce”
W trakcie spotkania omówiono projekt wniosku aplikacyjnego do wskazanego programu.
3. 17 lutego 2021 r. – seminarium online pn. „Sztuczna inteligencja dla rozwoju miast i obszarów metropolitalnych”
W trakcie seminarium poruszono kwestie, związane m.in. z badaniem mobilności miejskiej,
wykorzystaniem sztucznej inteligencji we Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym.
4. 8 kwietnia 2021 r. – konferencja online pn. „Nowoczesne rozwiązania w publicznym
transporcie zbiorowym w jst”
Konferencja poświęcona była m.in. możliwościom finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego działań na rzecz rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego oraz przeciwdziałaniu i zmniejszeniu negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.
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5. 12 października 2021 r. – posiedzenie Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (z udziałem Romana Potockiego – Starosty Powiatu Wrocławskiego)
Posiedzenie poświęcone było m.in. aktualnej sytuacji prawnej w zakresie środków europejskich.
6. 22 października 2021 r. – spotkanie w Urzędzie Miasta Wrocławia poświęcone Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej
W ramach spotkania omówiono opracowanie pn. „Wrocławska Kolej Metropolitalna. Model obsługi komunikacyjnej Aglomeracji Wrocławskiej” oraz zasady i formułę organizacyjną przyszłej współpracy samorządów Aglomeracji Wrocławskiej z samorządem województwa – w ramach Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Podczas tego spotkania trzynaście samorządów
zgłosiło chęć udziału w zespole roboczym dotyczącym Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej,
w tym Powiat Wrocławski.
Ponadto, bieżące działania Pełnomocnika Zarządu Powiatu Wrocławskiego ds. współpracy w zakresie transportu i komunikacji zbiorowej koncentrowały się na:
analizie uwarunkowań prawnych i organizacyjnych w zakresie możliwości partycypowania Powiatu Wrocławskiego w przedsięwzięciach z zakresu publicznego transportu zbiorowego – współpraca z gminami położonymi na obszarze Powiatu Wrocławskiego oraz
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
udziale w opracowaniu koncepcji stworzenia wspólnego biletu na obszarze jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
udziale przy opracowaniu Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030 – spotkania
w ramach Konwentu Strategicznego;
omówieniu zagadnień dotyczących transportu zbiorowego podczas spotkania władz Powiatu Wrocławskiego z wójtami i burmistrzami gmin położonych na obszarze Powiatu
Wrocławskiego (spotkanie w dniu 24 lutego 2021 r.).
W 2021 r. w ramach działań z zakresu publicznego transportu zbiorowego Powiat Wrocławski zlecił firmie TRAKO Projekty Transportowe Szamborski i Szelukowski Sp. J.
z siedzibą we Wrocławiu, opracowanie kompleksowej koncepcji komunikacji powiatowej
w powiecie wrocławskim.
Z powyższego opracowania wynika przede wszystkim, że nadzwyczajnie rozbudowany
system organizacji istniejącego publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Wrocławskim
oraz silnie zróżnicowane nasycenie usług przewozowych uniemożliwiają wypracowanie systemowego rozwiązania dla jednolitego kształtu przewozów o charakterze powiatowym we wszystkich gminach w powiecie.
Obecnie na obszarze Powiatu Wrocławskiego dominują trzy główne systemy publicznego transportu zbiorowego:




komunikacja miejska organizowana przez Gminę Wrocław z liniami komunikacyjnymi
uruchamianymi na trasach z Wrocławia do wybranych gmin w Powiecie Wrocławskim;
komunikacje gminne organizowane przez wybrane gminy z przewozami realizowanymi
głównie na trasach w kierunku Wrocławia;
wojewódzkie przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym organizowane przez Województwo Dolnośląskie.
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Rolą Powiatu Wrocławskiego w zakresie współtworzenia publicznego transportu zbiorowego może być organizowanie komunikacji lokalnej. Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć,
że nowe linie o charakterze powiatowym, mogą być alternatywnie organizowane przez gminy pod
warunkiem zawarcia stosownych porozumień międzygminnych na powierzenie części zadań
z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
Z omawianego opracowania wynika rekomendacja do zorganizowania linii o charakterze
powiatowym przez Powiat Wrocławski wyłącznie w przypadku wybrania wniosku Powiatu Wrocławskiego o objęcie powiatowych przewozów pasażerskich przez Wojewodę Dolnośląskiego dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej. W przypadku braku otrzymania takiego dofinansowania rozważana będzie
współpraca Powiatu z Gminami w zakresie organizacji zaplanowanych linii lokalnych przez samorządy gminne.
W kwestii tworzenia nowych połączeń o charakterze powiatowym należy zauważyć, że na
rozległym obszarze Powiatu Wrocławskiego – przy uwzględnieniu uwarunkowań formalnych
i prawnych oraz obecnego systemu transportu publicznego – takie działania powinny następować
etapowo. W pierwszej kolejności nowe linie komunikacyjne o charakterze powiatowym powinny
być tworzone do miejscowości zmagających się ze zjawiskiem tzw. „wykluczenia komunikacyjnego” oraz do generatorów ruchu na szczeblu powiatowym w gminach Powiatu Wrocławskiego,
takich jak szkoły ponadpodstawowe.
W zakresie transportu kolejowego, zaplanowano na 2022 rok dalszy udział w działaniach
odnoszących się do projektu uruchomienia Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej oraz koncepcji nowej formuły przekazywania dotacji celowych przez jednostki samorządu terytorialnego w przedmiocie dofinansowania dodatkowych połączeń kolejowych.
Ponadto, w 2022 roku planuje się wsparcie przez Powiat Wrocławski przedsięwzięć z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie obszaru powiatu w ramach środków wydzielonych na ten cel w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2022.
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Rozdział 7. BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ
W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną działania Powiatu w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz obronności.
Podstawą prawną w zakresie bezpieczeństwa i obronności mieszkańców powiatu wrocławskiego w roku 2021 była ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 372) oraz rozporządzenia wykonawcze do tej
ustawy. Sprawy zarządzania kryzysowego reguluje ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1856).
Na potrzeby funkcjonowania Powiatu w wyższych stanach obronnych państwa został
opracowany „Plan Operacyjny Funkcjonowania Powiatu Wrocławskiego” . Został on opracowany
w listopadzie 2011 roku zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego.
Na wypadek sytuacji kryzysowych w lipcu 2018 roku został opracowany „Powiatowy Plan
Zarządzania Kryzysowego”, który jest na bieżąco aktualizowany.
Na potrzeby uruchomienia mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP, został opracowany „Plan Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu”.
Na potrzeby poprawy bezpieczeństwa obywateli opracowano w 2020 r. „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata
2020-2024”, dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Strategie, programy, sprawozdania”.

Działania własne Powiatu, realizowane przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego:
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. zrealizowano w szczególności następujące przedsięwzięcia:

Działania w związku z wystąpieniem COVID na terenie powiatu:
 Przygotowano, zorganizowano oraz przeprowadzono trzy posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 10 posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 Uaktualniono wykaz instytucji( ZOZ, DPS, szkoły, przedszkola, żłobki) na terenie działania
powiatu z podziałem na Starostwo i Gminy którym przydzielono środki dezynfekujące,
środki ochrony osobistej oraz pomoc medyczną przekazane przez Urząd Wojewódzki.

23

244

Powiat

Gminy

Wykres nr 34. Liczba podmiotów, którym przekazano środki do dezynfekcji
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Rozdzielono, przekazano, (zgodnie ze wskazaniem na rodzaj instytucji) środki dezynfekujące, środki ochrony osobistej do:

Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Otrzymano środki ochrony osobistej oraz płyn do dezynfekcji z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) w kilku turach tj. 22.06; 23.06; 7.07; 9.07 oraz 12.07. z przeznaczeniem dla podmiotów Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
W pierwszej turze dla POZ –ów, na początku sierpnia, zostało wydane:






półmaska FFP2 16070 szt.,
rękawiczki jednorazowe 138600 szt.,
fartuch 9330 szt.,
gogle ochronne 1400 szt.,
płyn do dezynfekcji 5l opakowań 540op – 2200 litrów.

W drugiej turze w październiku dla POZ –ów zostało wydane:





półmaska FFP2 8030 szt.,
rękawiczki jednorazowe 62000 szt.,
fartuch 4670 szt.,
gogle ochronne 610 szt.

Powiatowe Zespoły Szkół, Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Rozdzielono otrzymane środki ochrony osobistej i płyny do dezynfekcji:
z Ministerstwa Edukacji Narodowej:






maska 15 900 szt.,
rękawiczki jednorazowe 2900 szt.,
termometry 8 szt.,
bezdotykowe stacje do dezynfekcji 2 szt.,
płyn do dezynfekcji – 154,6 litrów.

ze Starostwa Powiatowego i zakupione ze środków budżetu ww. jednostek





maska 3975 szt.,
rękawiczki jednorazowe 2500 szt.,
termometry 3 szt.,
płyn do dezynfekcji rąk– 514 litrów.

z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych(RARS)


maski 32 000 szt.

Powiatowe Centra Pomocy (domy opieki, kluby seniora, rodziny zastępcze)
Trzy placówki, tj. Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich, Powiatowy Środowiskowy
Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich oraz Dom Opieki w Małkowicach otrzymały środki
w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
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sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, finansowanego ze środków PFRON i
zostało zakupione:









maska ochronna 3300 szt.,
rękawiczki jednorazowe 8520 szt.,
maty dezynfekujące 8 szt.,
bezdotykowe stacje do dezynfekcji 12 szt.,
płyn do dezynfekcji – 154,6 litrów,
lampa bakteriobójcza 5 szt.,
fartuchy ochronne 90 szt.,
oczyszczacz powietrza 1 szt.

Dwie placówki Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach oraz Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach zakupiły z własnych środków:









maska ochronna 6500 szt.,
rękawiczki jednorazowe 2904 szt.,
przyłbice 51 szt.,
płyn do dezynfekcji – 345 litrów,
lampa bakteriobójcza 1 szt.,
fartuchy ochronne 100 szt.,
kombinezon 18 szt.,
oczyszczacz powietrza 1 szt.

z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych(RARS):


maska 32000 szt.

Służby działające na terenie Powiatu Wrocławskiego otrzymały:
Ochotnicza Straż Pożarna :



maska 155000 szt.,
płyn do dezynfekcji rąk – 465 litrów.

Komenda Miejska PSP we Wrocławiu:


maska 12000 szt.

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu:


maska 40000 szt.

Działania podjęte w związku z wystąpieniem w m. Wisznia Mała ogniska wysoce
zjadliwej grypy ptaków
Rozporządzeniem nr 4 i 6 Wojewoda Dolnośląski wprowadził obszar zapowietrzony i obszar zagrożony m.in. na terenie powiatu wrocławskiego, dotyczyło to gm. Długołęka – 1 miejscowość w strefie zapowietrzonej i 16 miejscowości w strefie zagrożonej.
 Przygotowano, zorganizowano oraz przeprowadzono posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 Oznakowano drogi powiatowe;
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 Codziennie raportowano o sytuacji na terenie powiatu do Urzędu Wojewódzkiego

W ramach działań pozostałych:
 Wykonano weryfikację i aktualizację „Planu przygotowań publicznej i niepublicznej
służby zdrowia na potrzeby obronne państwa”.
 Wykonano weryfikację i aktualizację dokumentacji Stałego Dyżuru Starosty Powiatu
Wrocławskiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 Wykonano i zaktualizowano dokumentację Zapasowego Miejsca Pracy Starosty.
 Wykonano weryfikację i aktualizację „Planu Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego
we Wrocławiu”, w zakresie aktualizacji obsady – kurierów oraz dokumentacji kurierów.
 Zaktualizowano dane za Starostwo Powiatowe oraz nadzorowano aktualizację danych
z gmin na Platformie Operacyjnej Zarządzania Kryzysowego – KLEOPATRA, na potrzeby OC i zarządzania kryzysowego.
 Opracowano sprawozdanie z przeglądu i realizacji zadań OC i spraw obronnych oraz
ankietę „Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych –
21”, dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 Przygotowano i opracowano Sprawozdanie Nr SP-ZZK.5511.1.2022 Starosty Powiatu
Wrocławskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok
2021 r.
 Na bieżąco analizowano informacje napływające do PCZK z WCZK oraz SKKM Wrocław,
związane z komunikatami ostrzegawczymi, prognozami niebezpiecznych zjawisk, prognozami pogody oraz stanami rzek na terenie powiatu wrocławskiego.
 Codziennie sprawdzano łączność radiową w relacji PCZK – WCZK, minimum raz
w tygodniu sprawdzana była łączność radiowa w relacji PCZK – GCZK oraz kilkukrotnie
odbywały się seanse łączności internetowej LYNC – wideo konferencja w relacji PCZK
- WCZK.
 Na bieżąco prowadzono dokumentację SiSMS – aktualizacja danych osób ujętych
w systemie powiadamiania oraz rozliczanie faktur za system raz na miesiąc.
 Na podstawie danych z gmin powiatu wrocławskiego, opracowano i przesłano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zbiorcze zestawienia – załączniki do „Planu operacyjnego ochrony przed powodzią” 2 razy w roku.
 Koordynowano sprawy w ramach współdziałania na styku gminy i powiat wrocławski,
a Komendą Miejską Policji we Wrocławiu:
 Dotacja w kwocie 100 000 zł przekazana Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na zakup radiowozu specjalistycznego.
 Dotacja w kwocie 100 000 zł przekazana Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na zakup sprzętu informatycznego,
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techniki biurowej i policyjnej oraz sprzętu kwaterunkowego przeznaczonego dla Wydziałów i Komisariatów Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
 Dotacja w kwocie 70 000 zł przekazana Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na doposażenie radiowozu specjalistycznego.
 Koordynowano sprawy w ramach współdziałania na styku gminy i powiat wrocławski,
a Komendą Miejską PSP we Wrocławiu.
 Pomoc finansowa udzielona Gminie Wrocław z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej
PSP we Wrocławiu w kwocie 100 000 zł na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia
Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych.
 Przygotowano i wprowadzono w życie z dniem 19 marca nową umowę z Pogotowiem
Ratunkowym dotyczącą czynności związanych ze stwierdzaniem zgonu i jego przyczyny
oraz wystawianiem kart zgonu. ( tzw. umowa o koronera).
 Przygotowywano i uczestniczono w szkoleniu służb ( wojsko, policja, straż pożarna,
WOPR) pod krypt. „Borzygniew 2021” w dniu 21.08.2021 r. na terenie ośrodka Starostwa Powiatowego nad zbiornikiem wodnym w Borzygniewie.
 W dniach 28-30.09.2021 r. Starostwo Powiatowe uczestniczyło w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. SUDETY-21 nt. Realizacja zadań obronnych przez organy administracji
publicznej w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa w zakresie wybranych
elementów systemu obronnego.
 Przygotowano i uczestniczono w dniu 3 października 2021r. w Sobótce w zawodach
sportowo - pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Wrocławskiego.
 W dniu 3 listopada 2021 roku przygotowano i przeprowadzono spotkanie – szkolenie
z prezesami, komendantami OSP z terenu Powiatu Wrocławskiego.
 W dniach 15-16.11.2021 roku przeprowadzono własne, powiatowe ćwiczenie obronne
pk. ŚLĘŻA 21 (realizowane w cyklu 3-letnim), którego tematem była „Realizacja zadań
obronnych w czasie bezpośredniego zagrożenia wybuchem konfliktu zbrojnego”. Kierownikiem ćwiczenia był Starosta Powiatu Wrocławskiego. W ćwiczeniu uczestniczyli
pracownicy Starostwa oraz Gmin powiatu wrocławskiego.
 W dniach 18-19 listopada 2021 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz zaproszonych gości pod przewodnictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego – Romana Potockiego.
 W dniach 06-09.12.2021 r. Starostwo Powiatowe uczestniczyło w wojewódzkim treningu zgrywającym Systemu Ostrzegania i Alarmowania pk. „GRUDZIEŃ 2021”.
 „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2020-2024”
 Doskonalono system ostrzegania ludności o zagrożeniu z powietrza w ramach realizacji
comiesięcznych treningów powszechnego ostrzegania i alarmowania.
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Kwalifikacja wojskowa
Przygotowano na podstawie pisma z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego niezbędną
dokumentację do przeprowadzenia Kwalifikacji Wojskowej w 2021 r.:
 powołanie Powiatowej Komisji Lekarskiej,
 podpisanie umowy w zakresie konsultacji medycznych,
 powołanie osób funkcyjnych do zabezpieczenia kwalifikacji wojskowej.
W dniach 10 maja – 10 czerwca 2021 r. przeprowadzono Kwalifikację Wojskową dla mężczyzn i kobiet urodzonych w 2002 r. oraz roczników starszych. Razem w 2021 roku w kwalifikacji
uczestniczyło 647 osób, w tym: 591 mężczyzn – rocznik podstawowy, 39 mężczyzn – roczniki
starsze oraz 17 kobiet. W 2020 r. kwalifikacji uczestniczyło: 583 mężczyzn – rocznik podstawowy,
44 mężczyzn – roczniki starsze oraz 14 kobiet. W roku 2019 w kwalifikacji uczestniczyło: 565
mężczyzn – rocznik podstawowy, 37 mężczyzn – roczniki starsze oraz 8 kobiet. W roku 2018
w kwalifikacji uczestniczyło: 662 mężczyzn – rocznik podstawowy, 75 mężczyzn – roczniki starsze oraz 10 kobiet.

Statystyka KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
w latach 2018 - 2021
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Wykres nr 35. Statystyka kwalifikacji wojskowej w latach 2018-2021

W zakresie kwalifikacji wojskowej można było zauważyć w latach 2019 – 2021 utrzymujący się stały poziom, z lekką tendencją wzrostową liczby osób stawiających się do kwalifikacji.
Niewielki spadek można zaobserwować wśród osób ze starszego rocznika, które stawiły się do
kwalifikacji wojskowej w roku 2021.
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Najważniejsze dane statystyczne z zakresu bezpieczeństwa
Statystyka zdarzeń drogowych w powiecie wrocławskim

Statystyka zdarzeń drogowych w powiecie wrocławskim
w latach 2018 - 2021
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Wykres nr 36. Statystyka zdarzeń drogowych w powiecie wrocławskim w latach 2018-2021

Analizując statystyki zdarzeń drogowych na drogach powiatu wrocławskiego oraz ich
skutki, można stwierdzić, że tendencja z roku na rok jest wzrastająca. Wyjątek stanowi rok 2020
gdzie były ograniczenia spowodowane pandemią Covid-19 i ilość zdarzeń była mniejsza. W latach
2019-2021 odnotowano nieznaczny spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych.

Statystyka pożarów w powiecie wrocławskim
STATYSTYKA POŻARÓW W POWIECIE WROCŁAWSKIM
W LATACH 2018 - 2021
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Wykres nr 37. Statystyka pożarów w powiecie wrocławskim w latach 2018-2021
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Podsumowując analizy statystyk zagrożeń pożarowych w powiecie wrocławskim, można
stwierdzić, że liczba pożarów spada, a miejscowe zagrożenia – po wzroście w 2020 – delikatnie
zmniejszyły się. Spadek w tych dwóch płaszczyznach spowodowany jest ograniczeniami spowodowanymi pandemią Covid-19. W 2021 roku jedyną tendencję wzrostową zanotowano w liczbie
alarmów fałszywych, które powodują niepotrzebne zaangażowanie sił i środków w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dotacje dla Komendy Miejskiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
DOTACJE POWIATU WROCŁAWSKIEGO DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI I PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU
W LATACH 2017-2020
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Wykres nr 38. Dotacje Powiatu Wrocławskiego dla Komendy Miejskiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w latach 2018-2021

Szczegółowe informacje z działań: Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, a także Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrocławskiego w zakładce Porządek publiczny i bezpieczeństwo  Sprawozdania służb inspekcji i straży.
Znajdują się tam:


Sprawozdanie ze stanu porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu wrocławskiego
w 2021 roku.



Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wrocławskiego za 2021 rok.



Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu za 2021 rok.

Ponadto w Powiecie Wrocławskim funkcjonuje Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku, która w ramach swojej działalności omawiała zagrożenia jakie występują na terenie
powiatu oraz sposobu ich zminimalizowania, tj.:
 Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych w sezonie letnim
z uwzględnieniem tzw. ,,dzikich kąpielisk” oraz miejsc szczególnie niebezpiecznych,
 Sytuacja w zakresie zwiększającej się liczby cudzoziemców na terenie powiatu,
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 Opiniowanie projektu budżetu powiatu wrocławskiego na 2021 rok w zakresie bezpieczeństwa,
 Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie wrocławskim
za I półrocze 2021 r. przedstawionym przez służby i inspekcje.
Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021
znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrocławskiego w zakładce Porządek publiczny i bezpieczeństwo  Komisja bezpieczeństwa i porządku  Sprawozdania z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku.
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Rozdział 8. OCHRONA ŚRODOWISKA
Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia, związane z realizacją zadań Powiatu w zakresie
ochrony środowiska wraz z edukacją ekologiczną, ochroną przyrody, leśnictwem, gospodarką
wodną i melioracją, geologią oraz ochroną powietrza i pól elektromagnetycznych.
Dane poniższe pochodzą z Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrocławskiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023, tworzonych co dwa
lata – raportów z realizacji Programu oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Program Ochrony Środowiska
Powiat Wrocławski wśród szeregu zadań, dba również o stan środowiska naturalnego na
swoim obszarze. U podstaw działania w tej dziedzinie leży zrównoważony rozwój Powiatu, realizowany w synergii z otaczającą nas przyrodą. Główne założenia polityki w zakresie ochrony środowiska w ostatnich latach oraz na najbliższe lata zostały zapisane w dokumencie pod nazwą Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2016–2019 z uwzględnieniem perspektywy do
roku 2023, który został uchwalony przez Radę Powiatu Wrocławskiego uchwałą nr XI/81/16
z dnia 30 maja 2016 r. Dokument dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce
Strategie, programy, sprawozdania.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w celu realizacji
polityki ekologicznej państwa, wprowadzony został obowiązek sporządzania Programu ochrony
środowiska przez wszystkie szczeble samorządu w tym samorząd powiatowy, rozciągając tym samym na ogół społeczeństwa obowiązek funkcjonowania w zgodzie i harmonii z otaczającym środowiskiem.
Celem nadrzędnym Powiatu Wrocławskiego określonym w ostatniej aktualizacji jest zasada zrównoważonego rozwoju, w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego
potencjału powiatu (zasobów środowiska, surowców naturalnych, obiektów, sprzętu, jak i ludzi
oraz wiedzy).
Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, z wykonania programów organ wykonawczy Powiatu co 2 lata sporządza raporty, które
następnie przedstawia Radzie Powiatu. Po przedstawieniu raportów Radzie Powiatu, raporty są
przekazywane przez organ wykonawczy powiatu do organu wykonawczego województwa.
W roku 2020 został sporządzony ostatni raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Wrocławskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” i obejmował okres lat
2018 i 2019. Następny raport zostanie wykonany w 2022 roku i będzie oparty na danych za rok
2021.
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Wskaźnik
Przyrost długości koryt rzecznych, rowów
o poprawionej przepustowości koryta
Liczba instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (gruntowe pompy ciepła)
Wydatki związane z edukacją ekologiczną
Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych do
powietrza z zakładów objętych sprawozdawczością GUS

Jednostka

2019

2020

2021

km

16,841

16,416

13,770**

szt.

42

26

53

tys. zł

91

22,5

67,1

mg/rok

83

1508

Brak
danych*

Długość czynnej sieci kanalizacji (GUS)

km

1000,2

1016,8

Brak
danych*

Tabela nr 55. Wskaźniki monitoringowe efektywności realizacji Programu ochrony środowiska

*na dzień sporządzania raportu nie zostały opublikowane dane statystyczne dotyczące badanego obszaru.
** na podstawie dotacji udzielonych przez Powiat Wrocławski

Raport dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu w zakładce Strategie,
programy, sprawozdania.

Dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w 2021 r.
Program dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej
W dniu 4 czerwca 2020 r. Rada Powiatu Wrocławskiego podjęła uchwałę nr XV/148/20
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska (Dz. Urz.
Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 3797), zmienioną Uchwałą nr XIX/209/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2021 (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 2123) oraz
Uchwałą Nr XXII/254/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 6258). Podjęcie ww. uchwał pozwoliło na przyznawanie mieszańcom powiatu dotacji na zakup i montaż nowego źródła ciepła, tj.:
 kotłów gazowych,
 kotłów na lekki olej opałowy,
 pieców zasilanych prądem elektrycznym,
 instalacji elektrycznych do ogrzewania,
 pomp ciepła,
 instalacji fotowoltaicznych.
W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 przewidziano na dotacje kwotę 460 000
zł, przy czym na jedną dotację kwota nie mogła przekroczyć 3000 zł. Przewidziane środki były
wystarczające do wypłaty dla 153 dotacji w maksymalnej kwocie.
W 2021 roku odbyły się trzy tury naboru wniosków: w styczniu, w czerwcu oraz we wrześniu. Wszystkich wniosków wpłynęło 190. Ostatecznie rozliczono 135 wniosków.
Najwięcej dotacji przyznano mieszkańcom gminy Długołęka – 41 i Czernicy – 24, nieco
mniej z gmin Kąty Wrocławskie (19), Sobótka (17), Siechnice (15), Żórawina (9) i Kobierzyce (6).
W gminie Mietków przyznano dotacje trzem inwestorom, a w gminie Jordanów Śląski - jednemu.
(Wykres nr 39).
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Wykres nr 39. Liczba przyznanych dotacji. Źródło: opracowanie własne Wydział Ochrony Środowiska

Wśród zgłoszonych wniosków 65% dotyczyło wymiany starych pieców, a 20% to instalacje fotowoltaiczne, wspomagające istniejące lub nowe systemy grzewcze.
Najwięcej wniosków składano na zakup kotłów gazowych (66 szt.) i pomp ciepła (39 szt.),
co razem stanowiło prawie 80% wykonanych inwestycji. Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się instalacje i kotły elektryczne (3 szt.). Dodatkowo dofinansowano 20 instalacji
fotowoltaicznych. W ramach dotacji nie wykonano inwestycji polegających na zakupie kotła opalanego olejem opałowym. (Wykres nr)
Kocioł
elektryczny/instala
cja elektryczna; 3;
2%

fotowoltaika; 27;
20%
Pompa ciepła ; 39;
29%

Kocioł gazowy; 66;
49%

Pompa ciepła

Kocioł gazowy

Kocioł elektryczny/instalacja elektryczna

fotowoltaika

Wykres nr 40. Rodzaje zrealizowanych inwestycji. Źródło: opracowanie własne Wydział Ochrony Środowiska

Koszt wykonanych inwestycji wyniósł 2 799 485 zł, z czego ze środków Powiatu Wrocławskiego dotowano 401 879 zł, co stanowiło 14 % wydanych kwot. Średni koszt jednej instalacji
wyniósł: dla kotła gazowego – 12 363 zł, dla pompy ciepła – 31 155 zł, dla instalacji elektrycznej
– 8 918 zł, dla instalacji fotowoltaicznej – 27 689 zł.
Z dotacji skorzystali mieszkańcy, którzy dokonali wymiany starych pieców poprzez zakup
nowego źródła ciepła. Usunięto przestarzałe i nieefektywne piece: na węgiel – 75 szt., na gaz – 9
szt., na pelet – 1 szt..
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Zainstalowano źródła ciepła o łącznej mocy 2 143 kW. Średnia moc urządzenia grzewczego wyniosła w przypadku kotła gazowego – 24 kW, pompy ciepła - 10 kW, instalacji elektrycznej – 7 kW. Dodatkowo dofinansowano panele fotowoltaiczne, ich średnia moc wyniosła 6,4 kW .

Program dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska dotyczące obiektów małej retencji.
Rada Powiatu Wrocławskiego w dniu 22 kwietnia 2021r. podjęła Uchwałę Nr XIX/208/21
w sprawie zasad udzielenia dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska dotyczące obiektów
małej retencji (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 2122), zmienioną Uchwałą Nr
XXII/253/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 6257).
Podjęcie ww. uchwały pozwoliło na przyznanie mieszkańcom powiatu dotacji na zakup
i montaż, budowę instalacji takich jak:







zbiornik retencyjny infiltracyjny;
skrzynki rozsączające;
studnia chłonna;
zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny;
przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
elementy (stałe) do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody; pozwalające na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości
objętej przedsięwzięciem, wraz z koniecznym osprzętem.

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 przewidziano na dotacje kwotę 40 000
zł. Na jedną dotację kwota nie mogła przekroczyć 1500 zł. Przewidziane środki były wystarczające
do wypłaty dla 26 wnioskodawców w maksymalnej kwocie.
W 2021 roku podczas naboru wpłynęło 11 wniosków, z których ostatecznie rozliczono 8.
Dotacja miał na celu doprowadzenie do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej inwestycją, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości
nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej,
rowów odwadniających, odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na
ulice, place itp.) lub będą odprowadzane tylko w części.

Realizacja pozostałych zadań z zakresu ochrony środowiska
Liczba spraw z zakresu leśnictwa
Zestawienie w stosunku do lat poprzednich – ujęcie tabelaryczne

liczba spraw
liczba wydanych zaświadczeń
liczba wydanych decyzji

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2651
2562
45

3126
3007
31

3626
3476
21

Tabela nr 56. Liczba spraw z zakresu leśnictwa w latach 2019-2021
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Wykres nr 41. Liczba spraw z zakresu leśnictwa w latach 2019-2021

Sprawy z zakresu gospodarki wodnej i melioracji
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie gospodarki wodnej.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), starostwie utracili kompetencje do przyjmowania zgłoszeń w zakresie gospodarki wodnej i budownictwa wodnego, udzielania pozwoleń
wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, wyznaczania stref ochronnych ujęcia wody, prowadzenia
przeglądów pozwoleń wodnoprawnych. Wobec powyższego zakres spraw dot. gospodarki
wodno-ściekowej został ograniczony do:
 ustalania w pozwoleniach zintegrowanych warunków emisji na zasadach określonych dla
pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód oraz pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie
ścieków do wód lub do ziemi;
 przyjmowania wyników pomiarów emisji z instalacji, dla których udzielono pozwoleń
zintegrowanych na zasadach określonych dla pozwoleń wodnoprawnych;
 ustalania świadczeń dla osób fizycznych lub prawnych, niebędących członkami spółki wodnej
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, odnoszących korzyści
z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniających się do zanieczyszczenia wody, dla której
ochrony została spółka utworzona;
 nadzoru nad spółkami wodnymi.
Zgodnie z ww. ustawą, Starosta prowadzi nadzór i kontrolę nad działalnością Gminnych
Spółek Wodnych w: Czernicy, Długołęce, Jordanowie Śląskim, Kątach Wrocławskich,
Kobierzycach, Sobótce, Siechnicach, Żórawinie. W związku z prowadzonym nadzorem w 2021 r.,
pracownicy wydziału weryfikowali podjęte przez Walne Zgromadzenia uchwały, w tym wydano
2 decyzje zatwierdzające zmiany w statutach gminnych spółek wodnych (GSW w Kątach
Wrocławskich i GSW w Czernicy). Ponadto prowadzono 2 (1 w toku) sprawy dot. nałożenia na
podmioty niebędące członkami spółki wodnej, świadczenia na rzecz spółki wodnej.
Pogarszający się stan techniczny urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, przy
równoczesnym okresowym zwiększaniu się ilości prowadzonych przez nie wód, w związku ze
zwiększoną częstotliwością występowania ponadnormatywnych opadów deszczu oraz
postępującą zabudową terenów, będących dotychczas użytkami rolnymi, powoduje okresowe
zalewanie i podtapianie bądź zawilgocenie gruntów rolniczych, co generuje coraz większe
potrzeby, związane z utrzymaniem sprawności systemów melioracyjnych (o łącznej długości
wynoszącej ok. 1 400 km na terenie 9 gmin powiatu). Wobec powyższego, od 2013 r. z budżetu
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Powiatu Wrocławskiego udzielane są spółkom wodnym dotacje na zadania określone w art. 443
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W roku 2021 przygotowano 12 umów o dotacje
dla poszczególnych spółek wodnych, działających na terenie powiatu wrocławskiego, udzielając
wsparcia na łączną kwotę około 320 000 zł.

DOTACJE CELOWE DLA SPÓŁEK WODNYCH – ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH
NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE URZĄDZEŃ WODNYCH w 2021 r.

Lp.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nazwa spółki
Gminna Spółka
Wodna
w Długołęce
Gminna Spółka
Wodna
w Jordanowie
Śląskim
Gminna Spółka
Wodna
w Kątach Wrocławskich
Gminna Spółka
Wodna
w Kobierzycach
Gminna Spółka
Wodna
w Kobierzycach
Gminna Spółka
Wodna
w Sobótce

Nazwa zadania

Kwota dotacji
[zł]

Konserwacja rowu melioracyjnego R-S na odcinku o długości 1230 m w miejscowości Oleśniczka

26 764,32

Konserwacja rowu melioracyjnego o symbolu Śl.10 na
odcinku o długości 885 m w miejscowości Mleczna

25 000,00

Konserwacja rowu melioracyjnego o symbolu R-C na odcinku o długości 1550 m w miejscowości Zabrodzie

34 000,00

Konserwacja rowu melioracyjnego SL 6 na odcinku o długości 1500 m w miejscowości Tyniec Mały

30 950,00

Konserwacja rowu melioracyjnego SL 13-5 na odcinku o
długości 1370 m w miejscowości Tyniec Nad Ślęzą

27 800,00

Wykaszanie, odkrzaczania, skarpowanie, pogłębienie,
plantowanie urobku (rowy na terenie obrębu Sobótka –
dz. nr 5 AM-6 i dz. nr 14 AM-7) odcinki o łącznej długości
391 m
Wykaszanie, odkrzaczania, skarpowanie, pogłębienie,
plantowanie urobku (rów na terenie działki nr 224/1 w
miejscowości Garncarsko – odcinek o długości 634 m)

Gminna Spółka
Konserwacja rowów melioracyjnych R7-5 i R7-5a o łączWodna
nej długości 670 m w obrębie Blizanowice-Trestno
w Siechnicach
Gminna Spółka
Konserwacja rowu melioracyjnego R7 na odcinku o dłuWodna
gości 775 m w miejscowości Mokry Dwór
w Siechnicach
Gminna Spółka
Konserwacja rowu melioracyjnego Żr 7 na odcinku o dłuWodna
gości 1250 m w miejscowości Stary Śleszów
w Żórawinie
Gminna Spółka
Konserwacja rowu melioracyjnego W-K na odcinku o
Wodna
długości 360 m w miejscowości Gajków
w Czernicy
Gminna Spółka
Konserwacja rowu melioracyjnego W-K -4 na odcinku o
Wodna
długości 1240 m w miejscowościach Kamieniec Wrow Czernicy
cławski i Jeszkowice
Gminna Spółka
Konserwacja rowu melioracyjnego W-J-3 na odcinku o
Wodna
długości 1915 m w miejscowościach Kamieniec Wrow Czernicy
cławski i Dobrzykowice
Razem kwota przyznanych dotacji:

5 865,00

9 510,00
17 400,00
30 200,00
49 000,00
7 500,00
21 000,00
35 000,00
319 989,32

Tabela nr 57. Zestawienie dotacji celowych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w 2021 r.
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Sprawy wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze
RoR L.p.

2019

2020

2021

1.

Liczba spraw z w/w zakresu

143

129

243

2.

Liczba wydanych decyzji

32

33

40

3.

Przyjęcie zgłoszeń projektu robót geologicznych/dokumentacji geologicznych na wykorzystanie ciepła ziemi

42

29

58

4.

Przyjęcie zgłoszeń przystąpienia do robót wiertniczych

19

12

20

5.

Przyjęcie informacji o wyliczonych opłatach eksploatacyjnych

6

6

6

6.

Przekazanie / przyjęcie do archiwum geologicznego

40

44

45

Tabela nr 58. Sprawy wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze w latach 2019-2021

Sprawy z zakresu ochrony powietrza i pól elektromagnetycznych
L.p.

2019

2020

2021

1.

Liczba spraw z w/w zakresu

204

227

404

2.

Liczba wydanych decyzji

15

26

33

28

22

23

64

51

76

13/1

7/5

6/4

57

45

44

0

57/49

190/135

3.
4.
5.
6.

7.

Przyjęcie zgłoszeń instalacji emitujących zanieczyszczenia do powietrza
Przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola
elektromagnetyczne
Liczba wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego/ wydanych decyzji
Inne – rozpatrywanie informacji dotyczących realizacji zobowiązań nałożonych decyzjami, wystąpień
pokontrolnych WIOŚ, informacji o środowisku, opiniowanie
Liczba wniosków o udzielenie dotacji celowych na
inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła / liczba
udzielonych dotacji

Tabela nr 59. Postępowania dot. Emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji pól elektromagnetycznych w latach 2019-2021

Wykres nr 42. Liczba spraw z zakresu ochrona powietrza i pól elektromagnetycznych w latach 2019-2021
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Powyższe zestawienie liczby wydanych decyzji oraz zgłaszanych instalacji, pokazuje
znaczny wzrost wydawanych pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz
przyjmowanie zgłoszeń instalacji nie wymagających pozwolenia, co spowodowane jest m.in.
rozpoczęciem eksploatacji nowych, a więc i lokalizacją na terenie powiatu nowych zakładów.
Znaczący wzrost i rozbudowa zakładów dotyczy gmin: Kobierzyce (nowe i rozbudowane zakłady
m.in.: LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o.; Carcoustics Poland Sp. z o.o., SEJIN E&T Poland Sp.
z o.o., LG Electronics Wrocław Sp. z o.o.; Cabinplant Sp. z o.o.; LG Innotek Poland Sp. z o.o.; Netto
Sp. z o.o. ; Enerton-Pro Sp. z o.o., Żabka Polska Sp. z o.o. , No Limit Sp. z o.o., Aluwind Sp. z o.o.),
Kąty Wrocławskie (nowe i rozbudowane zakłady m.in.: Nestle Purina Manufacturing Operations
Poland Sp. z o.o.; Jotul Poland Sp. z o.o.; Cabinplant Sp. z o.o.; PDC Industrial Center 141 Sp. z o.o.;),
Żórawina (nowe i rozbudowane zakłady m.in.: J.K. Sp. z o.o., ZF CV Systems Poland Sp. z o.o.,);
Długołęka (nowe i rozbudowane zakłady m.in.: Dobrygowski Sp. z o.o.; CEPA Sp. z o.o.).
Ponadto kontynuowano realizację projektu pt. Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie
Wrocławskim, który został dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ramach ww. projektu został zakupiony dron wyposażony
w czujniki inspekcyjne do pomiaru poziomu niebezpiecznych dla zdrowia zanieczyszczeń
powietrza oraz są prowadzone pomiary jakości powietrza. Ww. pomiary, tj. orientacyjne badania
zanieczyszczeń takich jak: formaldehyd, tlenki azotu oraz frakcje pyłu PM2,5 oraz pyłu PM10,
prowadzone były w okresie zimowo – wiosennym, w sezonie letnim oraz w sezonie jesienno –
zimowym 2021 r., łącznie przeprowadzono 139 pomiarów jakości powietrza na terenie powiatu
wrocławskiego. Na bieżąco były przygotowywane sprawozdania z pomiarów dla poszczególnych
gmin – 13 sztuk oraz całościowe sprawozdania z danej edycji pomiarów - 3 zbiorcze
sprawozdania z danej akcji pomiarowej. Informacje o prowadzonych pomiarach i sprawozdania
z nich sukcesywnie zamieszano na stronie internetowej powiatu (ok 20 publikacji).
Oszacowano na podstawie odsłon artykułów, że z informacjami dot. działań zmierzających
do poprawy jakości powietrza, zamieszczonymi na stronie internetowej powiatu (zarówno dotacji
na zakup i montaż nowego źródła ciepła, jak i prowadzonych badań jakości powietrza) zapoznało
się co najmniej 5780 internautów, najwięcej z informacjami dot. dotacji z zakresu ochrony
środowiska na wymianę pieca – ok. 4400.

Sprawy z zakresu ochrony przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień
W ramach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1098 t.j.) oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1984 ze zm.) wydawane są m.in. zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wraz z naliczaniem
opłaty za ich usunięcie, nakazy usunięcia drzew i krzewów rosnących przy liniach kolejowych
oraz kary administracyjne za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia. Poniżej zestawienie
liczby spraw za lata 2019-2021.
W zakresie decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów wydanych w latach 20192021, w ramach kompensacji przyrodniczej nakazano wykonanie nasadzeń 1496 sztuk drzew
oraz 2203 m2 krzewów na terenie powiatu wrocławskiego.
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Wykres nr 43. Nasadzenia drzew i krzewów w latach 2019-2021

W 2021 r. nastąpił wyraźny wzrost wykonanych nasadzeń rekompensacyjnych drzew na
terenie naszego powiatu. Związane jest to ze zwiększoną Liczbą wniosków o wydanie zezwoleń
na usunięcie drzew, kolidujących z planowanymi inwestycji. Po trudnym roku 2020, wzrosła
możliwość wykonania planowanych działań - częściowo wstrzymanych przez pandemię. Nadal
jednak utrzymuje się trend pozwalający zachować kompromis w realizacji inwestycji wraz
z zachowaniem drzew istniejących na terenie przedsięwzięcia, co jest oczywiście korzyścią dla
lokalnego społeczeństwa, wielu gatunków roślin i zwierząt, a w szerszej perspektywie również
dla klimatu. Drzewa jako największe rośliny dzięki prowadzonemu na ogromną skalę procesowi
fotosyntezy najskuteczniej produkują tlen. Kolejną rolą, jaką spełniają drzewa jest regulacja
klimatu poprzez utrzymywanie odpowiedniej wilgotności powietrza i łagodzenie nagłych zmian
temperatury. Stanowią też naturalną zaporę ograniczającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
w powietrzu. Korzenie drzew i krzewów spowalniają procesy erozji gleb, przez co wpływają na
zmniejszenie zanieczyszczenia wód. Drzewa służą też jako zapory przeciwwietrzne,
przeciwśnieżne, a także przeciwpowodziowe, ponieważ przyczyniają się do umacniania brzegów
rzek, jezior i mórz. Sadzone wzdłuż ruchliwych dróg wpływają na ograniczenie hałasu.

Sprawy z zakresu gospodarki odpadami
W ramach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 ze zm.), wydaje się m.in. zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie
odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Sprawy z zakresu gospodarki odpadami mają
skomplikowany charakter. W związku ze zmianą przepisów, przed wydaniem decyzji konieczna
jest kontrola Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz
w niektórych przypadkach Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Przedmiotowe kontrole mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, związanego z magazynowaniem odpadów,
w tym w szczególności odpowiednie zabezpieczenie terenu w środki ochrony przeciwpożarowej.
L.p.
1.
2.

Ilość spraw/sposób załatwienia sprawy
Liczba spraw ogółem*
Liczba wydanych decyzji

2019

2020

2021

95
14

125
48

86
37

Tabela nr 60. Liczba spraw z zakresu gospodarki odpadami w latach 2019-2021
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Najważniejsze działania podejmowane w roku 2021 oraz kierunki rozwoju w obszarze ochrony środowiska
Ochrona środowiska, w tym klimatu oraz działania w zakresie edukacji ekologicznej są
obecnie jednym z ważniejszych obszarów działalności.
Powiat wrocławski jest powiatem charakteryzującym się znacznym rozwojem przemysłu
w ostatnich latach. W 2021 r. na podstawie spraw prowadzonych w Wydziale Ochrony Środowiska należy zauważyć, że pomimo pandemii nadal utrzymuje się trend lokalizowania na terenie
powiatu nowych zakładów przemysłowych, w tym takich, w których eksploatacja instalacji wymaga pozwolenia zintegrowanego. W zakładach, podlegających pod pozwolenie zintegrowane,
prowadzone są instalacje, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej
w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. W ubiegłym roku LG Electronics Wrocław Sp. z o.o.
otrzymało pozwolenie zintegrowane dla instalacji produkcji separatorów do baterii samochodowych, a zakłady takie jak: Nestle Purina Manufacturing Operations Poland i LG Energy Solution
Wrocław Sp. z o.o. podjęły działania mające uzyskanie zmiany pozwoleń zintegrowanych
w związku z rozbudową zakładu. Natomiast Grupa Wilmar Marek Wilczyński S.K.A wystąpiła
o wydanie decyzji środowiskowej dla projektowanego przedsięwzięcia, wymagającego pozwolenia zintegrowanego (Wdrożenia innowacyjnej technologii tłoczenia nasion rzepaku w Żórawinie),
a spółka BHJ Polska Sp. z o.o. dla instalacja do produkcji bazy mięsnej do karmy dla zwierząt
w Małuszowie.
W związku z rozwojem fabryki baterii w Biskupicach Podgórnych, istniejące w strefie
przemysłowej w Biskupicach Podgórnych zakłady zmieniły przedmiot produkcji i ukierunkowały
się na produkcję surowców i elementów niezbędnych do produkcji baterii, np. Lg Chem Poland
Sp. z o.o. rozpoczął eksploatację instalacji do produkcji żywicy termicznej, LG Innotek Poland Sp.
z o.o. – elementów elektronicznych do baterii, Enchem Poland Sp. z o.o. – elektrolitu.
Na terenie powiatu rozpoczęły też działalność nowe zakłady, m.in.: Jotul Poland Sp. z o.o.
w Kątach Wrocławskich, Sejin E&T Poland Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich , Enchem Poland
Sp. z o.o. w Biskupicach Podgórnych , ZF CV Systems Poland Sp. z o.o. w Krajkowie.
Wraz z rozwojem przemysłu wzrasta presja na środowisko i dochodzi do oddziaływania
skumulowanego. Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych wg GUS w
2020 r. (na czas opracowywania Raportu brak danych za 2021 r.) wyniosła 506 131 t/rok (ok 5%
emisji z wszystkich zakładów województwa), pyłu 83 t/rok (6,39 % emisji z wszystkich zakładów
województwa).
Zaznaczyć należy, że na terenie powiatu nie są wyznaczane w planach miejscowych strefy
izolacyjne i najczęściej zabudowa mieszkaniowa sąsiaduje bezpośrednio z zabudową przemysłową, a jak wiadomo przemysł jest nierozerwalnie związany z transportem – będącym również
źródłem hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, a zatem w najbliższych latach należy się liczyć ze
wzrostem uciążliwości i konfliktów, wynikających z emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza
z przemysłu oraz komunikacji.
Obserwując postępujące zmiany klimatu i widząc potrzebę osiągniecia celu ,jakim jest poprawa stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska oraz propagowania wśród mieszkańców powiatu
wrocławskiego stosowania niskoemisyjnych źródeł energii, planowana jest - ciesząca się dużym
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zainteresowaniem wśród mieszkańców - kontynuacja realizacji programu dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu
ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej, tj. kotłów
gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych .
Ponadto - w ww. celu - kontynuowano realizację projektu pt. Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim, w ramach którego został zakupiony dron wyposażony w czujniki
inspekcyjne do pomiaru poziomu smogu i niebezpiecznych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza
oraz są prowadzone pomiary jakości powietrza. W ciągu całego 2021 roku, a wcześniej w roku
2020, przeprowadzono w różnych terminach i edycjach w sumie 173 loty za pomocą drona, podczas których pobrano próbki zanieczyszczeń powietrza, tj. pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, tlenków azotu, a także formaldehydu. W ramach akcji pomiarowej w 2021 r. informacja na temat planowanych pomiarów, a tym samych pobranych próbek za pomocą drona oraz wyniki z pomiarów
prezentowane były dla mieszkańców powiatu na stronie internetowej powiatu wrocławskiego
(opublikowano ok. 22 artykuły). W publikacjach na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego
podawano na bieżąco i oprócz informacji odnoszących się bezpośrednio do prowadzonych działań pomiarowych, zawierały także treści w zakresie edukacji ekologicznej, mające na celu wywarcie pozytywnego wpływu na codzienne nawyki mieszkańców, w tym konieczność ograniczenia
tzw. niskiej emisji i jej szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. O prowadzonych pomiarach na bieżąco informowano także podczas wywiadów do gazet i radia, zwracając uwagę mieszkańców powiatu, jak ważna jest kwestia polepszenia jakości powietrza – także z uwagi na zachowanie zdrowia.
Z uwagi na konieczność podejmowania dalszych działań na rzecz ochrony środowiska,
w tym powietrza, klimatu, ale i zdrowia mieszkańców oraz w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat zagrożeń stwarzanych przez zanieczyszczenia emitowane do powietrza, w tym
na temat zagrożeń stwarzanych przez dym z kotłów na paliwa stałe, ww. pomiary za pomocą
drona będą kontynuowane, a także informacje o nich będą publikowane na stronie internetowej.
Ponadto kontynuacja badań jakości powietrza za pomocą drona w latach następnych pozwoli na
stałą kontrolę i ocenę stanu zanieczyszczenia określonych miejsc na terenie powiatu wrocławskiego, a publikacja wyników przeprowadzonego na terenie powiatu monitoringu powinna być
impulsem dla mieszkańców powiatu do stosowania dobrej jakości opału, czy wymiany starych
źródeł ciepła na nowe.
W celu ochrony zasobów wodnych i propagowania wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego działań w zakresie dostosowania do zmian klimatu, w 2021 została podjęta Uchwała
Nr XIX/208/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2021r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska dotyczące obiektów małej retencji (Dz. Urz.
Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 2122). Dotacja ma na celu doprowadzenie do zatrzymywania
wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej inwestycją, w efekcie czego wody opadowe lub
roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren lub będą częściowo zatrzymywane. Mając na uwadze zachęcenie większej liczby mieszkańców do zastosowania rozwiązań powalających na retencjonowanie wody, ww. uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XXII/253/21
Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r.
poz. 6257) w zakresie stosowanych rozwiązań, które mogą być dofinansowywane oraz zwiększona został kwota dotacji.
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Ponadto, w 2021 r. przekazano Gminnym Spółkom Wodnym 319 989,32 zł na bieżące
utrzymanie rowów melioracyjnych. Zawarto 12 umów o udzielenie dotacji dla poszczególnych
spółek wodnych na wykonanie konserwacji odcinków 13 rowów melioracyjnych o łącznej długości 13 770,00 m. Z uwagi na pogarszający się stan techniczny urządzeń melioracyjnych, przy równoczesnym zwiększeniu się ilości prowadzonych przez nie wód (w związku ze zwiększoną częstotliwością ponadnormatywnych opadów deszczu oraz postępująca zabudową terenów będących
dotychczas użytkami rolnymi), potrzeby związane z utrzymaniem sprawności systemów melioracyjnych wymagają większych i stałych nakładów finansowych. Optymalne byłoby prowadzenie
na danym rowie konserwacji raz na 2 lata, jednak z uwagi na ograniczone budżety, w wielu przypadkach konserwacja rowu obywa się znacznie rzadziej, a zatem dalsze dofinansowywanie zadań
realizowanych przez spółki, jest jak najbardziej celowe. Spółki wodne działające na terenie powiatu, już złożyły wnioski na 2022 r. i trwają prace nad udzieleniem im dotacji.
Nieodzownym elementem przyrody, mającym wpływ na klimat, jest także zieleń. W roku
2021 wykonywano zabiegi pielęgnacyjne zieleni w pasie dróg powiatowych, w tym cięć pielęgnacyjno-technicznych drzew i krzewów w pasach dróg powiatowych w ilości 1442 szt., na łączną
kwotę 196 864,20 zł oraz wydatkowano 8 000,00 zł na zwalczanie inwazyjnego chwastu Heracleum Sosnowski Mandel czy też barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) metodą
mechaniczną oraz chemiczną, który rośnie w poboczu pasów drogowych dróg powiatowych.
Ponadto, Powiat realizował w minionym roku zadania z zakresu edukacji ekologicznej,
np. poprzez udzielenie wsparcia finansowego dla projektów, realizowanych przez organizacje pożytku publicznego: Stowarzyszenie Aquila z siedzibą we Wrocławiu – projekt „Chrońmy owady
zapylające i budujmy im domki! – warsztaty edukacyjne dla dzieci” oraz jednostki organizacyjnepowiatu:
1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich – na przeprowadzenie
projektu ekologicznego pn.: „Naturalnie, że naturalne”,
2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Ekologicznie działamy o zdrowie swoje dbamy”,
3) Zespół Szkół Specjalistycznych przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Wierzbicach na
przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.: „Projekt ekologiczny Adaptacje do zmian klimatu – zielono-niebieska infrastruktura miast”,
4) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach na przeprowadzenie projektów ekologicznych
pn.: „Chroń zapylacze” oraz „Strefa relaksu – oaza zieleni”.
5) Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce na przeprowadzenie projektu ekologicznego pn.:
„Kształtowanie aktywnych postaw badawczych na obszarze prawnie chronionym parku narodowego gór stołowych”
Powiat Wrocławski na działania z zakresu edukacji ekologicznej przeznaczył odpowiednio
w roku: w 2019 – 96 000 zł, w 2020 r. – 21 756 zł , a w 2021 r. - 67 137 zł (w ww. kwotach ujęto
również kwoty na realizację corocznego konkursu przyrodniczego; warsztatów ekologicznych
w Myśliborzu; warsztatów ekologicznych dla szkół podstawowych z terenu powiatu, prowadzonych w Będkowicach oraz zlecanie zadań w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego).
Kolejnym kierunkiem działań Powiatu Wrocławskiego jest rozwój infrastruktury komunikacji rowerowej. W tym celu w roku 2021 powołano zespół zadaniowy ds. opracowania tras
rowerowych w Powiecie Wrocławskim, do którego zadań w na początek będzie należała m.in.
inwentaryzacja tras rowerowych na terenie powiatu wrocławskiego oraz sformułowanie wniosków dotyczących możliwości rozwoju ruchu rowerowego na terenie powiatu wrocławskiego.
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Rozdział 9. ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO
-BUDOWLANA
Obserwowany od lat rozwój społeczno-gospodarczy powiatu wrocławskiego, którego kluczową determinantą jest wzrost inwestycji w powiecie i napływ nowych mieszkańców, ma swoje
bezpośrednie przełożenie na intensywność ruchu budowlanego na tym obszarze. Pod tym względem powiat wrocławski wykazuje jedne z najwyższych statystyk wśród wszystkich powiatów
ziemskich na Dolnym Śląsku.

Zadania Powiatu
Zadania Powiatu z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej wykonuje Wydział
Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Są to zadania należące do
Starosty jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, które wynikają głównie
z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz z art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali.

Obowiązki
Starosta jest organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych, nie
zastrzeżonych do kompetencji wojewody. Realizując obowiązki, wynikające z Prawa budowlanego, starosta:










wydaje pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
przyjmuje zgłoszenia,
wnosi sprzeciw w stosunku do zgłoszenia,
wydaje postanowienia o uzupełnienie zgłoszenia,
wydaje postanowienia o obowiązku usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w projekcie
budowlanym załączonym do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę,
wydaje decyzje o uchyleniu pozwolenia na budowę, w przypadku stwierdzenia przez organ
nadzoru budowlanego istotnego odstąpienia od pozwolenia na budowę,
przenosi decyzje o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu lub od zatwierdzonego
projektu,
rozstrzyga o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, jeżeli wymagają tego prace przygotowawcze lub roboty budowlane,
wydaje dziennik budowy - obecnie czynności te wykonują pracownicy Wydziału Obsługi.

Poza zadaniami, wynikającymi z ustawy Prawo budowlane, Wydział Architektury i Budownictwa, realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, zgodnie z którą starosta – jako organ administracji architektoniczno-budowlanej –
jest organem kompetentnym do wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali, położonych na
terenie naszego powiatu.
Zaświadczenia te są jednym z dokumentów wymaganych przy sprzedaży, wydzielonych
w budynkach, lokali mieszkalnych lub użytkowych.
Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, wszystkie zaświadczenia wydaje
się w terminie 7 dni, a odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na
które służy zażalenie.
144 | S t r o n a

RAPORT O STANIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA ROK 2021

W sprawach z tego zakresu organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
Ponadto starosta, w zakresie swojej właściwości, ma obowiązek:
 prowadzić rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę,
 przekazywać wojewodzie uwierzytelnione kopie tego rejestru, do każdego piątego dnia mie-

siąca lub, jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, pierwszego dnia roboczego po tym
terminie,
 przekazywać bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego:





kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem
budowlanym,
kopie ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz
z tym projektem,
kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń, wynikających z przepisów prawa budowlanego;

 uczestniczyć na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych

i kontrolnych oraz udostępnić wszelkie dokumenty i informacje, związane z tymi czynnościami.
Organem administracji architektoniczno-budowlanej II instancji, właściwym dla Starosty
Powiatu Wrocławskiego, jest Wojewoda Dolnośląski, który rozpatruje odwołania od wydawanych
przez Starostę postanowień i decyzji z zakresu ustawy Prawo budowlane.
Natomiast kontrolę działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej wykonują
Główny oraz Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, który wykonuje tę kontrolę w stosunku do starosty.

Informacja na temat realizacji spraw z zakresu architektury i budownictwa w roku 2021
W omawianym okresie 2021 roku do Wydziału Architektury i Budownictwa wpłynęły
ogółem 12 783 pisma, w tym 7179 wniosków, które wymagały rozpatrzenia lub udzielenia odpowiedzi. Większość z tych wniosków dotyczyła wydania pozwolenia na budowę lub jego zmiany,
czy przeniesienia pozwolenia na inną osobę. Były to także zgłoszenia robót budowlanych, zwolnionych z pozwoleń na budowę.
Ogółem, na podstawie ustawy Prawo budowlane, w 2021 roku, wydanych zostało 10 326
aktów administracyjnych.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rodzaj decyzji
Odmowa wydania pozwolenia
Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na instalację gazową
Pozwolenie na budowę sieci
Pozwolenie na rozbiórkę
Przeniesienie decyzji
Przeniesienie zgłoszenia
Sprzeciw do zgłoszenia
Uchylenie pozwolenia
Umorzenie postępowania

Ilość
w 2019 r.
178
1928
522
143
66
340
8
280
47
252

Ilość
w 2020r.
133
2000
345
58
64
315
5
339
41
290

Ilość
W 2021r.
191
2275
96
33
73
371
4
434
34
268
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11.
12.
13.
Suma

Wygaszenie decyzji
Zmiana pozwolenia
Zmiana zgłoszenia
Wszystkich rodzajów decyzji

39
483
0
4112

63
525
1
4353

78
379
1
4237

Tabela nr 61. Zestawienie ilości wydanych decyzji w latach 2019-2021

Informacja o ruchu budowlanym w powiecie
Zamieszczone poniżej zestawienia tabelaryczne pozwalają na wysunięcie tezy o ogólnej
bardzo dobrej kondycji, rysującej się w 2021 roku na rynku budowlanym, zwłaszcza w sferze budownictwa mieszkaniowego oraz nadal dużej liczby inwestycji liniowych (głównie są to sieci gazowe, elektroenergetyczne, kanalizacyjne i wodociągowe, a także drogi).
ROK
2019 r.
2020 r.
2021 r.

OGÓŁEM
2956
3015
3578

BJ
2541
2580
2253

BW
109
39
826

BP
43
41
36

BG
13
8
24

BPM
41
67
152

OT
18
16
19

RL
210
215
223

OP
50
49
45

Tabela nr 62. Liczba obiektów, na które wydano pozwolenie na budowę w latach 2019-2021

BJ – BUDYNKI JEDNORODZINNE ; BPM – BUDYNKI PRZEMYSŁOWO-MAGAZYNOWE
BW – BUDYNKI WIELORODZINNE; OT – OBIEKTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
BP – BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ; BG – BUDYNKI GOSPODARCZO-INWENTARSKIE
RL – RUROCIAGI I LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ENERGETYCZNE ; OP – OBIEKTY POZOSTAŁE

Ruch budowlany w powiecie wrocławskim nie przebiega równomiernie we wszystkich
jego gminach, co ilustrują poniższe tabele. Największą aktywność budowlaną w 2021 r. można
było zaobserwować w gminach Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce oraz Siechnice, mniejszą w gminach Sobótka i Żórawina oraz najmniejszą w gminach Jordanów Śląski i Mietków.
Wykres nr 44. Procentowa liczba wydanych decyzji z podziałem na gminy w roku 2019

Siechnice
11%

Sobótka
6%

Czernica
22%

Kąty Wr.
15%
Długołęka
20%
Żórawina
9%
Kobierzyce
15%

Mietków
1%

Jordanów
1%
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Sobótka
8%
Siechnice
13%

Czernica
22%

Kąty Wr.
15%

Żórawina
6%

Długołęka
20%

Kobierzyce
13%

Mietków
1%

Jordanów
2%

Wykres nr 45. Procentowa liczba decyzji z podziałem na gminy w roku 2020

Sobótka
8%
Siechnice
11%

Czernica
23%

Kąty Wr.
15%
Długołęka
20%
Żórawina
7%

Kobierzyce
14%

Mietków
1%

Jordanów
1%

Wykres nr 46. Procentowa liczba decyzji z podziałem na gminy w roku 2021
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Rozdział 10. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB
BEZROBOTNYCH
Porozumienie z Miastem Wrocław
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną, powiatowy urząd pracy, działający na obszarze przekraczającym granice jednego powiatu lub miasta na prawach powiatu, staje się powiatowym urzędem
pracy, działającym pod zwierzchnictwem prezydenta miasta na prawach powiatu lub starosty,
właściwego ze względu na siedzibę powiatowego urzędu pracy.
Na tej podstawie, Zarząd Powiatu Wrocławskiego podpisał z Prezydentem Wrocławia
w dniu 16 maja 2013 r. porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań
publicznych, należących do Powiatu Wrocławskiego, których zakres objął zadania określone w:
1) ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
2) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3) ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
4) ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych;
5) ustawie z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z ochroną miejsc pracy;
6) ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
7) ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
8) ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
W porozumieniu tym określane są również kwoty corocznych dotacji dla Miasta
Wrocławia:
1) na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy;
2) na składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
Na początku każdego kolejnego roku kalendarzowego sporządzany jest aneks, określający nowe
kwoty ww. dotacji.
Zgodnie z postanowieniami porozumienia, to Prezydent Wrocławia sprawuje zwierzchnictwo nad działalnością Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, a także powołuje i odwołuje
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, wyłonionego w drodze konkursu, przeprowadzonego z udziałem przedstawicieli Starosty Powiatu Wrocławskiego.
Szczegółowe dane, dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy, dostępne są w Raporcie z działalności Powiatowego Urzędu
Pracy we Wrocławiu za rok 2021, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej PUP
we Wrocławiu w zakładce Sprawozdania i raporty, oraz w Raporcie z realizacji Programu Promocji
Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy.
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Ogólna sytuacja na lokalnym rynku pracy w 2021 r.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu obejmuje swoim działaniem Wrocław i Powiat Wrocławski. Według stanu na koniec 2021 roku, w Urzędzie zarejestrowanych było 9 467 bezrobotnych:
7 915 z Wrocławia i 1 552 z Powiatu Wrocławskiego oraz 270 osób poszukujących pracy: 233
z Wrocławia i 37 z Powiatu Wrocławskiego.
W porównaniu do 2020 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się
o 1 835 osób (o 1 640 osób we Wrocławiu i o 195 osób w Powiecie Wrocławskim), natomiast
liczba poszukujących pracy Wrocławiu zmniejszyła się o 10 osób, zaś w Powiecie Wrocławskim
zwiększyła się o 4 osoby.
Stopa bezrobocia w 2021 r.
Stopy bezrobocia na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 2,0% we Wrocławiu oraz 1,8%
w Powiecie Wrocławskim i zmniejszyła się w porównaniu do ubiegłego roku odpowiednio o 0,4%
oraz 0,5%. Zmiany wielkości stóp bezrobocia w poszczególnych miesiącach obrazuje poniższy wykres wraz z tabelą:

Wykres nr 47. Zmiany wielkości stopy bezrobocia w latach 2018-2021

2018

2019

2020

2021

XII

XII

I

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Powiat Wrocławski

1,9

1,6

1,7

2,3

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,4

2,5

2,1

2

1,9

1,8

Wrocław

1,8

1,6

1,7

2,4

2,5

2,6

2,6

2,6

2,6

2,5

2,5

2,5

2,3

2,2

2,1

2

Województwo Dolnośląskie

5,2

4,6

4,9

5,6

5,8

5,9

5,8

5,7

5,6

5,4

5,3

5,2

5

4,9

4,8

4,8

Polska

5,8

5,2

5,5

6,2

6,5

6,6

6,4

6,3

6,1

6

5,9

5,8

5,6

5,5

5,4

5,4

Wykres nr 48. Zmiany wielkości stopy bezrobocia w latach 2018-2021

Powiat Wrocławski ze stopą bezrobocia na poziomie 1,8% zajmuje trzecie miejsce w Polsce (na równi z Katowicami i Warszawą), za Poznaniem, powiatem poznańskim i kępińskim
(1,6%) oraz Sopotem (1,7%).

149 | S t r o n a

RAPORT O STANIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA ROK 2021

Stopa bezrobocia na obszarze działania Urzędu nie przekraczała 150% przeciętnej stopy
bezrobocia w kraju w dniu 30 czerwca 2020 roku, w związku z czym w 2021 roku zasadniczo
okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosił 6 miesięcy.
Struktura bezrobocia w Powiecie Wrocławskim w 2021 r.
BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY WG STANU NA 31 grudnia 2021
Z KOLUMNY 2

GMINA / POWIAT

1

LICZBA
BEZROBOTNYCH
OGÓŁEM

2

CZERNICA
193
DŁUGOŁĘKA
326
JORDANÓW ŚLĄSKI
31
KĄTY WROCŁAWSKIE
224
KOBIERZYCE
197
MIETKÓW
50
SOBÓTKA
162
SIECHNICE
235
ŻÓRAWINA
134
RAZEM - POWIAT WROCŁAWSKI
1552
WROCŁAW
7915
OGÓŁEM
9467
(*) - do 12 miesięcy od dnia uk ończenia nauk i

w tym
do 30
roku
życia

do 25
roku
życia

długotrwale
bezrobotni

posiadapowyżej
jący co
50
najmniej
roku
1 dziecko
życia
do 6 roku
życia

niepełnosprawni

absolwenci
(*)

BEZROBOTNI
bez
Z PRAkwalifi- WEM
kacji
DO ZAzawoSIŁKU
dowych

Z KOL. 12
POSZUKUJĄCY
PRACY
OGÓŁEM

niepełnosprawni

OGÓŁEM
W
REJESTRACH
PUP

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

38
74
3
42
36
10
22
42
28
295
1179
1474

18
33
3
17

78
155
16
110
101
29
87
95
68
739
4161
4900

55
66
16

33
50
6
34
36
8
30
33
15
245
842
1087

9
13
2
23
8
5
8
23
6
97
618
715

5
8
2
4
4
1
2
6
1
33
163
196

67
102
11
72
57
26
62
74
49
520
2470
2990

40
41
8
38
25
7
26
37
17
239
989
1228

3
7
0
2
3
1
2
5
4
27
233
260

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
42

196
333
31
226
200
51
164
240
138
1579
8148
9727

19
5
10
23
14
142
390
532

62
55
16
47
65
43
425
2556
2981

Tabela nr 63. Bezrobotni i poszukujący pracy w Powiecie Wrocławskim wg stanu na dzień 31.12.2020

Ponizszy wykres obrazuje podział zarejestrowanych bezrobotnych według grup wiekowych.

Wykres nr 49. Bezrobotni wg wieku wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
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Zmiany w strukturze wiekowej zarejestrowanych osob w stosunku do roku 2020 ilustruje ponizszy wykres:

Wykres nr 50. Zmiany w strukturze wiekowej zarejestrowanych bezrobotnych w 2021 r. w stosunku do 2020 r.

W 2021 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, najmniej liczną grupą byli bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. Stanowili jedynie 11,86% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Najliczniejsza natomiast była grupa z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, która stanowiła 24,23% całej populacji bezrobotnych.

Wykres nr 51. Bezrobotni wg poziomu wykształcenia wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
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Szczegołowe zmiany w strukturze wykształcenia bezrobotnych w stosunku do roku 2020
przedstawia ponizszy wykres:

Wykres nr 52. Bezrobotni wg poziomu wykształcenia w roku 2021 w porównaniu do roku 2020

W strukturze osób bezrobotnych według stażu pracy niezmiennie największy odsetek stanowiły osoby ze stażem pracy do 1 roku, a w następnej kolejności osoby ze stażem od 1 do 5 lat.

Wykres nr 53. Bezrobotni wg stażu pracy na dzień 31.12.2021 r.

Zmiany w strukturze bezrobotnych według stazu pracy w stosunku do roku 2020 przedstawia ponizszy wykres:

Wykres nr 54. Bezrobotni wg stażu pracy w roku 2021 w porównaniu do roku 2020
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Poniższy wykres obrazuje podział zarejestrowanych bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy. Największą grupę stanowią bezrobotni pozostający w rejestrach od 12 do 24
miesięcy.

Wykres nr 55. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Zmiany w strukturze w stosunku do roku 2020 ilustruje ponizszy wykres:

Wykres nr 56. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w 2021 r. w stosunku do 2020 r.

Fluktuacja bezrobotnych
W 2021 roku zarejestrowało się 2 023 osoby bezrobotne z Powiatu Wrocławskiego, natomiast wyrejestrowało się 2 218.

Wykres nr 57. Napływ i odpływ z rejestru bezrobotnych w 2020 i 2021 r.
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Podobnie jak w zeszłym roku najczęstszą przyczyną wyrejestrowania osób bezrobotnych
było podjęcie pracy (64,02% wszystkich wyłączeń).

Wykres nr 58. Wyłączeni z ewidencji bezrobotnych wg przyczyn w roku 2021 (w osobach)

Usługi i instrumenty rynku pracy
Pośrednictwo pracy
W 2021 roku Urząd posiadał 44 869 ofert pracy i aktywizacji zawodowej, w tym z Powiatu
Wrocławskiego – 15 928. Wśród ofert pracy aż 1 232 były przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, w tym 139 z Powiatu Wrocławskiego. Oferty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej stanowiły 97,91% (43 932 oferty), w tym 15 889 stanowiły oferty z Powiatu Wrocławskiego, natomiast pozostałe 937 obejmowało miejsca aktywizacji zawodowej (staże i prace społecznie użyteczne), w tym 39 z Powiatu Wrocławskiego; 1 064 oferty stanowiły oferty na subsydiowane
miejsca pracy, w tym 65 z Powiatu Wrocławskiego.
Najwięcej ofert dotyczyło zawodów niewymagających wysokich kwalifikacji:
1) pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle - 3 507 miejsc pracy;
2) pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani

- 1 536 miejsca pracy;
3) robotnik magazynowy

- 1 219 miejsc pracy;

4) pozostali magazynierzy i pokrewni

- 1 081 miejsc pracy;

5) pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

- 899 miejsc pracy;
6) pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej
niesklasyfikowani
- 622 miejsca pracy;
7) magazynier

- 613 miejsc pracy;

8) monter mechanizmów i przyrządów precyzyjnych

- 410 miejsc pracy;

9) operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

- 383 miejsca pracy;

10) pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani

- 275 miejsc pracy.
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Napływ ofert pracy w porównaniu do 2020 roku obrazuje poniższy wykres:

Wykres nr 59. Oferty wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w 2021 r.

W 2021 roku pośrednicy pracy pełniący funkcję doradcy klienta instytucjonalnego nawiązali kontakt ze 224 nowymi pracodawcami. W wyniku kontaktów bezpośrednich, telefonicznych i drogą elektroniczną pozyskali oni 4 137 miejsc pracy.
Pozyskanie ofert na przestrzeni roku, w porównaniu do lat ubiegłych, przedstawia poniższy
wykres:

Wykres nr 60. Efekty działania pośrednictwa zewnętrznego w latach 2018-2021

Pośrednicy pracy pełniący funkcję doradcy klienta indywidualnego, odnotowali 41 723 wizyty oraz kontakty mailowe i telefoniczne osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w efekcie
których wydano 6 728 skierowań do pracodawców.
Z uwagi na ogłoszony stan epidemii i wprowadzone czasowe ograniczenia osobistego dostępu klienta liczba wydanych skierowań na bezpośrednią rozmowę do pracodawców była znacznie mniejsza niż przed pandemią (22 065 skierowań do pracodawców w 2019 roku). Zgłaszane
w tym czasie przez pracodawców oferty pracy przyjmowane były wyłącznie w formie otwartej,

155 | S t r o n a

RAPORT O STANIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA ROK 2021

która zawierała dane umożliwiające identyfikację pracodawcy, tj. podane: nazwa i adres pracodawcy, stanowisko, wymagane kwalifikacje oraz dane kontaktowe. Codziennie, na bieżąco oferty
pracy udostępniano na stronie oferty.praca.gov.pl dla każdej osoby zainteresowanej kontaktem
z pracodawcą.
W ramach sieci EURES pośrednicy dysponowali 2 432 miejscami pracy za granicą; asystent
EURES udzielił pomocy 3 523 osobom, zainteresowanym miejscami pracy zgłoszonymi przez pracodawców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Pośrednicy pracy skierowali 561 osób do doradców zawodowych w celu udzielenia porad
ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia lub skierowania na specjalistyczne badania lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy
i opracowanie na tej podstawie Indywidualnego Planu Działania.
Poradnictwo zawodowe
Doradcy zawodowi udzielili 2 998 porad indywidualnych dla 1 916 osób, w tym 456 porad dla 285 osób z terenu Powiatu Wrocławskiego. Zorganizowali i przeprowadzili szkolenie 3tygodniowe z umiejętności poszukiwania pracy dla 10 osób bezrobotnych. W ramach grupowych
form pomocy doradcy przeprowadzili: 3 spotkania informacyjne dla 110 osób zwalnianych grupowo z przyczyn niedotyczących pracowników, 2 spotkania dla 35 repatriantów i ich rodzin
z Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Rosji i Ukrainy uczestniczących w obozie adaptacyjno-językowym zorganizowanym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na zlecenie MSWiA, 1
spotkanie informacyjne dla 12 osób osadzonych we Wrocławskim Areszcie Śledczym. Dla 115
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych przeprowadzono 6 grupowych spotkań informacyjnych dot. funkcjonowania urzędu pracy i planowania kariery zawodowej.
W interaktywnej formie on-line przeprowadzono wspólnie z Referatem Dotacji 2 spotkania informacyjne dla 55 osób, zainteresowanych jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej.
Udzielano też telefonicznych konsultacji dla asystentów usamodzielnianych rodzin romskich z Rumunii, uczestniczących w projekcie Fundacji Dom Pokoju.
Rozwój zawodowy
 Szkolenia, egzaminy i studia podyplomowe
W roku 2021 Urząd wydał 23 skierowania na szkolenia dla osób z Powiatu
Wrocławskiego, szkolenia ukończyło 26 osób - trzy osoby rozpoczęły szkolenie w roku 2020.
W związku z potrzebą kompleksowego przygotowania klientów do realnych wymagań
pracodawców, zaplanowano na 2021r. trzy szkolenia grupowe. Udało się zrealizować pomimo
trudnej sytuacji epidemicznej szkolenia „ABC prowadzenia działalności gospodarczej”, „Kierowca
operator wózków jezdniowych”, „Umiejętność aktywnego poszukiwania pracy”. W 2021 r. Urząd
sfinansował szkolenia 23 mieszkańcom Powiatu. Największym zainteresowaniem cieszyły się:
1)
2)

Prawo jazdy kat. C z uprawnieniami do przewozu rzeczy;
Prawo jazdy kat. C + E.

Z ustawowej możliwości sfinansowania kosztów studiów podyplomowych w 2021 r. skorzystały 2 osoby z Powiatu Wrocławskiego.
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W ramach aktywizacji zawodowej osób uprawnionych, Urząd ma możliwość finansowania
kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie certyfikatów lub tytułów zawodowych oraz
kosztów uzyskania licencji, niezbędnych do wykonywania zawodu. W ubiegłym roku sfinansowano egzaminy 4 osobom z Powiatu Wrocławskiego, przede wszystkim na prawo jazdy kat. C
i kat. C/E.
 Krajowy Fundusz Szkoleniowy
W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Wrocławia oraz Powiatu Wrocławskiego w 2 ogłoszonych naborach w 2021 r.
złożyli łącznie 698 wniosków na kwotę 13 328 102,99 zł, w których wnioskowali o sfinansowanie szkoleń, egzaminów, badań lekarskich, studiów podyplomowych dla 3 546 osób.
Konieczność aneksowania wielu zawartych umów, z powodu braku możliwości zrealizowania szkoleń w okresie pandemii COVID-19 spowodowała, że wydatkowano kwotę 2 892 025,19
zł. Sytuacja pandemiczna w kraju spowodowana COVID-19 spowodowała, że 15 pracodawców
zrezygnowało z ubiegania się o środki KFS na etapie rozpatrywania wniosku na kwotę 386 877,20
zł, 5 pracodawców zrezygnowało z realizacji wnioskowanego kształcenia po wyrażonej przez
Urząd zgodzie na kwotę 33 576,00 zł, natomiast 7 pracodawców zrezygnowało z realizacji kształcenia po zawarciu umowy KFS na kwotę 84 255,00 zł.
 Staże
Organizowanie stażu w miejscu pracy jest jedną z trzech najpopularniejszych form wsparcia
osób bezrobotnych. Celem stażu jest przygotowanie bezrobotnego do pracy, poprzez wykonywanie zadań na stanowisku pracy, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.
W 2021 roku pracodawcy złożyli 462 wnioski o organizację stażu, zawarto 328 umów.
Blisko 15% wniosków o organizację stażu złożyli pracodawcy z Powiatu Wrocławskiego.
Stażami objęto 472 osoby, z tego 66 osób z Powiatu Wrocławskiego. Oprócz staży finansowanych
ze środków Funduszu Pracy, staże były organizowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego: PO WER dla osób do 30. roku życia i RPO dla osób powyżej 30. roku życia.
Umowy zawarte ze Umowy zawarte ze Umowy zawarte ze środków
środków PO WER
środków RPO
Funduszu Pracy
Miasto Wrocław

150

84

47

Powiat Wrocławski

26

15

6

176

99

53

Razem:
Tabela nr 64. Liczba wniosków o organizację stażu w roku 2021

Stazami objęto 384 osoby, z tego 51 osob z Powiatu Wrocławskiego. Oprocz stazy finansowanych
ze srodkow Funduszu Pracy, staze były organizowane w ramach srodkow Europejskiego Funduszu
Społecznego: PO WER dla osob do 30. roku zycia i RPO dla osob powyzej 30. roku zycia.
Umowy zawarte ze
środków PO WER
Miasto Wrocław

156

Umowy zawarte ze
środków RPO
91

Umowy zawarte ze środków
Funduszu Pracy
9
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Powiat Wrocławski
Razem:

16

6

0

172

97

9

Tabela nr 65. Staże organizowane w ramach środków EFS w roku 2021

Instrumenty rynku pracy w 2021 r.
W zakresie instrumentów rynku pracy Urząd udzielał wsparcia w powrocie na rynek pracy
w ramach organizowanych prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy, dofinansowania wynagrodzenia dla osób powyżej 50. r.ż., bonów zatrudnieniowych i na zasiedlenie objęto pomocą 53 osoby, natomiast na rynek
pracy powróciło 120 osób w ramach jednorazowego dofinansowania działalności gospodarczej.
Wybrane programy aktywizacji skutecznie przyczyniły się do powrotu na rynek pracy bezrobotnych oraz zmniejszenia liczby osób pozostających bez pracy.
Struktura wydatków na instrumenty rynku pracy, dotyczących Powiatu Wrocławskiego, przedstawia się następująco:
Ilość osób

Ilość złożonych wniosków

Ilość zawartych
umów/porozumień

Ilość umów monitorowa-nych z lat
ubiegłych

objętych instrumentem

15

11

17

16

16

30,66

28

14

28

26

14

279,97

202

120

61

181

120

2 762,32

Prace społecznie użyteczne

1

1

1

4

4

2,05

Dofinansowanie wynagrodzenia dla
osób powyżej 50. r.ż.

3

2

1

3

3

0,00

Bon zatrudnieniowy

6

2

3

4

1

10,76

Bon zasiedleniowy

0

0

1

0

0

0,00

Szkolenia, bon szkoleniowy i studia
podyplomowe i egzaminy

66

20

3

32

29

121,39

Staż, bony stażowe

64

47

0

66

60

573,786

698

319

7

1 122

0

2 888,96

Instrumenty rynku pracy oraz szkolenia, KFS
i inne

Prace interwencyjne

Ilość osób skierowa-nych

Wydatki
w tys. zł

Refundacja kosztów
wyposażenia lub doposażenia miejsca
pracy
Dofinansowanie działalności gospodarczej

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
(dane dotyczą obu powiatów)

Tabela nr 66. Struktura wydatków na instrumenty rynku pracy wraz ze szkoleniami, stażami i KFS

Projekty rynku pracy
W latach 2020-2021 roku Urząd, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO WD)
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zrealizował 2 - letni projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia w Powiecie Wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 101 263 398,75 zł, w tym na realizację działań wspierających przedsiębiorców, związanych z COVID-19 (art. 15zzb, art. 15zzc
i art. 15zze), przeznaczono środki w wysokości 90 656 267,00 zł (działaniami tymi wsparto
7 998 podmiotów gospodarczych, w tym 18 739 pracowników); pozostałą kwotę w wysokości
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10 607 131,75 zł przeznaczono na aktywizację osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie.
W ramach projektu, wsparciem aktywizacyjnym objęto 700 osób bezrobotnych, (387 osób
w roku 2021), w tym 478 kobiet (264 kobiety w roku 2021). Uczestnikami projektu były osoby
bezrobotne, w większości znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby:
w wieku 50 lat i więcej
75 osób, w tym 51 kobiet;
z niepełnosprawnościami
28 osób, w tym 18 kobiet;
długotrwale bezrobotne
267 osób, w tym 185 kobiet;
o niskich kwalifikacjach
222 osoby, w tym 136 kobiet;
z obszarów DEGURBA3*
106 osób, w tym 70 kobiet;
z obszarów objętych rewitalizacją
41 osób, w tym 28 kobiet;
imigranci/reemigranci
12 osób, w tym 9 kobiet;
uczestnicy projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu
tematycznego 9 w RPO
7 osób, w tym 6 kobiet;
9) mężczyźni spoza ww. kategorii
78 osób.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

* obszar słabo zaludniony.

Część osób kwalifikowało się do więcej niż jednej z ww. kategorii.
W ramach projektu, uczestników objęto następującymi instrumentami i usługami rynku pracy:
pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
– 700 osób, w tym 478 kobiet;
Indywidualny Plan Działania
– 700 osób, w tym 478 kobiet;
staże
– 337 osób, w tym 287 kobiet;
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 339 osób, w tym 181 kobiet;
szkolenia
– 11 osób, w tym 1 kobieta;
refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 7 osób, w tym 4
kobiety,
7) prace interwencyjne
– 6 osób, w tym 6 kobiet.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

W 2021 roku kontynuowano realizację, rozpoczętego w 2020 roku, dwuletniego projektu,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), pn. „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w Powiecie Wrocławskim (V) oraz powiecie m. Wrocław
(V)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Całkowity budżet projektu wyniósł 42 823 202,41 zł, w tym w roku 2021 wyniósł
11 582 857,16 zł. Z tej kwoty w 2021 roku 5 000 000 zł zostało przeznaczone na wsparcie
przedsiębiorców, związane z pandemią COVID–19 (art. 15zzb, art. 15zzc i art. 15zze). W ciągu realizacji całego projektu, działaniami w ramach tarczy antykryzysowej wsparto 2 050 podmiotów
gospodarczych. Pozostałą kwotę w wysokości 6 582 857,16 zł przeznaczono na aktywizację osób
bezrobotnych poniżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Urzędzie.
W ramach dwuletniego projektu wsparcie uzyskało 669 bezrobotnych osób młodych, w tym
434 kobiety, w podziale na kategorie:
11)
12)
13)
14)
15)

z niepełnosprawnościami
17 osób, w tym 8 kobiet;
długotrwale bezrobotne
195 osób, w tym 115 kobiet;
z niskimi kwalifikacjami
237 osób, w tym 136 kobiet;
z obszarów DEGURBA 3
76 osób, w tym 46 kobiet;
osoby NEET (młodzież nieuczącą się, niepracującą i nieszkoląca się, która nie ukończyła
30. roku życia)
585 osób, w tym 375 kobiet.

Część osób kwalifikowało się do więcej niż jednej kategorii lub nie wpisywało się w żadną z nich.
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Instrumenty i usługi rynku pracy, którymi objęto uczestników projektu w ramach proponowanego wsparcia aktywizacyjnego:
3) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, Indywidualny Plan Działania – wszyscy

uczestnicy projektu
– 669 osób, w tym 434 kobiety;
staże
– 403 osoby, w tym 289 kobiet;
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 225 osób, w tym 121 kobiet;
bony na zasiedlenie
– 23 osoby, w tym 18 kobiet;
szkolenia
– 4 osoby;
refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy–7 osób, w tym 5
kobiet;
9) prace interwencyjne
– 8 osób, w tym 2 kobiety.
4)
5)
6)
7)
8)

1 października 2021 roku rozpoczęto realizację kolejnego projektu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w Powiecie Wrocławskim (VI) oraz powiecie m. Wrocław (VI)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten
będzie kontynuowany w roku 2022. Planowany całkowity budżet projektu wyniesie 9 494 910 zł,
z czego w roku 2021 wyniósł 901 921,10 zł.
W 2021 w ramach tego projektu zrekrutowano 58 bezrobotnych, w tym 41 kobiet, w podziale na kategorie:
1)
2)
3)
4)
5)

z niepełnosprawnościami
2 osoby, w tym 1 kobieta;
długotrwale bezrobotne
8 osób, w tym 6 kobiet;
z niskimi kwalifikacjami
20 osób, w tym 11 kobiet;
z obszarów DEGURBA 3
9 osób, w tym 6 kobiet;
osoby NEET (młodzież nieuczącą się, niepracującą i nieszkoląca się, która nie ukończyła
30. roku życia)
52 osób, w tym 35 kobiet.

Część osób kwalifikowało się do więcej niż jednej kategorii lub nie wpisywało się w żadną z nich.
Instrumenty i usługi rynku pracy, którymi objęto uczestników projektu, w ramach proponowanego wsparcia aktywizacyjnego:
1) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, Indywidualny Plan Działania – wszyscy
2)
3)
4)
5)

uczestnicy projektu
– 58 osób, w tym 41 kobiet;
staże
– 23 osoby, w tym 19 kobiet;
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 31 osób, w tym 21 kobiet;
bony na zasiedlenie
– 2 osoby;
refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 2 osoby, w tym 1
kobieta.

Wsparcie przedsiębiorców i innych podmiotów w ramach Tarcz Antykryzysowych
W roku 2021, z uwagi trwający stan epidemii działania Powiatowego Urzędu Pracy podobnie jak w roku 2020, w przeważającej większości zostały skierowane na pomoc pracodawcom
i przedsiębiorcom w ramach działań tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Usługi wspierające prowadzenie działalności gospodarczej cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem klientów, przykładem
jest dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy z określonym PKD, z której skorzystało do końca 2021 r. 15 115 podmiotów.
Szczegółowe dane obrazuje tabela.

160 | S t r o n a

RAPORT O STANIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA ROK 2021

Usługa

Liczba osób lub podmiotów objętych
wsparciem

Wypłacone środki w tys. zł

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składak na
ubezpieczenie społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)

960

17 067,97

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla samozatrudnionych
(art. 15zzc)

1 365

5 571,71

Niskooprocentowana pożyczka FP dla mikroprzedsiębiorców oraz dla organizacji pozarządowych (art 15zzd i 15zzda)

663

3 096,29

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na
ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz kościelnych osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych (art. 15zze i art. 15zze2)

30

1 304,00

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego
przedsiębiorcy z określonym PKD (art. 15zze4 i
Rozporządzenie i art. 15zze4a)

15 115

75 630,00

Tabela nr 67. Wsparcie przedsiębiorców i innych podmiotów w ramach Tarcz Antykryzysowych

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu wydatkował na wsparcie przedsiębiorców i innych podmiotów w ramach Tarcz Antykryzysowych łącznie 102 669, 97 tys. zł.

Pozostałe działania Urzędu w dobie pandemii
Ze względu na pandemię i obostrzenia dotyczące organizacji spotkań grupowych, nie doszło
do planowanej przez Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu
we współpracy z Zachodnią Izbą Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, organizacji Targów
Pracy.
Wobec sytuacji pandemicznej, promocja oferty Urzędu Pracy była realizowana w sposób
szczególny, ograniczając się głównie do formy zdalnej, elektronicznej i telefonicznej,
z pominięciem organizacji spotkań grupowych i indywidualnych w pierwszej połowie roku 2021.
W największym wymiarze Urząd Pracy prowadził działania związane z promocją form
wsparcia przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Z wykorzystaniem strony
internetowej Urzędu, poczty elektronicznej, infolinii, newsletter’a oraz we współpracy z Urzędem
Miasta Wrocławia, samorządami terytorialnymi i gospodarczymi i innymi partnerami z otoczenia
biznesu, z którymi Urząd stale współpracuje, opracowywano i upowszechniano informacje
o prowadzonych naborach wniosków, dostępnych formach wsparcia, zasadach udzielania
pomocy, potencjalnych kwestiach problemowych, związanych z formami pomocy i innych
istotnych kwestiach dotyczących Tarczy.
Prace społecznie użyteczne
Programem zostały objęte osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze
swiadczen pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym
programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym
programie zatrudnienia socjalnego, jezeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku
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skierowania urzędu pracy. Prace społecznie uzyteczne zorganizowano w wyniku podpisanego
porozumienia z gminą Czernica.
Promocja oferty Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu
Od początku roku 2021 podejmowano działania, podobnie jak w poprzednich latach,
w celu rozpowszechnienia informacji na temat srodkow na aktywizację osob bezrobotnych,
ktorymi Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu dysponuje w ramach projektow realizowanych
w programach PO WER oraz RPO Wojewodztwa Dolnosląskiego 2014-2020, ze szczegolnym
uwzględnieniem promocji programu stazy. W tym celu do Wojtow i Burmistrzow wszystkich gmin
Powiatu Wrocławskiego, Przewodniczących wszystkich samorządow gospodarczych z terenu
Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego, wysłano pisma zawierające informacje na temat programu
stazy oraz prosbę o ich upowszechnienie wsrod mieszkancow, pracodawcow oraz osob
poszukujących pracy.
Na stronie internetowej wroclaw.praca.gov.pl, facebook.com/pupwroclaw/ oraz
w newsletterze umieszczono stałą informację promocyjną. Wykorzystano takze tablice
informacyjne na terenie Urzędu (plakaty, ulotki) oraz elektroniczny system wizualizacji na
korytarzach w budynkach Urzędu. Ponadto wyzej wymienione informacje były udostępniane na
stronach internetowych biur karier wrocławskich uczelni, m. in.: Akademii Wychowania
Fizycznego, Dolnosląskiej Szkoły Wyzszej, Wyzszej Szkoły Handlowej, Uniwersytetu
Ekonomicznego, Wyzszej Szkoły Informatyki Stosowanej Horyzont i Wyzszej Szkoły Psychologii
Społecznej, a w ramach kontaktow z mediami, informacji udzielano stacjom telewizyjnym
i radiowy oraz lokalnym gazetom.
W ramach bezposrednich kontaktow z przedstawicielami urzędow gmin w Powiecie
Wrocławskim, dostarczano plakaty, ulotki dotyczące stazy, w celu rozpowszechnienia ich na
terenie urzędow gmin oraz na i stronach internetowych. Doradcy klienta informowali, w ramach
bezposrednich spotkan oraz za posrednictwem rozmow telefonicznych, pracodawcow oraz
potencjalnych stazystow o stazach.
Współpraca z samorządami gospodarczymi
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, w ramach współpracy z samorządami gospodarczymi z terenu Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego, podejmował wspólne działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, jak też podkreślania wagi rozwoju przedsiębiorczości.
Kontynuowano współpracę ze wszystkimi samorządami gospodarczymi, z którymi w roku
2014 podpisano porozumienia, tworzącego instytucję Partnerstwa Lokalnego na rzecz rynku
pracy, w szczególności w zakresie upowszechnienia wśród pracodawców informacji o ofercie
Urzędu, prowadzonych naborach wniosków i innych istotnych działaniach, związanych z realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 oraz zadań Urzędu Pracy, finansowanych z Funduszu Pracy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Ponadto, 18 lutego 2021 r. Urząd, w ramach kontynuacji wieloletniej współpracy, zorganizował webinarium z udziałem przedstawicieli samorządów gospodarczych Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego, w trakcie którego przedstawiono podsumowanie działań w roku 2020
w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz ofertę Urzędu Pracy dla pracodawców i przedsiębiorców
na rok 2021, w tym wysokość środków na aktywizację zawodową.
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W sposób szczególnie intensywny współpracowano z Dolnośląską Izbą Gospodarczą oraz
Zachodnią Izbą Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, w partnerstwie z Dolnośląską Izbą Gospodarczą
oraz Human Partners sp. z o. o., złożył wniosek w ramach ogłoszonego przez Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej naboru wniosków na projekty pilotażowe pod nazwą „Stabilna praca – silna
rodzina”. Celem ogólnym, przedstawionego do realizacji projektu pilotażowego, jest poprawa sytuacji kobiet wyłączonych, nieaktywnych zawodowo z powodu opieki nad dziećmi/osobami zależnymi oraz seniorami, a w szczególności kobiet powracających lub wchodzących na rynek pracy,
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu z miasta Wrocławia oraz Powiatu Wrocławskiego, poprzez wypracowanie i przetestowanie nowego, kompleksowego narzędzia, którego realizacja umożliwi skuteczny powrót na rynek pracy.
W grudniu 2021 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło rozstrzygnięcie naboru
wniosków na realizację projektów pilotażowych, w ramach którego wpłynęły 123 wnioski. Wybrano do realizacji m. in. wspólny projekt Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, Dolnośląskiej Izby Gospodarczej oraz Human Partners sp. z o. o. pod nazwą „Aktywna kobieta”. Zaprezentowany projekt zyskał aprobatę otrzymując 51 punktów z 52 możliwych do zdobycia.
Współpraca z partnerami zewnętrznymi
W roku 2021 r. Urząd współpracował m. in. z następującymi parterami zewnętrznymi:
Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, samorządami gospodarczymi z terenu Wrocławia
i Powiatu Wrocławskiego, Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej, Starostwem Powiatowym we Wrocławiu, gminami z terenu Powiatu Wrocławskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oddział we Wrocławiu, Polską
Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzką Komendą Uzupełnień we
Wrocławiu, Państwową Inspekcją Pracy / Okręgowym Inspektoratem Pracy we Wrocławiu, Wrocławskim Parkiem Technologicznym, Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DWUP, Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej, Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą, Zachodnią Izbą Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Dolnośląską Izbą Gospodarczą, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Fundacją Ukraina,
uczelniami wyższymi oraz szkołami ponadpodstawowymi z terenu Wrocławia i powiatu, mediami
o zasięgu lokalnym i regionalnym, organizacjami pozarządowymi.
W dniu 15 lipca, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia, Sergiusza Kmiecika, odbyło się spotkanie, podczas którego Wojewódzki Komendant OHP Michał Trębacz oraz
Dyrektor Urzędu Pracy Rafał Niewiadomski podpisali porozumienie w sprawie współpracy dotyczącej podejmowania i prowadzenia wspólnych działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu
osób pomiędzy 18. a 25 rokiem życia na terenie miasta Wrocław i Powiatu Wrocławskiego.
Dnia 19 października podpisano porozumienie z Biurem Karier i Praktyk Dolnośląskiej Szkoły
Wyższej, którego celem jest współpraca m. in. w obszarze informowania o zawodach, tendencjach
na rynku pracy, możliwościach kształcenia i szkolenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu, wzajemne informowanie o realizowanych projektach i innych zadaniach, których celem jest aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów studiów, promowanie form wsparcia oferowanych przez Urząd nieaktywnym zawodowo lub planującym zmienić zatrudnienie absolwentów studiów i studentom.
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Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w roku 2021 współpracował przy utworzeniu Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości Wrocławskiego Parku Technologicznego (WPT), stworzonego by wspierać i rozwijać biznes bez barier. Jest dedykowany wszystkim firmom, które znajdują
się na początku biznesowej drogi. Urząd oferuje specjalistyczne wsparcie w ramach utworzonego
Inkubatora, w którym w jednym miejscu można uzyskać know-how i eksperckie wsparcie w zakresie podejmowania pracy czy zakładania firmy przez osoby z niepełnosprawnościami oraz ich
zatrudniania. Inkubator daje także możliwość nawiązywania nowych kontaktów, korzystania
z pomocy doradcy zawodowego, trenera pracy czy psychologa.
Spotkania informacyjno-konsultacyjne
W celu promocji i zwiększenia stanu wiedzy klientów o możliwościach korzystania z instrumentów rynku pracy oraz promowania usług Urzędu, doradcy klienta z Centrum Aktywizacji Zawodowej organizowali w formie online (webinaria) spotkania informacyjno-konsultacyjne:
1)
5 stycznia: we współpracy z Dolnośląską Izbą Gospodarczą oraz Urzędem Miejskim Wrocławia – Departamentem Strategii i Rozwoju Miasta – webinarium dla przedsiębiorców zrzeszonych w Dolnośląskiej izbie Gospodarczej, podczas którego przedstawiono formy pomocy, realizowane przez Urząd w ramach Tarczy Antykryzysowej;
2)
8 lutego – webinarium dla pracodawców „Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2021”, podczas
którego przedstawiono zasady finansowania kształcenia ustawicznego w ramach KFS oraz priorytety wydatkowania tych środków w roku 2021;
3)
9 lutego we współpracy z Dolnośląską Izbą Gospodarczą – webinarium dla członków Izby
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2021”, podczas którego przedstawili zasady finansowania kształcenia ustawicznego w ramach KFS oraz priorytety wydatkowania tych środków w roku 2021;
4)
19 lutego we współpracy z Wrocławskim Parkiem Technologicznym – webinarium dla
pracodawców „Biznes bez barier: ZATRUDNIASZ – KORZYSTASZ”, w trakcie którego przedstawiono ofertę Urzędu i korzyści dla pracodawców, związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych;
5)
12 marca we współpracy z Wrocławskim Parkiem Technologicznym – webinarium „Biznes bez barier: PIENIĄDZE DLA FIRMY” dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej, w trakcie którego przedstawiono ofertę Urzędu związaną z dofinansowaniem podejmowania działalności gospodarczej;
6)
9 oraz 23 listopada – webinarium informacyjne dla osób bezrobotnych do 30 roku życia,
które chciały uzyskać szerszą wiedzę na temat dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Inne działania
W ramach współpracy z partnerami rynku pracy, pośrednicy pracy z Działu Pośrednictwa
i Poradnictwa uczestniczyli w następujących przedsięwzięciach:
1)
4 marca – webinarium organizowane przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną –
„Zatrudnienie cudzoziemców” – prezentacja kompetencji Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu w tym zakresie,
2)
4 marca – webinarium organizowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia, poświęcone wsparciu osób młodych w ich integracji z rynkiem pracy, w szczególności
w czasie pandemii,
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3)
18 marca – zdalna konferencja prawnicza na temat migrantów w Polsce – „ForUM: De
Jure!”, organizowana przez Fundację Ukraina i Instytut Praw Migrantów,
4)
26 marca – webinarium „Działania EURES 2021 na pograniczu polsko-czesko-niemieckim”, organizowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
5)
14 kwietnia – spotkanie ekspercko-konsultacyjne organizowane w ramach projektu „MIGRIGHT: Wzmocnienie dialogu społecznego na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce”,
6)
19-24 kwietnia – XI edycja Targów Pracy i Praktyk KAMPUS KARIERY, organizowanych
przez Uniwersytet Wrocławski – prezentacja form pomocy, oferowanych przez Powiatowy Urząd
Pracy we Wrocławiu,
7)
lipiec-wrzesień – w ramach sieci EURES, kampania informacyjna nt. pracy sezonowej
w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej, koordynowanej przez Europejskiego
Urząd ds. Pracy,
8)
21 września – Targi Pracy, organizowane przez Ochotniczy Hufiec Pracy – Młodzieżowe
Biuro Pracy we Wrocławiu „Praca – inwestuj w siebie” – stoisko informacyjne o formach pomocy
oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu,
9)
6 października – udział w opracowaniu „Barometru Zawodów” – prognozy zapotrzebowania na pracowników w 2022 roku dla województwa dolnośląskiego,
10)
22 października – konferencja, organizowana w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”,
11)
10 listopada – prezentacja wyników badania czynników, warunkujących utrzymanie i powrót na rynek pracy osób ze starszych grup wiekowych, na obszarze województwa dolnośląskiego – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
12)
23 listopada – XII edycja Targów Pracy i Praktyk KAMPUS KARIERY, organizowanych
przez Uniwersytet Wrocławski – prezentacja on-line form pomocy oferowanej przez Urząd.
W dniu 13 sierpnia 2021 roku doradcy klienta z Centrum Aktywizacji Zawodowej, w tym doradca
z Działu Instrumentów Rynku Pracy, uczestniczyli w dwóch spotkaniach z łączną grupą 35-osobową repatriantów z Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Rosji i Ukrainy. Spotkanie organizował Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, na zlecenie MSWIA w ramach obozów adaptacyjnych
dla repatriantów. Doradcy klienta w trakcie spotkań zaprezentowali informacje m. in. w zakresie
procedur, związanych z szukaniem i podejmowaniem pracy, uwarunkowań, wymogów rynku
pracy, charakterystyki rynku, metod poszukiwania pracy, oferty urzędów pracy (usługi i instrumenty rynku pracy).
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Rozdział 11. POMOC SPOŁECZNA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu realizuje zadania Powiatu Wrocławskiego w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki
prorodzinnej oraz wspierania osób z niepełnosprawnością. Szczegółowe sprawozdanie z działalności we wskazanym zakresie za rok 2021 można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w zakładce Informacje o podmiocie  sprawozdania z działalności.
PROGRAMY O ZNACZENIU STRATEGICZNYM
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrocławskim w latach
2016-2025 jest dokumentem określającym priorytety w działaniach Powiatu Wrocławskiego
w zakresie polityki społecznej. Głównym założeniem strategii jest wzmocnienie postaw oraz
wspieranie osób, dzieci i rodzin oraz młodzieży zgłaszającej się o pomoc w rozwiązywaniu problemów. Realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Wrocławskim w latach 2016-2025 przez PCPR skoncentrowana jest na, określonych na dalszych
stronach, celach strategicznych. Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XVII/178/20 z dnia 15.12.2020 r. Strategia została wzbogacona o załącznik w postaci „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Wrocławskiego
na lata 2020-2025”.

Wspieranie rodzin i rozwój systemu pieczy zastępczej
Wspieranie rodzin i rozwój systemu pieczy zastępczej poprzez organizowanie pieczy
zastępczej dzieciom, w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców,
wspieranie rodzin i rozwój różnych form pieczy zastępczej, objęcie pomocą oraz wsparciem
w procesie usamodzielnienia się wychowanków pieczy zastępczej i innych instytucji.
Z uwagi na obowiązujący w kraju od marca 2020 r. stan epidemii i liczne ograniczenia
życia społecznego, w roku sprawozdawczym na stronie internetowej PCPR, a także na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego oraz w gazecie „Express Wrocławski” ukazały się informacje
dotyczące poszukiwania kandydatów na rodziców zastępczych, rezygnując z organizacji większości wydarzeń promocyjnych w terenie. Ponadto, w okresie złagodzenia obostrzeń sanitarnych
promowanie rodzicielstwa zastępczego miało miejsce podczas akcji medycznych pt. „Białe Niedziele w Powiecie Wrocławskim”, zorganizowanych w dniach: 29 sierpnia 2021 r. w Sobótce,
5 września 2021 r. w Mietkowie oraz 12 września 2021 r. w Żórawinie. W 2021 r. zaopiniowano
26 kandydatów, ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej i sporządzono na tą okoliczność 16 opinii Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, z czego 1 opinia była negatywna.
W 2021 r. na terenie powiatu wrocławskiego funkcjonowały 182 rodziny zastępcze,
w tym 5 Rodzinnych Domów Dziecka (RDD), w których przebywało łącznie 282 dzieci. W zakresie
realizacji zdań ustawowych z obszaru pieczy zastępczej, współpracowano z ośrodkami pomocy
społecznej, placówkami oświatowymi, sądami i przedstawicielami kurateli sądowej.
Na przestrzeni lat 2019-2021, liczba rodzin zastępczych utrzymuje się na podobnym poziomie, przy czym odnotowano dynamikę zmian w przypadku rodzin zastępczych zawodowych
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(w tym zawodowych specjalistycznych i pełniących funkcję pogotowia rodzinnego), których
liczba w 2020 r. zmalała w stosunku do 2018 r. o 33% (3 rodziny), na skutek zaistniałych na przestrzeni lat 2018-2020 przekształceń zawodowych rodzin zastępczych (np. z Rodzinnego Domu
Dziecka na rodzinę zastępczą zawodową), podejmowanych decyzji o zmianie miejsca zamieszkania (wyprowadzka z terenu powiatu wrocławskiego) oraz życiowych decyzji, dot. rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji rodziny zawodowej.
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Wykres nr 61. Liczba rodzin zastępczych w latach 2019-2021. Źródło: sprawozdanie roczne z działalności PCPR w 2021 r.

Na przestrzeni lat 2019-2021 zauważalny jest spadek ogólnej liczby dzieci przebywających
w rodzinnej w pieczy zastępczej (w 2019 r. – 318 dzieci, 2020 r. – 303 dzieci, 2021 r. - 282), który
bezpośrednio odnosi się do poszczególnych form pieczy zastępczej, a mianowicie rodzin zastępczych zawodowych i Rodzinnych Domów Dziecka oraz rodzin zastępczych niezawodowych (2021
r.), co pozostaje w silnej zależności ze spadkiem liczby tychże form pieczy w analizowanym okresie. Zaistniały w roku 2021 vel 2020 rok 8%-owy spadek liczby rodzin zastępczych (16 rodzin)
i 7%- owy spadek liczby dzieci w nich umieszczonych (21 dzieci), bezpośrednio wskazuje na
mniejszą liczbę postanowień sądowych, ingerujących we władzę rodzicielską.

146

147

143
106

103

90

25

Rodzina zastępcza
spokrewniona

Rodzina zastępcza
niezawodowa
2019

41
18

Rodzina zastępcza
zawodowa
2020

35

35

12
Rodzinny Dom Dziecka

2021

Wykres nr 62. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2019-2021. Źródło: sprawozdanie roczne z działalności PCPR w 2021 r.

W 2021 r. powstały 24 nowe rodziny zastępcze (spokrewnione i niezawodowe) i przyjęto
w system rodzinnej pieczy zastępczej 34 dzieci.
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Wykres nr 63. Liczba nowopowstałych rodzin zastępczych w latach 2019-2021. Źródło: sprawozdanie roczne z działalności PCPR w 2021 r. zastępczej
w latach 2019-2021

PCPR w 2021 r. prowadziło stały monitoring sytuacji rodzin zastępczych spokrewnionych,
niezawodowych, zawodowych, zawodowych specjalistycznych, zawodowych, pełniących funkcję
pogotowia rodzinnego oraz Rodzinnych Domów Dziecka (dalej: RDD), funkcjonujących na terenie
powiatu wrocławskiego (2019 r. – 432 oceny sytuacji dziecka; 2020 r. – 402 oceny dziecka;
2021 r. – 374 oceny sytuacji dziecka oraz 2019 r. – 78 ocen rodziny; 2020 r. – 58 ocen rodziny;
2021 r. – 44 oceny rodziny).
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Wykres nr 64. Liczba sporządzonych Ocen Sytuacji Dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w latach 2019 -2021. Źródło: sprawozdanie roczne z działalności
PCPR w 2021 r.
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Wykres 65. Liczba sporządzonych Ocen Rodzin Zastępczych i prowadzących RDD w latach 2019 – 2021. Źródło: sprawozdanie roczne z działalności PCPR w
2021 r.
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Wykres nr 66. Wsparcie specjalistyczne w latach 2019-2021- liczba rodzin. Źródło: sprawozdanie roczne z działalności PCPR w 2021 r.

W 2021 r. organizowano szkolenia oraz grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, mające na
celu podnoszenie ich kwalifikacji. W roku sprawozdawczym odbyło się 8 szkoleń dla rodzin
zastępczych, w tym prowadzących Rodzinne Domy Dziecka oraz łącznie 24 formy wsparcia
w ramach Grup Wsparcia, dedykowanych rodzinom zastępczym i prowadzącym Rodzinne Domy
Dziecka (17 spotkań w siedzibie PCPR, 7 kontaktów zdalnych – czas epidemii).
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Wykres nr 67. Liczba grup wsparcia w latach 2019-2021. Źródło: sprawozdanie roczne z działalności PCPR w 2021 r.

Dzieci z uregulowaną sytuacją prawną zgłaszano do Ośrodka Adopcyjnego, odpowiedzialnego za kwalifikację dziecka do przysposobienia.
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Wykres nr 68. Liczba adopcji dzieci w latach 2019-2021.. Źródło: sprawozdanie roczne z działalności PCPR w 2021 r.

Ze środków Powiatu Wrocławskiego w 2021 r. przyznano pomoc finansową na rodzinną
pieczę zastępczą w wysokości 4.153.058,00 zł. Dodatkowo, rodziny zastępcze zostały objęte pomocą ze środków Wojewody Dolnośląskiego w postaci dodatku wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ w wysokości 1.093.967,00 zł. Z dniem 1 lipca 2021 r. obsługę programu „Dobry start” prowadzi wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, stąd też w roku sprawozdawczym wypłacono 1 świadczenie w wysokości 300,00 zł jednej rodzinie zastępczej. Koszty własne
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Powiatu Wrocławskiego, poniesione z tytułu wypłacania świadczeń na kontynuowanie nauki
przez usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, wyniosły w 2021 r. 145.920,09
zł. Koszty własne Powiatu Wrocławskiego, poniesione z tytułu wypłacania świadczeń, związanych
z usamodzielnieniem się wychowanków pieczy zastępczej w 2021 r., stanowiły kwotę 21.338,00
zł, natomiast z tytułu wypłacania świadczeń na zagospodarowanie usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, nie wydatkowano żadnych środków (wpłynął 1 wniosek, wydano
decyzję odmowną z powodu niespełnienia warunków otrzymania tej formy pomocy).
Na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego przeprowadzono spotkania indywidualne oraz rozmowy telefoniczne z 11 kandydatami na wolontariuszy, a także oferowano wolontariat, realizowany w trybie zdalnym przy użyciu mediów społecznościowych oraz systemów teleinformatycznych. Na ich podstawie zrekrutowano jednego wolontariusza, z którym zawarto Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariusza.
W instytucjonalnej pieczy zastępczej w całym 2021 roku przebywało łącznie 39 wychowanków w strukturach Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kątach Wrocławskich z łącznym limitem 35 miejsc (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Interwencyjnego – 7 miejsc,
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 1 – 14 miejsc i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 2 – 14 miejsc).
Na działalność 3 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kątach Wrocławskich przeznaczono
łącznie kwotę 1.510.947,34 zł.
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wrocławskim na lata
2021-2023
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wrocławskim na lata 2021-2023 zawierał diagnozę sytuacji pieczy zastępczej na terenie powiatu wrocławskiego, określał
kierunki działań oraz ustalał zakres prowadzonej działalności na rzecz rozwoju pieczy zastępczej
na lata 2021-2023, poprzez realizację celu strategicznego: wzmacnianie systemu pieczy zastępczej
poprzez:


promowanie idei rodzicielstwa zastępczego - adekwatnie do panującego w kraju stanu epidemii,



rozwój rodzinnej pieczy zastępczej - zwiększanie liczby rodzin zastępczych - w 2021 r. powstały 24 nowe rodziny zastępcze (spokrewnione i niezawodowe) i przyjęto w system rodzinnej pieczy zastępczej 34 dzieci; zapewniono szkolenie dla 15 kandydatów na rodzinę zastępcza niezawodową; zorganizowano 8 szkoleń dedykowanych funkcjonującym już rodzinom zastępczym i prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka; prowadzono grupę wsparcia dla
przedstawicieli rodzinnej pieczy zastępczej (24 spotkania),



zapewnienie rodzinom zastępczym pomocy finansowej i specjalistycznego wsparcia - udzielono
wsparcia specjalistycznego psychologicznego, pedagogicznego (170 rodzinom zastępczym
i 115 dzieciom), prawnego (30 porad dla 28 opiekunów zastępczych) oraz pomocy finansowej (182 rodzinom zastępczym zapewniono wsparcie finansowe w łącznej wysokości
2.892.275,00 zł tytułem świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w Rodzinnym Domu Dziecka),



podnoszenie jakości usług na rzecz pieczy zastępczej - 30 pracowników PCPR uczestniczyło
w łącznie 37 szkoleniach; przeprowadzono spotkania indywidualne oraz rozmowy telefoniczne z 11 kandydatami na wolontariuszy; współpracowano z ośrodkami pomocy społecznej, sądami rodzinnymi, placówkami oświatowymi, służbą zdrowia oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz wsparcia systemu pieczy zastępczej,

170 | S t r o n a

RAPORT O STANIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA ROK 2021



wsparcie instytucjonalnej pieczy zastępczej - w roku sprawozdawczym umieszczono łącznie
13 dzieci, w tym 11 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Interwencyjnego w Kątach
Wrocławskich; PCUS zapewnił szkolenie 7 pracownikom, PCUS współpracował z 8 ośrodkami pomocy społecznej z terenu Powiatu Wrocławskiego oraz prowadził pracę z rodziną
biologiczną dzieci, na rzecz ich powrotu do domu rodzinnego, dzięki czemu wobec 5 wychowanków rodzice biologiczni odzyskali władzę rodzicielską; PCUS podjął 3 działania w kierunku kształtowania pozytywnego wizerunku placówek w postaci: prowadzenia i modyfikacji standardu strony internetowej jednostki, aktualizacji informacji zawartych w biuletynie
informacji publicznej jednostki, uruchomienie usługi ePUAP; PCUS podjął 5 działań w kierunku poprawy infrastruktury poprzez: kompleksowe uporządkowanie terenów zielonych
(nasadzenia zróżnicowanej gatunkowo roślinności), likwidację zapadlin na dziedzińcu
w miejscu przejść sieci instalacyjnych, postawienie dwustanowiskowego garażu dla samochodów służbowych, drobne prace naprawcze odświeżające i konserwatorskie, zakup niezbędnego wyposażenia do placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego
(szafy z materiałów trudnopalnych),


wsparcie procesu usamodzielnienia - udzielono wsparcia 29 usamodzielnianym wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej na łączną kwotę 134.107,67 zł. Zaś 8 wychowankom pieczy
zastępczej instytucjonalnej, będącym w procesie usamodzielnienia udzielono wsparcia finansowego w łącznej w kwocie 33.150,42 zł; 21 wychowanków wyznaczyło opiekuna usamodzielnienia, 18 wychowanków sporządziło Indywidualny Program Usamodzielnienia, zapewniono wsparcie w formie pobytu w Mieszkaniu Chronionym w Kątach Wrocławskich, w ramach projektu unijnego „Mieszkanie Chronione w Kątach Wrocławskich” 4 pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, w roku sprawozdawczym kontynuowano współpracę z Bankiem Żywności we Wrocławiu, z którego pozyskano paczki żywnościowe dla 60 rodzin.
W celu zapewnienia wsparcia rodzinom zastępczym spokrewnionym, zmagającym się
z trudną sytuacją materialno-bytową, w 2021 r. PCPR przekazało do Stowarzyszenia WIOSNA formularze zgłoszeniowe 6 rodzin zastępczych z prośbą o włączenie ich w akcję „Szlachetna Paczka”,
celem uzyskania pomocy w postaci świątecznej paczki żywnościowej oraz innych artykułów rzeczowych w ramach doposażenia mieszkania.
Z kolei pomoc ze strony Dolnośląskiej Fundacji na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina" skierowana była w roku sprawozdawczym głównie na wsparcie rodzin w kwestii rzeczowej (przekazaniu mebli, przyborów szkolnych, materiałów edukacyjnych, zabawek), pomoc i dofinansowanie w dostępie do specjalistycznych konsultacji medycznych, dofinansowanie do kolonii, oferowanie wyjazdów wypoczynkowych oraz bezpośrednie wsparcie w wypełnianiu funkcji
rodziny zastępczej, m.in. poprzez finansowanie superwizji. W 2021 r. wsparciem Fundacji zostało
objętych 12 rodzin zastępczych.
W roku sprawozdawczym kontynuowano współpracę z Fundacją Polki Mogą Wszystko,
gdzie w ramach programu „Zobacz lepszą Przyszłość” 14 wychowanków z rodzinnej pieczy zastępczej otrzymało dofinansowanie do badania wzroku oraz otrzymało okulary korygujące. Ponadto 4 Rodzinne Domy Dziecka otrzymały 7 tabletów, w związku z wzmożonym w całym kraju
nauczaniem zdalnym, z uwagi na pandemię COVID – 19.
Na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego PCPR pośredniczyło także w przekazywaniu informacji, kierowanych z różnych organizacji pozarządowych do rodzin zastępczych i ich
wychowanków. W wyniku takiej formy współpracy, na stronie internetowej PCPR upowszechnione zostały informacje o grupach wsparcia i punktach poradnictwa specjalistycznego.
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Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością
Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością poprzez rehabilitację społeczną,
rehabilitację zawodową oraz ochronę i przestrzeganie praw osób z niepełnosprawnością.
W 2021 r. wpłynęły 462 wnioski osób z niepełnosprawnością o przyznanie dofinansowań
ze środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. Na realizację zadań wykorzystano 1.806.858 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON). Przyznano dofinansowania do:
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (WTZ).





Wykres obrazuje liczbę wydatkowanych środków na przestrzeni lat 2019-2021.
W 2021 r. wydatkowano kwotę większą o 295.627 zł niż w 2020 r. oraz o 617.151 zł większą niż
w 2019 r.
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Wykres nr 69. Wysokość wydatkowanych środków PFRON w latach 2019-2021

W ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” przyznano dofinansowania 17 osobom z niepełnosprawnością na: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 78.224,49
zł ze środków PFRON. Jest to kwota o 40.034,49 zł wyższa niż w roku 2020 i o 58.142,51 zł niższa
niż w roku 2019, co wynika z późniejszego rozpoczęcia realizacji programu w ostatnich 2 latach.
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Wykres nr 70. Wysokość wydatkowanych środków PFRON na realizację programu "Aktywny samorząd" w latach 2019-2021

W 2021 r. Powiat Wrocławski podpisał z PFRON umowę na realizowanie programu
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV. Przyznane środki finansowe
były przeznaczone na pomoc rzeczową dla osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu
wrocławskiego oraz doposażenie i wsparcie placówek w celu łagodzenia skutków wywołanych
wirusem SARS-CoV-2, tj.:
1. Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich,
2. Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich,
3. Domu Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach.
Łączna wysokość pozyskanych środków to 99.902 zł, z których 39.200 zł przeznaczono
na zakup 392 paczek żywnościowych. Zostały one przekazane osobom z niepełnosprawnościami,
które miały trudności w dokonywaniu codziennych zakupów w czasie epidemii koronawirusa,
z uwagi na różne schorzenia lub ograniczenia w ruchomości.
Trwająca sytuacja epidemiczna spowodowała konieczność realizacji działań, związanych
z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w placówkach zapewniających
całodobowe wsparcie. W związku z tym, Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 39.000 zł.
Środki zostały przeznaczone na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług
świadczonych przez Dom. Ponadto Dom otrzymał dotację celową z budżetu państwa oraz
z budżetu Powiatu Wrocławskiego na zabezpieczenie DPS przed skutkami występowania wirusa
SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości
świadczonych usług oraz na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu
i wyposażenia w wysokości 11.014 zł, w tym 8.811 zł z budżetu państwa i 2.203 zł z budżetu
Powiatu Wrocławskiego.
W 2021 r. pilotażowo uruchomiono 2 programy, finansowane ze środków Funduszu
Solidarnościowego:
1) Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, na który
wydatkowano kwotę 19.724,52 zł. Program realizowany był poprzez świadczenie usługi
asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz 2 osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności i 1 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
2) Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, na który wydatkowano kwotę
82.320 zł, w tym 69.720 zł w ramach pobytu dziennego i 12.600 zł w ramach
specjalistycznego poradnictwa.
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Poza ww. zadaniami prowadzono nadzór nad rozliczeniami finansowymi WTZ w Małkowicach, zajmowano się przygotowywaniem projektów uchwał Rady Powiatu Wrocławskiego,
ustalających rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie powiatu wrocławskiego. Wydawano decyzje o umieszczeniu w Domu Opieki św. Józefa w Małkowicach oraz
decyzje uchylające i stwierdzające wygaśniecie decyzji, a także decyzje kierujące do Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy i ustalające odpłatność za pobyt w Domu. Wydawano informacje o skierowaniu do Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich oraz o zakończeniu
uczestnictwa w Klubie. Przeprowadzono kontrole w zakresie realizacji umów pomiędzy Starostą
Powiatu Wrocławskiego a osobami z niepełnosprawnością w przedmiocie dofinansowań oraz
kontrole działalności WTZ, Domu Opieki św. Józefa w Małkowicach i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich.
W ramach doradztwa na rzecz osób z niepełnosprawnością, udzielano informacji
m.in. z zakresu problematyki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.
Współpracowano z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Wrocławskiego.
Ponadto wypłacano świadczenia pieniężne przyznane w drodze decyzji przez właściwego
wojewodę dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawano
decyzje o przyznaniu pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych kosztów adaptacji
i wyposażenia lokalu mieszkalnego dla repatriantów posiadających obywatelstwo polskie osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej.
Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Powiecie Wrocławskim na lata
2021-2025
W Powiecie Wrocławskim obowiązywał Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025, który został przyjęty uchwałą Nr XVII/179/20 Rady Powiatu Wrocławskiego w dniu 15 grudnia 2020 r. Celem głównym programu było podniesienie jakości życia
osób z niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie ich udziału w sferach życia społecznego i zawodowego. Zawarte w Programie cele i zadania są odpowiedzią na lokalne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących teren powiatu wrocławskiego. Program stanowi kontynuację oraz uzupełnienie „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wrocławskim na lata 2014-2020, którego realizacja dobiegła końca w 2020 roku.
Umożliwianie osobom z niepełnosprawnościami sprawnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania
W ramach zadania w 2021 r. dofinansowano:
 likwidację barier architektonicznych – 4 osoby,
 likwidację barier technicznych – 14 osób,
 likwidację barier w komunikowaniu się – 23 osoby,
 zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny – 9 osób,
 zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 160 osób.
W 2021 r., na terenie powiatu wrocławskiego, ośrodki pomocy społecznej organizowały i przyznały pomoc w formie usług opiekuńczych, uwzględniając zgłoszone potrzeby i możliwości ich
realizacji. Liczba osób objętych tą formą pomocy wyniosła 172.
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Zwiększanie oferty wsparcia dla najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami
(rodzina/opiekunowie)
W 2021 r. udostępniano informacje na temat wsparcia i pomocy osobom z niepełnosprawnością poprzez:




strony internetowe www.pcpr.wroclaw.pl oraz www.powiatwroclawski.pl,
dystrybucję „Informatorów dla osób z niepełnosprawnością w powiecie wrocławskim”,
bieżące udzielanie niezbędnych informacji dotyczących wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz specjalistycznego poradnictwa.

W ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 świadczono usługi w formie pobytu dziennego na rzecz 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności na terenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich oraz na rzecz 1 dziecka
z orzeczeniem o niepełnosprawności w miejscu zamieszkania.
Usługi w formie specjalistycznego poradnictwa dla członków rodziny lub opiekunów osób
z niepełnosprawnością świadczone były na rzecz 7 osób przez pedagoga, psychologa oraz fizjoterapeutę.
Tworzenie warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnościami
W 2021 r. uczestnicy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich, w ramach usług świadczonych przez placówkę, brali udział w treningach funkcjonowania w życiu codziennym, treningach interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym
kształtowania pozytywnych relacji z innymi osobami, treningach umiejętności spędzania czasu
wolnego. Natomiast uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
w Małkowicach, z Filią w Dobroszowie Oleśnickim, brali udział w zajęciach zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i zaradności osobistej, a także
sprawności psychofizycznej oraz podstawowych umiejętności zawodowych.
Zadanie realizowano także poprzez wspieranie aktywności osób starszych w ramach działalności Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich na rzecz 30 osób. Uczestnicy Klubu
brali udział w licznych przedsięwzięciach o charakterze prozdrowotnym, edukacyjnym, rekreacyjnym, kulturalnym, integracyjnym, wolontariackim oraz w postaci alternatywnej formy zajęć,
tj. „Twórczy Pakiet dla Seniora” dla osób pozostających w domu w okresie pandemii.
Zapewnianie dostępu do dóbr i usług umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami
pełne uczestnictwo w życiu społecznym
W 2021 r., w siedzibie Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Jana Pawła II przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci w Jaszkotlu odbyła się uroczystość przekazania windy, która umożliwia dzieciom z niepełnosprawnością poruszanie się w budynku. Ponadto, w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobroszowie Oleśnickim odbyła się
uroczystość poświęcenia samochodu przystosowanego do przewożenia osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Zarówno zakup i montaż windy, jak i zakup
pojazdu zostały dofinansowane ze środków PFRON w 2020 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
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Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia
potrzeb, problemów osób z niepełnosprawnościami
W 2021 r. zorganizowano II Powiatowy Integracyjny Przegląd Piosenki pod hasłem
„Jak minął dzień?” w Kątach Wrocławskich, w którym uczestniczyli podopieczni placówek,
działających na rzecz osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu wrocławskiego,
przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych.
W ramach wspierania organizacji spotkań i imprez o charakterze integracyjnym,
sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym i turystycznym osób z niepełnosprawnością
dofinansowano:


„Pociąg przyjaźni” – cykliczną imprezę kierowaną do 25 dzieci z niepełnosprawnością,
zrealizowaną przez Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń” w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Kątach Wrocławskich,

 „7-dniową wycieczkę do miejscowości Niechorze” dla 36 osób z niepełnosprawnością
z terenu gminy Siechnice zorganizowaną przez Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów
i Osób Niepełnosprawnych z Siechnic,
 „Tradycje i obrzędy ludowe – Andrzejki i Wigilia” – imprezę zorganizowaną dla
12 osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Kąty Wrocławskie przez Stowarzyszenie
„Krzyś – Byś Kolorowo Żył”,
 „Poznaj swój kraj” – wycieczkę trasą Kazimierz Dolny - Nałęczów - Puławy - Sandomierz
dla 12 osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Kąty Wrocławskie zorganizowaną
przez Stowarzyszenie „Krzyś – Byś Kolorowo Żył”.
W ramach walki ze stereotypami rozdystrybuowano 100 szt. ulotek informacyjnych oraz
100 szt. informatorów dla osób z niepełnosprawnością, funkcjonowała też strona internetowa
www.pcpr.wroclaw.pl. W ramach akcji „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim”,
w miejscowościach Sobótka, Mietków i Żórawina, pracownicy PCPR udzielali informacji oraz zachęcali do zapoznania się z ofertą pomocową Centrum, szczególny nacisk kładąc na formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
Rozwijanie systemu opieki całodobowej i dziennej – jako wsparcia dla osób
z niepełnosprawnościami i ich rodzin
W ramach wsparcia środowiskowego swoją działalność prowadził Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach Caritas Archidiecezji Wrocławskiej wraz z Filią w Dobroszowie Oleśnickim
na rzecz 40 osób z niepełnosprawnością.
Ponadto swoją działalność realizował Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kątach Wrocławskich, przeznaczony dla 30 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, który rozpoczął funkcjonowanie w grudniu 2018 r.
W Małkowicach funkcjonował również Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Placówka przeznaczona jest dla 30 osób przewlekle somatycznie chorych, umieszczanych decyzją administracyjną.
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Wspieranie osób z niepełnosprawnościami w dostępie do usług świadczonych w instytucjach
W okresie sprawozdawczym PCPR współpracowało z następującymi organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie przekazywania informacji o możliwościach wsparcia osób
z niepełnosprawnościami.
1.

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Dyrektor – ks. Dariusz Amrogowicz

ul. Katedralna 7
50-328 Wrocław

2.

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”
Przewodnicząca – Helena Hanc

ul. Drzymały 13
55-080 Kąty Wrocławskie

3.

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów
i Osób Niepełnosprawnych
Prezes – Grażyna Kret

ul. Fabryczna 15
55-011 Siechnice

4.

Stowarzyszenie
„Krzyś – Byś Kolorowo Żył”
Prezes – Ewa Walerzak

ul. Zwycięstwa 23
55-080 Kąty Wrocławskie

5.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom
Niepełnosprawnym
„Razem Łatwiej”
Prezes – Małgorzata Podliska

ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 9
55-003 Czernica

Tabela nr 68. Wykaz podmiotów, z którymi podjęto współpracę w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami w 2021 roku

Przeciwdziałanie marginalizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
Na terenie powiatu wrocławskiego od 1 grudnia 2004 r. funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach, który wraz z Filią w Dobroszowie Oleśnickim przeznaczony jest dla 40
osób z niepełnosprawnością. W okresie sprawozdawczym koszt działalności WTZ z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania wynosił 1.107.840 zł (z czego 78,34% to środki PFRON –
867.840 zł, a 21,66% środki Powiatu – 240.000 zł).

21,66%
środki PFRON
środki Powiatu
78,34%

Wykres nr 71. Koszty działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Małkowicach w roku 2021

Powiat Wrocławski w 2021 r. wspierał również finansowo osoby z niepełnosprawnością poprzez
pokrycie 10% wydatków związanych z uczestnictwem mieszkańców powiatu w WTZ, znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Łącznie z uczestnictwa
w WTZ skorzystało 19 osób – 2 w powiecie strzelińskim, 1 w powiecie oławskim oraz 16 we Wrocławiu. W porównaniu do 2019 r. liczba uczestników w WTZ znajdujących się na terenie innych
powiatów zwiększyła się o 2 osoby, a w porównaniu do 2020 r. o 1 osobę.
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W 2021 r. 7 osobom z niepełnosprawnością udzielono pomocy ze środków PFRON w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu współpracował z jednostkami pozarządowymi w zakresie udostępniania informacji o projektach i inicjatywach na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami (na stronie internetowej Urzędu, za pośrednictwem
newsletter’a oraz na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Urzędu).
Ponadto, PUP współpracował w Wrocławskim Parkiem Technologicznym w ramach Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości SKRZYNIA dla osób z niepełnosprawnościami, biorąc
udział w charakterze ekspertów w webinariach, w trakcie których przedstawiono korzyści dla
pracodawców, związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami oraz ofertę Urzędu
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Pracownik PUP prowadził również stały dyżur dotyczący doradztwa z zakresu oferty Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami.

Ograniczanie zjawiska bezrobocia poprzez odpowiednią politykę rynku pracy
w powiecie wrocławskim
W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu realizował zadanie polegające na tworzeniu przez osobę bezrobotną i doradcę klienta tzw. Indywidualnego Planu Działania, którego
elementem jest przekazanie osobie bezrobotnej podstawowej wiedzy na temat poruszania się na
rynku pracy oraz w ramach usługi poradnictwa zawodowego, która w swoim standardzie zawierała także informowanie osób bezrobotnych nt. poruszania się po rynku pracy (156 indywidualnych porad).
PUP w 2021 r. przyznał 125 osobom bezrobotnym jednorazową dotację na podjęcie działalności gospodarczej, w łącznej wysokości 2.762.317,18 zł.
Do bazy PUP lokalni pracodawcy zgłosili 139 ofert pracy dla osób z niepełnosprawnością
w powiecie wrocławskim oraz 1093 oferty we Wrocławiu.
Udzielono także wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji 29 mieszkańcom powiatu wrocławskiego. 23 osobom wydano skierowania na szkolenia grupowe. W ramach aktywizacji zawodowej
PUP sfinansował 4 osobom egzaminy umożliwiające uzyskanie certyfikatów lub tytułów zawodowych. Z ustawowej możliwości sfinansowania studiów podyplomowych skorzystały 2 osoby z powiatu wrocławskiego.
PUP realizował projekty aktywizujące osoby niepełnosprawne: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrocławskim (V) oraz w powiecie m. Wrocław (V)”,
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrocławskim (VI) oraz
w powiecie m. Wrocław (VI)” i „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie
wrocławskim oraz w powiecie m. Wrocław”, a także programy (instrumenty rynku pracy) finansowe z Funduszu Pracy.
Ponadto PUP zorganizował 4 edycje dni informacyjno-konsultacyjnych dla osób bezrobotnych.
W 2021 r. kontynuowano współpracę z firmą LG Chem na kształcenie w systemie dualnym
w branżowej szkole I stopnia Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 Krzyżowicach oraz z firmą Leroy
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Merlin Polska Sp. z o.o., która obejmuje patronatem uczniów w technikum PZS Nr 1 w zawodzie
technik logistyk.
Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce współpracował z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Wrocławiu w celu zorganizowania Tygodnia Kariery dla uczniów klas maturalnych
oraz z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w celu przeprowadzenia ankiet, określających
predyspozycje zawodowe i zajęć w zakresie podstaw przedsiębiorczości. Ponadto PZS Nr 3 pozostawał w stałym kontakcie z pracodawcami, u których absolwenci szkoły znaleźli pracę, tj. Huzar,
Green Line, Ślęża Pansion, schronisko ,,Pod Wieżycą”, restauracja ,,Baszta” mieszczące się w Sobótce oraz w Świdnicy: Biuro Podróży Piotr Żak i we Wrocławiu: Biuro Podróży Rainbow.

Wspieranie i rozwijanie działań na rzecz rodzin i osób znajdujących się
w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych różnymi uzależnieniami
Wspieranie i rozwijanie działań na rzecz rodzin i osób, znajdujących się w sytuacji
kryzysowej oraz dotkniętych różnymi uzależnieniami, poprzez stworzenie sprawnego systemu
pomocy pomagającego osobom i rodzinom przezwyciężyć trudności życiowe, których nie są
w stanie pokonać samodzielnie, podejmowanie działań, mających na celu zmniejszenie zjawiska
przemocy w rodzinie oraz ochronę ofiar przemocy.
Na przestrzeni lat 2019-2021 podejmowano działania, mające na celu stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin i dzieci, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Zamieszczono
w prasie lokalnej informacje, dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie, rozpowszechniano informacje o instytucjach, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz promowano metody wychowawcze bez użycia przemocy.
W latach 2019-2021 funkcjonował Dyżurny Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie, udzielano wsparcia w ramach interwencji kryzysowej rozumianej jako interdyscyplinarne działania, których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie (udzielenie wsparcia osobom dotkniętym kryzysem zapobiega przejściu
reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej).
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Wykres nr 72. Liczba osób korzystających z pomocy w ramach interwencji kryzysowej w latach 2019-2021. Źródło: sprawozdanie roczne z działalności PCPR
w 2021 r.

Dane na poniższym wykresie pokazują dane ilościowe na przestrzeni lat 2019-2021
z poszczególnych gmin powiatu wrocławskiego i dotyczą liczby tych osób (rodzin), w których występuje problem przemocy w rodzinie wraz z dziećmi w tych rodzinach, które również są uwikłane w zjawisko przemocy. Ponadto, obrazują te rodziny z terenu powiatu wrocławskiego, które
poprzez zjawisko przemocy są dysfunkcyjne, co stanowi zagrożenie dla wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci.
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Wykres nr 73. Liczba osób stosujących przemoc w latach 2019-2021. Źródło: sprawozdanie roczne z działalności PCPR w 2021 r.

Rok sprawozdawczy charakteryzował się również procedowaniem sześciu programów
z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, adresowanych zarówno do osób doświadczających przemocy, jak i osób stosujących przemoc w rodzinie:
1. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2021-2026 przyjęty uchwałą Nr XXI/227/21
Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 29 września 2021 r.,
2. Powiatowy Program Profilaktyczny w Zakresie Promowania i Wdrożenia Prawidłowych
Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą
w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2021-2026 przyjęty Uchwałą Nr XXI/229/21
Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 29 września 2021 r.,
3. Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2021-2026 przyjęty Uchwałą
Nr XXI/228/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 29 września 2021 r.,
4. Powiatowy Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Dotkniętych Przemocą
w Rodzinie (pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna, socjalna, rodzinna)
w Powiecie Wrocławskim na lata 2021-2026 przyjęty Zarządzeniem Nr 12/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2021 r.,
5. Powiatowy Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc
w Rodzinie Zmierzających do Zmiany Wzorców Zachowań w Powiecie Wrocławskim na
lata 2021-2026 przyjęty Zarządzeniem Nr 12/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2021 r.,
6. Powiatowego Programu Wspierającego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie, które
ukończyły program korekcyjno-edukacyjny lub psychologiczno-terapeutyczny w Powiecie Wrocławskim na lata 2021-2026 przyjęty Zarządzeniem Nr 14/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2021 r.
W ramach realizacji ww. programów, podejmowane działania odnosiły się do szeroko rozumianej profilaktyki i edukacji społecznej; celem było zmniejszenie zjawiska przemocy
w rodzinie na terenie powiatu wrocławskiego poprzez:
 diagnozę problemu przemocy (prowadzenie statystyk, dotyczących zjawiska przemocy
w rodzinie na terenie powiatu wrocławskiego na podstawie danych uzyskanych od instytucji,
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zajmujących się bezpośrednio i pośrednio problemem przemocy, m.in. Gminnych Ośrodków
Pomocy Społecznej i Policji),
 zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń, wynikających z przemocy
w rodzinie oraz o instytucjach udzielających specjalistycznej pomocy,
 udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej (zagrożonych przemocą w rodzinie) oraz tym będącym w sytuacji przemocy
domowej: praca z rodzinami z terenu powiatu wrocławskiego, w których występuje zagrożenie przemocą domową, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo rodzinne, poradnictwo pedagogiczne, poradnictwo prawne,
 edukację i promocję prawidłowych metod wychowawczych, postaw rodzicielskich oraz stylu
życia wolnego od przemocy: realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych wspierających wychowanie dzieci i młodzieży.
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Wykres nr 74. Zjawisko przemocy w latach 2019-2021. Źródło: sprawozdanie roczne z działalności PCPR w 2021 r.

Analiza ponizszej tabeli dotycząca liczby osob, wobec ktorych istniało podejrzenie,
ze stosowały przemoc w rodzinie w latach 2019-2021, w sposob przejrzysty wskazuje na skalę
problemu zjawiska przemocy w powiece wrocławskim.
Gmina

Rok

Ogółem

Czernica

2019
2020
2021

Długołęka

w tym:
kobiety

męzczyzni

Dzieci

29
48
49

28
2
7

1
46
42

0
0
0

2019
2020
2021

83
90
84

59
13
12

10
75
72

14
2
0

2019

8

7

1

0

2020

7

1

6

0

2021

10

0

10

0

Kąty
Wrocławskie

2019
2020
2021

28
50
422

24
2
7

1
48
35

3
0
0

Kobierzyce

2019
2020
2021

81
88
61

33
3
3

8
84
58

40
1
0

Mietków

2019
2020
2021

8
11
16

7
0
0

1
11
6

0
0
0

2019
2020

34
69

29
21

2
48

3
0

Jordanów Śląski

Siechnice
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2021

41

4

37

0

Sobótka

2019
2020
2021

15
41
48

11
1
2

2
40
66

2
0
0

Żórawina

2019
2020
2021

54
26
35

28
2
5

5
24
30

21
0
0

2019

340

226

31

83

2020
2020

430
376

45
40

382
356

3
0

RAZEM

Tabela nr 69. Liczba osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosowali przemoc w rodzinie w latach 2019-2021. Źródło: sprawozdanie roczne
z działalności PCPR w 2021 r.

W obszarze diagnozy zjawiska przemocy w powiecie wrocławskim warta uwagi jest
analiza liczby przypadków poszczególnych rodzajów przemocy w latach 2019-2021 z podziałem
na poszczególne gminy.
Gmina

Rok

fizyczna
24
48
44

seksualna
0
0
0

Przemoc
Ekonomiczna
0
0
0

Psychiczna
29
48
47

inna
0
21
27

Czernica

2019
2020
2021

Długołęka

2019
2020
2021

48
69
58

1
1
4

1
2
1

63
85
82

39
56
41

Jordanów
Śląski

2019
2020
2021

5
4
2

0
0
0

0
0
0

8
7
8

0
0
0

Kąty
Wrocławskie

2019
2020
2021

23
19
50

0
0
1

0
0
3

28
24
53

0
6
27

Kobierzyce

2019
2020
2021

128
69
45

1
2
3

0
1
0

220
82
61

46
0
31

2019
2020

8
10

1
0

0
0

8
1

0
2

2021

6

1

0

5

2

Siechnice

2019
2020
2021

28
68
37

0
1
0

0
2
1

32
68
36

0
40
22

Sobótka

2019
2020
2021

6
24
53

0
0
0

0
0
1

13
41
72

2
1
7

Żórawina

2019
2020
2021

55
4
30

0
0
0

0
0
0

127
37
35

25
0
31

RAZEM

2019
2020
2021

325
315
325

3
4
8

1
5
6

528
393
399

112
124
188

Mietków

Tabela nr 70. Liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy w latach 2019-2021 z podziałem na poszczególne gminy. Źródło: sprawozdanie roczne
z działalności PCPR w 2021 r.

Powyższe dane pokazują, że w 2021 r. odnotowano najwięcej przypadków przemocy psychicznej - 399 przypadków oraz przemocy fizycznej - 325 przypadków. Te dwa rodzaje przemocy
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zwiększyły się w stosunku do roku 2020 r. W 2021 r. wystąpiło również 8 przypadków przemocy
seksualnej (o 4 więcej niż w roku 2020) i 6 przypadków przemocy ekonomicznej na terenie Powiatu Wrocławskiego (wzrost o jeden w stosunku do 2020 r.).

Wsparcie i rozwijanie działań na rzecz osób starszych
Wsparcie i rozwijanie działań na rzecz osób starszych poprzez kształtowanie
oraz rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia problemów osób
starszych. W ramach stworzenia systemu pomocy rodzinom w opiece nad osobami starszymi, od
2017 r. funkcjonuje dom pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych – Dom
Opieki św. Józefa w Małkowicach, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.
Od 1 marca 2019 r. swoją działalność rozpoczął Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich.

Kierunki rozwoju wskazanych obszarów Powiatu w zakresie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
Realizowane w 2021 r. zadania stanowiły odpowiedź na oczekiwania społeczne w obszarze wspierania rodzin zastępczych, udzielania pomocy interwencyjnej osobom w kryzysie, a także
niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnościami i seniorom.
W ramach działań zaplanowanych na lata 2019-2021, w roku sprawozdawczym podejmowano
następujące przedsięwzięcia:
a. rozliczono projekty unijne pn. „Piecza Zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” oraz pn.
„W rodzinie jest MOC”, które zakończyły się z dniem 31 grudnia 2020 r.,
b. realizowano projekt unijny pn. „Mieszkanie Chronione w Kątach Wrocławskich” dedykowany pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej z terenu
powiatu wrocławskiego,
c. zapewniano poradnictwo specjalistyczne osobom w kryzysie i z podejrzeniem doświadczania przemocy w rodzinie oraz prowadzono Dyżurny Punkt Konsultacyjny dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie,
d. rozwój Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich w postaci realizacji zadań i projektów o charakterze międzypokoleniowym (samodzielne aplikowanie
o środki zewnętrzne, w tym unijne) celem integracji, edukacji, budowania prawidłowych
postaw społecznych pomiędzy wychowankami placówek, seniorami i osobami z niepełnosprawnościami – zadanie własne PCUS,
e. uruchomiono zajęcia w Filii Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszowie Oleśnickim, utworzonej w grudniu 2019 r.,
f. zakupiono samochód dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, przeznaczony
na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich”, w październiku 2020 r. Całkowita wartość projektu wyniosła 161.130 zł, ze środków PFRON wykorzystano 77.635,55 zł (48,18%), natomiast wkład własny Powiatu wyniósł 83.494,45 zł,
g. rozwój Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich, poprzez pozyskanie środków na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Ope-
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racyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 9.1 Włączenie społeczne w celu aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej osób z niepełnosprawnością - zadanie własne PŚDS.
Rok 2021 r. był kolejnym rokiem realizacji wsparcia w aspekcie potrzeb, wynikających z obowiązującego w kraju stanu epidemii SARS-CoV-2, jak również pilotażowego uruchomienia nowych
obszarów pomocy osobom tego wymagającym:
a. wspierano placówki w zakupie doposażenia w celu łagodzenia skutków wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz przekazano paczki żywnościowe osobom z niepełnosprawnościami, które miały trudności w dokonywaniu zakupów w czasie epidemii koronawirusa,
w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł IV”, finansowanego ze środków PFRON. Łączna wysokość pozyskanych środków to 99.902 zł, z których 39.200 zł przeznaczono na zakup 392 paczek żywnościowych.
b. zapewniano usługę asystenta 3 osobom z niepełnosprawnościami, w ramach Programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację wydatkowano kwotę 19.724,52 zł.
c. wspierano 8 opiekunów osób z niepełnosprawnościami w postaci usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego oraz specjalistycznego poradnictwa w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację wydatkowo kwotę 82.320 zł, z czego 69.720 zł na pobyt dzienny
i 12.600 zł na specjalistyczne poradnictwo.
Kierunki działań na rzecz osób z niepełnosprawnością i seniorów, w tym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
1.
2.
3.
4.

Rozwój infrastruktury placówek dziennych dla seniorów, w tym przekształcenie Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich w dzienny ośrodek wsparcia.
Zwiększenie dostępności do miejsc w ośrodkach wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i doświadczeniem choroby psychicznej.
Zapewnienie usług opieki wytchnieniowej dziennej i całodobowej oraz asystenta osobistego
osoby z niepełnosprawnością.
Udzielanie pomocy i wsparcia uchodźcom wojennym.

Kierunki działań na rzecz pieczy zastępczej:
1.
2.
3.

4.
5.

Pozyskanie kandydatów do prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym w ramach rodzin zastępczych zawodowych, pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
Organizowanie pomocy osobom usamodzielnianym, opuszczającym pieczę zastępczą
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych.
Współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej (asystentem rodziny), sądem rodzinnym oraz
szkołą i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w celu zapobieżenia trudnościom
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodziny.
Organizowanie wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania grup wsparcia i poradnictwa specjalistycznego.
Pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry.

184 | S t r o n a

RAPORT O STANIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA ROK 2021

Kierunki działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
1.
2.

Prowadzenie Dyżurnego Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz zapewnienie specjalistycznego wsparcia w ramach interwencji kryzysowej.
Udzielanie pomocy i wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w tym w ramach interwencji kryzysowej.

Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich
Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich, znajdujący się w strukturach PCPR, rozpoczął swoją działalność 1 marca 2019 r. Działaniami aktywizującymi zostało objętych 30 osób
powyżej 60. roku życia, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren powiatu wrocławskiego. W ramach prowadzonych działań, aktywizowano osoby starsze do samodzielności w codziennym funkcjonowaniu, motywowano do prowadzenia zdrowego trybu życia i systematycznego uprawiania aktywności fizycznej, ukierunkowywano celowość działań na rozwój twórczej
samodzielności i pasji poprzez organizowanie zajęć artystycznych m.in. plastyczno-rękodzielniczych, teatralnych, świadczono alternatywne formy prowadzenia zajęć. Wieloaspektowość i wielokierunkowość oddziaływań miały za zadanie zapobieganie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji osób starszych, przeciwdziałanie osamotnieniu oraz zauważalnej, wzrastającej liczbie osób
dotkniętych depresją i zaburzeniami lękowymi.
Działania na realizację celów i zadań sfinansowano ze środków własnych Powiatu Wrocławskiego w wysokości 513.100 zł oraz dotacji z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, w wysokości 64.080 zł.
ROK 2020

ROK 2021

40
30
20
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0

Wykres nr 75. Miesięczna frekwencja uczestnictwa w zajęciach Powiatowego Klubu Seniora w 2020 r. i 2021 r . Źródło: opracowanie własne na podstawie
danych PCPR

W roku sprawozdawczym wydano 4 informacje o zakwalifikowaniu do uczestnictwa
w zajęciach Powiatowego Klubu Seniora, 3 informacje o skreśleniu z listy uczestników, 1 osoba
zrezygnowała z uczestnictwa. Pozostałym 26 osobom przedłużono uczestnictwo.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w roku 2021 działania aktywizujące, edukacyjne, integracyjne w PKS, podobnie jak w roku ubiegłym, prowadzone były z podziałem na
kilkuosobowe grupy, co znacząco wpłynęło m.in. na częstotliwość organizowanych spotkań. Niemniej jednak, przy zachowaniu wszelkich obostrzeń sanitarnych i epidemiologicznych, wdrożeniu
rekomendacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zajęcia odbywały się codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od
8.00 do 16.00.
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Głównymi obszarami działań były edukacja, rekreacja, kultura, zdrowie i integracja. Seniorzy mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin, m.in. psychologiem, bankowcem, kosmetologiem, brali udział w wyjazdach jedno- i dwudniowych do ciekawych
turystycznie regionów Polski oraz w spotkaniach edukacyjnych, podnoszących ich historyczną
wiedzę. Brali też udział w wydarzeniach kulturalnych (teatr, koncert). Spotkali się z przedszkolakami i z osobami z niepełnosprawnościami. Poprzez uczestnictwo w zajęciach na basenie, ruchowych i tanecznych uczestnicy dbali o poprawę i utrzymanie sprawności fizycznej oraz kondycji.
Zakres działań i zadań w Powiatowym Klubie Seniora, zrealizowanych w roku 2021 przedstawia
tabela poniżej.
ZAJĘCIA PROZDROWOTNE
1.

Basen „Delfinek” – zajęcia ruchowe w wodzie, nauka pływania.

2.

Ćwiczenia ruchowe prowadzone przez fizjoterapeutę w ramach zajęć w Powiatowym Klubie Seniora.

3.

Nordic walking – zajęcia prowadzone w ramach zajęć w Powiatowym Klubie Seniora.

4.

„Śmiechoterapia”- zajęcia prowadzone przez trenerów śmiechu.

5.

Zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora w ramach zajęć w Powiatowym Klubie Seniora (tańce w
kręgu, choreoterapia, muzykoterapia).

6.

„Ziołolecznictwo” – zajęcia teoretyczne i praktyczne.
ZAJĘCIA EDUKACYJNE

1.

Nauka kaligrafii – cykl spotkań teoretycznych i praktycznych.

2.

Grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem.

3.

Warsztaty plastyczno-rękodzielnicze – zajęcia cykliczne.

4.

Warsztaty wikliniarskie - zajęcia teoretyczne i praktyczne.

5.

Warsztaty z filcowania - zajęcia teoretyczne i praktyczne.

6.

Warsztaty teatralne – zajęcia prowadzone w ramach zajęć w Powiatowym Klubie Seniora.

7.

„Bezpieczny senior”- szkolenie połączone z prezentacją i pogawędką.

8.

„Wspólne Dziedzictwo” – spotkanie w Regionalnej Izbie Pamięci w Kątach Wrocławskich.

9.

Warsztaty „Biblioteczny decoupage” i „Eko Torba”- Biblioteka Miejska w Kątach Wrocławskich.

10.

„Historia Kątów” w pamięci Seniorów – spotkanie z członkiem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej.

11.

„Kosmetologia” – warsztaty w Bibliotece Miejskiej w Kątach Wrocławskich.

12.

Centrum Bioróżnorodności w Miliczu – warsztaty.

13.

„Chroń swoje oszczędności” - spotkanie ze specjalistą od spraw bankowych.
ZAJĘCIA REKREACYJNE

1.
2.

„Polanica Zdrój” - wyjazd turystyczny jednodniowy, Park Zdrojowy, Mini Euroland, Podziemna trasa „1000lecia Państwa Polskiego” w Kłodzku.
Warszawa – wyjazd turystyczny dwudniowy, Muzeum Powstania Warszawskiego, Rynek, Łazienki Warszawskie, Zamek Królewski, Cmentarz Powązkowski.
ZAJĘCIA KULTURALNE

1.

„Za rok o tej samej porze” - spektakl teatralny w Siechnicach.

2.

„Ze starej płyty” – koncert w GOKIS Kąty Wrocławskie.
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3.

„Judy - na końcu tęczy” – spektakl w Teatrze Komedii we Wrocławiu.

4.

„Koncert Zespołu Pieśni i Tańca ”Śląsk” – Narodowe Forum Muzyki Wrocław.
ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

1.

Spotkania Walentynkowe – spotkanie integracyjne uczestników.

2.

Spotkania Wielkanocne.

3.

Wycieczka integracyjna do ZOO we Wrocławiu.

4.

Majówka – spotkanie integracyjne na Kąteckiej Żwirowni.

5.

Zajęcia integracyjno-sportowe – spotkania na świeżym powietrzu, grill, ognisko, wspólne biesiadowanie.

6.

Spotkanie integracyjne z dziećmi z Przedszkola Juniorek z Kątów Wrocławskich. Przekazanie zabawek
przygotowanych przez Seniorów.

7.

Ogród Botaniczny we Wrocławiu.

8.
9.

„Powitanie lata” – Spotkanie integracyjne z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich.
Piknik integracyjny „Pożegnanie Lata” - Spotkanie integracyjne z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
w Małkowicach.

10.

II Powiatowy Przegląd Piosenki „Jak Minął Dzień” w Kątach Wrocławskich.

11.

Nadanie imienia Powiatowemu Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich.

12.

Dzień Seniora w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich – spotkanie integracyjne.

13.

„Święto ziemniaka” - spotkanie integracyjne z Klubem Senior+ z Bykowa.

14.
15.

Muzyczny poranek - spotkanie integracyjne z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich.
„Niepodległa – czapki z głów” – udział w konkursie integracyjnym zorganizowanym przez Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich.

16.

II Powiatowy Dzień Seniora w Restauracji „Marina” w Borzygniewie.

17.

Spotkanie integracyjne z dziećmi z Przedszkola „Juniorek” z Kątów Wrocławskich.

18.

Andrzejki, Mikołajki – spotkania integracyjne.

19.

Spotkanie świąteczne dla uczestników Powiatowego Klubu Seniora.

20.

„Ogrody światła” Zamek Książ.
ALTERNATYWNE FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ

1.
2.

„Twórczy Pakiet Dla Seniora” – zestawy bieżących informacji, rebusy, łamigłówki, zadania plastyczne do
samodzielnego przygotowania w domu dla Klubowiczów pozostających w domach w okresie pandemii.
Kontakty telefoniczne i wsparcie psychologiczne oraz socjalne dla Klubowiczów pozostających w domach w
okresie pandemii.
DZIAŁANIA WOLONTARIACKIE

1.

Udział w akcji charytatywnej dla Andżeliki – dziewczynki chorej na nowotwór – przekazanie własnoręcznie
wykonanych wyrobów rękodzielniczych na aukcję internetową.

2.

Zbiórka nakrętek w ramach pomocy charytatywnej dla Andżeliki.

3.

Uczestnictwo w 29. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

4.

Przekazanie własnoręcznie wykonanych wyrobów rękodzielniczych na licytację na rzecz WOŚP.

Tabela nr 71. Zakres działań i zadań w Powiatowym Klubie Seniora zrealizowanych w roku 2021. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR
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W roku 2021 większość zaplanowanych działań, pomimo trudnej sytuacji pandemicznej,
została zrealizowana.
Utrzymano wdrożoną w latach poprzednich usługę świadczoną przez Klub - alternatywną
formę prowadzenia zajęć – „Twórczego Pakietu Dla Seniora”, który stał się szansą na podtrzymanie relacji i kontaktów z Klubowiczami oraz umożliwił częściowe zaspokojenie potrzeb psychospołecznych seniorów. Pakiety były zestawami ćwiczeń i zadań, wymagającymi kreatywności,
uruchomienia wyobraźni i logicznego myślenia.
Niewątpliwie bardzo ważnym wydarzeniem dla Klubowiczów stał się II Powiatowy Przegląd Piosenki „Jak minął dzień”, w którym seniorzy byli nie tylko uczestnikami, mogącymi zaprezentować swoje zdolności i umiejętności wokalne, ale także współorganizatorami, pokazującymi
swój kunszt organizatorski. Impreza odbyła się 10 września w Kątach Wrocławskich.
Natomiast w dniu 18 listopada 2021 r. w Domanicach odbył się „II Powiatowy Dzień Seniora”. Cykliczne wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz uroczystości obchodzonych
w związku z Ogólnopolskim Dniem Seniora, zostało zorganizowane z inicjatywy Powiatowego
Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń i celebrowania
święta seniorów, stworzenia podwalin dla działań, mających na celu społeczne ukształtowanie
postrzegania osób starszych, a także symbolem wdzięczności za ich długoletnie doświadczenie,
życiową mądrość i autorytet.
Promowanie aktywnego starzenia się oraz podkreślenie wkładu społecznego seniorów
odzwierciedliło się w roku 2021 w działaniach wolontariackich. Uczestniczyli w charytatywnych
licytacjach, przekazując, wykonane przez siebie podczas zajęć w Klubie, prace rękodzielnicze. Solidarnie włączyli się w akcję pt. ”Nakręć się i pomóż” na rzecz dziewczynki z chorobą nowotworową, zbierając i przekazując nakrętki Andżelice. Uczestniczyli też w 29. Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, na którym nie tylko przekazali swoje prace, ale także zaprezentowali swoje
umiejętności recytatorskie i wokalne. Ważnym elementem w działaniach charytatywnych, integrującym środowisko senioralne z przedstawicielami młodszego pokolenia, była współpraca
z dziećmi z Przedszkola Juniorek w Kątach Wrocławskich.

Mieszkanie Chronione w Kątach Wrocławskich
Mieszkanie Chronione w Kątach Wrocławskich, po przerwie związanej z remontem
w 2018 r., funkcjonuje na nowo od marca 2019 r. Przeznaczone jest dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, którzy mogą w nim przebywać do ukończenia 25 roku życia. W roku sprawozdawczym 7 pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej została przyznana
pomoc w formie pobytu w Mieszkaniu Chronionym, z uwagi na brak możliwości powrotu do domu
rodzinnego.
Mieszkanie dysponuje pięcioma miejscami, a pobyt w nim ma charakter całodobowy.
W skład Mieszkania wchodzą trzy pokoje: 2-dwuosobowe i 1-jednoosobowy, pomieszczenia użytkowe, wspólne: tj.: przedpokój, kuchnia, salon z jadalnią oraz toaleta z łazienką. Zaadaptowane,
przystosowane i nowocześnie urządzone pomieszczenia Mieszkania Chronionego zostały wyposażone w sprzęt AGD, komputerowy i telewizyjny.
Mieszkanie Chronione, jako jedna z form wsparcia, ma na celu przygotowanie młodej
osoby do samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz zintegrowanie jej ze społecznością
lokalną. Specjalistyczna kadra wspomaga osoby w nim przebywające w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie to polega na nauce i utrwalaniu umiejętności w wykonywaniu czynności domo-
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wych, m.in.: w planowaniu wydatków, pomocy w pozyskaniu mieszkania i pracy, zdobyciu wykształcenia i zawodu. Praca specjalistów dostosowana jest do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych osób korzystających z tej formy wsparcia.
Przyznanie miejsca w Mieszkaniu Chronionym następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu
środowiskowego, mającego na celu ustalenie całości sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby ubiegającej się o miejsce.
Mieszkanie jest formą wsparcia obecnie finansowaną w ramach 3-letniego projektu unijnego pn. „Mieszkanie Chronione w Kątach Wrocławskich”. Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1. Dostęp do
wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne.
Całkowita wartość projektu wynosi 516.610,00 zł, w tym wartość dofinansowania to 487.810,00
zł.
W roku sprawozdawczym 2 osoby opuściły Mieszkanie Chronione, tym samym kończąc
swój udział w Projekcie.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Wiek

20

19

19

Okres pobytu
w Mieszkaniu Chronionym

Forma opieki
i miejsce usamodzielnienia

10 lutego 2020 r.
- nadal

Placówka OpiekuńczoWychowawcza typu Socjalizacyjnego
Nr 2 w Kątach Wrocławskich

13 lipca 2020 r.
- 15 września
2021 r.

Placówka OpiekuńczoWychowawcza typu Socjalizacyjnego
Nr 2 w Kątach Wrocławskich

21 października 2020
r. – 30 września 2021 r.

Placówka OpiekuńczoWychowawcza typu Socjalizacyjnego
Nr 2 w Kątach Wrocławskich

18

31 sierpnia
2021 r. – nadal

Rodzina zastępcza niezawodowa

18

20 października 2021
r. - nadal

Rodzina zastępcza niezawodowa

Gmina pochodzenia

Rodzaje udzielonej
pomocy

Żórawina

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,
wsparcie specjalistyczne
w ramach Projektu
„Mieszkanie Chronione
w Kątach Wrocławskich”

Długołęka

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,
wsparcie specjalistyczne
w ramach Projektu
„Mieszkanie Chronione
w Kątach Wrocławskich”

Sobótka

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,
wsparcie specjalistyczne
w ramach Projektu
„Mieszkanie Chronione
w Kątach Wrocławskich”

Żórawina

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,
wsparcie specjalistyczne
w ramach Projektu
„Mieszkanie Chronione
w Kątach Wrocławskich”

Wrocław

Wsparcie specjalistyczne
w ramach Projektu
„Mieszkanie Chronione
w Kątach Wrocławskich”
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6.

7.

18

18

2 listopada
2021 r. - nadal

Rodzina zastępcza spokrewniona

14 grudnia
2021 r. - nadal

Placówka OpiekuńczoWychowawcza typu Socjalizacyjnego
Nr 2 w Kątach Wrocławskich

Wałbrzych

Wsparcie specjalistyczne
w ramach Projektu
„Mieszkanie Chronione
w Kątach Wrocławskich”

Mietków

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,
wsparcie specjalistyczne
w ramach Projektu
„Mieszkanie Chronione
w Kątach Wrocławskich”

Tabela nr 72. Osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej w formie pobytu w Mieszkaniu Chronionym w 2021 r. Źródło: sprawozdanie roczne
z działalności PCPR w 2021 r.

Powiatowe Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach
Wrocławskich i instytucjonalna piecza zastępcza
Rok 2021 to czwarty rok funkcjonowania trzech placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, utworzonych przez Powiat Wrocławski w Kątach Wrocławskich:
1) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 1,
2) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 2,
3) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Interwencyjnego.
oraz Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich (PCUS), mającego za
zadanie obsługę finansowo-księgową oraz administracyjną ww. placówek, a także obsługę Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich, utworzonego
w 2018 r.

Instytucjonalna piecza zastępcza
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego nr 1 - przeznaczona jest
dla dzieci, które w danym okresie nie mają możliwości powrotu do rodziny naturalnej. Dysponuje
14 miejscami dla wychowanków w wieku pomiędzy 10-15 lat. Dzieci młodsze umieszczane są
w niej jedynie w sytuacjach, gdy przebywa w placówce ich starsze rodzeństwo.
Jednostka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby dzieci,
w szczególności: emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Dzieci kierowane są na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych o umieszczeniu w placówce opiekuńczo – wychowawczej do czasu powrotu do rodziny biologicznej, przysposobienia lub umieszczenia w pieczy zastępczej rodzinnej.
Przeciętna liczba dzieci przebywających w POW 1 w 2021 r. wyniosła 12 osób.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego nr 2 - posiada 14 miejsc
i zapewnia całodobową opiekę oraz wychowanie dzieciom w starszym wieku szkolnym - powyżej
15-go roku życia, przygotowujących się do procesu usamodzielnienia. Cele i zadania są zbieżne
z celami i zadaniami Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Socjalizacyjnego Nr 1.
Przeciętna liczba dzieci przebywających w POW 2 w 2021 r. – wyniosła 10 osób
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Interwencyjnego, zapewnia doraźną
opiekę małoletnim w czasie trwania sytuacji kryzysowej. Dysponuje 7 miejscami. Podstawą
umieszczenia dzieci w placówce jest: wydanie przez Sąd Rodzinny postanowienia tymczasowego
o umieszczeniu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, doprowadzenie przez Policję lub Straż
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Graniczną, złożenie wniosku przez rodziców, dziecko lub osobę trzecią, zastosowanie przepisów
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przyjmowane są dzieci w wieku od 10-go do 18go roku życia. Pobyt ma charakter krótkotrwały, tj. do 3 miesięcy z możliwością jego przedłużenia
w wyjątkowych sytuacjach, do czasu zakończenia trwającego postępowania o powrót dziecka do
rodziny biologicznej, przysposobienia (adopcji) lub umieszczenia w pieczy zastępczej – rodzinnej
lub instytucjonalnej.
Liczba skierowań do POW I w ciągu całego 2021 r. – wyniosła 6 osób.
Łączna liczba wychowanków we wszystkich typach placówek wg stanu na 31.12.2021 r.
wyniosła 30 osób.
Skierowania do placówek wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.
We wszystkich placówkach, każdy wychowanek ma swojego wychowawcę, który kieruje
jego procesem wychowawczym w porozumieniu z pozostałymi specjalistami, jak psycholog, pedagog i pracownik socjalny. Realizowane są różnego typu działania opiekuńczo-wychowawcze
oraz zajęcia specjalistyczne, a także zajęcia, mające na celu rozwój zainteresowań i pasji podopiecznych. Organizowane są różnego rodzaju wycieczki, wyjazdy, uroczystości i imprezy. Z uwagi
na stan pandemii, przygotowanie rozrywki dla wychowanków wymagało dostosowania się do reżimu sanitarnego, tak, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Praca z dzieckiem ma charakter w znacznej mierze indywidualny, gdyż każdy wychowanek ma różne potrzeby.
Podstawa umieszczenia dziecka

Łączna
liczba
dzieci

Liczba dzieci wg poszczególnej placówki

Miejsce umieszczenia

prawomocne postanowienie właściwego sądu rodzinnego

2 dzieci

2

POW typu Socjalizacyjnego
w Kątach Wrocławskich

postanowienie tymczasowe właściwego sądu rodzinnego

11 dzieci

11

POW typu Interwencyjnego
w Kątach Wrocławskich

3.

na wniosek rodziny zastępczej

0 dzieci

0

POW typu Interwencyjnego
w Kątach Wrocławskich

4.

interwencyjnie: doprowadzenie
dziecka przez funkcjonariuszy policji w
towarzystwie kuratora społecznego

0 dzieci

0

POW typu Interwencyjnego
w Kątach Wrocławskich

L.p.

1.

2.

Razem:

13 dzieci

Tabela nr 73. Liczba dzieci skierowanych do Placówek w roku 2021

W 2021 r. do PCUS wpłynęło łącznie 13 skierowań dla nowoprzyjętych dzieci do placówek
opiekuńczo-wychowawczych w Kątach Wrocławskich. Zdecydowana większość skierowań dotyczyła Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Interwencyjnego (11 dzieci), do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Socjalizacyjnego nr 1 przyjęto 1 dziecko oraz do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Socjalizacyjnego nr 2 również 1 dziecko. Ponadto, wydanych zostało 6
skierowań na podstawie prawomocnych wyroków sądów dla dzieci, przebywających
w POW-I, które zostały przekierowane do POW-1 i POW-2 na wniosek Zespołu ds. Okresowej Sytuacji Dziecka.
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W 2021 roku na działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kątach Wrocławskich wydatkowano łącznie kwotę 1 688 013,04 zł. Jest to kwota wydatków na realizację zadań
własnych oraz zleconych. Ponadto, Placówki otrzymują środki z dotacji na opłacenie składek na
ubezpieczenie zdrowotne oraz środki na wypłatę świadczeń z tytułu programu rządowego „Dobry
start” i 500+.
Poniższa tabela przedstawia wydatki bieżące poniesione przez poszczególne placówki:
wydatki bieżące na zadania własne

Placówka

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego nr 1

536 818, 88 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego nr 2

538 679,71 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Interwencyjnego

435 448,75 zł

Łączne wydatki bieżące

1 510 947,34zł

Tabela nr 74. Wydatki bieżące na zadania własne placówek w 2021 r.

Ponadto Placówki otrzymują środki z dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
oraz środki na wypłatę świadczeń z tytułu programu rządowego „Dobry start” i 500 +. Od 2021
roku środki na realizację programu Dobry Start 300+ przekazuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Poniższa tabela przedstawia wydatki z dotacji na zadania zlecone:
Placówka

Ubezpieczenie
zdrowotne

Realizacja
programu
500+

Razem

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu
Socjalizacyjnego Nr 1

6 417,00

63 039,61

74 456,61

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu
Socjalizacyjnego Nr 2

6 640,20

59 265,70

65 905,90

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu
Interwencyjnego

4 296,60

32 406,59

36 703,19

razem

17 353,80

159 711,90

177 065,70

Tabela nr 75. Wydatki z dotacji na zadania zlecone placówek w 2021 roku

W dbałości o wszechstronny rozwój w 2021 r. zorganizowano liczne zajęcia i aktywności dla
wychowanków placówek, ze względu na trwającą epidemię z zachowaniem rygorów sanitarnych:
- zorganizowano liczne zajęcia o charakterze edukacyjnym jak i kreatywnym,
- organizowane były seanse filmowe dla wychowanków połączone z quizem i nagrodami za uważne
oglądanie filmów,
- odbył się turniej gier planszowych i towarzyskich,
- zorganizowano konkurs poświęcony ekologii i zdrowemu trybowi życia,
- przygotowano grę terenową SKARB, a nagrodami były gry i książki,
- wzięto udział w Eksplozji Kolorów - zabawie zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Kątach Wrocławskich,
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- zorganizowano podchody, poszukiwanie skarbów, turniej w zbijaka i siatkówkę, upominki i nagrody.
- odwiedzono GOJump,, ZOO, kręgielnię,
- zorganizowano grilla ze słodkim poczęstunkiem,
- zaproszono policjantów z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wraz z psem tropiącym substancje psychoaktywne. Wizyta miała charakter profilaktyczny,
- zorganizowano zwiedzanie parku miniatur Minieuroland w Kłodzku,
- zorganizowano zwiedzanie Regionalnej Izby Pamięci, znajdującej się w Kątach Wrocławskich,
- zorganizowano wycieczkę do Kamiennej Góry, w tym do „Zaginionego laboratorium Hitlera”,
- zorganizowano wyjazd do Parku Linowego Partynice,
- zorganizowano wyjazd do ZONA71 gra - laserowy paintball,
- zorganizowano wyjazd do Szklarskiej Poręby, gdzie spędzono aktywnie czas na trzydniowej
wycieczce. Czas w górach został również wykorzystany do integracji i specjalistycznych zajęć
z psychologiem,
- przygotowano z wychowankami program artystyczny z okazji nadania imienia św. Jana Pawła II
Powiatowemu Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich,
- zorganizowano zajęcia szkoleniowo – warsztatowe z dietetykiem, mające na celu przekazanie naszym wychowankom zasady zdrowego odżywiania się,
W placówkach opiekuńczo – wychowawczych dużą rolę odgrywa stwarzanie podczas pobytu dzieci atmosfery ciepła i poczucia bezpieczeństwa. W takie działania wpisuje się organizowanie każdorazowo z okazji urodzin wychowanków okolicznościowych przyjęć połączonych
z wręczeniem prezentów.

Trendy rozwojowe i kierunki rozwoju na rok 2022 w zakresie działalności Powiatowego Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kątach Wrocławskich
1. W ramach funkcjonujących placówek opiekuńczo-wychowawczych – zapewnienie skierowanym dzieciom miejsca do życia, aktywności i rozwoju poprzez otoczenie ich specjalistycznym wsparciem.
2. Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pracy wychowawczo-opiekuńczej
oraz specjalistycznej, poprzez udział kadry w szkoleniach doskonalących oraz rozwój specjalistycznej biblioteki.
3. Wsparcie rodzin, których dzieci przebywają w placówce, poprzez organizację wspólnych
spotkań i udzielanie poradnictwa socjalnego i psychologicznego.
4. Dalsze rozwijanie jakości świadczonej pomocy w zakresie usamodzielniania się wychowanków, poprzez organizowanie stałych cyklicznych warsztatów, prelekcji oraz spotkań
indywidualnych, mających na celu uświadamianie możliwości kształtowania życia i kariery zawodowej po opuszczeniu placówki.
5. Rozwijanie współpracy i integracji z osobami z niepełnosprawnościami oraz seniorami,
będącymi użytkownikami wspólnego terenu Powiatowego Centrum Usług Społecznych.
6. Stała współpraca z sądami, policją, szkołami na rzecz normatywnego kształtowania zachowania i edukacji wychowanków placówek.
7. Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówek, poprzez dbałość o należyte zachowanie wychowanków na zewnątrz oraz w kontaktach z innymi osobami i instytucjami,
a także poprzez aktualizację ciekawych informacji z życia placówek na stronie internetowe.
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Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich jest przystosowany do zapewnienia wsparcia 30 osobom z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami
psychicznymi oraz wykazującym inne, przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Placówka
jako odrębna jednostka organizacyjna Powiatu Wrocławskiego świadczy usługi na rzecz mieszkańców dziewięciu gmin powiatu wrocławskiego.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich jest domem typu A, B i C:
a.) TYP A- dla osób przewlekle psychicznie chorych,
b.) TYP B- dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
c.) TYP C- dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Placówka w 2021r. świadczyła usługi na rzecz 26 osób, działając zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586 z późn. zm)., ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375
z późn. zm.), ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.), statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich. Ośrodek wypełnia misję oraz założone cele w oparciu o Program Domu oraz roczny
planu pracy, który jest akceptowany przez Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu.
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Wykres nr 76. Liczba uczestników PŚDS w latach 2019-2021. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PŚDS

Działalność prowadzona przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, przy systematycznym angażowaniu się podopiecznych w czasie procesu terapeutycznego, umożliwia
uczestnikom poprawę jakości życia, poprzez stopniowo wypracowane nawyki, związane
z codziennym funkcjonowaniem. Regularny udział w zajęciach terapeutycznych, zgodnych
z indywidualnym planem wspierająco-aktywizującym, realizacja przydzielanych zadań, ma na
celu rozwój samoakceptacji, zyskiwania pewności siebie, zaradności życiowej oraz coraz większej
samodzielności, szczególnie w zakresie czynności samoobsługowych.
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W okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Powiatowy Środowiskowy Dom
Samopomocy w Kątach Wrocławskich zapewniał wsparcie 27 osobom, z czego 15 osób stanowiły
kobiety oraz 12 osób - mężczyźni.
W 2021 roku ilość uczestników zmniejszyła się o 1 osobę, która została skierowana do innego
ośrodka wsparcia, po trzymiesięcznym pobycie w placówce.
Podopiecznymi Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich
są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi oraz wykazujące
inne, przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, zamieszkujące Powiat Wrocławski, z czego:
1.
2.
3.
4.

3 osoby posiadają orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
7 uczestników ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
16 osób posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
1 uczestniczka nie posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Uczestnicy PŚDS kwalifikują się do typu A - dla osób przewlekle psychicznie chorych (6 osób),
typu B - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (19 osób) oraz typ C- dla osób, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych ( 2 osoby)
Podopieczni, na rzecz których Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich świadczy usługi, utrzymują się głównie z zasiłków, przyznawanych przez ośrodki pomocy
społecznej, rent chorobowych oraz świadczeń pielęgnacyjnych. Jedna osoba w okresie sprawozdawczym kontynuowała zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Struktura uczestników PŚDS z podziałem na gminy:
-Miasto Kąty Wrocławskie - 9 osób
-Gmina Kąty Wrocławskie - 11 osób
-Gmina Kobierzyce - 4 osoby
-Gmina Sobótka-1 osoba
-Gmina Mietków – 1 osoba
-Gmina Miękina – 1 osoba (na mocy porozumienia z Powiatem Średzkim)
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Wykres nr 77. Podział uczestników PŚDS z uwzględnieniem miejsca zamieszkania w latach 2019-2021. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
PŚDS
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Zajęcia klubowe w 2021 roku były prowadzone dla 1 osoby, która po otrzymaniu decyzji kierującej, została przyjęta w charakterze uczestnika PŚDS.
W terminie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. w zajęciach terapeutycznych uczestniczyło
średnio 15.76 osób. Nieobecności, wynikały z wizyt u lekarzy specjalistów, chorób, turnusów rehabilitacyjnych, trudności z dojazdem do placówki, przerw świątecznych oraz wyjazdów wakacyjnych.
Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010
roku w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586
z późn.zm) usługi, świadczone przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich, o których mowa w art. 51a ust. 2 ustawy, obejmują w szczególności:
1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów,
w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
2a) trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;
3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
4) poradnictwo psychologiczne;
5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie
terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
7) niezbędną opiekę, w szczególności dla uczestników, o których mowa w art. 51c ust. 5 ustawy;
8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;(…)
10) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku
pracy.
§ 15. 1. Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3
i 14 ustawy, lub w ramach treningu kulinarnego.
2. W przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku w sposób, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się możliwość zakupu gorącego posiłku dla uczestników.
Budżet zaplanowany na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich w 2021 roku wyniósł: 911 219,00 zł (zadania zlecone 552 739,00
zł, zadania własne 358 480,00 zł), środki zostały wykorzystane w kwocie 686 210,73 zł (zadania
zlecone: 507 611,05 zł, zadania własne 178 599,68 zł).
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Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich w 2021 roku
współpracował z:
- Samorządem Powiatowym, co umożliwiło realizację planowanych inwestycji oraz organizacji
wydarzeń o charakterze kulturalno-oświatowym w Jednostce,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – m.in. współorganizacja II Powiatowego Integracyjnego Przeglądu Piosenki; realizacja usługi opieki wytchnieniowej oraz specjalistycznej opieki wytchnieniowej na rzecz podopiecznych; udział w projekcie w ramach Modułu IV
Programu " Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" (wsparcie w postaci paczek żywnościowych
dla podopiecznych, zaopatrzenie placówki, m.in w środki ochrony osobistej, czy lampy bakteriobójcze.
- samorządami gminnymi, Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej- dzięki współpracy jednostki z lokalnymi OPS, sytuacja podopiecznych jest lepiej znana pracownikom jednostki, a co za
tym idzie Kierownik ma większą możliwość reagowania na zgłaszane potrzeby,
- lokalnymi ośrodkami kultury – GOKiS - udział w pikniku ekologicznym „Zielone Kąty”, konkurs „Niepodległa. Czapki z głów”,
- Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą oraz Powiatowym Centrum Usług Społecznych
im. Św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich- Placówka współpracuje z jednostkami na co
dzień w zakresie spraw, dotyczących funkcjonowania ośrodka od strony administracyjnej, ale
również pod kątem organizowanych wydarzeń i uroczystości, jak np. nadanie imienia św. Jana
Pawła II, na które to uczestnicy otrzymali zaproszenie i mogli zaprezentować swój występ artystyczny,
- Warsztatem Terapii Zajęciowej „Ostoja” ze Środy Śląskiej, co skutkowało wspólną impreząŚwięto Pieczonego Ziemniaka,
- Stowarzyszeniem „Krzyś-byś kolorowo żył”, podopieczni Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Katach Wrocławski aktywnie uczestniczyli w IV Biegu Integracyjnym
z okazji obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, na zaproszenie stowarzyszenia,
- Powiatowym Klubem Seniora w Kątach Wrocławskich- uczestnicy obu jednostek wspólnie
bawili się na wielu wydarzeniach o charakterze integracyjnym, m.in. Rozpoczęcie Lata, Dzień Seniora,
- Warsztatem Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Małkowice- podopieczni PŚDS odpowiedzieli na wyzwanie WTZ do zabawy „MałkowiceArtChallange”, na które
przygotowali prace z materiałów z recyklingu ,
- Fundacją DOM „Dbamy o młodych”, która zorganizowała dla uczestników prezenty w ramach
akcji Mikołajkowej,
- Fundacją TuDziałaMy- która organizowała świąteczną zbiórkę na potrzeby schroniska dla
zwierząt, a do której uczestnicy jednostki postanowili dołączyć i przekazać zakupioną karmę,
- Zamkiem Topacz- dzięki współpracy, podopieczni placówki otrzymali nieodpłatnie bilety do
Parku Iluminacji, utworzonego na terenie Zamku Topacz,
- Fundacją L’ARCHE Polska- spotkanie integracyjne uczestników,
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- Fundacja Imago- współpraca z fundacją umożliwiła wsparcie podopiecznego PŚDS w miejscu
zamieszkania poprzez objęcie usługą asystentury.
Bardzo istotne, obok współpracy z różnego rodzaju instytucjami, jest stałe angażowanie
w życie ośrodka rodzin oraz opiekunów prawnych uczestników Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich. Ze względu na ograniczenia, wynikające z pandemii
COVID-19, spotkania w większym gronie zostały wycofane z planów, podczas organizowania uroczystości, jednakże zespół wspierająco-aktywizujący pozostaje w stałym kontakcie z najbliższymi
podopiecznych. Jeżeli zasygnalizuje się potrzebę wsparcia, tak w zakresie spraw urzędowych,
związanych z przygotowaniem dokumentacji, czy też kontaktem z instytucjami, jak również, dotyczących kwestii zdrowotnych, zaopatrzenia w leki lub umożliwienia dotarcia do placówki
ochrony zdrowia, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich każdorazowo reaguje na tego typu potrzeby i w miarę możliwości stara się zapewnić niezbędną pomoc.
Rodziny uczestników mają także możliwość korzystania z konsultacji psychologicznych.
Nadrzędnym zadaniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach
Wrocławskich jest stwarzanie warunków, umożliwiających uczestnikom poprawę jakości życia,
zwiększenie stopnia usamodzielnienia, integrację ze środowiskiem osób zdrowych, zaspakajanie
podstawowych potrzeb życiowych, minimalizowanie ryzyka izolacji społecznej, kształtowanie
umiejętności samoobsługowych oraz rozwijanie zaradności, podczas codziennego funkcjonowania. Placówka podejmując wszelkie inicjatywy, angażując podopiecznych w lokalne wydarzenia
kulturalno–oświatowe ma na celu zwiększanie poczucia własnej wartości uczestników, rozwijać
akceptację oraz pewność siebie.
Podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich
byli motywowani do aktywnego udziału w organizowanych przez jednostkę imprezach, wydarzeniach oraz uroczystościach, na które placówka otrzymywała zaproszenia. Uczestnicy mieli możliwość udziału łącznie w 38 wydarzeniach o różnym charakterze (m. in. Bal karnawałowy, Zabawa walentynkowa, Dzień Kobiet i Mężczyzn, Teatr Iluzji, Światowy Dzień Osób z Zespołem
Downa, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Spotkanie Wielkanocne, Obchody Świąt Majowych, Dzień Strażaka, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Wycieczka do
Środy Śląskiej, Dzień Matki, Wyjazd do Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, Powitalnie Lata z Powiatowym Klubem Seniora w Kątach Wrocławskich,
Sesja zdjęciowa „Król z papieru”, II Powiatowy Integracyjny Przegląd Piosenki „Jak minął dzień?”,
Zbiórka nakrętek dla Adasia i Nikosia, Sadzenie drzew w ramach akcji „Zielone Kąty” i wiele innych), Celem udziału podopiecznych w ww. wydarzeniach była integracja, wzrost poczucia własnej wartości, pewności siebie, zwiększanie świadomości, akceptacji, tolerancji.

Trendy rozwojowe i kierunki rozwoju na rok 2021 w zakresie działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich
1. Podejmowanie działań promocyjnych ośrodka, poprzez uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych na terenie powiatu, celem dotarcia z ofertą placówki do większej liczby
osób oraz pozyskania nowych podopiecznych.
2. Stałe zwiększanie poziomu jakości oferowanych usług, jak również stopnia dostosowania
obiektu do potrzeb uczestników, w tym: dalsze doposażanie poszczególnych pracowni,
bieżące remonty a także modernizacje.
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3. Angażowanie się podczas lokalnych wydarzeń kulturalnych, celem promowania zdolności
podopiecznych PŚDS (w szczególności występy wokalne, przedstawienia teatralne, prezentacje prac plastycznych podopiecznych, udział w konkursach, organizowanych przez
PFRON, DUW).
4. Zapewnienie możliwości stałego wsparcia rodzicom oraz opiekunom poprzez spotkania
z psychologiem oraz pedagogiem specjalnym.
5. Zorganizowanie „Dni Otwartych PŚDS”
6. Aktywizacja społeczna poprzez angażowanie i udział uczestników w imprezach oraz uroczystościach poza ośrodkiem na terenie Powiatu Wrocławskiego oraz poza nim.
7. Stała współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
8. Utrzymywanie stałej współpracy z poradniami zdrowia psychicznego, szpitalami psychiatrycznymi i innymi zakładami opieki zdrowotnej, kościołami i związkami wyznaniowymi,
ośrodkami kultury, organizacjami kulturalnymi, placówkami oświatowymi innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej.
9. Dbałość o wizerunek placówki.
10. Stałe podnoszenie kwalifikacji kadry PŚDS, poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz
wsparcie w formie superwizji skierowane do pracowników, wchodzących w skład zespołu
wspierająco-aktywizującego.
11. Systematyczne prowadzenie aktywności informacyjnych, promocyjnych związanych
z działalnością PŚDS w Internecie ( media społecznościowe FB, strona www.psds.pl)
12. W sytuacji utrzymywania się pandemii COVID-19 oraz w przypadku zawieszenia zajęć,
odbywających się w ośrodku, podejmowanie niezbędnych działań na rzecz uczestników
PŚDS oraz ich rodzin/opiekunów prawnych, poprzez takie formy jak: wsparcie asystenckie, utrzymywanie stałego kontaktu, poprzez dostępne środki komunikacji, podejmowanie doraźnych działań interwencyjnych z zachowaniem środków bezpieczeństwa.
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Rozdział 12. EDUKACJA
Rozpiętość obszarowa Powiatu Wrocławskiego oraz jego usytuowanie geograficzne w pobliżu metropolii z szerokim wachlarzem oferty edukacyjnej, stanowią barierę w dążeniu do wypracowania optymalnej sieci szkół, zaspokajającej wszystkie potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Brak naturalnego centrum powiatu oraz funkcjonująca sieć komunikacyjna, mają zasadniczy wpływ na ograniczenie swobodnego przemieszczania się, a tym samym dotarcia do szkół,
znajdujących się w różnych częściach powiatu. Dogodniejsze trasy dojazdowe do miasta Wrocławia powodują, że mieszkańcy oddalonych miejscowości często wybierają ten wariant jako korzystniejszy dla kontynuowania nauki przez ich dzieci. Przekłada się to na stały odpływ uczniów
z obszarów wiejskich i mniejszych miast.
W obliczu narastającego problemu z utrzymaniem optymalnej liczby uczniów w jednostkach oświatowych, na poziomie umożliwiającym racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, w tym pozyskanymi z subwencji oświatowej, Powiat realizuje politykę oświatową, opartą
na zaspokajaniu potrzeb i rozwijaniu zainteresowań młodzieży w zakresie niszowych specjalizacji, mogących stanowić uzupełnienie oferty edukacyjnej miasta Wrocławia. Ocenia się, że tylko
taki kierunek działania ma szansę na zapewnienie rozwoju sieci szkół Powiatu Wrocławskiego
w obliczu konkurencyjności edukacyjnej Wrocławia.
Powiat realizuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Do zadań własnych powiatu należy m.in. zakładanie i prowadzenie publicznych szkół
podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami
integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek typu
np. poradnia psychologiczno–pedagogiczna czy młodzieżowy ośrodek wychowawczy.
Powiat Wrocławski jest organem prowadzącym dla:
- 2 zespołów szkół ponadpodstawowych z oddziałami szkół ponadgimnazjalnych, tj. Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach (PZS 1) i Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Sobótce (PZS 3), w których kontynuują naukę absolwenci gimnazjów zlikwidowanych w wyniku
reformy z 2017 r.;
- 3 jednostek oświatowych specjalnych tj.: Zespołu Szkół Specjalnych im. Św. Ks. Zygmunta
Gorazdowskiego w Wierzbicach (ZSS), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Kątach Wrocławskich (SOSW) i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce
(MOW),
- Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu (PZPPP),
w skład którego wchodzą 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
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SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ POWIAT WROCŁAWSKI
Lp.
ZESPOŁY SZKÓŁ
/ OŚRODKI

Jednostka oświatowa

Liczba

1

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

2

2

Zespół Szkół Specjalnych

1

3

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

1

4

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

1

5

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

1
RAZEM

6

w tym:

JEDNOSTKI
OŚWIATOWE /
TYPY SZKÓŁ

Lp.

Typ i rodzaj szkoły/placówki

Liczba

Okres nauki
(w latach)

1

Szkoła Podstawowa Specjalna

3

8

2

Technikum

2

5

3

Liceum Ogólnokształcące

1

4

4

Liceum Ogólnokształcące Specjalne

1

4

5

Branżowa Szkoła I stopnia

1

3

6

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna

1

3

7

Szkoła Policealna

1

8

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

1

2
3

9

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

2

X

13

X

RAZEM
Tabela nr 76. Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Wrocławski w 2021 r.

Na terenie powiatu funkcjonują także szkoły i placówki oświatowe publiczne, prowadzone przez
inne podmioty w tym jednostki samorządu terytorialnego (liceum ogólnokształcące prowadzone
przez Gminę Długołęka) oraz niepubliczne szkoły i placówki, dotowane przez Powiat Wrocławski.

Kształcenie ponadpodstawowe
Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych
Oferta edukacyjna Powiatu Wrocławskiego obejmowała szkoły kształcenia ogólnego dla
młodzieży – licea ogólnokształcące oraz szkoły zawodowe: technika i szkoły branżowe I stopnia,
które, w wyniku reformy oświaty, zastąpiły dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe,
a w przypadku kształcenia dla dorosłych - szkołę policealną oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1
w Krzyżowicach (PZS 1):
Branżowa Szkoła I stopnia:
Klasa wielozawodowa:
1) automatyk
2) elektromechanik
3) mechanik pojazdów
samochodowych
Technikum:
1) technik weterynarii
2) technik hodowca koni
3) technik rolnik

4)
5)
6)
7)
8)
9)

kierowca-mechanik
sprzedawca
fryzjer
kucharz
Piekarz
magazynier-logistyk (od
roku szkolnego 2020/2021)
4) technik logistyk
5) technik geodeta
6) technik hotelarstwa
7) technik architektury krajobrazu

Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce (PZS 3):
Liceum Ogólnokształcące:
klasa dietetyczno-turystyczna (od roku szkolnego 2020/2021)

Technikum:
1) technik informatyk
2) technik organizacji turystyki od roku szkolnego
2020/2021

Kształcenie dla dorosłych w PZS 1:
Szkoła Policealna:

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:
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1) technik weterynarii
2) technik administracji
3) technik rachunkowości

4) technik geodeta technik
5) bezpieczeństwa i higieny
pracy

1)
2)

technik hotelarstwa
technik hodowca
koni

3)
4)

technik rolnik
technik architektury krajobrazu

Tabela nr 77. Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych. Źródło: opracowanie własne EKS

Specyfika funkcjonowania szkół i placówek oświatowych sprawia, że dane dotyczące roku kalendarzowego obejmują dwa różne lata szkolne: od stycznia do sierpnia jednego roku szkolnego
(8 m-cy) oraz od września do grudnia kolejnego roku szkolnego (4 m-ce) . Stąd w sprawozdaniu
ujęto dane odrębnie dla lat szkolnych 2020/2021 i 2021/2022, bądź je uśredniono.
Liczba uczniów w ogólnodostępnych szkołach ponadpodstawowych
2020/2021
Szkoła

PZS 1

PZS 3

Liczba
uczniów

Technikum

358

Branżowa Szkoła I Stopnia

15

Technikum

23

Liceum ogólnokształcące

69
RAZEM

Łącznie
373

92
465

2021/2022
Liczba
uczniów
365
14
72
45
RAZEM

Łącznie

Różnica

379

6

117

25

496

31

Tabela nr 78. Liczba uczniów w ogólnodostępnych szkołach ponadpodstawowych w roku 2021. Źródło: SIO 30.09.2020 r. oraz 30.09.2021 r.

Kształcenie zawodowe
W roku 2021 r. kontynuowana była współpraca z lokalnym biznesem - koreańskim potentatem elektronicznym – firmą LG Chem, w następstwie podpisanego listu intencyjnego. Wymiernym efektem tej współpracy od roku szkolnego 2019/2020 jest klasa wielozawodowa w Branżowej Szkole I Stopnia, gdzie uczniowie mają możliwość kształcenia się m.in. na kierunkach objętych
patronatem LG Chem - elektromechanika i automatyka. Nauka tych zawodów jest niezwykle
atrakcyjna dla uczniów, gdyż odbywa się na zasadach kształcenia dualnego, tzn. przedmioty ogólnokształcące oraz teoretyczne przedmioty zawodowe organizowane są przez szkołę, natomiast
praktyczna nauka zawodu odbywa się w LG Chem. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż firma przygotowała dla uczniów szereg profitów, czy udogodnień (m.in. płatne zajęcia praktyczne, staże, stypendia dla najlepszych itp.) .
W roku 2021 przeszkodą dla uruchomienia kolejnych oddziałów pod patronatem LG Chem
okazał się niedobór kadry z wymaganymi kwalifikacjami do kształcenia młodzieży. Jest to powszechny problem braku kadry zawodowców. Dlatego też w kwietniu 2021 r., z uwagi na brak
zapewnienia przygotowania zawodowego przez pracodawcę, zdecydowano się na wyłączenie
z oferty edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022 zawodów: automatyk oraz elektromechanik.
Kolejnym przykładem dobrej kooperacji z lokalnym biznesem jest realizowana od roku
szkolnego 2019/2020 współpraca z Leroy Merlin na rzecz nowoczesnego kształcenia zawodowego na kierunku technik logistyk oraz magazynier-logistyk w branżowej szkole I stopnia. Z roku
na rok zawody związane z branżą logistyczną cieszą się rosnącym zainteresowaniem uczniów,
co niewątpliwie związane jest z dynamicznym rozwojem tej branży na terenie Dolnego Śląska.
Analiza zapotrzebowania, ale również zainteresowania uczniów poszczególnymi kierunkami zawodowymi, były podstawą wprowadzenia zmian do oferty edukacyjnej na kolejny rok
szkolny - 2021/2022. Zmiany te dotyczyły rezygnacji z naboru do klas, które w perspektywie
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czasu nie cieszyły się zainteresowaniem uczniów. Zmiany dotyczyły klasy wielozawodowej w
Branżowej Szkole I Stopnia, w której zmniejszono oferowaną liczbę zawodów z uwagi na brak
zainteresowania uczniów, ale przede wszystkim problem z pozyskaniem pracodawców uprawnionych do prowadzenia nauki w tych zawodach. Dotyczyło to 4 zawodów: mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.
Zawody, w których kształcono w roku 2021 w ujęciu lat szkolnych:
2020/2021
Szkoła

PZS 1

PZS 3

2021/2022

Zawód

Liczba
uczniów

technik hodowca koni

67

83

technik architektury
krajobrazu

6

5

technik rolnik

45

technik hotelarstwa

55

technik weterynarii

100

technik logistyk

85

elektromechanik

12

kucharz

2

fryzjer

1

technik informatyk

23

Łącznie

Liczba
uczniów

39

358

Różnica

Łącznie

365

44
396

106

424

88

28

11
15

2

14

1
23

45

45

Tabela nr 79. Zawody, w których kształcono w roku 2021 w ujęciu lat szkolnych. Źródło: SIO 30.09.2020 r. oraz SIO 30.09.2021 r.

Kształcenie specjalne
Kształceniem specjalnym objęte są dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zadaniem placówek kształcenia specjalnego jest doprowadzenie do osiągnięcia przez
dziecko maksymalnego stopnia rozwoju, w granicach indywidualnego tempa pracy oraz możliwości intelektualnych i motorycznych. Kształcenie służy przede wszystkim przygotowaniu do przyszłego udziału w życiu społecznym.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą kształcić się w szkołach ogólnodostępnych, szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych, ośrodkach socjoterapii (MOS), młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
(MOW) lub w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych (ORW), zgodnie z zaleceniami poradni
psychologiczno- pedagogicznej.
Szkoły specjalne i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze organizowane są dla uczniów:
 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 niedowidzących i słabowidzących,
 niedosłyszących i słabosłyszących.
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Kształcenie uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością prowadziły:
Zespół Szkół Specjalnych
im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego
w Wierzbicach (ZSS)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Kątach Wrocławskich (SOSW)

Szkoła Podstawowa Specjalna

Szkoła Podstawowa Specjalna

Liceum Ogólnokształcące Specjalne

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Tabela nr 80. Placówki prowadzące kształcenie uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością.

ZSS w Wierzbicach prowadzi naukę dzieci i młodzieży z następującymi problemami
zdrowotnymi: porażenie mózgowe, dystrofia mięśniowa, rozszczep kręgosłupa, wrodzona łamliwość kości, uszkodzenia po wypadkach, upośledzenie umysłowe wszystkich stopni, spektrum autyzmu (wysoko i słabiej funkcjonujący). Placówka działa przy Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa Prowincja Wrocławska,
który zapewnia uczniom możliwość mieszkania w internacie, rehabilitację i opiekę pielęgnacyjną.
SOSW w Kątach Wrocławskich jest prowadzony dla dzieci i młodzieży, wymagających
stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz zajęć rewalidacyjnych, ze względu na występujące niepełnosprawności, które uniemożliwiają uczęszczanie do szkoły ogólnodostępnej. Ośrodek jest placówką feryjną, zapewniającą wychowankom opiekę całodobową.
Powiat Wrocławski prowadzi, w ramach kształcenia specjalnego, również Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy w Sobótce dla dziewcząt, skierowanych postanowieniem sądu z powodu niedostosowania społecznego. Do zadań placówki należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanek do życia, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Z chwilą umieszczenia w placówce, dziewczęta
zostają objęte zintegrowaną edukacją resocjalizacyjną, socjoterapeutyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jak również uzyskują przygotowanie do pracy w zawodzie krawcowej. MOW jest placówką nieferyjną, zapewniającą wychowankom opiekę całodobową.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce (MOW)
Szkoła Podstawowa Specjalna
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna
Tabela nr 81. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce (MOW)

W 2021 r. wydano 16 skierowań do MOW, 29 skierowań do szkół specjalnych, prowadzonych przez PW. Złożono także 36 wniosków o wydanie skierowania do szkół specjalnych/MOS,
spoza terenu Powiatu Wrocławskiego.
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Organizacja kształcenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Baza dydaktyczna szkół i placówek powiatowych
W roku szkolnym 2020/2021 (od stycznia do sierpnia 2021 r.) we wszystkich szkołach
powiatowych pobierało naukę łącznie 605 uczniów w 48 oddziałach. Nie dokonano naboru do
szkoły dla dorosłych.

PZS 1

PZS 3

ZSS

SOSW

uczniów

113

5,6

19 %

3

11

3,7

2%

2

16

8

3%

1

15

15

2%

4

69

17,3

11 %

22,2

63 %

X
X

Razem

uczn.

oddz.

uczn.

oddz.

uczn.

9

45

9

52

2

16

20

3

11
16

15
4

69

4,5 100

logistyk

4,5

100

3

85

3,5 67

3,5

67

2,5 55

2,5

3

hodowca koni

Technihotelarstwa
kum /
technik rolnik
architektury
brazu
informatyk

oddziałów

2

krawiecSzk. I st. wielozawo- 1
Branż.
dowa
Liceum Ogólnokształcące
weterynarii

oddz.

uczn.

oddz.

uczn.

oddz.

Typ szkoły / zawód

Szkoła Podstawowa Specjalna
Szkoła Spec. Przyspos. do
Pracy
Branż. Szk. I st. specjalna /

krajo-

Razem 2020/2021
W roku szkolnym
2019/2020
RÓŻNICA

85

2

45

2

0,5

6

0,5
2

23

17 373

6

92

17 388

5

91

1

1

0

-15

18

55
45

381

45

12

63

4

32

48

23
605

10 49

12

61

3

36

47

625

12,6
13,3

0

2

1

-4

1

-20

-0,7

-1

-4

wszystkich

uczniów

6

2
9

%

ucznió
ww
oddziale

MOW

X

Tabela nr 82. Struktura kształcenia dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021. Źródło: SIO 30.09.2020 r., arkusz organizacyjny szkoły wrzesień
2020 r.

65%

Uczniowie w jednostkach oświatowych w roku szkolnym
2021/2022 wg typów szkół
Uczniowie w jednostkach oświatowych w roku szkolnym
2%
2020/2021 wg typów szkół
2%

63%

2%
3%
11%
11%
2%
SZK. PODST.
BRANŻOWA SZK I ST

2%

18%
SZKOŁA PRZYSP. DO PRACY

TECHNIKUM

BRANŻOWA SZK19%
I ST SPEC

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Wykres nr 78. Uczniowie w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 wg typów szkół.
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W roku szkolnym 2021/2022 (od września do grudnia 2021 r.) we wszystkich szkołach powiatowych pobierało naukę łącznie 637 uczniów w 49 oddziałach. Nie dokonano naboru do szkoły
dla dorosłych.
%

PZS 1

PZS 3

ZSS

SOSW

MOW

Razem

Branż. Szk. I st. specjalna /
krawiecSzk. I st. wielozawo- 1
Branż.
dowa
Liceum Ogólnokształcące
weterynarii

uczn.

oddz.

uczn.

oddz.

uczn.

Szkoła Podstawowa Specjalna
Szkoła Spec. Przyspos. do
Pracy

oddz.

uczn.

oddz.

uczn.

oddz.

Typ szkoły / zawód
oddziałów

9

44

9

54

2

16

20

3

15
2

12

14
4

72

4,5 106

logistyk
Tech- hodowca koni
nikum hotelarstwa
/ tech- rolnik
nik
architektury krajobrazu
Razem 2021/2022
W roku szkolnym
2020/2021
RÓŻNICA

114

5,7

18 %

3

15

5

2%

2

12

6

2%

1

14

14

2%

4

72

18

11 %

21,6

65 %

4,5

106

88

3

88

4

83

4

83

2

44

2

2

39

2

0,5

5

0,5

5

3

45

3

45

19

41
0

44
39

17 379 7 117 9

44 12 69

4

28

49

637

13

17 373 6

92

9

45 12 63

4

32

48

605

12,6

0

25

0

-1

0

-4

1

32

0,4

6

1

0

6

ucznió
w

uczniów

3

informatyk

ucznió
ww
oddziale

wszystkich

X

Tabela nr 83. Struktura kształcenia dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. Źródło: SIO 30.09.2021 r., arkusz organizacyjny szkoły wrzesień 2021
r.

Liczba uczniów szkół w latach szkolnych 2018/2019 – 2021/2022
479
500

496

465

375

400

159

146

300

140

141

200
Specjalne

100

Ogólnodostępne

0
2018/2019
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Wykres nr 79. Liczba uczniów szkół w latach szkolnych 2018/2019 – 2021/2022
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Liczba oddziałów szkół w latach szkolnych 2018/2019 – 2021/2022
24

25
20

24

23

22

19

25

25

25

15
10
Specjalne

5

Ogólnodostępne

0
2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Wykres nr 80. Liczba oddziałów szkół w latach szkolnych 2018/2019-2021/2022

Nabór do klas pierwszych
Organizacja placówek oświatowych w dużej mierze opiera się na wynikach naboru do klas
pierwszych. Analiza tendencji kilkuletnich, stanowi podstawę dla decyzji na temat oferty edukacyjnej na kolejny rok szkolny, jak również utrzymywania istniejącej sieci szkół i placówek. Ma to
szczególnie duże znaczenie w przypadku ogólnodostępnych szkół ponadpodstawowych.
Bliskość szkół miejskich we Wrocławiu, Świdnicy i Oławie, a przy tym dogodne warunki
komunikacyjne oraz niż demograficzny to czynniki, które w sposób negatywny wpływają na liczebność uczniów, uczęszczających do szkół powiatowych, pomimo, iż podejmowane są działania
promujące szkoły nie tylko w środowisku lokalnym.
W roku szkolnym 2021/2022 znacząco zwiększył się nabór do Powiatowego Zespołu
Szkół Nr 3 w Sobótce w stosunku do roku szkolnego 2020/2021 (18 uczniów więcej). Pomimo
tego znacznego wzrostu ogólny nabór do klas I szkół prowadzonych przez powiat utrzymał się na
poziomie zbliżonym do roku szkolnego 2020/2021.

Liceum Ogólnokształcące

5

Technikum
technik

1

4

3%

1

5

1

5

3%

1

3

2%

1

27

17 %

1
1

27

3

hodowca koni

5

1

30

1

30

architektury krajobrazu

5

0

0

0

0

/ rolnik

% wszystkich
uczniów

2

uczn.

1

oddz.

uczn.

oddz.

uczn.

3

Razem

uczn.

2

1

MOW
Sobótka

oddz.

Branż. Szk. I st. specjalna / krawiec

uczn.

3

SOSW
Kąty Wr.

oddz.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do
Pracy

ZSS
Wierzbice

uczn.

8

PZS 3
Sobótka

oddz.

Szkoła Podstawowa Specjalna

oddz.

Typ szkoły / zawód

Okres
nauki

PZS 1
Krzyżowice

5

0,5

11

0,5

11

hotelarstwa

5

0

0

0

0

weterynarii

5

1

27

1

27

logistyk

5

0,5

25

0,5

25
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informatyk

5

1

23

3

93

2

50

1

W roku szkolnym 2020/2021

4

98

2

32

RÓŻNICA

-1

-5

0

18

Razem 2021/2022

1

23

3

9

155

X

1

9

10

153

X

0

-6

-1

2

X

3

2

6

1

1

4

2

10

0

-1

0

-4

Tabela nr 84. Nabór do klas I w roku szkolnym 2020/2021. Źródło: SIO 30.09.2021 r.

Nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022
75%
SZK. PODST.
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17%

3%
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2%

Wykres nr 81. Nabór do klas I w roku szkolnym 2021/2022.

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna
Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w powiecie wrocławskim zapewnia Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych, z siedzibą we Wrocławiu, wraz z siecią 7 gabinetów zamiejscowych. W siedzibie funkcjonuje 7 gabinetów diagnostycznych, przystosowanych dla
24 pracowników. W gabinetach tych prowadzona jest diagnoza, natomiast całość działań terapeutycznych odbywa się w gabinetach zamiejscowych na terenie powiatu w miejscowościach: Kamieniec Wrocławski, Kąty Wrocławskie, Kiełczów, Kobierzyce, Żórawina, Siechnice i Sobótka. Do dyspozycji podopiecznych poradni są również specjalistyczne gabinety terapii integracji sensorycznej i biofeedback. W każdym z gabinetów zamiejscowych pracuje zespół terapeutów, udzielający
wsparcia dzieciom, młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom.
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych
we Wrocławiu
Publiczna Poradnia
Publiczna Poradnia
Psychologiczno–Pedagogiczna Nr 1
Psychologiczno–Pedagogiczna Nr 2
Gabinety zamiejscowe PZPPP
Kamieniec Wrocławski
Kobierzyce
Siechnice
Kąty Wrocławskie
Żórawina
Sobótka
Kiełczów
Tabela nr 85. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych we Wrocławiu
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Rejon działania poradni - dzieci i młodzież w szkołach
i placówkach na terenie powiatu
63%
PRZEDSZKOLA
SZKOŁY PODSTAWOWE

4%

SZKOŁY
PONADPODSTAWOWE
INNE PLACÓWKI

1%

32%

Wykres nr 82. Rejon działania Poradni – dzieci i młodzież w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Powiatu

Zespół Poradni udziela corocznie wsparcia około 2 600 dzieciom, uczniom i ich rodzinom, zaś pod
opieką ma ponad 30 000 dzieci i uczniów z ponad 140 placówek oświatowych, zlokalizowanych
w dziewięciu gminach na terenie Powiatu Wrocławskiego.
 Poradnia prowadzi swoją działalność w zakresie:
 diagnozy,
 profilaktyki,
 poradnictwa,
 terapii,
 mediacji, interwencji w środowisku ucznia,
 konsultacji i działań informacyjnych.
 Swoją pomoc kieruje do:
 dzieci od 0 do 3 roku życia,
 dzieci w wieku przedszkolnym,
 uczniów szkół, pozostających w rejonie działania poradni,
 rodziców,
 wychowawców, nauczycieli oraz pedagogów przedszkolnych i szkolnych.

Liczba wydanych opinii w latach szkolnych
2018/2019 - 2020/2021 i IX-XII 2021 r.
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Wykres nr 83. Liczba wydanych opinii w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021 i IX-XII 2021 r.
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Liczba wydanych orzeczeń w latach szkolnych
2018/2019 - 2020/2021 i IX-XII 2021 r.
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Wykres nr 84. Liczba wydanych orzeczeń w latach szkolnych 2018/2019 – 2019/2020 i IX-XII 2021 r.

Diagnoza i terapia dzieci pochodzenia ukraińskiego
Rok 2021 był kolejnym rokiem wzmożonego zapotrzebowania na diagnozę dzieci pochodzenia
ukraińskiego. Powiat wrocławski okazał się miejscem, w którym przestrzeń do pracy i życia znalazło wielu Ukraińców, mimo panującej pandemii. Najczęściej dzieci, które przyjechały z Ukrainy,
nie posługują się innym językiem niż ojczysty. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, Poradnia
zatrudnia od 2019 r. psychologa pochodzenia ukraińskiego, umożliwiając udzielenie pełnej, rzetelnej diagnozy i pomocy dzieciom na poziomie niedostępnym dla wielu innych poradni.

Diagnoza dzieci pochodzenia ukraińskiego
w 2019 - 2021
120
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81
44
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Wykres nr 85. Diagnoza dzieci pochodzenia ukraińskiego w latach 2019-2021

Psychoterapie – dynamiczny rozwój tej formy pomocy w roku 2021
Przedłużający się stan pandemii, a w szczególności fakt pozostawania przez długie miesiące
dzieci i uczniów w domu i realizacji nauki zdalnej, zwiększyła, znacznie już wzmożone, zapotrzebowanie na pomoc psychoterapeutyczną wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców.
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Poradnia corocznie, oprócz godzin dydaktycznych, przeznacza ponad 10 tysięcy godzin
pracy specjalistów na zapewnienie opieki terapeutycznej potrzebującym. Od rozpoczęcia pandemii przekierowano znaczną część pomocy terapeutycznej z form typowo „szkolnych” na psychoterapie.
Dodatkowo w 2021 r. realizowano:
 Wakacyjną Pomoc Terapeutyczną dla dzieci, młodzieży i nauczycieli, poprzez bezpośrednie spotkanie z terapeutą w przypadku doświadczania trudności emocjonalnych, depresji, stanów lękowych z powodu pandemii;
 Wsparcie terapeutyczne uczniów w powrocie do szkół. Na skutek wielu miesięcy nauczania zdalnego ucierpiały relacje i stan psychiczny uczniów, szczególnie często obserwowane są zwiększone ilości przypadków depresji oraz uzależnienia od Internetu. Udzielano wsparcia dzieciom i młodzieży, doświadczającym trudności emocjonalnych z powodu powrotu do nauki stacjonarnej, którzy mogli uzyskać doraźne wsparcie terapeutyczne w gabinetach zamiejscowych w najtrudniejszych dla nich tygodniach;
 Powiatowe Programy Wsparcia – nowe ujęcie systemowego wsparcia dla klientów Poradni;
 cykl systemowych programów wsparcia dla dzieci, uczniów, rodziców i kadry placówek,
uruchomiony jesienią 2021 r.:
Powiatowy Program Profilaktyki Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży
Powiatowy Program Wsparcia Wychowawczego Rodziców i Wychowawców.

Funkcjonowanie jednostek oświatowych w pandemii COVID-19
W 2021 r. kontynuowano działania mające na celu ograniczenie zagrożeń epidemii SARSCoV-2 w jednostkach oświatowych Powiatu. Podstawą działań były wielokrotnie nowelizowane
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, następnie Ministra Edukacji i Nauki: z dnia
12 sierpnia 2020 r., z dnia 26 marca 2021 r., z dnia 29 kwietnia 2021 r., z dnia 28 maja 2021 r.,
z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1389 ze zm., Dz. U. z 2021 r., poz. 561 ze zm., poz. 824 ze zm., poz. 982 ze zm., poz. 2301) oraz
z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.).
Szczegółowy wykaz zmian w bieżącym funkcjonowaniu jednostek oświatowych w związku ze stanem epidemii w Polsce, wprowadzanych w roku 2021, przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Działania/ograniczenia

1.

4.01.2021 r. do 17.01.2021 r.

PZS 1
Krzyżowice

PZS 3 Sobótka

SOSW
Kąty Wr.

ZSS
Wierzbice

na terenie całego kraju trwały ferie zimowe

MOW Sobotka

PZPPP
Wrocław

nie dotyczy
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2.

18.01.2021 r. do 16.05.2021 r.
realizacja zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość (kształcenie zdalne) w szkołach ponadpodstawowych i podstawowych, w szkołach
specjalnych możliwa nauka w szkole decyduje dyrektor. Ograniczenie funkcjonowania szkół nie dotyczy:
1) szkół podstawowych specjalnych oraz
szkół ponadpodstawowych specjalnych,
funkcjonujących w MOW i MOS
2) oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych;
3) internatów;

3.

17.05.2021 r. do 30.05.2021 r.:
tzw. nauczanie hybrydowe, w kl. IV-VIII
szkół podstawowych, w szkołach ponadpodstawowych zajęcia są realizowane w
taki sposób, że
1) nie więcej niż 50% uczniów realizuje
te zajęcia w szkole oraz
2) co najmniej 50% uczniów realizuje te
zajęcia z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość;
Ograniczenie nie dotyczy:
1) szkół podstawowych i ponadpodstawowych specjalnych, w tym w MOW,
MOS;
2) internatów;

4.

31.05.2021 r. do 25.06.2021 r.

5.

26.06.2021 r. – 31.08.2021 r.

6.

7.

8.

9.

1.09.2021 r.:
rozpoczęcie kształcenia w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego
9.11.2021-20.12.2021 r. czasowe zawieszanie zajęć w poszczególnych
szkołach lub oddziałach za zgodą organu prowadzącego i po pozytywnej
opinii państwowego powiatowego in-

spektora sanitarnego. Realizacja
w tych oddziałach nauki
z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość
20.12.2021-9.01.2022 r.
realizacja zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość (kształcenie zdalne) w szkołach ponadpodstawowych i podstawowych,
w szkołach specjalnych możliwa nauka
w szkole - decyduje dyrektor. Ograniczenie funkcjonowania szkół nie dotyczy:
1) szkół podstawowych specjalnych oraz
szkół ponadpodstawowych specjalnych,
funkcjonujących w MOW i MOS
23.12-31.12.2021 r.

kształcenie
zdalne w
okresie
29.0316.04.
2021 r.

kształcenie stacjonarne z zachowaniem reżimu sanitarnego

diagnozowanie
stacjonarne
z zachowaniem
reżimu sanitarnego, realizacja
części zadań w
formie on-line

kształcenie stacjonarne z zachowaniem reżimu
sanitarnego

diagnozowanie
stacjonarne z
zachowaniem
reżimu sanitarnego, realizacja
części zadań w
formie on-line

od
19.04.202
1 r.
kształcenie stacjonarne z
zachowaniem reżimu sanitarnego

kształcenie zdalne

kształcenie hybrydowe

kształcenie
zdalne w
okresie 7.0425.04. 2021
r.
od
26.04.2021
r. kształcenie stacjonarne z zachowaniem
reżimu sanitarnego

kształcenie stacjonarne z zachowaniem reżimu sanitarnego

na terenie całego kraju trwały ferie letnie

diagnozowanie
stacjonarne z
zachowaniem
reżimu sanitarnego, realizacja
części zadań w
formie on-line
nie dotyczy

kształcenie/diagnozowanie stacjonarne z zachowaniem reżimu sanitarnego
29.11-3.12 – 6
oddziałów
kształcenie
zdalne;

9-15.11 –
LO i T –
kształcenie
zdalne

6-9.12 – 4 oddziały kształcenie zdalne

1-9.12 - LO
i T –kształcenie zdalne

kształcenie zdalne

15-20.12 –
1 oddział
kształcenie
zdalne

8-13.12 – 1
oddział
kształcenie
zdalne

kształcenie
stacjonarne z
zachowaniem
reżimu sanitarnego

diagnozowanie stacjonarne z zachowaniem
reżimu sanitarnego

kształcenie
zdalne – po
decyzji dyrektora

kształcenie
zdalne w kl.
4-8 SP,
kształcenie
stacjonarne
w kl 1-3 SP
– po decyzji
dyrektora

kształcenie
stacjonarne z
zachowaniem
reżimu sanitarnego

diagnozowanie stacjonarne z zachowaniem
reżimu sanitarnego

przerwa świąteczna

nie dotyczy

Tabela nr 86. Ograniczone funkcjonowanie jednostek oświatowych Powiatu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku
2021. Źródło: opracowanie własne oraz dane pozyskane ze szkół i placówek oświatowych Powiatu Wrocławskiego

212 | S t r o n a

RAPORT O STANIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA ROK 2021

Kadra pedagogiczna i niepedagogiczna w jednostkach oświatowych
Pracownicy pedagogiczni
l.p.

Szkoła / placówka

Pracownicy administracji i obsługi

Razem

liczba etatów subwencyjnych*

liczba pracowników**

liczba etatów**

liczba pracowników

liczba etatów

liczba pracowników

1

PZS 1 Krzyżowice

45,04

48

25,15

26

70,19

74

2

PZS 3 Sobótka

13,34

23

4,25

5

17,59

28

3

SOSW Kąty Wr.

28,81

32

13,25

14

42,06

46

4

MOW Sobótka

22,72

27

10,5

12

33,22

39

5

ZSS Wierzbice

18,17

20

4,5

4

22,67

24

6

PZPPP

25,5

31

2,88

3

28,38

34

Rok szkolny 2020/2021

153,58

181

60,53

64

214,11

245

Rok szkolny 2019/2020

157,80

181

59,53

63

217,33

244

-4,22

-

1

1

-3,22

1

Różnica

Tabela nr 87. Struktura zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w roku szkolnym 2020/2021. Źródło: *SIO stan na 30.09.2020 r. oraz
**zatwierdzony wrześniowy arkusz organizacyjny

Pracownicy administracji i obsługi

Pracownicy pedagogiczni
l.p.

Szkoła / placówka

Razem

liczba etatów
subwencyjnych*

liczba etatów
subwencyjnych
z godzinami ponadywmiar.*

liczba pracowników**

liczba etatów**

liczba pracowników

liczba etatów

liczba etatów
z godzinami ponadywmiar. nauczycieli

liczba pracowników

43,64

52,03

44

23,90

25

67,54

75,93

69

2

PZS 1 Krzyżowice
PZS 3 Sobótka

13,00

15,00

16

4,25

5

17,25

19,25

21

3

SOSW Kąty Wr.

29,97

35,34

31

13,75

14

43,72

49,09

45

4

MOW Sobótka

22,22

24,81

25

10,5

12

32,72

35,31

37

5

ZSS Wierzbice

18,78

20,93

20

4,00

4

22,78

24,93

24

6

PZPPP

25,50

25,50

25

2,88

3

28,38

28,38

28

153,11

173,61

161

59,28

63

212,39

232,89

224

153,58

dane nieagregowane
w SIO

181

60,53

64

214,11

dane nieagregowane
w SIO

245

20

-1,25

1

-1,79

1

Rok szkolny
2021/2022
Rok szkolny
2020/2021
Różnica

-0,47

1

Tabela nr 88. Struktura zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w roku szkolnym 2021/2022. Źródło: *SIO stan na 30.09.2021 r. oraz
**zatwierdzony wrześniowy arkusz organizacyjny
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Liczba etatów pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi w latach szkolnych
2019/2020 - 2021/2022

157,8
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Wykres nr 86. Liczba etatów pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi w latach szkolnych 2019/2020 - 2021/2022

Liczba etatów nauczycielskich (subwencyjnych)
w latach szkolnych 2019/2020 - 2021/2022
w podziale na stopnie awansu zawodowego

11,5 18,98

41

86,32

2019/2020

4,25 25,95

35,49

87,88

2020/2021

3,67 20,74

36,84

91,86

2021/2022
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Wykres nr 87. Liczba etatów nauczycielskich w latach szkolnych 2019/2020 - 2021/2022 w podziale na stopnie awansu zawodowego
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Wydatki na oświatę ponoszone przez Powiat Wrocławski
Źródła finansowania zadań oświatowych
w latach 2019-2021 - subwencja oświatowa oraz pozostałe źródła (w tym środki
własne powiatu, dotacje celowe, programy rządowe oraz projekty z dofinansowaniem
środków unijnych)

23 091 671

21 528 326

23 471 327

25 000 000

7 916 031

4 538 461

4 314 601

20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0

2019

2020
Subwencja

2021
Pozostałe źródła

Wykres nr 88. Źródła finansowania zadań oświatowych w latach 2019-2021 - subwencja oświatowa oraz pozostałe źródła (w tym środki własne powiatu,
dotacje celowe, programy rządowe oraz projekty z dofinansowaniem środków unijnych)

Wydatki na oświatę a dotowanie oświaty niepublicznej w latach 2019-2021

40 000 000

27 630 132

25 842 927

5 792 386

5 427 263

30 000 000

31 387 358
6 249 049

20 000 000
10 000 000
0

2019

2020

Łączne wydatki na oświatę

2021
Dotowanie oświaty niepublicznej

Wykres nr 89. Wydatki na oświatę a dotowanie oświaty niepublicznej w latach 2019-2021

Porównanie poniesionych przez Powiat wydatków na oświatę (z wyłączeniem uzyskanych przez
Powiat dotacji i projektów z dofinansowaniem środków unijnych) z otrzymaną subwencją oświatową przedstawia wykres:
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Wydatki Powiatu na oświatę a subwencja oświatowa
w latach 2019-2021
30 000 000
28 000 000

28 495 180

26 702 562

24 299 072

26 000 000
24 000 000

23 471 327
23 091 671

22 000 000
21 528 326

20 000 000

2019
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Subwencja oświatowa

2021
Wydatki na oświatę

Wykres nr 90. Wydatki Powiatu na oświatę a subwencja oświatowa w latach 2019-2021

Dofinansowanie zadań oświatowych środkami własnymi
Powiatu w latach 2019-2021
5 023 853
6 000 000

3 610 891

5 000 000
4 000 000

2 770 746

3 000 000
2 000 000
1 000 000
0

2019

2020

2021

Wykres nr 91. Dofinansowanie zadań oświatowych środkami własnymi w latach 2019-2021

Lp

Szkoła

Wykonanie ogółem

Liczba oddziałów i grup
wychowawczych
szkoła

1

PZS 1

6 891 665

2

PZS 3

1 833 276

7

3

SOSW

4 484 863

4

MOW

5

ZSS

6

PZPPP
Razem

Wydatki ogółem
na 1 oddział /
grupę wychowawczą*

internat razem

17

Liczba uczniów i wychowanków
szkoła

internat razem

5

22

313 258

379

7

261 897

117

12

1

13

344 989

69

12

3 598 418

4

3

7

514 060

27

32

2 522 763

9

9

280 307

44

2 751 141
22 082 126

X
49

9

58

X

152

531

12 979

117

15 669

81

55 369

59

60 990

44

57 336

X
636

Wydatki ogółem
na 1 ucznia / wychowanka*

196

832

X

Tabela nr 89. Wydatki jednostek powiatowych oświatowych w roku 2021. Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu w
roku 2021, nie uwzględniono pozyskanych dotacji i projektów, liczba uczniów i wychowanków – wg SIO 30.09.2020 r. (podstawa naliczenia subwencji na rok
2021), dla PZS 1, SOSW i MOW przy obliczeniach uwzględniono dodatkowo liczbę wychowanków i oddziałów w internacie
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Wskaźniki
Stopnie
określone
awansu zawoLp.
w art. 30
dowego
ust. 3 Karty
nauczyciel
Nauczyciela

Średnie wynagrodzenie

01.01.
do 31.12.

Średnioroczna
liczba etatów
ustalana dla
okresów obowiązywania poszczególnych
kwot bazowych
od
01.01.
do 31.12.

Suma iloczynów średnioWydatki ponierocznej liczby etatów i
sione w roku na
średnich wynagrodzeń, o
wynagrodzenia
których mowa w art. 30
w składnikach
ust. 3 Karty Nauczyciela,
wskazanych
ustalonych dla okresów ob- w art. 30 ust. 1
owiązywania poszczególKarty Nauczynych kwot bazowych
ciela

Kwota różnicy

1

stażysta

100%

3 537,80

4,61

195 711,10

269 536,76

73 825,66

2

kontraktowy

111%

3 926,96

21,74

1 024 465,32

1 311 867,68

287 402,36

3

mianowany

144%

5 094,43

32,57

1 991 107,02

2 243 538,40

252 431,38

4

dyplomowany

184%

6 509,55

89,21

6 968 603,47

7 945 975,64

977 372,17

Razem

148,13

10 179 886,91

11 770 918,48 1 591 031,57

Tabela nr 90. Średnie wynagrodzenia nauczycieli w roku 2021

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w roku 2021
11 133,81
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8 610,45
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8 000
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6 000
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3 926,96
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5 094,43

4 624,26
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(MEN)

3 516,02

3 615,98

osiągnięte

1 334,52

2 000
0
stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

Wykres nr 92. Średnie wynagrodzenia nauczycieli w roku 2021

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w latach 2019–2021 w podziale na
stopnie awansu zawodowego

11 133,81

12 000

8 000
6 000

8 610,45

7 542,94

10 000
4 872,32
4 537,67
4 043,02

4 624,…
4 369,77

7 014,35

5 438,68
5 065,98

6 364,66

4 000
2 000
0
stażysta

2019kontraktowy

2020mianowany

2021dyplomowany

Wykres nr 93. Średnie wynagrodzenia nauczycieli w latach 2019–2021 w podziale na stopnie awansu zawodowego
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Wydatki związane z wykonaniem prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego na łączną kwotę 272 571 zł, w tym:
1) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach 34 843 zł:
 remont dachu budynku CKM-u – 23 625 zł,
 naprawa sprzętu w tym: ładowarki Bobcat, 3 ciągników, silnika w parownicy, pompy zatapialnej, kosiarek – 4 986 zł,
 naprawa samochodów służbowych, okna w willi – 3 418 zł,
 naprawa zasilania kabla elektrycznego w szkole – 1 599 zł,
 opracowanie PFU remontu Sali 15 i holu – 615 zł,
 konserwacja mikroskopów – 600 zł;
2) Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce 123 500 zł:
 prace remontowo-malarskie wraz z wymianą oświetlenia w 10 salach lekcyjnych (w tym
pracownia komputerowa) – 102 469 zł,
 wymiana podbitki, rynien i rur spustowych z przodu i boku budynku – 16 517 zł,
 wykonanie projektu przebudowy pracowni komputerowej – 2 460 zł,
 montaż wykładziny w bibliotece szkolnej wraz z wylewką posadzki – 1 685 zł,
 montaż stolarki – 369;
3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich 23 662 zł:
 konserwacja podestu do busa, urządzenia CIBES, instalacji wentylacyjnej w budynku sali
gimnastycznej oraz windy i platformy przyschodowej – 12 012 zł,
 naprawa drukarek, samochodu oraz tablic bezpieczeństwa – 8 247 zł,
 naprawa i modernizacja systemu monitoringu CCTV – 3 403 zł;
4) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce 83 968 zł:
 remont wieżyczki budynku – 39 360 zł,
 remont węzła sanitarnego izolatki – 23 000 zł,
 naprawa węzła instalacji sanitarnej, kanalizacyjnej i elektrycznej – 11 982 zł,
 naprawa urządzeń (m.in. palników olejowych w kotłach c.o., czujnika ciepłej wody, stycznika w szafie sterowniczej kotłowni) – 4 446 zł,
 remont przyłącza gazu – 4 280 zł,
 konserwacja i naprawa maszyn do szycia – 900 zł;
5) Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych we Wrocławiu 6 198 zł:
 naprawa sprzętu (drukarek, kserokopiarek, dysku sieciowego, obicie krzeseł) – 3 884 zł,
 remont dźwigu, sieci niskoprądowych, serwis centrali telefonicznej – faktura Starostwa
– 2 314 zł.
6) Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach - przeznaczono na naprawę sprzętu komputerowego 400 zł.
I.

Ponadto jednostki oświatowe zakupiły materiały niezbędne do wykonania koniecznych prac
remontowych na kwotę 55 747 zł (§4210) w tym:
1) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – 33 392 zł – materiały do remontu w stajni,
siodlarni, ujeżdżalni, lonżownika i na padoku dla koni, napraw bieżących budynków szkolnych, napraw maszyn i urządzeń oraz materiały do drobnych prac remontowych w budynku internatu i kuchni ;
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2) Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce – 10 940 zł –materiały do naprawy ławek na zewnątrz budynku, artykuły hydrauliczne, elektryczne, wykładzina do biblioteki, klej montażowy, odbojnice do zabezpieczenia ścian;
3) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce – 9 374 zł – materiały niezbędne do drobnych napraw i remontów, w tym do malowania pomieszczeń;
4) Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych we Wrocławiu – 2 041 zł – materiały niezbędne do napraw sprzętu komputerowego i drukarek.
Wydatki inwestycyjne w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu
1) Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w MOW – 20 000 zł (85420/§6050) –
celem inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa w budynku i wokół niego poprzez modernizację i powiększenie zakresu zasięgu monitoringu. Koszt zadania wyniósł 19 988 zł.
2) Modernizacja dźwigu towarowego do transportu posiłków w MOW – 45 000 zł
(85420/§6050) – celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa wychowanek poprzez
wyeliminowanie zagrożenia związanego z przenoszeniem gorących posiłków z kuchni
na stołówkę. Inwestycja została ujęta w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2021 zgodnie z Uchwałą nr XXII/236/21 Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r. z powodu braku możliwości zrealizowania zadania ze względu
na opóźnienia leżące po stronie fabryki produkującej urządzenia dźwigowe, która przesunęła termin dostawy dźwigu na rok 2022.
3) Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w PZS 1, w tym: dokumentacja projektowa (projekt, wykonanie kosztorysu i nadzór nad wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego), wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - 180 000 zł (80115/§6050). Inwestycja została zrealizowana w łącznej kwocie 176 407 zł, w tym dokumentacja projektowa 19 428 zł, wykonanie
przyłącza 156 979 zł.
4) Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych na łączną kwotę 145 123 zł w tym:
 PZS 1 - 91 746 zł - zakup mini ładowarki do stajni 42 546 zł, zakup przyczepy do bel
49 200 zł;
 PZS 3 – 38 007 zł - zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej „Fitness Park”;
 SOSW – 15 370 zł - zakup programu finansowo-kadrowego.

Dotowanie szkół i placówek niepublicznych
W 2021 r. zwiększyła się liczba dotowanych przez Powiat Wrocławski podmiotów
oświatowych. Od lutego 2021 r. dotacja wypłacana była również na dzieci objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju realizowanym w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
„Sensoryczny Most”, która została wpisana we wrześniu 2020 r. do ewidencji szkół i placówek
prowadzonej przez Powiat Wrocławski.
Wysokość udzielonych dotacji
Lp.

1

Nazwa szkoły / placówki

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach

2019

2020

2021

1 398 986

1 520 639

1 593 419
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2

3

Niepubliczna Poradnia
„Sensoryczny Most”

Psychologiczno-Pedagogiczna

-

-

70 547

Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy
przy ZOL dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie
Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska, w tym:

4 028 277

4 258 159

4 585 083

Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałem przedszkolnym

2 883 193

2 869 971

3342214

1 145 084

1 210 696

1 242 869

5 427 263

5 778 798

6 249 049

a.

b. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
ŁĄCZNIE
Tabela nr 91. Dotowanie szkół i placówek niepublicznych w latach 2019-2021

Dotowanie niepublicznych szkół i placówek oświatowych
w latach 2019-2021
6 249 049
6 400 000
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Wykres nr 94. Dotowanie niepublicznych szkół i placówek oświatowych w latach 2019-2021

Wysokość dotacji w latach 2019-2021 w podziale na dotowane
szkoły i placówki oświatowe
1 242 869 zł

2021

3 342 214 zł
70 547 zł
1 593 419 zł
1 210 696 zł
2 869 971 zł

2020
1 520 639 zł
1 145 084 zł

2 883 193 zł

2019
1 398 986 zł

0
500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000
NSOSW Jaszkotle
SP w NSOSW Jaszkotle
NPP-P Sensoryczny Most
ORW Wierzbice
Wykres nr 95. Wysokość dotacji w latach 2019-2021 w podziale na dotowane szkoły i placówki oświatowe
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Formy dokształcania i nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli
Istotnym czynnikiem, wpływającym na podwyższenie jakości edukacji jest ciągłe doskonalenie kadry nauczycielskiej. Rokrocznie Zarząd Powiatu ustala, po zaopiniowaniu przez związki
zawodowe, plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalną
kwotę dofinansowania tych form nauczycielom, zatrudnionym w prowadzonych szkołach i placówkach oświatowych. Wysokość środków przeznaczanych na ten cel reguluje ustawa Karta Nauczyciela, zgodnie z którą od 2019 r. wydatki te stanowią 0,8% planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Lp.

Nakłady finansowe w roku 2021
(w zł)

Szkoła / placówka

1
2
3
4
5
6

PZS 1 Krzyżowice
PZS 3 Sobótka
SOSW Kąty Wrocławskie
MOW Sobótka
ZSS Wierzbice
PZPPP Wrocław

25 172
6 927
19 505
15 002
12 088
13 115

RAZEM w roku 2021
w roku 2020
RÓŻNICA

91 809
83 933
7 876

Tabela nr 92. Nakłady finansowe na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2021. Źródło: Dane pozyskane ze szkół i placówek oświatowych Powiatu Wrocławskiego

Środki na doskonalenie zawodowe w 2021 roku
13 115

25 172

12 088
6 927

15 002
19 505

PZS 1

PZS 3

SOSW

MOW

ZSS

PZPPP

Wykres nr 96. Środki na doskonalenie zawodowe w 2021 roku

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania, nauczyciele szkół i placówek Powiatu
Wrocławskiego brali udział w różnych formach dokształcania, doskonalenia i doradztwa zawodowego. Najchętniej wybieraną formą były szkolenia - 59 nauczycieli, następnie w innych formach
doskonalenia uczestniczyło 30 osób oraz w warsztatach 12 osób, w kursach doskonalących 11
osób, natomiast 7 nauczycieli dokształcało się na studiach podyplomowych.
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L I C Z B A:
formy wewnętrzne
szkolenia rad pedałącznie*
gogicznych

1

1

3

8
1

7

4

11

RAZEM 2021
RAZEM
2019/2020
RAZEM
2018/2019

16
16
8
9

2

59

2

6
3

inne

5

2

1

1
2

7
21

12

8

30

średnia liczba
szkoleń na
uczestnika

3
1
2

liczba uczestników

PZS 3
SOSW
MOW
ZSS
PZPPP

liczba szkoleń

2
3
4
5
6

2

łącznie

1

konferencje

10

PZS 1

warsztaty

szkolenia

1

1

seminarium
szkoleniowe

kursy doskonalące

Szkoła /
placówka

studia podyplomowe

l.p.

kursy kwalifikacyjne

formy zewnętrzne*

14

5

130

26

130

31
24
17
46
1

2
23
9
7
2

75
24
105
112
33

15
8
11
16
16,5

75
24
105
112
33

133

31

479

15

0

479

160

25

567

22

4

571

27

6

88

7

4

88

inne*

612
6

4

17

62

0

12

13

46
731

1

-

6

3

2

-

5

-16
460

Tabela nr 93. Formy dokształcania nauczycieli w 2021 r.. Źródło: Dane pozyskane ze szkół i placówek oświatowych

Dzięki stałemu doskonaleniu i dokształcaniu się nauczycieli, większość kadry pedagogicznej posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej 2 przedmiotów. Wzrasta również liczba nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczania 3 przedmiotów. Ponadto uzupełnieniem doskonalenia zawodowego są specjalistyczne kursy, szkolenia i inne formy dokształcania nauczycieli
realizowane i finansowane w ramach projektów zewnętrznych.
L I C Z B A:
formy wewnętrzne

PZS 3

3.
3

SOSW
ZSS /
RAZEM

14

3

6

2

6

8
22

1
3

60
48

60
16

60
48

45

7

114

16

114

łącznie

inne

konferencje

warsztaty

szkoleniowe

seminarium

szkolenia

średnia liczba
szkoleń na
uczestnika

2.

liczba uczestników

PZS 1 /

szkolenia rad pedagogicznych

liczba szkoleń

1.

kursy doskonalące

Szkoła / placówka

kursy kwalifikacyjne

l.p.

studia podypl.

formy zewnętrzne

1
7
3

1
4

13

3

5

13

łącznie

1
3

4

7
2
15

inne

5

4

159

Tabela nr 94. Formy dokształcania nauczycieli finansowane dodatkowo ze źródeł zewnętrznych: krajowych i w ramach projektów unijnych w 2021 r. Źródło:
Dane pozyskane ze szkół i placówek oświatowych

PZS 1 w Krzyżowicach przystąpił do konsorcjum, które pozyskało środki na realizację zagranicznych, tygodniowych staży typu job shadowing dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Realizacja projektu pn. „Konsorcjum na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli” miała odbyć
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się w 2020 r., a projekt pn. „Konsorcjum na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli II” planowano do realizacji 2021 r. r. Z uwagi na sytuację epidemiczną w Europie realizacja obu projektów odbyła się częściowo i będzie kontynuowana w 2022 r.

Pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby oświaty z programów
rządowych
Program rządowy „Za życiem”
W celu poprawy warunków funkcjonowania małoletnich dzieci w wieku do lat 7 ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do lat 3 z niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością, od 2018 roku w ramach pozyskanej dotacji realizowane są dodatkowe zadania przez jednostkę oświatową powiatu na mocy podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej
na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego od początku realizacji Programu pełni Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich.
Celem programu jest jak najwcześniejsze zdiagnozowanie, a następnie podjęcie działań, stymulujących rozwój dziecka w aspekcie jego dalszego rozwoju, który ma bezpośredni wpływ na
osiągniecie większej niezależności, samodzielności i zwiększenia szansy na lepszą jakość życia.
Program był realizowany w latach 2018 – 2021, a na jego realizację Powiat Wrocławski otrzymał dotację w wysokości 659 000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dodatkowego wsparcia
dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0–7 lat ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej 3 roku życia. Rozwiązanie to wzmocni istniejące formy pomocy i pozwoli skoordynować działalność różnych placówek funkcjonujących w powiecie.
Zajęcia realizowane w ramach Programu „Za życiem” są dodatkowe, niezależne od rehabilitacji, terapii realizowanych na NFZ, w ramach kształcenia specjalnego czy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z systemu edukacji. O zajęcia mogą wystąpić rodzice zarówno dzieci
niepełnosprawnych, jak i zagrożonych niepełnosprawnością.
Na realizację zadania w roku 2021 otrzymano dotację w wysokości 218 400 zł.

Realizacja programu "Za życiem" w latach 2018 - 2021
218 400

87 000

156 000
197 600
I transza - 2018 r.
III transza - 2020 r.

II transza - 2019 r.
IV transza - 2021 r.

Wykres nr 97. Realizacja programu "Za życiem" w latach 2018 – 2021
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W ramach programu dzieci mogą uzyskać nawet 5 godzin dodatkowych zajęć wspomagających
w tygodniu. Zajęcia mają objąć dzieci z najcięższymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami. Odpowiednio wczesne podjęcie wspomagania rozwoju dziecka oraz rodziny w realizacji procesu terapeutycznego stwarza szanse rozwojowe, umożliwiające osiągnięcie określonych dojrzałości fizycznych, poznawczych, emocjonalno-społecznych.

Ilość dzieci objętych wsparciem
L.p.

Gmina

IX-XII 2018
łącznie

1
2

Czernica
Długołęka

3

Jordanów
Śląski

4
5
6
7
8
9

Kąty Wrocławskie
Kobierzyce
Mietków
Siechnice
Sobótka
Żórawina

19

Razem

24

w tym
do lat
3

3

2
3

2019

Ilość godzin wsparcia

2020

łącznie

w tym
do lat
3

1

1

37

7

2
3

łącznie

41
5
1

2021

w tym
do lat
3

6
1

łącznie

w tym
do lat
3

53

10

2018 2019 2020 2021

1135 2600 2628 3120

5
1
1

3

43

8

47

7

60

10

Tabela nr 95. Liczba dzieci objętych opieką w ramach Programu „Za Życiem” wg gmin. Źródło: Dane pozyskane z SOSW

W SOSW, w ramach powierzonych zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, w latach 2018 - 2021 udzielono łącznie 9 483 godziny wsparcia. W zajęciach
z integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, Sali Snoezalen, terapii logopedycznej i behawioralnej, czaszkowo-krzyżowej, terapii EEG Biofeedback oraz w spotkaniach z psychologiem uczestniczyło łącznie 174 dzieci w wieku do 7 lat, w tym 28 dzieci w wieku do lat 3, z czego w 2021 roku
60 dzieci w wieku do 7 lat, w tym 10 w wieku do lat 3.
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2018-2021 został zakończony.
Planowana jest kolejna edycja programu na lata 2022-2026. Złożono wniosek o przystąpienie do
działania 2.4. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od
0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”, z założeniem realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich.
Dotacja podręcznikowa
W ramach realizacji zadań oświatowych pozyskiwano dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (wg wniosków złożonych przez szkoły i placówki oświatowe w tym dotowane przez powiat). Pozyskanie środków
umożliwiło otrzymanie podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich uprawnionych
uczniów ujętych we wnioskach.
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Dotacja podręcznikowa w latach 2019-2021 r.
2021
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2019
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Wykres nr 98. Dotacja podręcznikowa w latach 2019-2021 r.

Program rządowy „Aktywna Tablica”
W roku 2021 po raz kolejny pozyskano dotację celową z budżetu państwa w wysokości
81 200 zł, w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata
2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA” (wg wniosków złożonych przez szkoły). Pozyskaną dotację
przekazano do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Kątach Wrocławskich i Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach oraz Technikum w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce.

Program Rządowy „Aktywna Tablica”
w latach 2019-2021 r.
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Wykres nr 99. Program Rządowy „Aktywna Tablica” w latach 2019-2021 r.

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”
W ramach realizacji zadań oświatowych pozyskano dotację celową z budżetu państwa
w wysokości 36 106 zł na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych
(własnej kuchni i jadalni) w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (wg wniosku przez szkołę). Pozyskaną dotację przekazano do Szkoły
Podstawowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Pozyskane
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środki wraz z zapewnieniem wkładu własnego przez szkołę, który stanowił 20% , umożliwiły wyposażenie kuchni w nowoczesny sprzęt m.in. obieraczkę do ziemniaków, zmywarkę, szatkownicę,
krajalnicę, makaroniarkę, kotleciarkę i okap do pieca kondensacyjno-parowego.
„Laboratoria przyszłości”
Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz na podstawie złożonych wniosków o udzielenie wsparcia
finansowego, pozyskano i przekazano środki finansowe w łącznej kwocie 90 000 zł, tj. po 30 000
zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach
Wrocławskich, Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Powyższe środki zostały przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. Otrzymane wsparcie w 2021 r. zostało wykorzystane na zakup pomocy dydaktycznych, stanowiących wyposażenie podstawowe określone przez MEiN jako obligatoryjny sprzęt, który musi posiadać lub zakupić w ramach otrzymanego wsparcia każda szkoła
objęta wsparciem oraz wyposażenie dodatkowe określone katalogiem rozszerzonym.
Zajęcia wspomagające uczniów
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 oraz na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek oświatowych powiatu, pozyskano ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środki i zwiększono
budżety szkół i placówek oświatowych o łączną kwotę 24 500 zł w tym: PZS 1 – 14 700 zł, PZS 3
– 4 200 zł, SOSW – 5 600 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych na projekty
edukacyjne
W 2021 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Powiat Wrocławski, jak również dyrektorzy
i nauczyciele prowadzonych jednostek oświatowych, podejmowali starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć i projektów, mających na celu wzbogacenie oferty kierowanej do uczniów i wychowanków. Środki te pochodziły
w dużej mierze z Unii Europejskiej, ale również z budżetu Powiatu Wrocławskiego oraz innych
źródeł zewnętrznych, a także z wkładów własnych szkół.
W ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 podejmowano w 2021 r. kolejne działania, mające na celu pozyskanie środków unijnych na realizację projektów edukacyjnych. Uzyskano dofinansowania dla 1 projektu, którego realizacja rozpoczęła się w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Sobótce od 2021 r.:
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Projekt pn.: „Dobry początek ”, wartość 256 104 zł,
Procent udziału poszczególnych projektów w 2021 r.
1%
6%

6%

4%

26%

19%
15%

23%

Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach
Czas na Krzyżowice – Poprawa warunków nauczania w PZS 1 w Krzyżowicach
Przyszłość jest nasza
Krzyżowice – Szkoła Zawodowców
Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu
Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II
Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów
Dobry początek

Wykres nr 100. Procent udziału poszczególnych projektów w 2021 r.

W 2021 r. rozpoczęto realizację projektów: „Dobry początek”, „Międzynarodowe praktyki
drogą do sukcesu” i „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II” oraz „Konsorcjum na rzecz
doskonalenia zawodowego nauczycieli” i Konsorcjum na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli II”, które z uwagi na trwającą pandemię przesunięto w realizacji na rok 2021. Zaznaczyć
należy, że wydłużeniu uległy terminy realizacji kilku projektów z uwagi głównie na konieczność
zrealizowania zadań projektowych, wynikającą z czasowego ograniczenia w funkcjonowaniu
szkół i placówek oświatowych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Rok 2021, pomimo trudności związanych z okresem pandemii, był czasem dalszej realizacji projektów edukacyjnych, finansowanych ze środków zewnętrznych, które w zauważalny sposób
wpływają na stan infrastruktury szkół i placówek. Trwające projekty inwestycyjne przyczyniają
się do polepszenia warunków lokalowych oraz zwiększenia możliwości realizacji zadań dydaktycznych. Natomiast realizacja projektów szkoleniowych wpływa na poszerzenie i jakość oferty
edukacyjnej. W ramach realizowanych projektów szkoły zyskały dodatkowe wyposażenie m.in.
w pomoce dydaktyczne w tym sprzęt komputerowy.
W latach 2019-2021 Powiat Wrocławski realizował 14 projektów na rzecz oświaty:
Lp.

Nazwa projektu

1

MOB 2.9

2

Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły

3

Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach

Wartość projektu
w zł
424 186,80
54 152,61
1 828 951,68

Jednostka oświatowa

PZS 1
w Krzyżowicach
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4

Czas na Krzyżowice – Poprawa warunków nauczania w PZS 1 w
Krzyżowicach

1 607 868,84

5

Krzyżowice – Szkoła Zawodowców

1 321 700,00

6

Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów

7

Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu

399 173

8

Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II

441 078

9

Konsorcjum na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli

bezkosztowy

10

Konsorcjum na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli II

bezkosztowy

11

Rozwój szansą na przyszłość

12

Przyszłość jest nasza

13

Dobry początek

85 470,00

853 748,25
1 034 145,14
256 104,00

SOSW w Kątach Wr. i ZSS
w Wierzbicach
MOW
w Sobótce
PZS 1
w Krzyżowicach, PZS 3

14

Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w
systemie kształcenia zdalnego

59 999,99

w Sobótce, SOSW
w Kątach Wr. i ZSS
w Wierzbicach

Tabela nr 97. Wykaz projektów realizowanych w jednostkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego w latach 2019-2021

Program Stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego
W roku 2021 odbyła się już XXII edycja Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego.
Stypendia Rady Powiatu Wrocławskiego przyznawane są za wybitne osiągnięcia ucznia w szkole
i poza nią, których miarą jest średnia ocen szkolnych oraz ponadprzeciętne wyniki uzyskiwane
w jakiejś dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. Przyznawane są w trzech kategoriach:
 naukowej – przeznaczonej dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w jednej z dziedzin wiedzy,
 artystycznej – dla uczniów wybitnie uzdolnionych w jednej z dziedzin sztuki,
 sportowej – za osiągnięcia w dyscyplinie sportowej potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi.
Podstawą dla realizacji Programu Stypendialnego w powiecie od roku 2019 jest Uchwała
Nr VI/53/19 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży ze zmianami.
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Liczba złożonych wniosków i przyznanych stypendiów w latach 2019-2021
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Wykres nr 101. Liczba przyznanych stypendiów w latach 2019-2021 w podziale na kategorie

Powiatowy Program Wspierania Uczniów Osiągających Wysokie
Wyniki w Nauce
W roku 2021 odbyła się I edycja Powiatowego Programu Wspierania Uczniów Osiągających
Wysokie Wyniki w Nauce. Celem Programu jest wspieranie i promowanie uczniów uzdolnionych,
osiągających wysokie wyniki w nauce, motywowanie uczniów do osiągania wyższych wyników
w nauce, doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, budowanie
własnej wartości i pozytywnych wzorców w społeczności szkolnej, zachęcanie uczniów do reprezentowania i tym samym promowania powiatu w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, regionalnym i ogólnopolskim, osiąganie wysokich pozycji szkół ponadpodstawowych
z terenu powiatu w rankingach wyników maturalnych/egzaminów zawodowych oraz docelowo
zaistnienie w ogólnopolskich rankingach najlepszych szkół, wsparcie szkół w budowaniu pozytywnego wizerunku i wysokiej pozycji wśród szkół tego samego typu w województwie i kraju, jak
również zachęcanie uczniów do kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu.
Program realizowany jest w formie:
1. Stypendium Starosty Powiatu Wrocławskiego za wyniki w nauce;
2. Stypendium Starosty Powiatu Wrocławskiego dla Najlepszego Ucznia Szkoły;
3. Stypendium Starosty Powiatu Wrocławskiego dla Najlepszego Ucznia Klas Pierwszych.
Podstawą dla realizacji Programu Stypendialnego jest Uchwała Nr XVI/149/13 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. Natomiast szczegółowe zasady przyznawania stypendiów
określa uchwała Nr XX/217/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie Powiatowego Programu Wspierania Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce (Dz. Urz.
Woj. Dolno. z 2021 r. poz. 2997; zm.: Dolno. z 2021 r. poz. 4477.).
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Liczba złożonych wniosków i przyznanych stypendiów
w podziale na formy Stypendium Starosty Powiatu
Wrocławskiego
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Wykres nr 102. Liczba złożonych wniosków i przyznanych stypendiów w podziale na formy Stypendium Starosty Powiatu Wrocławskiego

Liczba przyznanych stypendiów Starosty Powiatu
Wrocławskiego w podziale na szkoły
za wyniki w nauce
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Wykres nr 103. Liczba przyznanych stypendiów Starosty Powiatu Wrocławskiego w podziale na szkoły

Kierunki rozwoju w zakresie edukacji publicznej
I.

Wzmocnienie oferty edukacyjnej szkół i dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego
do potrzeb rynku pracy
1. Ukierunkowanie działań, rozszerzających wachlarz dostępnych możliwości wyboru dalszej drogi kształcenia przez absolwentów szkół podstawowych – rozpoczęcie prac nad
otworzeniem w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach Liceum Ogólnokształcącego. Prace nad uchwałą oraz aktem założycielskim, opracowanie i nadanie pierwszego
statutu nowej szkole.
2. Kontynuacja kształcenia w nowoczesnych kierunkach zawodowych, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy w systemie dualnym, we współpracy z LG Chem - realizowane od roku
szkolnego 2020/2021.
3. Kontynuacja współpracy w oparciu o funkcjonowanie w technikum w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach klasy patronackiej na kierunku zawodowym technik logistyk z Leroy Merlin.
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4. Kontynuacja działań nastawionych na pozyskiwanie środków, głównie unijnych, umożliwiających mobilność uczniów, realizację wymian międzynarodowych jako właściwy kierunek podnoszenia atrakcyjności kształcenia w szkołach powiatowych – w 2021 r. zaawansowane działania w celu zapewnienia finansowania mobilności zagranicznych na
okres 5 kolejnych lat w ramach Akredytacji Erasmus +.
5. Realizacja w 2021 r. skumulowanych 2 wyjazdów na zagraniczne praktyki przez
69 uczniów i 8 nauczycieli-opiekunów z Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.
6. Doposażanie bazy szkół i placówek w nowoczesne pomoce dydaktyczne i wyposażenie,
w tym z wykorzystaniem programów rządowych i środków unijnych, z uwzględnieniem
również potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami w zakresie pomocy umożliwiających
kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie TIK, niezbędnych do uczestnictwa
w przestrzeni społecznej (działanie w realizacji) – w 2021 r. doposażono m.in pracownie
komputerowe w laptopy i głośniki, zakupiono monitory interaktywne, narzędzia do terapii, komputery przenośne wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.
7. Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, dające możliwość poszerzenia oferty
np. w przypadku szkół specjalnych o nowe formy terapii, nowoczesne i skuteczne metody
pracy z uczniami z różnymi zaburzeniami – realizowane.
8. Proces cyfryzacji, w tym doświadczenia z przedłużającym się stanem pandemii i konieczności nauki i pracy zdalnej, wskazuje na potrzebę kontynuowania działań na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych kadry zarządzającej, nauczycieli i uczniów, a także inwestycje w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające lub ułatwiające funkcjonowanie w środowisku on-line (np. dzienniki elektroniczne, dostęp do programów komunikacji na odległość) – realizowane.
II.

Inwestycje w zasoby zwłaszcza w dalszy rozwój infrastruktury oświatowej oraz doposażanie, tym samym podnoszenie standardów jednostek oświatowych
1. Kontynuacja działań nastawionych na podnoszenie standardów usług oświatowych poprzez remonty i modernizacje istniejącej infrastruktury oraz jej rozbudowę / adaptację
dla nowego przeznaczenia w tym m.in.;
1) PZS 1 - zmiana przeznaczenia dotychczas niezagospodarowanego spichlerza – zaadoptowanie na pracownie szkolne (przepisów ruchu drogowego i gastronomiczna,
warsztat do nauki jazdy konnej i prosektorium i groomera – zrealizowano w 2021 r.),
w roku 2022 planowane jest doposażenie pracowni szkolnych w meble i urządzenia;
2) PZS 1 – modernizacja zagospodarowania terenu szkolnego i przyszkolnego – wykonana dokumentacja projektowa – planowane na kolejne lata;
3) PZS 1 – wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – zrealizowano w 2021 r.
4) PZS 1 – remont dachu na budynku Centrum Kształcenia Młodzieży – zrealizowano
w 2021 r.;
5) MOW – remont węzła sanitarnego izolatki – zrealizowano w 2021 r.;
6) MOW – remont wieżyczki budynku – zrealizowano w 2021 r;
7) MOW – modernizacja dźwigu towarowego do transportu posiłków –planowane zakończenie realizacja w I połowie 2022 r.;
8) MOW – modernizacja systemu monitoringu wizyjnego – zrealizowano w 2021 r.;
9) PZS 3 – prace remontowo malarskie wraz z wymianą oświetlenia w 10 salach lekcyjnych – zrealizowano w 2021 r;
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10) PZS 3 – wymiana podbitki, rynien rur spustowych z przodu i boku budynku szkoły –
zrealizowano w 2021 r;
2. Dostosowanie do obowiązujących standardów i wymagań, w tym sukcesywne niwelowanie barier architektonicznych w tym PZS 1 – dostosowanie 2 toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych (toaleta w budynku głównym szkoły, toaleta w CKM); dostosowanie krytej ujeżdżalni do potrzeb osób niewidomych, słabowidzących i niepełnosprawnych ruchowo (winda, oznaczenia dotykowe); wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych
przed budynkiem Centrum Kształcenia Młodzieży;
3. Doposażanie bazy szkół i placówek w nowoczesne pomoce dydaktyczne i wyposażenie,
w tym z wykorzystaniem programów rządowych i środków unijnych (wszystkie jednostki) – w stałej realizacji.
III.

Wzmocnienie potencjału kadry jednostek oświatowych
1. Inwestycja w kadry - podnoszenie kwalifikacji zawodowych zarówno w ramach środków
ustawowo zagwarantowanych na doskonalenie kadry pedagogicznej, jak i z wykorzystaniem możliwości jakie dają środki krajowe oraz unijne, w tym w obszarze mobilności kadry szkół w efekcie wzrost umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli zawodu – realizowane.
2. Doskonalenie umiejętności praktycznych i językowych nauczycieli przedmiotów zawodowych we współpracy z pracodawcami w tym w ramach środków unijnych – realizowane.
3. Rozwijanie umiejętności diagnozowania dzieci obcojęzycznych nieposługujących się językiem polskim w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych – od
2019 r. zatrudniony pedagog z biegłą znajomością języka ukraińskiego. Zauważalne rosnące potrzeby w tym obszarze, wzrost diagnozowania uczniów ukraińskojęzycznych
w latach 2019-2021 wynosi 147% (z 44 do 109).

IV.

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych oraz dostępności dla
osób niepełnosprawnych
1. Realizowane poprzez zaplanowane remonty, w tym dostosowanie 2 toalet do potrzeb
osób niepełnosprawnych (toaleta w budynku głównym szkoły, toaleta w CKM); dostosowanie krytej ujeżdżalni do potrzeb osób niewidomych, słabowidzących i niepełnosprawnych ruchowo (winda, oznaczenia dotykowe); wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem Centrum Kształcenia Młodzieży (PZS 1);
2. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego na terenie szkoły (MOW).

V.

Zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej, w tym stomatologicznej, uczniom szkół
i placówek oświatowych Powiatu Wrocławskiego – realizowane.

VI.

Kontynuacja działań mających na celu dostosowanie oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych do potrzeb rynku pracy
1. Analiza zapotrzebowania oraz zainteresowań uczniów poszczególnymi kierunkami zawodowymi doprowadziły do wprowadzenia zmian w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022 w postaci rezygnacji z naboru do klas, które w perspektywie czasu nie cieszyły
się zainteresowaniem uczniów. Zmiany dotyczyły klasy wielozawodowej w Branżowej
Szkole I Stopnia, w której zmniejszono oferowaną liczbę zawodów o 4 zawody: mechanik232 | S t r o n a
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monter maszyn i urządzeń, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator
maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, mechanik-operator pojazdów
i maszyn rolniczych z uwagi na brak zainteresowania uczniów, ale przede wszystkim problem z pozyskaniem pracodawców, uprawnionych do prowadzenia nauki w tych zawodach.
2. Stworzenie w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach alternatywy dla uczniów
preferujących naukę na kierunkach ogólnokształcących – utworzenie Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżowicach. Pierwszy nabór do szkoły planowany jest na rok szkolny
2022/2023.
VII.

Współpraca szkół z organizacjami pozarządowymi w obszarze orientacja zawodowa,
doradztwo zawodowe, praca chroniona osób z niepełnosprawnością
Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych dla wsparcia osób z niepełnosprawnością
w oparciu o szkolny system doradztwa zawodowego (ZSS, SOSW).

VIII.

Działania na rzecz poprawy wyników edukacyjnych uczniów szkół ponadpodstawowych.
1. Umożliwienie udziału w projektach podnoszących kwalifikacje i umiejętności młodzieży
oraz realizacji próbnych egzaminów - realizowane.
2. Realizacja zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego
– zrealizowano.
3. Powiatowy Program Wspierania Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce – realizowany.
4. Poprawa doposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne – realizowany.

IX.

Zapewnienie kontynuacji sprawdzonych praktyk – Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego
Doprecyzowano zasady programu do aktualnie obwiązujących przepisów, jak również do obecnej
linii orzeczniczej sądów administracyjnych oraz stanu epidemii w 2021 r. – wprowadzenie zmian
w zapisach uchwały – zrealizowane.

X.

Zwiększenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i uczniów, a także
udzielanie wsparcia nauczycielom i rodzicom jako długofalowy skutek pandemii
Powiatowe Programy Wsparcia - nowe rozwiązania systemowe: Powiatowy Program Profilaktyki
Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży i Powiatowy Program Wsparcia Wychowawczego Rodziców i Wychowawców.
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Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego
w Borzygniewie
Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie jest jednostką organizacyjną Powiatu Wrocławskiego, nadzorowaną przez Wydział Edukacji, Kultury
i Sportu.
Powstał w celu realizowania polityki Powiatu Wrocławskiego w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i sportu.
Celem działania Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie jest tworzenie warunków do popularyzacji sportów wodnych, uprawiania turystyki aktywnej, aktywnego uczestnictwa w sporcie i rekreacji oraz edukacji, ochrony przyrody w obrębie
Zalewu Mietkowskiego dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego i turystów. Ośrodek stanowi
bazę rekreacyjno-szkoleniową Powiatu Wrocławskiego.
Ośrodek objął, na mocy decyzji Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 29.04.2020 r.,
w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną, stanowiącą własność Powiatu Wrocławskiego, znajdującą się w Sobótce przy ul. Św. Jakuba 3. Na terenie nieruchomości znajduje się budynek administracyjno-biurowy, który stanowi zaplecze funkcjonowania Ośrodka. W roku 2020 wykonano
m.in. remont poddasza budynku, które może być dzięki temu wykorzystywane do prowadzenia
zajęć, warsztatów, spotkań. Obecnie prowadzone są dalsze prace modernizacyjne.
Ośrodek przeznaczony jest do realizacji statutowych działań, a w szczególności do:
 Rozwoju sportów wodnych i turystyki.
 Krzewienia zasad kultury oraz dobrej praktyki wodniackiej.
 Udostępniania obiektu do przeprowadzenia regat żeglarskich oraz wszelkich imprez
o charakterze wodniackim.
 Organizowania, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, okręgowymi i krajowymi związkami żeglarskimi i motorowodnymi, masowych imprez, propagujących
czynny wypoczynek nad wodą dla mieszkańców Dolnego Śląska i turystów.
W roku 2021 w działaniach merytorycznych przeważały czynności związane z przygotowaniem infrastruktury Ośrodka do sezonu. Główne czynności to:
Borzygniew:
•
remonty i przeglądy rekreacyjnego sprzętu pływającego (naprawa łodzi żaglowych, rowerów wodnych);
•
remont zjazdu slipu;
•
remont oświetlenia, przebudowa rozdzielni, wymiana lamp;
•
prace związane z przygotowaniem pola campingowego do sezonu;
•
prace porządkowe na terenie ośrodka i plaży;
•
naprawa pomostu pływającego;
•
uszczelnienie wodociągu studni pomiarowych i sieci kanalizacyjnej na polu
Campingowym;
•
naprawa toaletomatu.
Sobótka:
•
remont stolarki drzwiowej:
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•
•

naprawa instalacji elektrycznej;
remont korytarza i klatki schodowej;

Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie od początku swojego istnienia był przedmiotem zainteresowania nie tylko okolicznych mieszkańców,
ale także osób przyjezdnych, zarówno z terenu Powiatu Wrocławskiego, jak i z innych terenów
Polski. Wyjątkowe położenie, przyjazny klimat i odległość od aglomeracji miejskich, sprawiły, iż
ośrodek stał się atrakcyjnym miejscem na mapie Powiatu Wrocławskiego dla szerszej społeczności.
Ośrodek wykazuje szczególną staranność w tworzeniu warunków do zabezpieczenia potrzeb społeczności lokalnej i globalnej, a także wypracowaniu jak największych dochodów. Właściwe użytkowanie oraz utrzymanie Ośrodka i znajdujących się w nim urządzeń, ma ogromny
wpływ na atrakcyjność obiektu. Pomimo wypracowania mocnej pozycji na rynku turystycznym,
należy nieustannie dążyć do jej doskonalenia, a także do wzmocnienia działań marketingowych
Ośrodka. Aby osiągnąć ww. cele, Ośrodek podejmuje konkretne kroki, takie jak na przykład organizacja własnych i zleconych przez podmioty zewnętrzne imprez, festynów, pikników itd. Organizacja odbywa się w sposób profesjonalny, a klienci opuszczają obiekt w pełni usatysfakcjonowani
jego usługami.
Pomimo trudnej sytuacji, spowodowanej pandemią COVID-19, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, w roku 2021, odbyło się kilka wydarzeń oraz imprez przy udziale
Ośrodka:
• II Follow Your Dreams Triathlon Borzygniew,
 Podglądanie filmowe – kino plenerowe na plaży,
 VI Regaty o Puchar Polski Południowo-Zachodniej oraz o Puchar Starosty Powiatu Wrocławskiego,
 Przygody z kajakiem,
 Szkolenie wodne służb mundurowych,
 Koncert Mizia & Mizia Blues Band,
 Akcja sprzątania świata,
 Wizyta klauna Żaka.

Najważniejsze działania podejmowane w roku 2021 przez Ośrodek Sportów
Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego
W ramach realizacji kierunków rozwoju Ośrodka w roku 2021 zrealizowano szereg zadań
i inwestycji:
W Borzygniewie:
•
•
•
•
•
•
•

usługa remontowa stolarki drzwiowej,
naprawa instalacji elektrycznej,
serwis-naprawa kotła gazowego,
remont korytarza i klatki schodowej,
remont zjazdu slipu,
usługi elektryczne, przebudowa rozdzielni, wymiana lamp,
naprawa rowerków wodnych, łodzi żaglowych,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


remont pomostu pływającego,
uszczelnienie wodociągu studni pomiarowych i sieci kanalizacyjnej na polu campingowym,
naprawa wyłącznika prądowego,
naprawa toaletomatu,
usługi koparką – oczyszczenie, wyrównanie terenu wokół ośrodka oraz plaży,
zakup donic betonowych,
zakup bednarki odgromowej,
zakup szafy,
zakup kserokopiarki,
zakup silnika do sprzętu,
wykonanie wiaty grillowej na polu campingowym,

W Sobótce:





przebudowa istniejącego chodnika z budową parkingu przy budynku w Sobótce,
modernizacja schodów w budynku w Sobótce,
modernizacja i przebudowa ogrodzenia przy budynku w Sobótce,
montaż systemu monitoringu i domofonów w budynku w Sobótce.

Przeszłe kierunki działań Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego
Biorąc pod uwagę analizę potrzeb, w kolejnych latach planuje się m.in.:
- budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości,
- modernizację witryny OSWiRPW zabezpieczającej przed COVID-19,
- zakup 2 sztuk kontenerów sanitarnych WC dla klientów;
- zakup bramki obrotowej ułatwiającej kontrole dostępu do sanitariów na terenie OSWiRPW
w Borzygniewie.
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Rozdział 13. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, W TYM SPORT, TURYSTYKA, KULTURA I KULTURA
FIZYCZNA
Podstawy prawne współpracy
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym,
wymienione w art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Część zadań
przypisanych kompetencyjnie jako zadania powiatu, realizowanych jest we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej ustawą).
Prowadzenie przez samorząd powiatowy działalności we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ww. podmiotami jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości.
Priorytetem Powiatu Wrocławskiego jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi
i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania powiatem.
Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na rozwój powiatu i jakość życia jego
mieszkańców.

Program Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Wyrazem dążenia Powiatu Wrocławskiego do szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami są uchwalane corocznie programy współpracy. W dniu 22
września 2020 r. Rada Powiatu Wrocławskiego uchwaliła „Program Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” – zwany dalej Programem Współpracy. Dokument ten reguluje
współpracę pomiędzy Powiatem Wrocławskim i organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi
podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określając między innymi zakres
oraz formy tej współpracy.
Główne cele Programu to: rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie
partnerstwa społeczno-publicznego w powiecie, poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu, zapewnienie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców powiatu, zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych
problemów, wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu, a także promowanie
i wzmacnianie postaw obywatelskich.
Współpraca Powiatu ze stroną społeczną odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności i może przyjmować następujące formy:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie
w celu zharmonizowania tych kierunków,
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3) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach, dotyczących działalności
statutowej organizacji,
4) konsultowanie projektów aktów normatywnych, dotyczących sfery zadań publicznych,
o której mowa w art. 4 ustawy, z Radą Działalności Pożytku Publicznego, w przypadku jej
utworzenia,
5) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji i przedstawicieli Powiatu,
6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,
7) umowy partnerstwa określonej w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
8) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności
z funduszy Unii Europejskiej,
9) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,
10) obejmowanie Patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego działań, prowadzonych przez
organizacje,
11) udzielanie rekomendacji dla działań prowadzonych przez organizacje,
12) wyróżnianie/nagradzanie organizacji i/lub członków za ich szczególne osiągnięcia na
rzecz powiatu i jego mieszkańców,
13) promocja działalności organizacji w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Powiatu,
14) pomoc lub współudział w przygotowaniu spotkań, szkoleń i konferencji (np. poprzez nieodpłatne udostępnienie sal konferencyjnych, sprzętu audiowizualnego).
Zakres współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku obejmował w szczególności zagadnienia z obszaru:
1) pomocy społecznej, systemu pieczy zastępczej i wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w szczególności:
a. podejmowanie działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu,
b. tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka,
c. podnoszenie kompetencji osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej,
d. organizowanie wsparcia wolontariuszy dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych
domów dziecka,
e. wspieranie i inicjowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na
rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
f. prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej,
g. prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych;
2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa, w szczególności:
a. prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacja prawna,
b. podniesienie poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób i grup zagrożonych
wykluczeniem,
3) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
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4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
5) edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności:
a. wsparcie i organizacja wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych,
b. realizacja przedsięwzięć propagujących i kształtujących przedsiębiorczość wśród
młodzieży,
c. wsparcie rozwoju wolontariatu w szkołach na terenie powiatu,
d. działania edukacyjne o charakterze profilaktycznym i wychowawczym oraz
kształtowanie kompetencji społecznych,
e. organizacja wydarzeń mających na celu integrację młodzieży ze środowiskiem
osób z niepełnosprawnościami,
f. prowadzenie zajęć popularyzujących wiedzę, innowacyjność i osiągnięcia współczesnej nauki wśród uczniów;;
6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności:
a. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży w tym poprzez
kształtowanie umiejętności, rozwijanie talentów, tworzenie warunków do rozwoju działalności w dziedzinie kultury dla dzieci i młodzieży Powiatu poprzez
edukację plastyczną, muzyczną, ludową, literacką, teatralną lub taneczną,
b. organizacja przedsięwzięć mających na celu popularyzację i ochronę dóbr kultury
oraz tradycji regionalnych i patriotycznych, a także promujących walory Powiatu,
c. wspieranie inicjatyw twórców ludowych oraz lokalnych artystów,
d. organizacja przedsięwzięć integrujących artystów profesjonalnych i amatorów
działających na terenie Powiatu,
e. organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Powiatu w tym m.in. koncertów,
wystaw, festiwali, przeglądów, imprez plenerowych,
f. wspieranie prezentacji dorobku i upowszechniania kultury wśród osób z niepełnosprawnościami;
7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności:
a. organizacja zawodów sportowych o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych
dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych,
b. organizacja imprez rekreacyjno-sportowych promujących Powiat oraz popularyzujących zdrowy styl życia,
c. organizacja akcji promujących zdrowy i aktywny tryb życia oraz czynny wypoczynek,
d. organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach sportowych osiągających wysokie wyniki na poziomie wojewódzkim/ogólnopolskim/ międzynarodowym,
e. organizacja imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym,
f. zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami;
8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności:
a. edukacja ekologiczna,
b. propagowanie zachowań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju;
9) turystyki i krajoznawstwa;
10) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działania wspierające rozwój demokracji,
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11) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
12) upowszechnienia i ochrony praw konsumentów (wspólnie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów we Wrocławiu),
13) promocji, organizacji i wspierania wolontariatu jako pożądanej formy aktywności
mieszkańców Powiatu,
14) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust 3 Ustawy, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a Ustawy.
W roku 2021 r. Powiat Wrocławski przekazał środki finansowe na realizację Programu
Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w kwocie 1 793 042,80 zł (w tym ze środków własnych
663 429,56 zł, ze środków PFRON 891 722,24 zł, z budżetu państwa 198 0891,00 zł oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 39 000,00 zł).
Kwota ta obejmuje wydatki poniesione przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
(201 635,00 zł), Wydział Organizacyjno-Prawny (365 080,00 zł), Wydział Promocji i Wsparcia
Społecznego (30 000,00 zł), Wydział Ochrony Środowiska (10 000,00 zł), oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu (1 186 327,80 zł).
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Wykres nr 104. Środki finansowe przekazane na realizację Programu Współpracy w latach 2019-2021

Wysokość środków finansowych przekazanych przez Powiat Wrocławski w ramach realizacji Programu Współpracy w latach 2019-2021 obrazuje poniższa tabela:
2019

2020

2021

Źródło finansowania

Zadania z zakresu kultury
i sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

70 000,00

45 846,00

90 000,00

Środki własne
Powiatu

Zadania z zakresu kultury fizycznej

120 000,00

10 000,00

91 645,00

Środki własne
Powiatu

Zadania z zakresu oświaty, edukacji i wychowania

9 000,00

-

19 990,00

Środki własne
Powiatu

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej

19 900,00

10 000,00

10 000,00

Środki własne
Powiatu

Rodzaj zadania
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Zadania z zakresu podnoszenia poziomu świadomości prawnej
i obywatelskiej oraz aktywności
społecznej mieszkańców Powiatu
Wrocławskiego

99 300,00

46 690,00

175 000,00

Środki własne
Powiatu

Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej

64 020,00*

190 440,00

190 080,00

Dotacja
z budżetu państwa

Zadania z zakresu turystyki
i krajoznawstwa

35 600,00

20 000,00

30 000,00

Środki własne
Powiatu

1 074 462,56

244 591,56 - środki
własne
Powiatu
+ 829 871,00 środki
PFRON

Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Małkowicach wraz z Filią
w Dobroszowie Oleśnickim

Prowadzenie Domu Opieki
św. Józefa Caritas Archidiecezji
Wrocławskiej w Małkowicach

Dofinansowanie sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - PCPR
Razem

782 312,00

978 766,56

8 811,00 – środki z
budżetu państwa
2 203,00 – środki
własne Powiatu
36 000,00 – środki z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
23 400,24 środki
PFRON

-

132 522,50

73 414,24

34 811,00

27 780,00

38 451,00

Środki PFRON

1 242 942,49

1 462 045,06

1 793 042,80

-

Tabela nr 98. Środki przekazane przez Powiat Wrocławski na realizację Programu Współpracy w latach 2019-2021 r.
*Kwota dotacji rządowej zaplanowana na realizację w 2019 roku zadań z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego, wynosiła 192 060 zł. W wyniku otwartego konkursu ofert wybrano organizację, z którą podpisano 3 umowy, jednakże organizacja ta, przed przekazaniem jej kwoty dotacji, rozwiązała dwie z trzech podpisanych z Powiatem umów – w wyniku czego z zaplanowanej kwoty 192 060 zł
przekazano w roku 2019 kwotę 64 020,00 zł.

Zlecanie przez Powiat realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym
Duża część środków finansowych przekazywana jest przez Powiat Wrocławski organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert,
a także w trybie pozakonkursowym, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
W roku 2021 łącznie wpłynęło do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu 86 ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych, 73 oferty w otwartych konkursach
ofert oraz 13 ofert w trybie pozakonkursowym.
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Wykres nr 105. Liczba ofert ogółem w latach 2019-2021

W roku 2021 Powiat Wrocławskich zlecił – w ramach konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym – organizacjom pozarządowym realizację 46 zadań publicznych z zakresu: kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz edukacji,
oświaty i wychowania, edukacji ekologicznej, podnoszenia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców, turystyki i krajoznawstwa, promocji wolontariatu, a także nieodpłatnej pomocy prawnej na łączną kwotę 588 715 zł.
W roku 2021 zaobserwowano niewielki spadek liczby zlecanych zadań w stosunku do
roku 2019 przy jednoczesnym wzroście liczby w stosunku do roku 2020. Przyczyną takiego stanu
rzeczy niewątpliwie była wciąż panująca pandemia wirusa SARS-COV-2. Szereg zadań, mimo starań zarówno po stronie Zarządu Powiatu, jak i organizacji pozarządowych, nie mogło zostać zrealizowanych z powodu wprowadzenia obostrzeń sanitarnych, które ograniczały w sposób znaczący możliwości działania.

51

46

60
50
40

17
30
20
10
0
2019

2020

2021

Wykres nr 106. Liczba zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w latach 2019-2021

Na podstawie przepisów: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.), ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
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(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, Starosta
Powiatu Wrocławskiego:
1) prowadzi ewidencje: uczniowskich klubów sportowych, innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz stowarzyszeń zwykłych,
2) sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych oraz fundacji,
mających swoje siedziby na terenie powiatu wrocławskiego.

Ewidencja organizacji pozarządowych
LICZBA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NADZOROWANYCH PRZEZ STAROSTĘ
POWIATU WROCŁCŁAWKSIEGO - STAN NA DZIEN 31.12.2021 R.
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Wykres nr 107. Liczba organizacji pozarządowych, nadzorowanych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego w latach 2019-2021
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Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r. – suma: 69 uczniowskich klubów sportowych

Mietków

Siechnice

Kobierzyce

Czernica
6

Czernica

Kąty Wrocławskie

Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty
nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r. – suma: 97 klubów sportowych
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Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r. – suma: 52 stowarzyszeń
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Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r. – suma: 310 stowarzyszeń
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Fundacje
STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r. – suma: 147 fundacji
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Tabela nr 99. Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych w poszczególnych gminach z podziałem na rodzaje organizacji

Podsumowanie
Współpraca Powiatu ze środowiskiem organizacji społecznych odbywa się w wielu obszarach, do których należą m.in.:
 projekty zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe,
 prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie 6 gmin powiatu wrocławskiego,
 organizacja imprez i wydarzeń,
 współpraca w zakresie pieczy zastępczej,
 współpraca w zakresie wspierania osób doświadczonych przemocą w rodzinie,
 współpraca na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych,
 udzielanie honorowych patronatów Starosty Powiatu Wrocławskiego nad wydarzeniami,
realizowanymi przez organizacje pozarządowe.
Na podstawie zarządzenia nr 4/2021 Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 12
stycznia 2021 r., w Starostwie Powiatowym został wprowadzony elektroniczny system obsługi udzielania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych – WITKAC.
Jest to innowacyjne narzędzie, którego celem jest znaczące ułatwienie organizacjom pozarządowym składania wniosków w ramach realizacji zadań publicznych, zarówno w trybie otwartych konkursów ofert, jak i w trybie pozakonkursowym (tzw. małe granty - art. 19a), na podstawie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Największymi zaletami systemu Witkac są intuicyjna obsługa systemu i automatyczna eliminacja błędów. System obsługuje elektronicznie całą procedurę konkursową – od jej ogłoszenia,
poprzez ocenę złożonych ofert, na weryfikacji sprawozdań kończąc. Szeroki zasięg platformy
umożliwia przekazanie informacji o nowym konkursie natychmiastowo wszystkim użytkownikom systemu.
Możliwości systemu pozwalają zaoszczędzić czas pracy oferenta na każdym etapie konkursu. Umożliwiają bowiem użytkownikom na skoncentrowanie się na merytorycznym wypełnieniu wniosku, automatycznie przeliczając kwoty i wypełniając raz zapisane dane. System ponadto generuje umowy w sposób seryjny, ułatwiając tym samym obopólną współpracę.
Moduł komunikacyjny umożliwia wysyłkę korespondencji między urzędem a oferentem
w sposób elektroniczny, co w dużej mierze oszczędza czas i ułatwia komunikację.
Warto również zwrócić uwagę, że Powiat Wrocławski corocznie zwiększa pulę środków
finansowych przeznaczonych na realizację Programu Współpracy. W roku 2021 zanotowano
wzrost środków o ponad 329 000 zł, w porównaniu do roku 2020.
Wsród celów, jakie stawia przed sobą Powiat na najbliższe lata, jest między innymi
pogłębienie współpracy z organizacjami pozarządowymi, włączenie czynnika społecznego
w proces zarządzania Powiatem poprzez konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa
miejscowego, tworzenie różnych – bardziej i mniej formalnych – płaszczyzn wymiany myśli,
doświadczeń, aktywizacja społeczności lokalnej – przy ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami,
działającymi na terenie powiatu wrocławskiego.
Powiat będzie dążył do zwiększenia zaangażowania trzeciego sektora w realizację zadań
publicznych, między innymi poprzez tworzenie warunków do realizowania oddolnych inicjatyw
lokalnych, skierowanych do mieszkańców wszystkich dziewięciu gmin, znajdujących się na
terenie powiatu.
Szczegółowy opis ww. zadań znaleźć można w Sprawozdaniu z realizacji Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, które znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrocławskiego w zakładce Organizacje pozarządowe  Program Współpracy.

Kierunki rozwoju w obszarze współpracy Powiatu Wrocławskiego
z organizacjami pozarządowymi
Z myślą o wzmocnieniu roli organizacji pozarządowych w życiu publicznym, Powiat Wrocławski sukcesywnie rozszerza ofertę współpracy dla trzeciego sektora, w zakresie różnych form
i narzędzi wsparcia. Na podstawie analizy dotychczasowych trendów i potrzeb organizacji pozarządowych, w ramach zwiększenia efektywności wspólnych inicjatyw, proponuje się przyjąć następujące kierunki działań w tym obszarze:
 Dalsze zwiększanie środków finansowych na współpracę – działanie podyktowane utrzymującym się wzrostem liczby zadań, zrealizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, świadczącym o wysokim zainteresowaniu trzeciego sektora tą formą
współpracy;
 Wspieranie działań integrujących organizacje pozarządowe z terenu powiatu wrocławskiego. Zainicjowane w 2019 r. spotkania konsultacyjno-doradcze z organizacjami pozarządowymi dały efekt w postaci realizacji projektów innowacyjnych, dostosowanych do
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potrzeb lokalnej społeczności. Planowana jest dalsza organizacja cyklicznych spotkań
z trzecim sektorem, które pozwolą ugruntować partnerski charakter relacji publicznospołecznych.
 Profesjonalna komunikacja z trzecim sektorem – w celu prawidłowego zdiagnozowania
potrzeb w zakresie współpracy pomiędzy Powiatem i organizacjami pozarządowymi,
za celowe należy uznać cykliczne przeprowadzanie badania potrzeb trzeciego sektora,
przy wykorzystaniu wszelkich możliwych kanałów komunikacji, z naciskiem na nowoczesne narzędzia informacyjne i bezpośredni kontakt z organizacjami pozarządowymi (spotkania w ramach forum organizacji pozarządowych),
 Poszerzanie form partycypacji społecznej różnych grup mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych m.in. poprzez powołanie Rady Młodzieży Powiatu Wrocławskiego oraz Rady Seniorów Powiatu Wrocławskiego.
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Rozdział 14. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
W trosce o zdrowie swoich mieszkańców, Powiat Wrocławski w 2021 r. aktywnie angażował się w działania ukierunkowane na poprawę kondycji zdrowotnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia wśród społeczeństwa.
W roku 2021 został opracowany ważny dokument programowy w tym obszarze pn. „Program Działań Powiatu Wrocławskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2021
– 2025”, przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego w dniu 20 grudnia 2021 r. Opracowanie
Programu poprzedzone zostało szczegółową analizą aktualnej sytuacji epidemiologicznej i demograficznej, a także określeniem lokalnych zasobów w zakresie ochrony zdrowia. Głównym celem
działania samorządu w tym obszarze, określonym w ww. dokumencie, jest poprawa zdrowia
i związanej z nim jakości życia oraz zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych
mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. Jego realizacji służyć mają cele operacyjne oraz zadania
określone w dokumencie. Program wyznacza administracji powiatu kierunki postępowania, które
należy uznać za priorytetowe w realizacji lokalnej polityki zdrowotnej.
Pomimo trwającej w 2021 r. pandemii COVID-19, udało się przygotować i przeprowadzić
kolejne 3 akcje medyczne pn. „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim” (w 3 gminach:
Sobótce, Mietkowie i Żórawinie), podczas których można było skorzystać z bezpłatnych badań
oraz porad w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia. Przeprowadzony cykl został ponownie poświęcony konsultacjom z zakresu chorób serca i nadciśnienia tętniczego oraz wstępnej diagnostyce chorób nowotworowych skóry. W tym roku udało się poszerzyć katalog badań, oprócz densytometrii, czyli badania gęstości kości, rozwinięto zakres oferowanych badań o spirometrię, jako
wczesną diagnostykę chorób płuc. Pod kątem chorób niedokrwiennych serca udało się przebadać
343 osoby, 98 mieszkańców skorzystało z badań w kierunku osteoporozy, a 146 skorzystało
z diagnostyki pod kątem zmian skórnych, natomiast 144 mieszkańców miało wykonane badanie
spirometryczne. Wiele osób mogło również skorzystać z bogatej oferty partnerów akcji – porad
Rzecznika Konsumenta, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, porad prawników z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej czy porad oferowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz
Stację Sanitarno – Epidemiologiczną we Wrocławiu. Do akcji przyłączyło się również Pogotowie
Ratunkowe z mobilnym punktem szczepień – szczepienia przeciw COVID – 19 oraz zakład optometryczny, w którym można było zbadać wzrok i dobrać szkła korekcyjne. W ramach współpracy
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na akcję „Biała Niedziela w Powiecie
Wrocławskim” w Sobótce, udało się pozyskać mobilny punkt poboru krwi – Krwiobus. Krew oddały 22 osoby. Na stoisku stałego partnera akcji - Narodowego Funduszu Zdrowia można było
wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ oraz założyć IKP. Dodatkowo, rowerzyści mogli skorzystać z możliwości oznakowania roweru przez policjantów z Komendy Miejskiej
Policji we Wrocławiu. Z dużym zaangażowaniem w organizację Białych Niedziel, obok pracowników Starostwa, włączyli się także pracownicy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich oraz Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich.
W roku 2021 kontynuowano ponadto współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia
w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Na terenie powiatu mobilna pracownia mammograficzna wykonywała bezpłatne badania piersi.
Po raz kolejny także Starostwo Powiatowe we Wrocławiu brało udział w akcji zbierania
nakrętek dla fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, które otacza opieką nieuleczalnie
chore dzieci i ich rodziców, opiekunów z Dolnego Śląska. Decyzja o uczestnictwie jest nie tylko
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chęcią pomocy w leczeniu i rehabilitacji młodych pacjentów Fundacji, ale także zamiarem propagowania tak ważnej dla wszystkich w dzisiejszych czasach, idei dbania o środowisko naturalne.
W ramach rozszerzenia działań, w 2021 r. kontynuowany był także trend dotyczący poszerzania współpracy w zakresie promocji zdrowia z organizacjami pozarządowymi, m.in. poprzez wspólne organizowanie różnych akcji oraz wspieranie finansowe działań w konkretnych
sferach mieszkańców powiatu.
Poniższa tabela prezentuje najważniejsze działania Powiatu Wrocławskiego w 2021 r.
w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia w 2021 roku

Profilaktyka raka
piersi

Mammobusy – współpraca z NFZ w zakresie profilaktyki raka piersi

W ramach akcji mieszkańcy mogli skorzystać z :
 badania poziomu cukru i cholesterolu
 badania EKG z pomiarem ciśnienia tętniczego krwi
 pomiaru wagi i tkanki tłuszczowej
 badania kostka – ramię, badające ukrwienie kończyn dolnych
 konsultacji lekarskich dotyczących ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych
 konsultacji na temat profilaktyki wirusa HPV
 konsultacji dietetyka dotyczących problemów z nadwagą lub zaburzeniami odżywiania
 zajęć edukacyjnych z zakresu samobadania piersi i jąder
 badania znamion pod kątem chorób nowotworowych skóry wykonywany dermatoskopem
 badania gęstości kości – densytometria
 badania pod kątem schorzeń układu oddechowego – spirometria
 badania wzroku.
Biała Niedziela
w Powiecie Wrocławskim

Ponadto mieszkańcy mogli skorzystać z porad i programów, które przygotowali
Partnerzy akcji:
 rejestracja i oddanie krwi w mobilnym punkcie poboru krwi RCKiK
 poradnictwo Powiatowego Rzecznika Konsumenta
 stoisko nieodpłatnej pomocy prawnej
 punkt konsultacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
 stoisko konsultacyjne Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, Oddział Dolnośląski „Jak nie MY, to kto?”
 stoisko przygotowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kątach Wrocławskich oraz Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich
 znakowanie rowerów przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu
 pokazy i stanowiska przygotowane przez miejscowe jednostki OSP
 punkt konsultacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrocławiu
 stoisko Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wsparcie wydarzeń w
ramach Honorowego
Patronatu Starosty
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Współorganizacja spotkań, konferencji, akcji

Uczestnictwo w 12.
edycji akcji „Nakrętki
dla Hospicjum
2021/2022”



Cykl działań realizowanych przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia
Rozsianego Oddział Dolnośląski, będący elementem zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami oraz ich integracji w ramach
społeczności lokalnych.



„Złota Wstążka. Sprawmy, aby dzieci wygrywały z białaczką” – kampania
edukacyjna organizowana przez fundację Na Ratunek Dzieciom z Chorobą
Nowotworową, dotycząca podwyższenia świadomości społeczeństwa w zakresie prewencji, wykrywania oraz zwalczania białaczki u dzieci.



II Follow your dreams. Triathlon Borzygniew – impreza sportowa, której celem jest wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz zachęcenie do aktywności rodzin dzieci z niepełnosprawnościami do uprawiania sportów.



XXX - lecie Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego
Krzyża
im. T. Marciniaka Czernica – Wrocław - promocja krwiodawstwa i krwiolecznictwa .



organizacja spotkań dolnośląskich starostów z władzami województwa
w ramach Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, dotyczących sytuacji epidemicznej w regionie oraz bieżących spraw z zakresu ochrony zdrowia
- ustalających wspólną strategię działań zaradczych.
koordynacja i opracowanie zbiorczych danych z zajęć, przeprowadzonych przez
szkoły, prowadzone przez Powiat Wrocławski, w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka, realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe
Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie.





akcja zbierania nakrętek realizowana na rzecz podopiecznych fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

Tabela nr 100. Działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia w roku 2021

Kierunki rozwoju w obszarze promocja i ochrona zdrowia
W odpowiedzi na oczekiwania społeczne z zakresu promocji i ochrony zdrowia, w kolejnych latach zaplanowano realizację szczegółowych celów i działań, przewidzianych w Programie
działań Powiatu Wrocławskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2021-2025.
Zadanie to w przedmiotowym zakresie wynika z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, w której wskazuje się na zadania powiatu w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, m.in. poprzez opracowanie i realizację oraz ocenę efektów programów polityki zdrowotnej, wynikających z rozpoznanych potrzeb
i stanu zdrowia mieszkańców powiatu, inicjowanie i wspomaganie działań w zakresie promocji
zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia. Oczekuje się, iż wynikiem realizacji tych
działań będą w przyszłości korzystne zmiany w stanie zdrowia ludności Powiatu Wrocławskiego.
Kontynuowana będzie także współpraca (kolejny rok) w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka, realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy
Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej
– Curie, dotycząca przeprowadzenia akcji informacyjno – profilaktycznej oraz opracowania zbiorczych danych ze zrealizowanych przez szkoły powiatowe cykli zajęć.
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W ramach profilaktyki zdrowia planuje się przeprowadzenie kolejnych akcji prozdrowotnych, które wpisują się w ogólnopolski, bardzo popularny obecnie trend promocji zdrowego stylu
życia wśród mieszkańców, poprzez kontynuację cyklu akcji, realizowanych od kilku lat pn. „Białe
niedziele w Powiecie Wrocławskim”. Akcje przeprowadzane będą we współpracy z partnerami
z zakresu służby zdrowia, służbami mundurowymi oraz władzami gmin i podległych im jednostek
organizacyjnych. Poszerzany będzie ich zakres przedmiotowy o kolejne instytucje i firmy, co zapewni szersze spektrum możliwości wykonywania badań i udzielania porad.
W przypadku ponownego wystąpienia stanu pandemii COVID-19 i wprowadzenia obostrzeń sanitarnych, ważnym zadaniem będzie ponadto realizacja działań w obszarze bezpieczeństwa informacyjnego, tj. prowadzenie kampanii internetowej, związanej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w pandemii COVID-19, informowanie o statystykach zarażeń, nagłaśnianie działań, związanych z promocją i profilaktyką zdrowia w mediach.
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Rozdział 15. PROMOCJA POWIATU I WSPÓŁPRACA
ZAGRANICZNA
Promocja powiatu wrocławskiego
Wraz ze wzrostem liczby ludności w powiecie wrocławskim zwiększa się zapotrzebowanie na projekty integrujące mieszkańców i wzmacniające tożsamość lokalną. Obostrzenia związane z pandemią nie pozwalały na organizację wielu zaplanowanych w 2021 r. imprez integracyjnych - zarówno przedsięwzięć finansowanych z budżetu Powiatu, jak i z inicjatywy organizacji
pozarządowych.
Pandemia nie stanęła jednak na przeszkodzie organizacji projektów edukacyjnych oraz
konkursów, adresowanych do mieszkańców powiatu (w tym sztandarowych projektów Powiatu,
tj.: konkurs przyrodniczy i warsztaty ekologiczne). Swoją kolejną odsłonę w 2021 r. miał także
Konkurs na najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową. Przedsięwzięcia te, pomimo pandemii,
cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu.
Warte podkreślenia jest także ustanowienie po raz pierwszy w 2021 r. tzw. Nagrody
Sportowej Zarządu Powiatu Wrocławskiego dla sportowców, trenerów i przedstawicieli środowisk sportowych, wyróżniających się w działalności sportowej na terenie powiatu wrocławskiego.

Projekty integrujące mieszkańców oraz projekty edukacyjne
l.p.

Nazwa imprezy/ miejsce

1.

„Konkurs z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja”

2.

„Bezpieczne wakacje
nad wodą”
Gmina Siechnice
(lipiec)

3.

Konkurs „Poznaj tajemnice Powiatu Wrocławskiego” (październik)

4.

„Konkurs na najpiękniejszą ozdobę Bożonarodzeniową” (grudzień)

Adresaci

Cel

dzieci, młodzież, osoby
dorosłe zamieszkałe na terenie Powiatu Wrocławskiego

promowanie wartości
patriotycznych, rozwijanie zainteresowań tematyką historyczną, upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

dzieci, młodzież, osoby
dorosłe zamieszkałe na terenie Powiatu Wrocławskiego

propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, zapoznanie ze
specyfiką działań ratowniczych z użyciem sprzętu motorowodnego oraz
psów ratowniczych, możliwość oznakowania roweru, promocja służb ratowniczych

10

dzieci, młodzież, osoby
dorosłe zamieszkałe na terenie Powiatu Wrocławskiego

popularyzacja
i upowszechnianie wiedzy
o zabytkach powiatu, propagowanie interesujących miejsc historycznych, oryginalnych i pięknych obiektów zabytkowych

13

Koła Gospodyń Wiejskich,
Rady Sołeckie, Rady i Zarządy Osiedli, stowarzyszenia i inne grupy działające na rzecz obszarów

upowszechnianie
i kultywowanie tradycji, związanych
z obrzędami Świąt Bożego Narodzenia,
promocja twórczości artystycznej

Ilość uczestników 2021

9

Kilkaset osób
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wiejskich, zarejestrowana
lub działające na terenie
Powiatu Wrocławskiego,
pełnoletnie osoby indywidualne zamieszkałe na terenie Powiatu Wrocławskiego

5.

Nagroda Sportowa Zarządu Powiatu Wrocławskiego

107

1. Osoba fizyczna, zwana
dalej „zawodnikiem”,
który osiągnął wysokie
wyniki sportowe
w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie, w dyscyplinach
i konkurencjach sportowych indywidualnych lub
zespołowych zamieszkałym na terenie Powiatu
Wrocławskiego lub reprezentującym barwy klubów
sportowych lub stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Wrocławskiego,
2. Trener prowadzący zawodników lub kluby sportowe bądź stowarzyszenia
z terenu Powiatu Wrocławskiego, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym,

mieszkańców, promocja społecznej aktywności mieszkańców Powiatu Wrocławskiego

element pomocy finansowej dla sportowców oraz forma uznania dla środowisk sportowych, które stanowią uzupełnienie istniejących form wsparcia,
bez ograniczenia wiekowego; uhonorowanie osób, które swą pracą i aktywnością w działalności sportowej wpływają
na pozytywny wizerunek powiatu oraz
promocję sportu wśród dzieci i młodzieży

3. Inne osoby fizyczne i
trenerzy wyróżniający się
w działalności sportowej
na terenie Powiatu Wrocławskiego
Tabela nr 101. Wykaz projektów integrujących mieszkańców oraz projektów edukacyjnych w 2021 r.

Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży (edukacja ekologiczna, promocja walorów przyrodniczych)
l.p.

1.

Nazwa imprezy/ data/
miejsce

Konkurs „Przyroda wokół nas”
finał konkursu

Ilość uczestników 2021

40

Adresaci

adresowany do uczniów V
klas szkół podstawowych z terenu Powiatu Wrocławskiego,
realizowany we współpracy z
Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych

Cel
zdobywanie i pogłębianie wiedzy o
procesach zachodzących w przyrodzie, poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii
i ochrony środowiska, rozbudzanie i
pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody
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2.

Cykl warsztatów ekologicznych
organizowanych na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego

3.

Cykl warsztatów ekologicznych
w Centrum Edukacji Ekologicznej
i Krajoznawstwa „Salamandra”

4.

Wsparcie organizacji cyklu plenerowych spotkań
w Ślężańskim Parku Krajobrazowym pn. „Wędrownik po powiecie wrocławskim – warsztaty edukacyjne”
Konkurs „Przygarnij zapylacza”

5.

506

wydarzenie cykliczne, adresowane do uczniów szkół podstawowych
z terenu Powiatu Wrocławskiego, realizowane we
współpracy
z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych

69

uczestnikami warsztatów są
finaliści konkursu „Przyroda
wokół nas”

160

młodzi mieszkańcy
z terenu Powiatu Wrocławskiego i regionu

zdobywanie i pogłębianie wiedzy
o procesach zachodzących
w przyrodzie, o kulturze
i walorach przyrodniczych powiatu

67

dzieci i młodzież do 15
roku życia zamieszkałe na
terenie Powiatu Wrocławskiego

poszerzanie wiedzy na temat
owadów zapylających wśród
mieszkańców, promocja społecznej aktywności mieszkańców Powiatu Wrocławskiego

(kwiecień)

zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodych mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, krzewienie
wiedzy o walorach przyrodniczych
obszaru powiatu oraz potrzebę
ochrony przyrody
wspomaganie procesu dydaktycznego
w zakresie zdobywania wiedzy oraz
kształtowania postaw proekologicznych, realizowanych w oparciu o bezpośrednie badanie środowiska przyrodniczego

Tabela nr 102. Wykaz projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (edukacja ekologiczna, promocja walorów przyrodniczych) w 2021 r.

Projekty i działania na rzecz wielosektorowego partnerstwa
W roku 2021 odbyło się kilka spotkań (również on-line), organizowanych w ramach budowania wielosektorowego partnerstwa Powiatu Wrocławskiego. Spotkania stworzyły platformę do dyskusji na kluczowe tematy, związane z rozwojem powiatu, a także bezpieczeństwem
jego mieszkańców (tematy spotkań: m.in. infrastruktura drogowa, rolnictwo, turystyka, służba
zdrowia, gospodarka).

l.p.

1.

2.

Nazwa imprezy/ data/ miejsce

Spotkania dotyczące pandemii
koronawirusa

„Konferencja naukowa pn.
„Zboże – historia
i teraźniejszość. Potencjał naukowych badań trans/interdyscyplinarnych nad problematyką wsi polskiej” (online)

Ilość uczestników 2021

Adresaci

Cel

-

przedstawiciele władz regionu
i władz Powiatu Wrocławskiego,
przedstawiciele służb mundurowych w formie zdalnej (wideokonferencje)

omawianie bieżących problemów
Powiatu Wrocławskiego związanych z wybuchem pandemii, kwestie wsparcia dla przedsiębiorców
i służby zdrowia, omówienie stanu
finansów samorządowych

40

przedstawiciele władz powiatu,
przedstawiciele środowisk naukowych oraz osoby związane z
zagadnieniami rozwoju wsi i terenów wiejskich, w tym gmin powiatu

przedstawienie sytuacji na terenie
obszarów wiejskich,
w szczególności w regionie - w kontekście historycznym i teraźniejszym oraz znaczenia badań nad
wsią
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3.

Współudział w organizacji
szkolenia „Borzygniew 21” na
terenie OSWiR PW
w Borzygniewie

4.

Udział i patronowanie Międzynarodowej Konferencji „Best
Practice in Accessible Tourism.
Case Study of V4 Countries.”
Wrocław 2021 (online)

5.

VI Konferencja Naukowo – Turystyczna pn. „Czynniki determinujące jakość pracy przewodnickiej”, UE Wrocław 2021 (listopad)

6.

Współorganizacja konferencji
pn. „Mediacja – potrzeba w systemie prawnym czy narzucony
trend”

200

żołnierze WOT i służb – Komendy
Wojewódzkiej
i Miejskiej Policji, Państwowej
Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
Pogotowia Ratunkowego, mieszkańcy powiatu

przeprowadzenie działań mających
na celu współpracę służb zapewniających bezpieczeństwo oraz zapoznanie mieszkańców powiatu i regionu z działaniem tych służb

60

przedstawiciele władz Powiatu
Wrocławskiego oraz przedstawiciele środowisk naukowych oraz
osób związanych ze sferą turystyki

przedstawienie sytuacji
w branży w kontekście wybuchu
pandemii, omówienie słabych, mocnych stron dostępu do usług oraz
zakresu potrzebnych inwestycji
w potencjał turystyczny

przedstawiciele środowisk naukowych z Polski, przedstawiciele
grupy zawodowej przewodników,
przedstawiciele władz Powiatu
Wrocławskiego (forma zdalna)

ustalenia na temat podnoszenia jakości usług turystycznych, wymiana
doświadczeń w sektorze, wsparcie
merytoryczne z zakresu promocji
krajoznawczo – turystycznej realizowanej w Powiecie Wrocławskim

przedstawiciele środowisk prawniczych: mediatorów, prawników, sędziów oraz mieszkańców
Powiatu Wrocławskiego

przedstawienie sytuacji
w Polsce w zakresie rozwiązywania
konfliktów i sporów za pomocą mediacji, tematy m.in. kredytów frankowych, zmian zachodzących w postępowaniu cywilnym oraz mediacjach w postępowaniu rodzinnym.

60

120

Tabela nr 103. Wykaz projektów i działań Powiatu na rzecz wielosektorowego partnerstwa w 2021 r.

Honorowy patronat Starosty Powiatu Wrocławskiego
W 2021 r. przyznano patronat na 24 wydarzenia, realizowane przez organizacje pozarządowe oraz instytucje, przy czym na niektóre przedsięwzięcia udzielono ponadto wsparcia finansowego. Wśród najważniejszych wymienić można: Wyścig kolarski w Sobótce, w ramach cyklu
VIA Dolny Śląsk „Ślężański Mnich”, „Piknik Słowiański”, Powiatowy Konkurs Poetycki „Dreptaki
2021” – organizowany dla młodych mieszkańców powiatu, II Follow Your Dreams – bieg dla osób
z niepełnosprawnościami organizowany w OSWiRPW w Borzygniewie, Konferencję Mediacyjną,
TMTtriathlon Maniów Mały 2021, Klub Sportowy TMTeam, czy wsparcie działań Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego „ Ja nie my to kto”.

Pozostałe działania promocyjne
Wśród pozostałych działań promocyjnych zrealizowanych przez Powiat w 2021 r., należy wymienić także:
 opracowanie lub udział w opracowaniu oraz dystrybucja 3 projektów wydawniczych,
promujących Powiat Wrocławski (publikacja „Podróż do przeszłości - Powiat Wrocławski
na dawnych pocztówkach” - promująca historię powiatu oraz jego walory turystyczne, folder promujący działalność Powiatu Wrocławskiego w latach 2018 -2021, Kalendarz Powiatu Wrocławskiego na 2022 r., we współpracy z gazetą Express Wrocławski),
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ukazanie się cyklu „Wędrownik po powiecie wrocławskim – fakty, mity, osobliwości,
tajemnice” na stronie internetowej powiatu oraz na FB - materiał promujący walory powiatu, zawierający współczesne zdjęcia, przedwojenne pocztówki pochodzące
z prywatnych zbiorów oraz teksty odsłaniające nieznane fakty, tajemnice, nietuzinkowe
postacie.
zamówienie i dystrybucja ok. 30 różnych form materiałów/ gadżetów promocyjnych,
stała aktualizacja strony internetowej Powiatu Wrocławskiego, do wymogów WCAG
2.1
promocja Powiatu Wrocławskiego w mediach (prasa, radio, telewizja, Internet, Facebook).

Współpraca z Radą Biznesu Powiatu Wrocławskiego (RBPW)
W 2021 r. usankcjonowano w sposób formalny funkcjonowanie Rady Biznesu Powiatu
Wrocławskiego. W tym celu przygotowano projekt Porozumienia pomiędzy Powiatem Wrocławskim i Członkami Założycielami RBPW w sprawie współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego
i wspierania przedsiębiorczości w powiecie wrocławskim. Opracowano także Regulamin funkcjonowania RBPW, stanowiący załącznik do ww. Porozumienia. Porozumienie wraz z Regulaminem
zostało podpisane w dniu 23 czerwca 2021r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
W dniu 23 czerwca 2021 r., podczas posiedzenia RBPW w Starostwie, odbyły się wybory
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Biznesu Powiatu Wrocławskiego. Na stanowisko przewodniczącego RBPW wybrano Sławomira Hryniewicza. Wiceprzewodniczącym RBPW
został natomiast Wiesław Gaczyński.

Spotkania RBPW
W 2021 r. roku odbyły się 2 spotkania RBPW:
1.

Spotkanie RBPW w dniu 23.06.2021 r. – Starostwo; zakres poruszanych spraw (m.in.):
 Podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Wrocławskim i Członkami Założycielami
RBPW w sprawie współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego i wspierania przedsiębiorczości w powiecie wrocławskim – przyjęcie regulaminu funkcjonowania RBPW;
 Dyskusja nad koncepcją przyszłej działalności RBPW; w tym przyjęcie logo promocyjnego jako elementu identyfikacji wizualnej RBPW
 Prekonsultacje Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030.

2.
Spotkanie RBPW w dniu 01.10.2021 r. – Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu
Wrocławskiego w Borzygniewie; zakres poruszanych spraw (m.in.):
 Prezentacja Agnieszki Wróbel, Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nt. oferty
PUP dla przedsiębiorców;
 Prezentacja Dyrektora instytutu Rozwoju Terytorialnego dr Macieja Zatheya nt. Analizy
gospodarczej Dolnego Śląska.
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Projekt pn. Klub Młodego Przedsiębiorcy
Z dniem 3 grudnia 2021 r. ruszyła realizacja projektu pn. Klub Młodego Przedsiębiorcy,
prowadzonego pod egidą RBPW i Powiatu Wrocławskiego. Projekt będzie realizowany w szkołach
ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat. Na początek zaplanowano pilotaż projektu
w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. Podczas kilku spotkań/paneli tematycznych
wybrani przedstawiciele RBPW będą spotykać się z młodzieżą w szkole i rozmawiać wspólnie na
tematy związane m.in. z prowadzeniem działalności gospodarczej, autoprezentacją podczas rekrutacji, rynkiem pracy i społeczną odpowiedzialnością biznesu. Zajęcia prowadzone będą w ramach lekcji przedsiębiorczości.
W dniu 3 grudnia 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli RBPW (S.Hryniewicz, T.Kołacz) i władz Powiatu (starosta R.Potocki) z młodzieżą z PZS Nr 1 w Krzyżowicach. Uczniowie w ramach spotkania zapoznali się z różnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej, które w obrazowy sposób, na przykładzie własnych doświadczeń, przedstawili im obecni
na spotkaniu przedsiębiorcy. Projekt jest kontynuowany w 2022 r.

Działania informacyjne dla przedsiębiorców
1.

Opracowanie i wysyłka newsletterów do przedsiębiorców

W roku 2021 kontynuowana była wysyłka newsletterów do przedsiębiorców. Pracownicy
Wydziału Organizacyjno-Prawnego starostwa, na podstawie cotygodniowego przeglądu mediów
o tematyce gospodarczej, opracowywali i przesyłali wybrane informacje do przedsiębiorców
w formie newsletterów (m.in. zmiany prawne, webinaria, informacje o konkursach, dotacjach,
itp.)
Liczba przesłanych newsletterów do przedsiębiorców w 2021 r.– ok. 40.
2.

Opracowanie i publikacja artykułów dla przedsiębiorców

W 2021 r. kontynuowano także akcję informacyjną „Powiat Wrocławski dla Biznesu”.
W ramach akcji opracowywane były artykuły o tematyce gospodarczej (m.in. zmiany prawne, webinaria, informacje o konkursach, dotacjach, itp.) . Artykuły publikowano na stronie internetowej
i portalu FB Powiatu Wrocławskiego, a także przekazywano członkom RBPW
Liczba opracowanych i opublikowanych artykułów na www i FB powiatu w 2021 r. – ok. 35.
3.

Kontynuacja współpracy z OIRP w ramach Poradnika prawnego dla przedsiębiorców

W 2021 kontynuowany był także cykl artykułów, w ramach tzw. Poradnika prawnego dla
przedsiębiorców, opracowywanego we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu. Artykuły ukazywały się na stronie internetowej i profilu FB Powiatu Wrocławskiego i były
przekazywane do członków RBPW.
Liczba opracowanych i opublikowanych artykułów na www i FB powiatu w ramach Poradnika
prawnego dla przedsiębiorców w 2021 r. – 2 artykuły.

256 | S t r o n a

RAPORT O STANIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA ROK 2021

Współpraca zagraniczna Powiatu Wrocławskiego
Współpraca zagraniczna jest ważnym elementem rozwoju każdej jednostki samorządowej. Z jednej strony otwiera ona możliwości do wymiany dobrych praktyk, zdobywania nowych
doświadczeń, z drugiej strony - uczy tolerancji i przełamywania stereotypów wobec innej narodowości i kultury. Optymalne efekty w tym obszarze osiąga się poprzez angażowanie do współpracy możliwie szerokiego grona jej uczestników. Z takiego założenia wychodzą władze Powiatu
Wrocławskiego, czego dowodem jest dotychczasowy dorobek ponad 20-letniej współpracy zagranicznej z Departamentem Górnego Renu z Francji oraz Powiatem Borken w Niemczech, na której
skorzystało ok. 2 tys. beneficjentów (wśród nich m.in.: artyści, przedsiębiorcy, uczniowie,
urzędnicy, sportowcy, koła gospodyń wiejskich).
W roku 2021, w obliczu pandemii COVID-19, współpraca partnerska, podobnie jak w roku
poprzednim, przeżywała okres stagnacji. Z uwagi na obowiązujące restrykcje i wzmożone obostrzenia sanitarne, spotkania z partnerami zagranicznymi, zaplanowane na maj i czerwiec tego
roku, zostały odwołane. Nie mogło dojść również do realizacji innych, zaplanowanych wcześniej
działań, takich jak np. coroczny udział delegacji Powiatu Wrocławskiego w Kiermaszu Bożonarodzeniowym w Ensisheim we Francji, czy organizacja konferencji, podsumowujących ponad 20 lat
współpracy pomiędzy partnerskimi samorządami.
Pomimo zaistniałej sytuacji, władze partnerskich samorządów nie ustawały w 2021 r.
w pielęgnowaniu wzajemnych relacji, wykorzystując w tym celu telefoniczne i elektroniczne
formy komunikacji. Od początku pandemii organizowane były wideokonferencje, podczas których partnerzy relacjonowali bieżącą sytuację na swoim terenie, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniami w walce z koronawirusem.

Współpraca z Powiatem Borken (Niemcy)
W roku 2021 władze Powiatu Wrocławskiego utrzymywały kontakt telefoniczny i elektroniczny z władzami Powiatu Borken. W dniu 29.04.2021 r. starosta Roman Potocki, na specjalnie
nagranym filmie, zwrócił się do nowo wybranych radnych Powiatu Borken, obradujących w ramach Komitetu ds. Partnerstwa w Borken, zapewniając ich o nieustającej woli kontynuowania
współpracy z Powiatem Borken. Starosta przedstawił radnym także dotychczasowy, bogaty dorobek współpracy polsko-niemieckiej.

Współpraca z Departamentem Górnego Renu (Francja)
Wraz z początkiem 2021 r., w wyniku reformy administracyjnej, Departament Górnego
Renu wraz z Departamentem Dolnego Renu weszły w skład nowej jednostki administracyjnej –
Wspólnoty Europejskiej Alzacji. Wszystkie dotychczasowe kompetencje, wykonywane przez obydwa departamenty, zostały przekazane nowej wspólnocie. Porozumienie o współpracy pomiędzy
Departamentem Górnego Renu i Powiatem Wrocławskim jest zatem obowiązujące i zostało przejęte, na mocy prawa, przez Wspólnotę Europejską Alzacji.
W roku 2021 r. władze Powiatu Wrocławskiego i Wspólnoty Europejskiej Alzacji były
w bieżącym kontakcie telefonicznym i elektronicznym. Odbyła się także jedna wideokonferencja
z partnerem francuskim (24.11.2021 r.), zorganizowana w formule corocznego posiedzenia Komisji Mieszanej ds. Współpracy pomiędzy Powiatem Wrocławskim i Departamentem Górnego
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Renu. Podczas posiedzenia, polscy i francuscy członkowie Komisji zapoznali się m.in. z funkcjonowaniem nowej Wspólnoty Europejskiej Alzacji, z działaniami obydwu samorządów w pandemii
COVID-19, dokonali bilansu ostatniego roku współpracy, a także ustalili plan działań na rok 2022.

Kierunki rozwoju w obszarze promocji i współpracy zagranicznej
W obszarze Gospodarka zakłada się dalsze tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, podniesienia poziomu atrakcyjności turystycznej, rozwoju bazy turystycznej powiatu
oraz promocji produktu lokalnego i tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju konkurencyjnego rolnictwa. Przewiduje się także kontynuację współpracy z Radą Biznesu Powiatu Wrocławskiego (RBPW). Rolą tego organu doradczego jest wspieranie Zarządu Powiatu Wrocławskiego w procesach decyzyjnych, związanych ze sferą gospodarczą. Spotkania RBPW w dalszym
ciągu stanowić będą płaszczyznę do omawiania problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy
z terenu powiatu. Kontynuowany będzie także cykl spotkań młodzieży i przedsiębiorców w ramach projektu pn. Klub Młodego Przedsiębiorcy, a także wysyłka newsletterów do członków
RBPW z informacjami m.in. nt. różnych form wsparcia dla biznesu. Przewiduje się także realizację
innych działań, w zależności od oczekiwań i potrzeb samych przedsiębiorców.
W obszarze Gospodarki, podtrzymywana będzie także promocja lokalnych produktów
w postaci stworzenia możliwości organizacji stoisk wystawienniczych producentów z terenu Powiatu Wrocławskiego na powiatowych imprezach czy imprezach zewnętrznych. Zaplanowana
jest ponadto realizacja cyklu artykułów pn. „Wędrownik po powiecie wrocławskim”, publikowanych na stronie internetowej powiatu oraz na profilu fb, które oprócz promocji walorów turystyczno – krajobrazowych, mają na celu promocję produktów regionalnych oraz wytworów pracowni lokalnych rzemieślników i artystów. W prezentowanej serii opisywane będą ciekawe miejsca, zapomniane dziedzictwo kulinarne i rękodzielnictwo oraz niezwykłe postacie.
Jeżeli chodzi o obszar Turystyki - w kolejnych latach Powiat angażować się będzie
w działania promocyjne, takie jak wydawanie materiałów promocyjnych, udział w imprezach wystawienniczych (adekwatnie do możliwości realizacji tego typu wydarzeń w warunkach możliwych obostrzeń), powierzenie/wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Kontynuowana będzie współpraca z Dolnośląską Organizacją Turystyczną (przekazywanie materiałów promocyjnych, wspólne przedsięwzięcia promocyjne w sieci) oraz promocja walorów turystycznych, poprzez organizowanie konkursów (głównie internetowych) dla uczniów i mieszkańców powiatu z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz realizowanie wydarzeń plenerowych
na terenie powiatu wrocławskiego. Przewiduje się także realizację zadań w ramach działalności
Zespołu zadaniowego ds. opracowania tras rowerowych w Powiecie Wrocławskim.
W obszarze Rolnictwa planuje się zrealizować działania, związane z organizacją konkursów: dożynkowego i kulinarnego, które cieszą się dużą popularnością ze strony mieszkańców powiatu wrocławskiego. Z uwagi na zagrożenie ponownym wprowadzeniem pandemicznych obostrzeń, kontynowanie będzie przeprowadzanie niektórych konkursów w innej formie, np. fotograficznej czy filmowej – jako doraźne rozwiązania funkcjonalne niezbędne dla zachowania restrykcji i zasad bezpieczeństwa w pandemii, ale umożliwiające realizację zaplanowanych działań.
W obliczu zachodzących zmian demograficznych w powiecie, a zwłaszcza wyzwań związanych z napływem nowych mieszkańców, pojawia się potrzeba dalszego zintensyfikowania
działań na rzecz integracji społecznej, która rozwija poczucie przynależności do wspólnoty samorządowej, a także pomaga budować pozytywny wizerunek samorządu – przyjaznego i otwartego na mieszkańców. W ramach długofalowych celów w obszarze Społeczeństwo przewidziane
są działania z zakresu: budowy tożsamości lokalnej, integrowania środowisk, promocji działań
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w zakresie kultury i sportu – w ramach udzielanych Patronatów Starosty Powiatu Wrocławskiego
oraz wzmacnianie bezpieczeństwa na obszarze Powiatu Wrocławskiego - poprzez partnerstwo
w realizacji różnego typu kampanii społecznych m.in. z policją.
Szczegółowe kierunki działań w obszarze współpracy zagranicznej Powiatu Wrocławskiego ustalane są każdorazowo podczas corocznych spotkań władz Powiatu Wrocławskiego
z partnerem francuskim i niemieckim. Ogólne obszary współpracy z ww. partnerami zostały ponadto zdefiniowane w oficjalnych dokumentach podpisanych przez partnerów (umowa i porozumienie o współpracy). Dodatkowo, w przypadku współpracy z partnerem francuskim, obowiązują
tzw. trzyletnie programy pracy. W roku 2022 zaplanowana została organizacja konferencji z okazji jubileuszu ponad 20-letniej współpracy pomiędzy Powiatem Wrocławskim i Powiatem Borken
oraz z Departamentem Górnego Renu. Ich organizacja będzie warunkowana jednak oceną sytuacji, związanej z pandemią COVID-19 i aktualnie panującymi obostrzeniami.
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Rozdział 16. OCHRONA PRAW KONSUMENCKICH
W myśl art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie ochrony praw konsumenta, które realizowane są jako zadania własne powiatu.
Zadania powiatowego rzecznika konsumentów obejmują w szczególności: zapewnienie
bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów
konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów
konsumentów.

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji
prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
W zakresie prowadzonej działalności udziela się porad prawnych w sprawach konsumenckich. Poradnictwo początkowo odbywało się drogą telefoniczną lub ustnie w siedzibie Starostwa, jednakże ze względu na sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 porady udzielane były
przede wszystkim telefonicznie, bądź pisemnie via email. W 2021 r. udzielono 4027 porad. Liczba
porad spadła w stosunku do roku 2020 (5594), tym niemniej należy zauważyć, że sprawy, które
trafiają do biura powiatowego rzecznika konsumentów są dużo bardziej skomplikowane i zawiłe,
znacznie wzrosła liczna spraw z deweloperami i dostarczycielami energii gazu i prądu. W związku
z pandemią nadal utrzymuje się wysoka liczba spraw dotyczących usług turystycznych, oraz działalności ośrodków wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych (przedszkola, żłobki punkty przedszkolne, punkty opieki dziennej) Spadła zaś ilość porad dotyczących odzieży i obuwia.
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Wykres nr 108. Liczba udzielonych porad w latach 2019-2021

Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa
miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów
W związku z sytuacją wywołaną wirusem COVID-19, rzecznik jako członek Krajowej Rady
Rzeczników Konsumentów we współpracy z UOKiK-iem, organizacjami pozarządowymi oraz
z innymi rzecznikami dokonywał bieżącej analizy i oceny wprowadzanych rozwiązań legislacyjnych
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Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów
konsumentów
W listopadzie 2021 r. rzecznik wraz ze Stowarzyszeniem Aquila doprowadził do spotkania
gmin poszkodowanych podwyżkami gazu przez firmę GenGaz, co skutkowało następnie spotkaniem z przedstawicielami GenGaz w styczniu 2022 r.
Uznając za zasadne pisemne zajęcia stanowiska w sprawie, w 553 przypadkach występowano do przedsiębiorcy lub konsumenta, przedstawiając pogląd prawny na sprawę i zalecając dalsze postępowanie. Wystąpienia takie często skutkowały pozytywnym zakończeniem sporu
pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą. W wielu przypadkach przedsiębiorcy podejmowali
również pisemną polemikę z przedstawionym przez rzecznika stanowiskiem. Tym niemniej należy zauważyć, że w związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19, z uwagi na rozlegle
i znacznie zmiany legislacyjne, przedsiębiorcy zaczęli częściej korzystać usług profesjonalnej pomocy prawnej.
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Wykres nr 109. Liczba wystąpień pisemnych Rzecznika w latach 2019-2021

Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów
Podczas wykonywania obowiązków Rzecznik na bieżąco współpracował z innymi Rzecznikami, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stowarzyszeniem Aquila, Urzędem Komunikacji Elektroniczne, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznikiem Finansowym jak
i Inspekcją Handlową oraz Policją. Współpraca polegała na bieżącej wymianie informacji o praktykach przedsiębiorców naruszających zbiorowe interesy konsumentów lub popełniających przestępstwa przeciw konsumentom. Wspólnie ze wskazanymi instytucjami prowadzone były akcje
edukacyjne i informacyjne dla konsumentów zarówno w wieku szkolnym jak i seniorów.
W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji oraz wprowadzanych obostrzeń, a także
zmian w prawie konsumenckim rzecznik przedstawiał rożne punkty widzenia i możliwości rozwiązania konkretnych problemów w kontekście obowiązujących przepisów. Porady dotyczyły
bieżącej sytuacji konsumentów po wprowadzeniu nowych przepisów w zakresie imprez turystycznych - odwołanych wycieczek i lotów, sprzedaży, usług, usług edukacyjnych, wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych. Kontynuowana była również współpraca z Wydziałem
Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. w zakresie odbywania staży studenckich u rzecznika konsumentów.
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Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się postępowań
W uzasadnionych przypadkach konsumenci dochodzili swoich praw na drodze sądowej,
na podstawie pozwów lub sprzeciwów sporządzonych przez rzecznika.
W wielu sprawach rzecznik przystąpił do postępowania wszczętego przez konsumentów
lub przedsiębiorców i zgłosił sądowi istotny pogląd dla sprawy. Ponadto w dalszym ciągu prowadzone były sprawy sądowe z lat ubiegłych.
W sprawach nieuczciwych praktyk rynkowych, powiatowy rzecznik konsumentów skutecznie nakazywał zaniechania nieuczciwych praktyk oraz zamieszczania sprostowań w prasie
i/lub na stronach internetowych przedsiębiorców.

Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym
W 2021 r. Rzecznik na bieżąco udzielał wywiadów w audycjach radiowych i telewizyjnych
skierowanych do konsumentów.
Pracownicy Biura Rzecznika, uczestniczyli w organizowanych przez Powiat Wrocławski
Białych Niedzielach.

Wnioski końcowe
Podsumowując rok ubiegły, należy ponownie zauważyć, że sprawy, które trafiają do biura
powiatowego rzecznika konsumentów są dużo bardziej skomplikowane i zawiłe. W związku
z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 zważywszy na rozlegle i znacznie zmiany legislacyjne,
znacząco wzrosła liczba spraw dotyczących usług turystycznych, działalności ośrodków wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych (przedszkola, żłobki punkty przedszkolne, punkty opieki
dziennej), branży deweloperskiej oraz spraw związanych z zaciąganiem kredytów w walucie obcej. Powinno zagrożenia epidemiologicznego nie zmalały zagrożenia dla osób starszych ze strony
nieuczciwych sprzedawców organizujących pokazy. Otrzymywano niepokojące sygnały ze strony
seniorów z powiatu wrocławskiego, którzy zapraszani byli na pokazy najczęściej dotyczące spraw
związanych ze sprzedażą pakietów usług medycznych oraz sprzętem „medycznym”.
Niezbędnym, a wręcz koniecznym, wydaje się kontynuowanie i rozszerzenie działalności
edukacyjnej wśród konsumentów, nie tylko w zakresie seniorów, ale i zwiększenie nacisku na
edukację dzieci i młodzieży.
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Rozdział 17. NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE,
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I EDUKACJA PRAWNA
System darmowej pomocy prawnej w Powiecie Wrocławskim
Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy
prawnej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone do realizacji powiatom, które
mogą wykonywać je samodzielnie lub z porozumieniu z gminami. Powiat Wrocławski zawarł porozumienia z Gminami, w których mieszczą się punkty pomocy, obejmują one najczęściej użyczenie lokalu gminnego oraz współpracę w promocji systemu.
Początkowo system pomocy obejmował udzielanie przez adwokata lub radcę prawnego
porad prawnych dla wyodrębnionych grup obywateli, np. osób przed 26 r.ż., po 65 r.ż., posiadaczy
Karty Dużej Rodziny, kobiet ciężarnych, osób represjonowanych, kombatantów i weteranów oraz
osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.
Praktyka funkcjonowania systemu w roku 2016 i 2017 pokazała, że należy zmodyfikować
system pomocy tak, aby objąć nim jak najszerszą grupę obywateli. Dlatego też w kolejnych latach
Sejm kilkukrotnie nowelizował przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 945 z późn. zm.). Do najważniejszych zmian należało:
a) poszerzenie katalogu osób uprawnionych, od roku 2019 pomoc może uzyskać każdy,
kto oświadczy na piśmie, że nie stać go na płatną pomoc profesjonalnego pełnomocnika, a od 16 maja 2020 r. z pomocy mogą skorzystać również osoby fizyczne, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniały innych osób
w ciągu ostatniego roku,
b) poszerzenie liczby świadczonych usług, oprócz nieodpłatnej pomocy prawnej pojawiło się nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja.
KTO JEST UPRAWNIONY? JAKA POMOC JEST ŚWIADCZONA W PUNKTACH POMOCY?
Od roku 2016 na terenie powiatu wrocławskiego funkcjonuje sieć punktów darmowej pomocy
prawnej, w których świadczone są następujące rodzaje usług:


nieodpłatna pomoc prawna,



nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,



nieodpłatna mediacja.

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC?
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja
przysługują każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:


poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym
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się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,


wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,



sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,



nieodpłatną mediację,



sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:


działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do
podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających
na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie
potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.



w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,



nieodpłatną mediację.

NIEODPŁATNA MEDIACJA OBEJMUJE:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego

w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej

przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:


sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania
mediacyjnego;



zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba
uprawniona.
Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.
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W roku 2021 na terenie powiatu wrocławskiego funkcjonowało 6 punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Lp.

Gmina

Punkt

Godziny otwarcia

Pn. – Pt.
09.00 – 13.00

1.

Kąty Wrocławskie I

2.

Kąty Wrocławskie II

3.

Kobierzyce

ul. Wincentego Witosa 15
55-040 Kobierzyce

Pn., Wt., Pt. 9.00 – 13.00
Śr., Czw. 14.00 – 18.00

4.

Mietków

Urząd Gminy Mietków
ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków

Pn. – Pt.
14.00 – 18.00

Gminny Ośrodek Kultury i
Sportu
ul. Zwycięstwa 23
55-080 Kąty Wrocławskie

Pn. – Pt.
14.00 – 18.00

Prowadzący punkt
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Wsparcie, Informacja,
Rozwój” z siedzibą w
Górze
Adwokaci wyznaczeni
przez Okręgową Radę
Adwokacką we Wrocławiu
Radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców
Prawnych we Wrocławiu
Adwokaci i radcowie
prawni wyznaczeni
przez ORA i OIRP

Tabela nr 104. Funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2021

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Lp.

Gmina

Punkt

Godziny otwarcia

1.

Sobótka

ul. Św. Jakuba 3
55-050 Sobótka

Pn., Śr., Pt. 9.00 – 13.00
Wt., Czw. 14.00 – 18.00

Szkoła Podstawowa nr 2
w Siechnicach
ul. Ks. Anny z Przemyślidów 6
55-011 Siechnice

Śr., Pt. 14.00 – 18.00

Filia nr 1 w Św. Katarzynie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17,
55-011 Św. Katarzyna

Wt. 14.00 – 18.00

2.

Siechnice

Filia nr 2 w Jordanowie Śląskim
Urząd Gminy Jordanów Śląski, ul.
Wrocławska 55, 55-065 Jordanów
Śląski
Tabela nr 105. Funkcjonowanie punktów poradnictwa obywatelskiego w roku 2021

Pn. 11.00 – 15.00
Czw. 11.00 – 15.00

Prowadzący punkt

Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”
z siedzibą w Górze

RAPORT O STANIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA ROK 2021

Rysunek nr 3. Plakat informacyjny – nieodpłatna pomoc prawna
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Rok 2021 był okresem trudnym ze względu na panującą epidemię wirusa SARS-COV-2,
wywołującego COVID-19. Biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa odbiorców
pomocy, jak również osób jej udzielających, Starosta Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję
o wprowadzeniu zdalnej pracy punktów. Porady prawne i obywatelskie były świadczone w godzinach dyżurów telefonicznie oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Wdrożenie systemu pracy zdalnej punktów pomocy było zgodne z wprowadzanymi obostrzeniami oraz
rekomendacjami Ministra Sprawiedliwości oraz Wojewody Dolnośląskiego.
Pomimo wprowadzonych obostrzeń porady prawne i obywatelskie cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców.
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Rozdział 18. ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Zgodnie z art. 32. ust. 1 oraz art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa (…) Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz
jednostek organizacyjnych powiatu (…).
Obszar administracja i zarządzanie wiąże się przede wszystkim z bezpośrednią obsługą
mieszkańców powiatu. Poniżej przedstawiono kluczowe dane, obrazujące ten obszar działalności.

Najważniejsze dokumenty mające wpływ na funkcjonowanie Starostwa
1. Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXII/202/13 Rady Powiatu
Wrocławskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Starostwa
Powiatowego we Wrocławiu ze zm.,
2. Regulamin pracy, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 88/2021 Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Starostwie
Powiatowym we Wrocławiu ze zm.,
3. Regulamin wynagradzania, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 68/2021 Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu wynagradzania w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu”,
4. Statut Powiatu, stanowiący załącznik do uchwały nr XXIX/251/10 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrocławskiego
ze zm.
5. Zarządzenie nr 95/2021 Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia Zasad bezpiecznej pracy w systemach informatycznych, Instrukcji zarządzania ryzykiem oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Starostwie Powiatowym we
Wrocławiu,
6. Regulamin udzielania zamówień publicznych, stanowiący załącznik do Zarządzenia
nr 2/2021 Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia
regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
ze zm.,
7. Polityka Jakości i Księga Jakości, stanowiące załączniki do Zarządzenia nr 32/17 Starosty
Powiatu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie
Powiatowym we Wrocławiu Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami Polskiej
Normy PN-EN ISO 9001:2015 ze zm.,
8. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych, stanowiąca załącznik do Zarządzenia nr 1/20
Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki
Bezpieczeństwa danych Osobowych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.
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W celu realizacji istotnych zadań Powiatu zostały utworzone następujące jednostki
organizacyjne Powiatu:
1. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu;
2. Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu;
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu;
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce;
5. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach;
6. Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce;
7. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu;
8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich;
9. Zespół Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Wierzbicach;
10. Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie;
11. Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich im. św. Jana Pawła II;
12. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Interwencyjnego w Kątach Wrocławskich;
13. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 1 w Kątach Wrocławskich;
14. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 2 w Kątach Wrocławskich;
15. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich.
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WROCŁAWIU - stan na dzień 31.12.2021 r.

STAROSTA
Wydział Edukacji, Kultury
i Sportu
Wydział OrganizacyjnoPrawny
Wydział Promocji i Wsparcia Społecznego

WICESTAROSTA

Wydział Architektury i Budownictwa
Wydział Dróg i Transportu

Biuro Kontroli Finansowej
i Audytu Wewnętrznego

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Wydział Komunikacji

CZŁONEK ZARZĄDU

SEKRETARZ

SKARBNIK

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju

Wydział Finansowo-Księgowy

Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Obsługi
Wydział Zamówień Publicznych

Biuro Rady Powiatu
Biuro Zarządu Powiatu
i Starosty
Zespół ds. Informatyki
Zespół ds. Zarządzania
Kryzysowego
Służba Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy BHP

Rysunek nr 4. Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
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Zadania realizowane przez komórki organizacyjne Starostwa w roku 2021
Wydział/komórka

Realizuje zadania w zakresie:

Wydział Architektury i Budownictwa

1)
2)
3)
4)
1)
2)

Wydział Dróg i
Transportu

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Wydział Edukacji, Kultury i
Sportu

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Wydział Finansowo-Księgowy

1)
2)
3)
4)
5)

Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami

Wydział Komunikacji

Wydział Obsługi

6)
7)
8)
9)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)
2)
3)
4)

administracji architektoniczno-budowlanej wynikające z przepisów prawa budowlanego i innych ustaw;
wydawania pozwoleń na budowę, rozbiórkę lub użytkowanie obiektów;
wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali;
prowadzenia wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
zarządzania drogami powiatowymi;
opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz planów finansowania budowy, utrzymania oraz ochrony
dróg i obiektów mostowych;
pełnienia funkcji inwestora;
wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz na zjazdy z dróg;
prowadzenia ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony skrzyżowań z drogami gminnymi i wewnętrznymi;
orzekania o przywróceniu pasa drogowego lub zarezerwowanego terenu do stanu poprzedniego;
wyrażania zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w przepisach;
zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych;
wydawania zezwoleń na zawody sportowe i inne imprezy, które powodują utrudnienie ruchu oraz uzgadniania organizacji
imprez o charakterze religijnym.
prowadzenia powiatowych szkół i placówek kształcenia specjalnego, szkół ponadpodstawowych, poradni psychologicznopedagogicznych oraz sprawowania nadzoru finansowo-administracyjnego nad ich działalnością;
ustalania planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych;
nadzoru nad prawidłowością arkuszy organizacji pracy szkół;
powierzania stanowisk dyrektorów szkół i placówek oraz odwoływania z tych stanowisk;
spraw nauczycieli w tym awans zawodowy, doskonalenie zawodowe, ocena pracy, przyznawanie nagród i odznaczeń;
realizacji obowiązku zapewnienia nauczycielom szkół i placówek oświatowych osiągania średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;
zapewnienia uczniom odpowiedniej formy kształcenia specjalnego;
kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych;
naboru uczniów do szkół ponadpodstawowych;
prowadzenia oraz kontroli bazy danych oświatowych;
pozyskiwania środków finansowych, w tym z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz programów rządowych;
prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych;
dotowania niepublicznych jednostek oświatowych;
sporządzania raportów o stanie realizacji zadań oświatowych;
opracowywania koncepcji wsparcia uzdolnionej młodzieży i realizacji programów stypendialnych;
ochrony dóbr kultury i zabytków;
organizowania działalności kulturalnej;
tworzenia warunków dla rozwoju kultury fizycznej;
nadzoru nad Ośrodkiem Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego;
współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Kuratorium Oświaty, komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego
i jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań Wydziału.
prowadzenia rachunkowości Starostwa;
nadzoru nad realizacją wydatków budżetowych oraz przestrzegania dyscypliny budżetowej;
kontroli dokumentacji dotyczącej obrotu rzeczowymi składnikami majątkowymi oraz dokumentacji o charakterze rozliczeniowym;
nadzoru i kontroli terminowego i prawidłowego rozliczania należności i zobowiązań pieniężnych;
sporządzania list płac na podstawie umów o pracę, obliczanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe
i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków z tytułu ubezpieczeń społecznych, rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych;
prowadzenia kasy;
prowadzenia księgowości analitycznej oraz ewidencji analitycznej, naliczania opłat z tytułu wydanych decyzji;
prowadzenia egzekucji należności pieniężnych;
rozliczania inwentaryzacji rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych Starostwa.
gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Powiatu;
komunalizacji mienia nieruchomego Powiatu;
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
ochrony gruntów rolnych i leśnych;
realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej;
uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
nadzoru nad Powiatowym Zakładem Katastralnym;
uregulowania własności na obszarze Ziem Odzyskanych, zagospodarowania wspólnot gruntowych oraz reformy rolnej.
rejestracji pojazdów;
nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
wydawania dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem;
nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców;
koordynacji oraz uzgadnianie rozkładów jazdy przewoźników;
udzielania licencji i zezwoleń w transporcie drogowym.
prowadzenia kancelarii;
ewidencjonowania korespondencji wpływającej i wychodzącej;
obsługi centrali telefonicznej;
udzielania interesantom stosownych informacji o trybie, sposobie i miejscu załatwiania spraw w Starostwie.
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Wydział
Ochrony Środowiska

Wydział Organizacyjno-Prawny

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Wydział Zamówień Publicznych

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Biuro Kontroli
Finansowej i
Audytu Wewnętrznego

1)

2)

Biuro Rady Powiatu

1)
2)
3)
4)

Biuro Zarządu
Powiatu i Starosty

5)
6)
1)
2)
3)
4)
5)

gospodarki wodno-ściekowej;
melioracji i budownictwie wodnego;
nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia;
rybactwa śródlądowego, łowiectwa i ochrony przyrody;
ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, emitowaniem hałasu i pól elektromagnetycznych;
gospodarowania odpadami;
geologii i ochrony powierzchni ziemi.
organizacji i funkcjonowania Starostwa;
spraw kadrowych pracowników Starostwa oraz dyrektorów i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
gospodarowania pieczęciami urzędowymi;
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
prowadzenia archiwum zakładowego;
prowadzenia centralnych rejestrów Starostwa, w tym centralnego rejestru petycji i działań lobbingowych oraz innych wyodrębnionych przepisami prawa;
postępowania w sprawach rzeczy znalezionych;
administrowania budynkiem i terenem przynależnym Starostwa;
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy;
nadzoru nad stowarzyszeniami;
ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz ewidencji stowarzyszeń zwykłych;
nadzoru nad fundacjami;
wydawania zezwoleń określonych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
oświadczeń majątkowych, informacji oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej od osób zobowiązanych
do ich złożenia Staroście;
udzielania porad prawnych;
sporządzania opinii prawnych;
opracowywania projektów aktów prawnych organów Powiatu i Starosty – w sprawach niezastrzeżonych dla innych wydziałów;
obsługi prawnej Rady i Zarządu;
wykonywania zastępstwa prawnego i procesowego przed sądami i innymi organami orzekającymi;
nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej;
działań w ramach współpracy zagranicznej Powiatu Wrocławskiego;
koordynacji prac związanych z opracowywaniem, aktualizacją, monitoringiem i ewaluacją strategii rozwoju powiatu wrocławskiego.
prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 30 tys. EURO przy udziale wydziałów odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia;
zatwierdzania, przechowywania i archiwizowania dokumentacji;
prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości do 30 tys. EURO, niezastrzeżonych dla innych
wydziałów;
opiniowania aneksów do umów o udzielenie zamówień publicznych w zakresie zgodności z obowiązującym prawem i procedurą pzp;
sporządzania sprawozdania w oparciu o przepis art. 98 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
współpracy z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
prowadzenia rejestru zamówień publicznych i zawartych umów oraz analiza zgodności z obowiązującymi przepisami
prawa, a także rejestru firm, z którymi rozwiązano umowy o zamówienia publiczne;
nadzoru nad przestrzeganiem zasad i procedur określonych w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.
kontroli finansowej obejmującej w szczególności:
a)
zapewnienie przestrzegania procedur kontroli, w tym kontroli zarządczej;
b) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie pobierania i gromadzenia środków
publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania
zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych;
c)
prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowej gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur, o których
mowa w lit. a;
d) przeprowadzanie kontroli w innych podmiotach w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji uzyskanych
z budżetu Powiatu wrocławskiego.
audytu wewnętrznego obejmującego w szczególności:
a)
badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych;
b) ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem;
c)
ocenę funkcjonowania systemów zarządzania jednostek organizacyjnych Powiatu;
d) ocenę systemu kontroli zarządczej.
obsługi administracyjnej i organizacyjno-technicznej Rady, komisji i klubów;
obsługi administracyjnej Przewodniczącego Rady oraz wykonywania wyznaczonych przez niego zadań organizacyjnych,
prawnych oraz innych zadań związanych z funkcjonowaniem Rady, komisji i radnych;
obsługi organizacyjnej przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przedkładanych Radzie, rejestracji i przekazywania ich do rozpatrzenia zgodnie z dyspozycją Przewodniczącego Rady;
prowadzenia rejestru i zbioru: uchwał Rady, projektów uchwał Rady, protokołów sesji posiedzeń komisji oraz ewidencji
interpelacji i zapytań oraz petycji radnych;
przekazywania uchwał Rady organom nadzoru i do publikacji oraz uchwał Zarządu – Radzie;
reklamowania radnych od powszechnego obowiązku służby wojskowej.
obsługi posiedzeń Zarządu;
prowadzenia sekretariatu głównego;
prowadzenia rejestru i zbioru uchwał Zarządu;
przekazywania uchwał Zarządu organom nadzoru;
udzielania interesantom stosownych informacji o działalności Zarządu i Starosty.
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Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego

Zespół ds. Informatyki

1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Biuro Powiatowego Rzecznika
Konsumentów

1)
2)
3)
4)

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wydział Promocji i Wsparcia
Społecznego

8)
9)
10)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
obrony cywilnej;
bezpieczeństwa i porządku publicznego;
zarządzania kryzysowego;
świadczeń w celu zwalczania klęsk żywiołowych;
ochrony przeciwpożarowej w ramach krajowego systemu ratowniczogaśniczego.
administrowania siecią komputerową i systemami informatycznymi;
obsługi technicznej strony internetowej Powiatu;
administrowania stroną Biuletynu Informacji Publicznej;
zarządzania sprzętem informatycznym i oprogramowaniem;
zapewnienia sprawności działania sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym prowadzenia podstawowych prac
serwisowych związanych z konserwacją i utrzymaniem sprzętu;
koordynowania działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego;
prowadzenia prac związanych z planowaniem i rozwojem systemów stosowanych w Starostwie;
prowadzenia prac związanych z zakupem, wdrożeniem i eksploatacją sprzętu teleinformatycznego oraz aktualizacją oprogramowania.
zapewniania bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji
Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
bieżącego informowania Starosty o stwierdzonych zagrożeniach, wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania;
udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
współdziałania z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.
kontaktów z instytucjami zaangażowanymi w proces zarządzania funduszami europejskimi oraz innych unijnych i krajowych programów dotacyjnych;
przygotowania koncepcji pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych pochodzących z polskich oraz unijnych źródeł;
monitorowania dostępności funduszy i programów ze źródeł zewnętrznych
prowadzenia polityki informacyjnej i promocyjnej funduszy, programów i projektów realizowanych przez Powiat przy
udziale środków zewnętrznych;
przygotowania kompleksowej dokumentacji koniecznej do udziału w procedurach ubiegania się o dofinansowanie;
kontaktów z odpowiednimi instytucjami w czasie weryfikacji złożonej dokumentacji;
poprawy błędów i aktualizacji dokumentacji oraz informowania Starosty o przebiegu procedur związanych z ubieganiem
się o pozyskanie środków zewnętrznych;
nadzoru nad prawidłową realizacją zawartych umów;
przygotowania dokumentacji sprawozdawczej oraz wniosków o płatność;
przeprowadzania innych czynności związanych z procesem pozyskiwania i zarządzania środkami zewnętrznymi.
organizowania lub współorganizowania wydarzeń i działań wspierających rozwój gospodarczy, społeczny i turystyczny
powiatu wrocławskiego;
prowadzenia spraw z zakresu ujednoliconej polityki użyczania herbu Powiatu i udzielania honorowych patronatów Starosty;
prowadzenia spraw z zakresu promocji potencjału, gospodarczego i społecznego powiatu wrocławskiego;
aktywizacji społeczności mieszkańców powiatu wrocławskiego w zakresie upowszechniania oraz rozwoju turystyki i krajoznawstwa w powiecie;
podejmowania działań na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców i środowisk lokalnych, w tym organizacji przekazu
informacyjnego;
opracowania koncepcji i realizacji zadań na rzecz aktywizacji wolontariatu w Powiecie;
opracowywania i rozpowszechniania wydawnictw i materiałów promocyjnych, a także udziału w zewnętrznych projektach
wydawniczych promujących powiat wrocławski;
administrowania, redagowania i aktualizacji strony internetowej Powiatu;
prowadzenia zewnętrznej polityki informacyjnej Powiatu, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych;
bieżącej obsługi social mediów w zakresie: serwisów społecznościowych, aplikacji turystyczno-krajoznawczych i audiowizualnego przekazu medialnego;
prowadzenia spraw związanych ze współpracą z mediami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi, w tym reagowania na krytykę medialną;
współpracy z komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego i jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz innymi
podmiotami w zakresie realizacji promocji ich zadań i działań skierowanych do mieszkańców Powiatu;
prowadzenia działań na rzecz wzmocnienia wizerunku Powiatu poprzez kształtowanie wspólnej polityki dotyczącej relacji
z otoczeniem (public relations);
realizacji działań z zakresu ochrony zdrowia, a w szczególności z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej;
realizacji działań z zakresu promocji bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu;
partycypacji społecznej.

Tabela nr 106. Wykaz zadań realizowanych przez poszczególne komórki Starostwa w roku 2021 zgodnie z obowiązującym w tym czasie, Regulaminem
organizacyjnym urzędu.
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System zarządzania jakością ISO
Starając się sprostać rosnącym wymaganiom i oczekiwaniom mieszkańców, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu w 2011 r., w ramach realizowanego projektu pn. „Program doskonalenia
jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie", przystąpiło do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością
zgodnego z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2009.
Zakres certyfikacji obejmuje: Wykonywanie zadań własnych powiatu, zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej, zadań powierzonych oraz świadczenie usług administracyjnych dla klientów.
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu pierwszy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
otrzymało w 2011 r. i od tego czasu nieprzerwanie funkcjonuje przestrzegając i stosując na co
dzień wymagania normy ISO 9001. Obecnie Starostwo posiada wdrożony i stale doskonalony System Zarządzania Jakością, zgodny z nową normą ISO 9001:2015.
Na podstawie zarządzenia nr 62/2021 Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 27 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu w roku 2021 funkcjonował Zespół audytorów jakości, którzy na bieżąco kontrolują, czy poszczególne komórki organizacyjne funkcjonują
w zgodzie z normą ISO 9001:2015.
Starosta Powiatu Wrocławskiego zarządzeniem nr 32/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. wprowadził w urzędzie Politykę Jakości, do której głównych celów należą:






profesjonalna obsługa klientów;
systematyczne zwiększanie satysfakcji klientów;
doskonalenie pracy zespołowej i poprawa satysfakcji pracowników;
poprawa zarządzania informacją;
utrzymanie i systematyczne doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego
z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Powyższe cele są realizowane poprzez:
 przestrzeganie ustalonych procedur przez wszystkich pracowników urzędu;
 doskonalenie organizacji pracy w celu stałej poprawy jej efektywności, analizy ryzyk
i szans oraz budowanie wizerunku przyjaznego urzędu;
 sprawne, kompetentne i terminowe załatwianie spraw;
 przestrzeganie wyznaczonych standardów postępowania pracowników;
 dążenie do jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb klientów poprzez uwzględnienie ich
oczekiwań w planach poprawy;
 ukierunkowanie działań na zespołowe rozwiązywanie problemów;
 motywowanie pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji i zwiększenie ich zaangażowania;
 zapewnienie klientom jasnej i kompleksowej informacji, dotyczącej zadań i spraw realizowanych przez urząd;
 wprowadzenie zasad partnerstwa społecznego w procesy decyzyjne, związane z rozwojem powiatu;
 prowadzenie stałego monitoringu procesów, identyfikowanie obszarów do poprawy poprzez skuteczny audyt jakości i stałe doskonalenie poprzez realizację planów poprawy.
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Skargi i wnioski
Centralny Rejestr Skarg i Wniosków Starostwa Powiatowego we Wrocławiu:
Rejestr skarg i wniosków
(w ramach właściwości)

Ogółem – 9
W tym wnioski – 1

Zasadne – 1
Bezzasadne – 3

Skargi i wnioski przekazane
Ogółem – 4
wg właściwości
Porównanie ilości skarg i wniosków 2020 z 2021 rokiem:

14
12

4

10

Przekazane wg właściwości

8
6
4
2
0

4

Pozostałe
Bezzasadne

3
0
3
0
0
Rejestr skarg
i wniosków
w 2020 r.

3
1
1

Zasadne
Wnioski

Rejestr skarg
i wniosków
w 2021 r.

Tabela nr 107. Centralny rejestr skarg i wniosków w roku 2020 i 2021

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu w roku 2021
LP.

KONTROLUJĄCY

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI

CEL KONTROLI

1.

Wojewoda Dolnośląski

20.05

Kontrola planowa Wydziału Komunikacji
w zakresie:
 prowadzenia rejestrów przedsiębiorców prowadzących ośrodek
szkolenia kierowców,
 prowadzenie ewidencji podmiotów
prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień
do kierowania pojazdami,
 prowadzenie ewidencji instruktorów
i wykładowców,
 sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców,
 zatrzymywanie prawa jazdy,
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2.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor
Transportu Drogowego

23.11

cofanie uprawnień do kierowania
pojazdami,
realizowanie obowiązku przekazywania rocznego sprawozdania z wykonywania zadań określonych w
ustawie o kierujących pojazdami.

Kontrola planowa Wydziału Komunikacji
w zakresie:
 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika,
 licencje, zezwolenia,
 zaświadczenia,
 przewóz regularny,
 przewóz regularny specjalny,
 pośrednictwa,
 przewóz 7-9 osób.

Tabela nr 108. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Starostwie w roku 2021

Monitoring spraw sądowych i egzekucyjnych - prowadzenie rejestru spraw w toku, oraz
rejestru spraw o orzeczenie przepadku pojazdu/ustanowienie kuratora:
2019

2020

2021

201 spraw w toku

222 sprawy w toku

324 sprawy w toku

Tabela nr 109. Monitoring spraw sądowych i egzekucyjnych w latach 2019-2021

Prezentacja zatrudnienia w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) pracownicy samorządowi
są zatrudniani na stanowiskach:

urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych,

pomocniczych i obsługi,
a także zgodnie z art. 16 jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.
Etat to stanowisko pracy w danej komórce organizacyjnej. Pracownik może być zatrudniony na pełny etat czyli pracować w pełnym wymiarze godzin, lub na część etatu, czyli pracować jedynie ilość godzin odpowiadającą części etatu, na jaką jest zatrudniony. Etat jest pojęciem
odrębnym od pracownika, gdyż w przypadku zawarcia umowy na zastępstwo występuję dwóch
pracowników na tym samym etacie w danej komórce organizacyjnej. Poniżej prezentowane są
najistotniejsze dane dotyczące zatrudnienia w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.
LICZBA ETATÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM WE WROCŁAWIU
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
2019

2020

2021

229,6

249,6

263,9

Tabela nr 110. Liczba etatów w Starostwie na dzień 31.12.2021 r.
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ZATRUDNIENIE W STAROSTWIE POWIATOWYM WE WROCŁAWIU
NA DZIEŃ 31.12.2021 r. (% do liczby osób zatrudnionych)
w tym %

ogółem

w tym %

w tym

kobiet mężczyzn pełnozatrudnieni niepełnozatrudnieni

277

70%

30%

98%

emeryci

2%

2,8%

Tabela nr 111. Liczba osób pracujących w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu – stan na 31.12.2021 r.

Rok

Liczba pracowników
stan na 31 grudnia
2021 r.

w tym pracownicy
na zastępstwo

Liczba pracowników
(z wyłączeniem pracowników na zastępstwo)

2021

277

15

262

Tabela nr 112. Liczba osób pracujących na zastępstwo w 2021 r. – stan na 31.12.2021r.

PRACOWNICY PRZEBYWAJĄCY NA URLOPACH MACIERZYŃSKICH, RODZICIELSKICH
I WYCHOWAWCZYCH W 2021 r. (% do liczby osób zatrudnionych)
urlop macierzyński

urlop rodzicielskie

urlopy wychowawcze

4,3 %

3,6%

1,8%

Tabela nr 113. Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, wychowawcze i ojcowskie w 2021 r.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy następujące tendencje, które mają wpływ na zatrudnienie w Starostwie:
 przyrost liczby mieszkańców na przestrzeni 2019 r. – 2021 r. o ok. 5 % (dane nie obejmują osób zamieszkujących w powiecie, ale nie posiadających tu stałego zameldowania), co przekłada się m.in. na wzrost liczby wydawanych decyzji, postanowień, pozwoleń, zaświadczeń, praw jazdy i innych dokumentów,
 znaczny wzrost liczby spraw z zakresu rejestracji pojazdów oraz liczby złożonych zamówień na prawa jazdy na przestrzeni 2019 r. – 2021 r. o ok. 11 %, realizowanych
przez pracowników Wydziału Komunikacji, a także obsługę wpływającej korespondencji przez Wydział Obsługi.
 pojawianie się nowych zadań, za których realizację odpowiedzialny jest powiat, co
wiąże się z koniecznością zapewnienia obsługi m.in. w zakresie inwestycji,
administracji architektoniczno – budowlanej, gospodarki nieruchomościami i ochrony
środowiska.
Wymienione wyżej czynniki, tj. m.in. przyrost liczby mieszkańców, realizacja nowych zadań
w szczególności na rzecz administracji rządowej oraz potrzeba zapewnienia szybkiej
i profesjonalnej obsługi mieszkańców, mają bezpośredni wpływ na stan zatrudnienia w Starostwie i generują nieznaczny wzrost o 8% etatów w odniesieniu do roku poprzedniego.
ORGANIZACJA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP
W STAROSTWIE POWIATOWYM WE WROCŁAWIU W LATACH
2019
2020
2021
5

2

2

Tabela nr 114. Staże odbywane przez bezrobotnych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
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ILOŚĆ PRAKTYK ZAWODOWYCH ZORGANIZOWANYCH W LATACH
2019
2020
2021
18

10

9

Tabela nr 115. Praktyki zawodowe zorganizowane w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

ILOŚĆ ZAREJESTROWANYCH SZKOLEŃ PRZEZ PRACOWNIKÓW
2019
2020
2021
337

168

179

Tabela nr 116. Ilość szkoleń zarejestrowanych przez pracowników Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

W roku 2021 w związku ze zmianą przepisów pracownicy Starostwa uczestniczyli
m.in. w następujących szkoleniach:
1)
Bezpieczeństwo Informacji;
2)
Korupcja w administracji publicznej;
3)
KPA po zmianach wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych;
4)
Ustawa o gospodarce nieruchomościami po nowelizacji z lipca 2021 r.;
5)
Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie standardów i w sprawie BDOT;
6)
Polski Ład - Zmiany w podatku pochodowym od osób fizycznych;
7)
Trudny klient w dobie COVID-19. Skuteczna komunikacja;
8)
Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie.
Przy obecnie wprowadzanych zamianach w przepisach prawnych, udział pracowników
Starostwa w szkoleń jest wręcz niezbędnym elementem pracy gdyż przekłada się bezpośrednio
na podniesienie standardów obsługi mieszkańca, a także na profesjonalny sposób załatwiania
spraw przez wykwalifikowaną kadrę.
Delegacje pracowników Starostwa (obejmują wyjazdy służbowe na teren powiatu,
jak i poza powiat, z wyłączeniem delegacji zagranicznych):
LICZBA DELEGACJI ODBYTYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO
WE WROCŁAWIU W LATACH 2019-2021
2019
2020
2021
513

468

409

Tabela nr 117. Liczba delegacji pracowników Starostwa w latach 2019-2021

Ochrona danych osobowych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Wrocławskiego
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE weszło w życie
25 maja 2018 r. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych
na terenie Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa tych danych i ochrony
prawa do prywatności.
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Administratorem Danych Osobowych, przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we
Wrocławiu jest Starosta Powiatu Wrocławskiego. Zgodnie z Zarządzeniem nr 44/18 z dnia 25
maja 2018 r. Inspektor Ochrony Danych Osobowych wykonuje swoje zadania przy wsparciu Zespołu ds. ochrony danych osobowych. Inspektor prowadzi bieżącą kontrolę przestrzegania procedur, określonych w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych zgodnie ze sporządzanym
w pierwszym kwartale każdego roku, planem sprawdzeń.
W związku z kontynuacją w 2021 r. przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 i skierowaniem w okresach szczególnie zwiększonej zachorowalności w rejonie Powiatu Wrocławskiego części pracowników na pracę zdalną, Inspektor Ochrony Danych Osobowych wystosowywał do pracowników szereg zaleceń związanych z odpowiednim zabezpieczeniem danych osobowych w trakcie pracy poza siedzibą Starostwa. Zobowiązano pracowników do ich stosowania.
Ochrona danych osobowych realizowana jest również we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu na podstawie Porozumienia o współpracy między Starostwem Powiatowym,
a tymi jednostkami, z dnia 1 kwietnia 2019 r. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla
jednostek organizacyjnych Powiatu pełni Pani Małgorzata Czartoryska na podstawie umowy zlecenia.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu zabezpieczył w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 środki na szkolenie wewnętrzne dla pracowników urzędu w zakresie udostępniania oraz powierzania przetwarzania danych osobowych, w celu
zwiększenia ich świadomości w tym zakresie.
W ramach Planu Poprawy SZJ na lata 2021–2022 zaplanowano 2 działania doskonalące
mieszczące się w obszarze poprawy jakości przetwarzania i ochrony danych osobowych
w Starostwie:
1) Wprowadzenie wewnętrznych przepisów regulujących prowadzenie rejestru czynności przetwarzania;
2) E-szkolenie dla pracowników urzędu pn. "Nowe podejście do ochrony danych osobowych po wejściu RODO" w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych oraz zarządzania incydentami.
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Obsługa Mieszkańców w liczbach – wybrane dane statystyczne
Na kolejnych stronach prezentowany jest przegląd danych statystycznych, dotyczących
liczby spraw załatwianych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Podobnie jak w roku 2020,
dane za rok 2021 należy interpretować przez pryzmat panującej pandemii COVID-19. Analiza danych pokazuje, że wpływ pandemii na liczbę realizowanych spraw nie jest jednakowy w każdym
obszarze działalności Powiatu. W większości obszarów, w porównaniu z rokiem 2020, zanotowano wzrosty, w niektórych nieznaczne spadki, w pozostałych dane utrzymały się na poziomie
porównywalnym z rokiem 2020 i 2019.
Liczba decyzji wydanych w latach 2019–2021
Komórka org.

2019

2020

2021

Wydział Architektury i Budownictwa

4 353

4 112

4 237

Wydział Organizacyjno-Prawny

49

36

38

Wydział Ochrony Środowiska

381

431

418

54 627

49 487

58 614

0

4

4

Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami

1 137

1 229

1 565

Wydział Dróg i Transportu

1 509

1 360

1 417

62 056

56 659

66 239

Wydział Komunikacji
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

SUMA

Tabela nr 118. Liczba decyzji wydanych w Starostwie Powiatowym w latach 2019-2021

70 000
65 000

66 293
62 056
56 659

60 000
55 000
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
2019

2020

2021

Wykres nr 112. Liczba decyzji wydanych w Starostwie latach 2019-2021
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Wykres nr 113. Liczba wniosków o udostępnienie informacji o środowisku w latach 2019-2021
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Wykres nr 114. Liczba korespondencji przychodzącej zarejestrowanej w systemie LOTUS i Proton w latach 2019-2021
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Wykres nr 115. Liczba zarejestrowanych dzienników budowy w latach 2019-2021
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Wykres nr 116. Liczba zarejestrowanych faktur VAT i rachunków w latach 2019-2021
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Wykres nr 117. Liczba korespondencji przychodzącej ePUAP w latach 2019-2021
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Wykres nr 118. Liczba wydanych kart wędkarskich w latach 2019-2021
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Wykres nr 119. Liczba zarejestrowanych łodzi/pontonów w latach 2019-2021
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Wykres nr 120. Sprawy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w latach 2019-2021

4000

3626

3500
3000

3126
2651

2500
2000
1500
1000
500
0
2019

2020

2021

Wykres nr 121. Sprawy z zakresu zrównoważonej gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w latach 2019-2021
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Wykres nr 122. Liczba pojazdów zarejestrowanych w powiecie wrocławskim w latach 2019-2021
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Wykres nr 123. Liczba wydanych stałych dowodów rejestracyjnych w latach 2019-2021
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Wykres nr 124. Liczba wydanych pozwoleń czasowych na użytkowanie pojazdów w latach 2019-2021
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Wykres nr 125. Liczba wydanych kart pojazdów w latach 2019-2021
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Wykres nr 126. Liczba wydanych decyzji o skierowaniu kierowców na badania psychologiczne w latach 2019-2021
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Wykres nr 127. Liczba wydanych decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w latach 2019-2021
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Wykres nr 128. Liczba wydanych międzynarodowych praw jazdy w latach 2019-2021

PRZEWOZY I TRANSPORT DROGOWY
Zakres zrealizowanego zadania
2019

2020

2021

Wydanie licencji na przewóz drogowy osób i rzeczy

45

52

45

Wydanie wypisów z licencji na przewóz drogowy osób i rzeczy

165

236

134

Wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne

26

26

33

Wydanie wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby
własne

122

57

220

Wydanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne osób

7

2

3

Wydanie wypisów z zezwoleń na przewozy regularne specjalne osób

22

0

14

Wydanie postanowień w sprawie zmiany i wydania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i specjalnych osób

149

152

63

Przeprowadzenie kontroli przedsiębiorców prowadzących transport
drogowy

13

17

12

Tabela nr 119. Liczba spraw z zakresu przewozów i transportu drogowego w latach 2019-2021
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W 2021 r. zarejestrowano:
Łącznie 96 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (w 2020 r. zarejestrowano
łącznie 91 postępowań):
 71 postępowań ustawowych o wartości równej i powyżej 130 000 zł netto
(w 2020 r. było 61 postępowań powyżej 30 000 euro );
 25 postępowań regulaminowych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto
(w 2020 r. było 30 postępowań, których wartość nie przekraczała 30 000 euro).

28%

72%

postępowania o wartości równej i powyżej 130 000 zł
postępowania o wartości poniżej 130 000 zł
Wykres nr 129. Liczba zarejestrowanych postępowań o udzielnie zamówienia publicznego

Łącznie 229 umów o udzielenie zamówienia publicznego (w 2020 r. zarejestrowano 214
umów):
 107 umów dla zamówień ustawowych o wartości równej i powyżej 130 000 zł netto
(w 2020 r. było 88 umów powyżej 30 000 euro);
 121 umów dla zamówień, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto
(w 2020 r. było 126 umów, których wartość nie przekraczała 30 000 euro).

59%

41%

umowy o wartości równej i powyżej 130 000 zł
umowy o wartości poniżej 130 000 zł
Wykres nr 130. Liczba zarejestrowanych umów o udzielenie zamówienia
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Przeprowadzono postępowania ustawowe o wartości równej i powyżej 130 000 zł netto,
ale poniżej progów unijnych, w następujących trybach:
 60 – tryb podstawowy o którym mowa w art. 275 pkt 1 (w 2020 r. było 57 postępowań
w trybie przetargu nieograniczonego),
 6 – zamówienia z wolnej ręki (w 2020 r. było 5).
10%

90%
tryb podstawowy o którym mowa w art. 275 pkt 1

zamówienie z wolnej ręki

Wykres nr 131. Procentowy udział przeprowadzonych postępowań ze względu na tryb

Udzielono zamówień publicznych ustawowych (zawarto umowy) o wartości równej
i powyżej 130 000 zł neto, w następujących kategoriach:
 24 – Robót budowlanych (w 2020 r. było 40 umów powyżej 30 000 euro),
 14 – Dostaw (w 2020 r. było 15 umów powyżej 30 000 euro),
 19 – Usług (w 2020 r. było 33 umowy powyżej 30 000 euro).

34%

41%

25%

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

Wykres nr 132. Procentowy udział umów ze względu na kategorię zamówienia

Ogółem przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówień regulaminowych,
których wartość nie przekracza 130 000 zł netto, w następujących procedurach:
 22 – Zapytanie ofertowe (w 2020 r. było 28),
 1 – Rokowania z jednym Wykonawcą (w 2020 r. były 2).
2%

98%
Zapytanie ofertowe

Rokowania z jednym Wykonawcą

Wykres nr 133. Procentowy udział przeprowadzonych postępowań poniżej 130 tys. zł ze względu na procedurę
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Ogółem udzielono zamówień regulaminowych (zawarto umowy), których wartość nie
przekracza 130 000 zł netto, w następujących przedziałach kwotowych :
 97 – dla zamówień o wartości poniżej 50 000 zł netto (w 2020 r. było 101 umów
do 10 000 euro),
 20 – dla zamówień o wartości powyżej 50 000 zł i do 90 000 zł (w 2020 r. było 10
umów od 10 000 euro do 20 000 euro),
 4 – dla zamówień o wartości powyżej 90 000 zł i poniżej 130 000 zł (w 2020 r. było
17 umów od 20 000 euro do 30 000 euro).
14%
8%

78%

o wartości poniżej 50 000 zł
o wartości powyżej 90 000 zł i poniżej 130 000 zł

o wartości powyżej 50 000 zł i do 90 000 zł

Wykres nr 134. Procentowy udział umów poniżej 130 tys. zł według przedziałów kwotowych

Udzielono zamówień regulaminowych (zawarto umowy), których wartość nie przekracza
130 000 zł, w następujących kategoriach:
 3 – Roboty budowlane (w 2020 r. było 6),
 11 – Dostawy (w 2020 r. było 18),
 107 – Usługi (w 2020 r. było 104).
5%
13%

82%

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

Wykres nr 135. Procentowy udział zamówień poniżej 130 tys. zł według kategorii
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Informatyzacja
Zmieniające się przepisy prawa, rozwój technologii i postępująca informatyzacja administracji, znajdują odzwierciedlenie w działaniach podejmowanych w Starostwie Powiatowym
we Wrocławiu. Od kilku lat wprowadzane są rozwiązania, mające na celu m.in. ułatwienie załatwiania spraw poprzez ich elektronizację.
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Wykres nr 136. Środki finansowe przeznaczone na rozwój teleinformatyki w latach 2019-2021
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Wykres nr 137. Liczba usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w latach 2019-2021
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Rozwój systemu wroSIP
W 2021 roku łączna wartość środków wydatkowanych na utrzymanie i rozwój systemu
wroSIP wyniosła 624 420,00 zł. Zgodnie ze współczynnikami udziałów w finansowaniu, określonymi w Porozumieniu w sprawie wspólnej budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu
Wrocławskiego wroSIP. 25 % tej kwoty zapewnił Powiat a pozostałą część poszczególne Gminy.

Wykres nr 138. Finansowanie systemu wroSIP w roku 2020

W ramach zadań wynikających z Porozumienia w Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej zrealizowano:
1. Przygotowanie projektu finansowania systemu wroSIP oraz umów na pomoc finansową w zakresie utrzymania i rozwoju systemu zawieranych pomiędzy Gminami
i Powiatem.
2. Zamówienia publiczne zgodnie z procedurami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu (we współpracy z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) oraz w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu.
3. W ramach współpracy z firmami zewnętrznymi:


w związku ze zgłoszeniami serwisowymi dotyczącymi portali systemu PZGiK
(platforma WebEWID) - IntraEWID, Portal Interesanta, Portal Geodety, Portal
Rzeczoznawcy, Portal Komornika, Portal Projektanta, Portal Narad koordynacyjnych oraz serwisu mapowego wroSIP – zgłaszanie uwag i testowanie wdrażanych rozwiązań,



podniesienie wersji aplikacji mobilnej wroSIP mobile z wersji 32 na 64 bitową
w środowisku iOS (testy) – współpraca z firmą GISPartner.

4. Prace związane z administrowaniem systemem, w tym m.in. zarządzanie serwisem wroSIP, portalami systemu PZGiK, portalem w domenie wrosip.pl, zarządzanie
bazą użytkowników (prowadzenie kont, przygotowywanie i obsługa umów na korzystanie z portali, rozwiązywanie bieżących problemów), rozbudowa systemu
o nowe dane i funkcjonalność.
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Przebudowa i modernizacja budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
Cel inwestycji
Nadrzędnym celem inwestycji jest poprawa jakości obsługi mieszkańców i klientów Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez rozbudowę przestrzeni użytkowej oraz optymalizację rozwiązań funkcjonalnych i ekologicznych w budynku urzędu oraz w jego bezpośrednim otoczeniu.
Realizacja inwestycji jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne wynikające
z dynamiki zmian demograficznych w powiecie, skutkujących gwałtownym i pogłębiającym się
wzrostem liczby mieszkańców na tym obszarze, a co za tym idzie również klientów urzędu. Skala
problemu w szczególności dotyka klientów wydziałów technicznych starostwa, zwłaszcza Wydziału Komunikacji, gdzie komfort obsługi klientów i warunków pracy urzędników ulega systematycznemu pogorszeniu, proporcjonalnie do utrzymującego się wzrostu liczby jego klientów.
Zwiększenie powierzchni użytkowej, wraz z planowanym równolegle wzrostem liczby stanowisk
obsługi, pozwoli w dużym stopniu zniwelować ten problem w przyszłości.
Poza zwiększeniem powierzchni biurowych i sal obsługi, inwestycja zakłada również zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni na potrzeby organizacji spotkań, szkoleń, konferencji
i innych projektów z udziałem mieszkańców i partnerów powiatu, w tym również przedstawicieli
różnych grup społeczno-zawodowych w powiecie. Poprawa infrastruktury lokalowej w tym zakresie pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków do realizacji kluczowych celów strategicznych Powiatu Wrocławskiego: budowania tożsamości i integracji lokalnej, rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego i zwiększenia partycypacji społecznej w powiecie wrocławskim. Realizacja inwestycji zabezpieczy tym samym obecne jak i przyszłe potrzeby samorządu, stanowiąc odpowiedź
na wyzwania społeczno-gospodarcze związane z dynamicznym rozwojem tego obszaru.
Pozytywnym efektem inwestycji będzie również poprawa funkcjonalności oraz estetyki
terenu przynależnego do siedziby Starostwa, pełniącego funkcję parkingu. Budynek, jak i jego otoczenie zewnętrzne, będą w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, dysfunkcją wzroku
czy słuchu, a także dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Realizacja inwestycji pozwoli ponadto na zwiększenie efektywności energetycznej budynku, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii wykorzystujących odnawialne źródła
ciepła, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i tym samym do
poprawy stanu środowiska, a także zdrowia i warunków życia okolicznych mieszkańców.
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Prace Zespołu ds. opracowania koncepcji modernizacji siedziby Starostwa:
Zespół ds. opracowania koncepcji modernizacji siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu powołany został Zarządzeniem Nr 47/19 Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 17
czerwca 2019 r. (ze zm. wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 65/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 49/20 z dnia 17 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 7/2021 z dnia 21 stycznia 2021
r. oraz Zarządzeniem Nr 73/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.).
Do głównych zadań Zespołu należy przede wszystkim:
1) przygotowanie koncepcji dot. modernizacji siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
do programu funkcjonalno-użytkowego,
2) przygotowanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości Starostwa Powiatowego we Wrocławiu,
3) przygotowanie pełnej informacji o możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na realizację projektu,
4) koordynacja działań związanych z wdrożeniem i realizacją koncepcji,
5) nadzór nad realizacją projektu.
W 2021 r. Zespół obradował na licznych spotkaniach, zwoływanych przez Przewodniczącą Zespołu, związanych przede wszystkim z:
1) nadzorem nad realizacją zadania „Przebudowa istniejącego budynku starostwa powiatowego we Wrocławiu – skrzydło “A”, o nowe wejście od strony zachodniej w siedzibie Starostwa Powiatu Wrocławskiego we Wrocławiu”;
2) ogłoszeniem przetargu, wyłonieniem wykonawcy i pracą nad realizacją 2 etapu inwestycji
„Wybuduj”,
3) organizacją placu budowy oraz parkingu tymczasowego,
4) uzgadnianiem i realizacją zmian w projekcie budowlanym,
5) reorganizacją pracy niektórych Wydziałów Starostwa, przeniesieniem ich do innych pomieszczeń (w tym także do kontenerów), w związku z utrudnieniami spowodowanymi
pracami budowlanymi,
6) sprawowaniem nadzoru nad przebiegiem 2 etapu „Wybuduj”, w tym także wizytacje na
placu budowy,
7) zaplanowaniem odpowiedniego rozmieszczenia komórek i jednostek organizacyjnych, zarówno w nowej części C, jak i istniejących już częściach A i B,
8) rozwiązywaniem bieżących trudności, powstających na poszczególnych etapach budowy.
W dniu 22 grudnia 2020 r. został ogłoszony przetarg pn. „Rozbudowa budynku Starostwa
Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu, na terenie siedziby Starostwa Powiatu Wrocławskiego we Wrocławiu”. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wpłynęło 7 ofert. Po przeanalizowaniu ich zawartości przez powołaną w tym celu komisję przetargową, Zarząd Powiatu Wrocławskiego postanowił unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę, którą Powiat zamierzał na jego realizację przeznaczyć.
Ponowny przetarg na realizację ww. inwestycji został ogłoszony w dniu 23 lutego 2021 r.
W wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert od potencjalnych wykonawców. Po otwarciu i przeanalizowaniu ofert przez komisję przetargową, Zarząd Powiatu Wrocławskiego dokonał wyboru
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tej najkorzystniejszej. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, określonymi w Specyfikacji
Warunków Zamówienia, największą ilość punktów przyznano ofercie złożonej przez PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „ALFA-DACH” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Tarnogajskiej
14, opiewającą na kwotę 26 874 270,00 zł.
W wyniku podpisanej w dniu 14 maja 2021 r. umowy, rozpoczęła się rozbudowa budynku
Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, której poszczególne etapy zostały określone w harmonogramie rzeczowo–finansowym inwestycji. Bieg terminu przeprowadzenia prac budowlanych rozpoczął się w czerwcu 2021 r.
W trakcie realizacji prac budowlanych wystąpiła konieczność przeprojektowania niektórych pomieszczeń w związku z poprawą funkcjonalności poszczególnych Wydziałów Starostwa.
W związku z tym, że zaproponowane zmiany nie były ujęte w dokumentacji przetargowej,
tj. w opisie przedmiotu zamówienia oraz w umowie zawartej z Wykonawcą, zaistniała potrzeba
zwiększenia odpowiednio zaplanowanych środków finansowych na ten cel. Do wydatków związanych z inwestycją doszły też koszty aranżacji pomieszczeń biurowych, zakupu urządzeń biurowych i telefonów, wynajmu kontenerów przeznaczonych na obsługę klientów Wydziału Komunikacji oraz nasadzenia drzew wymaganych w dokumentacji projektowej oraz w pozwoleniu konserwatorskim. Łącznie na realizację inwestycji zaplanowano środki w kwocie 29 999 524,00 zł,
w tym 16 145 404,00 wydatkowano w 2021 r.
Stan realizacji prac budowlanych na koniec 2021 r. przedstawiał się następująco:


zaawansowanie stanu surowego otwartego – 75%,



wykonanie infrastruktury technicznej (parking, mała architektura, sieci) – 30%.

Najważniejszym celem prac członków Zespołu na 2022 r. jest kontynuacja nadzoru nad
pracami budowlanymi, zakończenie budowy, zawiadomienie PINB o zakończeniu robót, odbiór
końcowy budynku, doposażenie pomieszczeń biurowo–socjalnych, przekazanie nowej części C do
użytkowania wyznaczonym komórkom organizacyjnym, dostosowanie części A i B do nowego
rozmieszczenia w nich pozostałych komórek oraz jednostek organizacyjnych.
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Najważniejsze działania w roku 2021 oraz kierunki rozwoju i wyzwania
w obszarze administracji i zarządzania
Miarą profesjonalizmu dzisiejszej administracji jest umiejętność szybkiego reagowania na
zmiany, zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym, legislacyjnym i technologicznym
samorządu.
W przypadku Powiatu Wrocławskiego, narzędziem wspierającym proces reagowania na
zmiany w otoczeniu, jest realizacja długofalowej strategii rozwoju, opartej na wytyczaniu
odpowiednich kierunków działania, monitoringu ich realizacji i cyklicznej ewaluacji, pozwalającej
wprowadzać potrzebne zmiany. Administracja i zarządzanie stanowi jeden z ważniejszych
obszarów strategicznych ujętych w Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030. W celu
zapewnienia jak najwyższych standardów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu
Wrocławskiego, prowadzona jest bieżąca analiza potrzeb w tym obszarze, m.in. w oparciu
o wspomnianą analizę otoczenia społeczno-gospodarczego, legislacyjnego i technologicznego. Jej
efektem w 2021 r. były następujące działania:

Przyjęcie Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030
W roku 2021 została opracowana nowa Strategia Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030.
W ramach prac związanych z przygotowaniem dokumentu wykorzystano metodę ekspercką
z elementami uspołecznienia procesu. Takie podejście pozwoliło na udział w procesie tworzenia
Strategii przedstawicieli władz i podmiotów społeczności lokalnej, przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów zewnętrznych, a także na późniejsze przeprowadzenie szeroko zakrojonych
konsultacji społecznych.
„Strategia Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030” została przyjęta przez Radę Powiatu
Wrocławskiego uchwałą nr XXII/233/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.
Więcej informacji o pracach nad Strategią w rozdziale Ogólna charakterystyka Powiatu.

Przyjazna i bezpieczna administracja – rozbudowa i modernizacja siedziby
Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
W związku z dynamicznym wzrostem liczby mieszkańców powiatu wrocławskiego oraz
rosnącą liczbą zadań – w szczególności w kontekście spraw, wymagających bezpośredniej obsługi
mieszkańców – dużym wyzwaniem dla władz Powiatu staje się stworzenie komfortowych warunków organizacyjnych (w tym kadrowych i lokalowych), zapewniających wysoką jakość obsługi
klienta, a także bezpieczeństwo użytkowników obiektu. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu,
chcąc zapewnić możliwie największy komfort obsługi i pracy, jeszcze w roku 2019 podjęto decyzję
o rozbudowie i modernizacji siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. W roku maju 2021
przystąpiono do realizacji prac budowlanych, których zakończenie planowane jest na jesień 2022
roku (więcej w punkcie Przebudowa i modernizacja budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu).
Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej ugruntowała potrzebę rozbudowy siedziby starostwa, w zakresie posiadania odpowiednich zasobów lokalowych. Wskazała na konieczność wdrożenia bezpiecznego systemu kontroli wejść, umożliwiającego zachowanie dystansu i właściwej
odległości, badania stanu zdrowia, ewidencji wejść celem ochrony epidemiologicznej. Konieczna

295 | S t r o n a

RAPORT O STANIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO ZA ROK 2021

stała się także dywersyfikacja ciągów komunikacyjnych. Z uwagi na ograniczenia lokalowe, niemożliwe było jednak osiągnięcie optymalnych efektów w zakresie wydzielenia bezpiecznych
miejsc pracy dla urzędników i stanowisk obsługi klienta. Dla właściwego zarządzania zasobami
lokalowymi w czasie kryzysu sanitarnego, niezbędne jest posiadanie odpowiedniej przestrzeni
funkcjonalnej, w celu bezpiecznej obsługi klientów i odpowiedniej relokacji pracowników. Zwiększenie przestrzeni użytkowej urzędu, poprzez jego rozbudowę i modernizację, stanowi istotny
krok w zakresie zniwelowania dotychczasowych ograniczeń w tym zakresie.

Zamiejscowy punkt Wydziału Komunikacji
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców 1 czerwca 2021 roku otwarty został
punkt zamiejscowy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w Kobierzycach przy ul. Witosa 15.
Punkt obsługuje sprawy związane z rejestracją pojazdów (nowych, sprowadzonych z zagranicy), zgłaszania nabycia i zbycia pojazdów, adnotacje HAK, GAZ, dopisanie współwłaściciela
pojazdu, zmiana danych technicznych.
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-14.00 i obsługuje wszystkich
zainteresowanych mieszkańców z terenu powiatu wrocławskiego.

Potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych usług – certyfikat jakości ISO
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu pierwszy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
otrzymało w 2011 r. i od tego czasu nieprzerwanie funkcjonuje przestrzegając i stosując na co
dzień wymagania normy ISO 9001.
W wyniku audytu nadzoru, który odbył się w dniach 12-13 lipca 2021 r., Starostwo Powiatowe we Wrocławiu utrzymało certyfikat jakości ISO 9001:2015. Pozytywny wynik audytu jest
dowodem na to, że nasz urząd spełnia wszelkie wymogi objęte normą jakościową, właściwie realizując swoje zadania i dbając o odpowiedni standard obsługi klientów Starostwa.

Przygotowania do uruchomienia punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP
W roku 2021 została podjęta decyzja o uruchomieniu w Starostwie Powiatowym punktu
potwierdzania profili zaufanych, w którym można potwierdzić, przedłużyć ważność lub unieważnić profile zaufane ePUAP. Działanie to zostało zakwalifikowane jako projekt doskonalący w ramach systemu zarządzania jakością ISO.
W ramach działania wykonano niezbędne oznakowanie stanowiska punktu, a także przeszkolono pracowników Wydziału Obsługi.
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Najważniejsze plany i kierunki działania na przyszłość w obszarze Administracja
i Zarządzanie:
1) Dostosowanie potrzeb administracyjnych do zmieniającego się otoczenia praw-

nego, społecznego i gospodarczego, w tym m.in.:
a) kontynuacja rozbudowy i modernizacji siedziby Starostwa Powiatowego we
Wrocławiu,
b) dalszy rozwój przyjaznej i profesjonalnej administracji – utworzenie kolejnych punktów zamiejscowych Wydziału Komunikacji,
2) Dalszy rozwój inicjatyw mających na celu włączanie społeczności lokalnych

w działania z zakresu partycypacji społecznej – utworzenie ciał opiniująco-doradczych
dla organów Powiatu, tj. Rady Młodzieży Powiatu Wrocławskiego oraz Rady Seniorów Powiatu Wrocławskiego,
3) Dalszy rozwój projektów z zakresu edukacji prawnej – objęcie kolejnych roczników

uczniów szkół z terenu powiatu wrocławskiego edukacją prawną i obywatelską,
4) Realizacja opracowanych w 2021 roku nowych programów sektorowych, m.in. w ob-

szarze ochrony zdrowia, ochrony zabytków oraz opracowanie nowych dokumentów sektorowych, m.in. strategia rozwoju oświaty,
5) Wzmocnienie działań w obszarze transportu zbiorowego.
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PODSUMOWANIE
Niniejszy Raport przedstawia podsumowanie działań Zarządu Powiatu Wrocławskiego
w roku 2021, czyli w kolejnym roku pandemii COVID-19. Jak pokazują statystyki, pandemia nie
spowolniła tempa rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu wrocławskiego. Potwierdzają to
dane zgromadzone w Diagnozie Społeczno-Gospodarczej Powiatu Wrocławskiego, opracowanej
w 2021 r. w ramach prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030. Warto podkreślić, że ten ważny dokument strategiczny został opracowany pod okiem ekspertów naukowych,
przy ogromnym udziale Zarządu i Rady Powiatu Wrocławskiego, urzędników i pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych, partnerów społeczno-gospodarczych i wreszcie samych
mieszkańców powiatu, aktywnie uczestniczących w konsultacjach społecznych.
Pomimo panujących obostrzeń, pandemia nie zahamowała także tempa działań administracyjnych urzędu, o czym świadczy wzrost liczby prowadzonych spraw, m.in. w obszarze rejestracji pojazdów czy dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Z myślą o obecnych jak i przyszłych potrzebach, związanych z obsługą coraz to większej liczby klientów, w roku 2021 kontynuowane były prace związane z rozbudową i modernizacją siedziby starostwa. W obszarze
administracji, warte odnotowania w 2021 r. jest także utworzenie zamiejscowego oddziału Wydziału Komunikacji w Kobierzycach.
Pomimo pandemii, władze Powiatu Wrocławskiego nie zrezygnowały z realizacji ważnych
inwestycji o charakterze prorozwojowym w 2021 r. Kontynuacja programu „Bezpieczna droga”
we współpracy z gminami – dała efekt w postaci wielu ważnych inwestycji na łączną kwotę ponad
4 mln zł w 2021 r. Warte odnotowania jest także pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych (9 projektów) ze środków krajowych.
W 2021 r. zainicjowane zostały ponadto dodatkowe działania na rzecz poprawy ochrony
środowiska (nowe, środowiskowe programy dotacyjne, tzw. mała retencja”) i rozwoju turystyki (rozpoczęcie prac nad opracowaniem koncepcji tras rowerowych w powiecie). Miniony
rok to także dalszy rozwój Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego
w Borzygniewie, cieszącego się coraz większym zainteresowaniem turystów i okolicznych
mieszkańców.
W obszarze sportu, na uwagę zasługuje nowy program nagród finansowych dla sportowców, w obszarze edukacji – kolejny program stypendialny dla uczniów, natomiast w obszarze kultury – nowy program dotacyjny na zabytki.
W roku 2021 pojawiła się także kolejna odsłona współpracy z Radą Biznesu Powiatu
Wrocławskiego, w postaci projektu edukacyjnego pn. „Klub Młodego Przedsiębiorcy”, a także
jeszcze większego wzmocnienia polityki informacyjnej Powiatu na rzecz przedsiębiorców.
Miniony rok to ponadto okres wytężonej pracy dla służb i placówek społecznych Powiatu. Niewątpliwie wpływ na taką sytuację miały również projekty i programy adresowane
do klientów pomocy społecznej (5 projektów), na które Powiat pozyskał dofinansowanie, zarówno ze środków krajowych jak i unijnych. W obszarze społecznym na uwagę zasługuje także
rozszerzenie oferty Powiatu o opiekę wytchnieniową w zakresie dziennego pobytu (z perspektywą uruchomienia stacjonarnej opieki wytchnieniowej), a także o usługę asystenta osobistego
osoby niepełnosprawnej.
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Rok 2021 przyniósł także nowe otwarcie dla polityki senioralnej Powiatu Wrocławskiego. Zorganizowane w tym roku Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego stworzyło fundamenty pod budowę trwałej i efektywnej współpracy ze środowiskiem seniorów na naszym obszarze.
W obszarze promocji i ochrony zdrowia należy odnotować opracowanie ważnego dokumentu o charakterze programowym, określającego najważniejsze cele i zadania polityki zdrowotnej, realizowanej przez samorząd Powiatu Wrocławskiego. W okresie pandemii warta docenienia w szczególności jest realizacja kolejnych edycji „Białych niedziel” w powiecie wrocławskim, w ramach promocji zdrowego stylu życia i działań profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia.
W katalogu ważnych dokonań roku 2021 należy także wymienić realizację działań w obszarze bezpieczeństwa (m.in. doposażenie służb i straży, prowadzenie kampanii, związanej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w pandemii COVID-19).
Na podkreślenie zasługują także działania Powiatu Wrocławskiego w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, w związku z ustawowym zadaniem, nałożonym na samorząd powiatowy.
Mieszkańcy powiatu, pomimo pandemii, w dalszym ciągu mogli skorzystać z porad w ramach
działalności (tymczasowo w formie zdalnej) 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzonych przez Powiat Wrocławski.
W dążeniu do wprowadzania jak najwyższych standardów funkcjonowania powiatowych
jednostek organizacyjnych, w roku 2021 władze Powiatu Wrocławskiego nieprzerwanie korzystały z doświadczenia i wiedzy partnerów swoich partnerów społecznych (współpraca z trzecim sektorem), partnerów zagranicznych (organizacja wspólnych wideokonferencji) oraz partnerów samorządowych (współpraca z gminami powiatu oraz powiatami w ramach Konwentu
Powiatów Województwa Dolnośląskiego i Związku Powiatów Polskich).
Skuteczność działań władz samorządowych coraz częściej dostrzegana jest przez niezależnych ekspertów, którzy sytuują Powiat Wrocławski w gronie powiatów o największym potencjale rozwojowym w Polsce. Przykładem jest przyznanie naszemu samorządowi, już trzeci rok z
rzędu, pierwszego miejsca w ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego. Niewątpliwie wpływ na decyzję ekspertów miała w tym obszarze wysoka ocena efektywności samorządu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – w samym 2021 r. Powiat Wrocławski
otrzymał dofinansowanie na 16 projektów o łącznej wartości blisko 39 mln zł.
Wszystkie wymienione powyżej dokonania stanowią jedynie fragmentaryczny obraz działalności Powiatu Wrocławskiego w roku 2021. Poza niniejszym Raportem, szczegółowy zakres
informacji o działaniach Powiatu Wrocławskiego w minionym roku można odnaleźć w rocznym
sprawozdaniu z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030, a także w sprawozdaniach, dotyczących realizacji innych strategii i programów sektorowych. Powyższe dokumenty,
podobnie jak niniejszy Raport, mogą stanowić swoisty bilans otwarcia dla władz Powiatu Wrocławskiego, dając podstawę do wytyczenia dalszych kierunków działania oraz ustalenia szczegółowych priorytetów na najbliższe lata działalności samorządu.
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