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I. Wprowadzenie 

Raport o Stanie Powiatu Trzebnickiego za 2019 rok został opracowany na postawie 

art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.  

z 2019 r., poz. 511 ze zm.).  

Rada Powiatu Trzebnickiego korzystając z kompetencji wynikających z art. 30a ust. 3 

wyżej powołanej ustawy, w drodze uchwały Nr VII/44/2019 z dnia 6 kwietnia 2020 roku, 

określiła szczegółowe wymogi raportu o stanie powiatu. 

Niniejsze opracowanie obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu                  

Trzebnickiego w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz 

uchwał Rady Powiatu Trzebnickiego.  

II. Podstawowe dane dotyczące Powiatu Trzebnickiego 
 

Nazwa Powiat Trzebnicki 

Siedziba władz 
ul. Księdza Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6 

55 – 100 Trzebnica 

Okres, którego dotyczy raport  1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku 

Liczba mieszkańców wg stanu 

na dzień 30 czerwca 2019 roku 

(tj. według ostatnich dostępnych 

danych GUS)  

84 886 

Powierzchnia  1 025 km2 

Czy w porównaniu do roku 

poprzedzającego rok 

sprawozdawczy doszło do 

zmiany granic powiatu. Jeżeli 

tak wskazać zakres zmian. 

W porównaniu do roku poprzedzającego rok 

sprawozdawczy nie doszło do zmiany granic Powiatu 

Trzebnickiego 

Podział administracyjny 

Powiat Trzebnicki swoim terytorium obejmuje:  

1. Miasto i Gminę Oborniki Śląskie  

2. Miasto i Gminę Prusice  

3. Miasto i Gminę Trzebnica 

4. Gminę Wisznia Mała  

5. Gminę Zawonia 

6. Miasto i Gminę Żmigród  

Podstawowe dane finansowe  

na koniec 2019 roku  

Powiat Trzebnicki w 2019 roku osiągnął dochody  

w wysokości 90 513 782,93 zł, w tym:  

− dochody własne – 40 296 117,21 zł, 

− dotacje – 22 969 414,47 zł,  

− subwencja – 26 875 792,00 zł,  

− środki przekazane przez pozostałe jednostki – 

372 459,25 zł 
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Dochody Powiatu Trzebnickiego pochodziły  

z następujących źródeł:  

− dotacje celowe z budżetu państwa na zadania  

z zakresu administracji rządowej,  

− dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 

własne powiatu, 

− dotacje i płatności w ramach środków 

europejskich,  

− dotacje otrzymane na mocy porozumień z jst, 

−  dotacje z funduszy celowych,  

− pomoc finansowa jst,  

− subwencja ogólna z budżetu państwa, 

− środki przekazane przez pozostałe jednostki 

zaliczone do jednostek sektora finansów 

publicznych, 

−  dochody własne powiatu.  

W roku 2019 Powiat Trzebnicki wykonał wydatki  

w łącznej kwocie 93 533 075,86 zł, z tego:  

− wydatki bieżące – 74 893 879,00 zł,  

− wydatki majątkowe – 18 639 196,86 zł.  

Deficyt na koniec 2019 roku wyniósł 3 019 292,93 zł.  

Źródłem finansowania deficytu budżetowego będą 

dochody z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych  

w wysokości 2 073 573,93 zł oraz wolne środki  

w kwocie 945 719 zł.  

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana do 

końca 2029 roku.  

Począwszy od 2020 roku w poszczególnych latach 

zaplanowano nadwyżkę od 2 974 280,00 zł do  

2 500 000,00 zł w roku 2029. Zaplanowana nadwyżka 

każdorazowo przeznaczona będzie na spłatę kredytów, 

pożyczek i wykup papierów wartościowych.  

Ze sprawozdań budżetowych wynika, że dochody 

wykonano w 99,07% planu rocznego, natomiast wydatki 

budżetowe wykonano w wysokości 96,19%  

w stosunku do planu rocznego.  

Dochody majątkowe wyniosły 6 239 229,86 zł, tj. 86% 

planowanych dochodów majątkowych i stanowiły  

6,83 % dochodów ogółem.  

Na koniec roku należności z tytułu dochodów 

budżetowych wynosiły 1 268 835,66 zł, w tym należności 

wymagalne 1 172 221,38 zł.  
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W kwocie należności wymagalnych 242 863,17 zł 

stanowią odsetki, a 929 358,21 zł należności główne.  

Największą pozycją należności wymagalnych stanowią 

należności od Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej  

w Trzebnicy 592 879,73 zł, pozostałe to należności:  

− za zajęcie pasa drogowego – 135 649,67 zł,  

− odpłatność rodziców i gmin za pobyt dzieci  

w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo 

– wychowawczych – 40 197,15 zł, 

− z tytułu nałożonych grzywien i kar – 45 710,04 zł, 

− od właścicieli samochodów za usunięcie  

i przechowywanie i szacowanie pojazdów 

usuwanych z dróg – 95 460,70 zł,  

− inne – 19 460,92 zł.  

Zaplanowane rozchody w kwocie 2 474 280,00 zł 

związane są z wykupem obligacji wyemitowanych  

w latach 2010 i 2012 w wysokości 2 400 000,00 zł oraz 

spłata czterech rat pożyczki z NFOŚiGW w wysokości  

74 280,00 zł zostały zrealizowane.  

Na koniec 2019 roku zadłużenie powiatu wyniosło:  

29 899 994,00 zł.  

Zadłużenie wynika z wyemitowanych obligacji  

w wysokości 29 430 000,00 zł oraz zaciągniętej pożyczki 

w 2012 roku z NFOŚiGW w wysokości  

469 994,00 zł.  

W 2019 roku w Powiecie Trzebnickim zrealizowano 

zadania i zakupy inwestycyjne oraz inne wydatki 

majątkowe w wysokości 18 639 196,86 zł, co stanowi 

92,3% planu wydatków majątkowych.  

 

III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Trzebnickiego podjętych w 2019 roku. 

  

Lp. 
Data 

podjęcia 
Numer Tytuł Realizacja 

1. 24.01.2019 r. IV/23/2019 w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Trzebnickiego na 2019 rok 
zrealizowana 

2. 24.01.2019 r. IV/24/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu 

Trzebnickiego na lata 2019 – 2028 

w trakcie 
realizacji 

3. 24.01.2019 r. IV/25/2019 w sprawie wspólnej obsługi 

finansowej i organizacyjnej szkół  

i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat 

Trzebnicki 

zrealizowana 

https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=38667
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=38667
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=38670
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=38670
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=38670
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4. 24.01.2019 r. IV/26/2019 w sprawie przyjęcia programu 

naprawczego dla Szpitala im. Św. 

Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy na lata 

2018 – 2020  

w trakcie 
realizacji 

5. 24.01.2019 r. IV/27/2019 w sprawie przyjęcia programu 

naprawczego dla Szpitala 

Rehabilitacyjnego i Opieki 

Długoterminowej w Żmigrodzie na 

lata 2018 – 2020  

w trakcie 
realizacji 

6. 08.03.2019 r. V/28/2019 w sprawie wspólnej obsługi 

finansowej i organizacyjnej szkół  

i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat 

Trzebnicki 

zrealizowana 

7. 08.03.2019 r. V/29/2019 w sprawie ustanowienia roku – 2019 

Rokiem wspólnoty samorządowej 

Powiatu Trzebnickiego 

zrealizowana 

8. 08.03.2019 r. V/30/2019 w sprawie uznania się za 

niewłaściwą do rozpatrzenia skargi 
zrealizowana 

9. 08.03.2019 r. V/31/2019 w sprawie powołania Rady 

Społecznej Szpitala im. Św. Jadwigi 

Śląskiej w Trzebnicy 

zrealizowana 

10. 08.03.2019 r. V/32/2019 w sprawie powołania Rady 

Społecznej Szpitala 

Rehabilitacyjnego i Opieki 

Długoterminowej w Żmigrodzie 

zrealizowana 

11. 08.03.2019 r. V/33/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Trzebnickiego na 2019 rok 
zrealizowana 

12. 08.03.2019 r. V/34/2019  sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej Powiatu 

Trzebnickiego na lata 2019 – 2028 

w trakcie 
realizacji 

13. 08.03.2019 r. V/35/2019 w sprawie określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób 

niepełnosprawnych, na które 

przeznacza się środki finansowe 

przekazane Powiatowi 

Trzebnickiemu przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rok 2019 

zrealizowana 

14. 08.03.2019 r. V/36/2019 w sprawie odmowy przyjęcia przez 

Radę Powiatu Trzebnickiego 

pomocy rzeczowej udzielonej przez 

Gminę Trzebnica na rzecz Powiatu 

Trzebnickiego 

zrealizowana 
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15. 22.03.2019 r. VI/37/2019 w sprawie wyborów członków 

Zarządu Powiatu Trzebnickiego 
zrealizowana 

16. 26.04.2019 r. VII/38/2019 w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych 

mających siedzibę na obszarze 

Powiatu Trzebnickiego, od dnia  

1 września 2019 roku 

zrealizowana 

17. 26.04.2019 r. VII/39/2019 w sprawie zmiany Statutu 

Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. 

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej               

w Trzebnicy 

zrealizowana 

18. 26.04.2019 r. VII/40/2019 w sprawie wyrażenia woli 

utworzenia Stowarzyszenia 

„Rowerowa S5” i przystąpienia do 

Stowarzyszenia Powiatu 

Trzebnickiego 

zrealizowana 

19. 26.04.2019 r. VII/41/2019 w sprawie zmian  w wieloletniej 

prognozie finansowej Powiatu 

Trzebnickiego na lata 2019 – 2028  

w trakcie 
realizacji 

20. 26.04.2019 r. VII/42/2019  w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Trzebnickiego na 2019 rok. 
zrealizowana 

21. 26.04.2019 r. VII/43/2019 w sprawie ustanowienia tytułu 

honorowego "Za Zasługi dla 

rozwoju Powiatu Trzebnickiego" 

oraz trybu i zasad jego nadawania 

zrealizowana 

22. 26.04.2019 r. VII/44/2019 w sprawie określenia 

szczegółowych wymogów raportu  

o stanie powiatu 

zrealizowana 

23. 26.04.2019 r. VII/45/2019 w sprawie Statutu Powiatu 

Trzebnickiego 
zrealizowana 

24. 17.05.2019 r. VIII/46/2019 w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. 

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej  

w Trzebnicy 

zrealizowana 

25. 17.05.2019 r. VIII/47/2019 w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej Powiatu 

Trzebnickiego na lata 2019 – 2028   

w trakcie 
realizacji 

26. 17.05.2019 r. VIII/48/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Trzebnickiego na 2019 rok 
zrealizowana 

27. 07.06.2019 r. IX/49/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr 

LV/326/2018 Rady Powiatu 

Trzebnickiego z dnia  

zrealizowana 

https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39079
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39079
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39079
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39078
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39078
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39077
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39077
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39077
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39077
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39075
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39075
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39075
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39083
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39083
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39083
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39083
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39083
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39083
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39084
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39084
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39084
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39085
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39085
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30 października 2018 roku  

w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych 

działających na terenie Powiatu 

Trzebnickiego w roku 2019 

28. 07.06.2019 r. IX/50/2019 w sprawie zamiaru likwidacji 

Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Żmigrodzie oraz 

utworzenia gabinetu zamiejscowego 

Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej w Trzebnicy  

z siedzibą w Żmigrodzie 

zrealizowana 

29. 07.06.2019 r. IX/51/2019 w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. 

Szpital Rehabilitacyjny i Opieki 

Długoterminowej w Żmigrodzie 

zrealizowana 

30. 07.06.2019 r. IX/52/2019 w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom zatrudnionym  

w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat 

Trzebnicki dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy i za wyróżniającą 

pracę oraz niektóre inne składniki 

wynagrodzenia 

zrealizowana 

31. 07.06.2019 r. IX/53/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Trzebnickiego na 2019 rok 
zrealizowana 

32. 07.06.2019 r. IX/54/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne zbycie w drodze 

darowizny na rzecz Gminy Żmigród 

nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, stanowiącej 

własność Powiatu Trzebnickiego 

zrealizowana 

33. 07.06.2019 r. IX/55/2019 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Szpitala 

Rehabilitacyjnego i Opieki 

Długoterminowej  w Żmigrodzie za 

2018 rok 

zrealizowana 

34. 07.06.2019 r. IX/56/2019 w sprawie pokrycia ujemnego 

wyniku finansowego Szpitala 

Rehabilitacyjnego i Opieki 

zrealizowana 

https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39148
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39148
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39148


     

 
 
 

 

Raport o Stanie Powiatu Trzebnickiego za 2019 rok 

8 

Długoterminowej  w Żmigrodzie za 

2018 rok 

35. 07.06.2019 r. IX/57/2019 w sprawie powołania komisji skarg, 

wniosków i petycji 
zrealizowana 

36. 07.06.2019 r. IX/58/2019 w sprawie nadania Panu 

Zdzisławowi Średniawskiemu tytułu 

honorowego "Za Zasługi dla 

rozwoju Powiatu Trzebnickiego" 

zrealizowana 

37. 07.06.2019 r. IX/59/2019 w sprawie nadania Panu Pawłowi 

Misiorkowi tytułu honorowego  

"Za Zasługi dla rozwoju Powiatu 

Trzebnickiego" 

zrealizowana 

38. 07.06.2019 r. IX/60/2019 w sprawie nadania Panu Janowi 

Hurkotowi tytułu honorowego  

"Za Zasługi dla rozwoju Powiatu 

Trzebnickiego" 

zrealizowana 

39. 07.06.2019 r. IX/61/2019 w sprawie nadania Panu 

Stanisławowi Moikowi tytułu 

honorowego "Za Zasługi dla 

rozwoju Powiatu Trzebnickiego" 

zrealizowana 

40. 07.06.2019 r. IX/62/2019 w sprawie nadania Panu Henrykowi 

Jacukowiczowi tytułu honorowego 

"Za Zasługi dla rozwoju Powiatu 

Trzebnickiego" 

zrealizowana 

41. 07.06.2019 r. IX/63/2019 w sprawie nadania Panu Andrzejowi 

Farańcowi tytułu honorowego  

"Za Zasługi dla rozwoju Powiatu 

Trzebnickiego" 

zrealizowana 

42. 07.06.2019 r. IX/64/2019 w sprawie nadania Panu Markowi 

Kolińskiemu tytułu honorowego  

"Za Zasługi dla rozwoju Powiatu 

Trzebnickiego" 

zrealizowana 

43. 07.06.2019 r. IX/65/2019 w sprawie nadania Panu Markowi 

Łapińskiemu tytułu honorowego  

"Za Zasługi dla rozwoju Powiatu 

Trzebnickiego" 

zrealizowana 

44. 24.06.2019 r. X/66/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu Trzebnickiemu wotum 

zaufania 

zrealizowana 

45. 24.06.2019 r. X/67/2019 w sprawie rozpatrzenia  

 i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu Trzebnickiego 

za 2018 rok wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania 

budżetu 

zrealizowana 

https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39148
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39148
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46. 24.06.2019 r. X/68/2019 w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Trzebnickiego 

za 2018 rok 

zrealizowana 

47. 24.06.2019 r. X/69/2019 w sprawie zmiany w budżecie 

Powiatu Trzebnickiego na 2019 rok 
zrealizowana 

48. 24.06.2019 r. X/70/2019 w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno – finansowej Szpitala 

im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 

zrealizowana 

49. 24.06.2019 r. X/71/2019 w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno – finansowej SP ZOZ 

Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki 

Długoterminowej w Żmigrodzie 

zrealizowana 

50. 24.06.2019 r. X/72/2019 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Szpitala 

im. Św. Jadwigi Śląskiej  

w Trzebnicy za 2018 rok 

zrealizowana 

51. 24.06.2019 r. X/73/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 

IX/52/2019 Rady Powiatu 

Trzebnickiego z dnia 7 czerwca 

2019r., w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość 

oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Trzebnicki dodatków za 

wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy i za 

wyróżniającą pracę oraz niektóre 

inne składniki wynagrodzenia 

zrealizowana 

52. 24.06.2019 r. X/74/2019 w sprawie określenia zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, 

wicedyrektora, nauczyciela 

pełniącego inne stanowisko 

kierownicze oraz nauczyciela, który 

obowiązki kierownicze pełni  

w zastępstwie nauczyciela, któremu 

powierzono stanowisko 

kierownicze, w szkołach  

i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat 

Trzebnicki 

zrealizowana 

53. 24.06.2019 r. X/75/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

powierzenie Gminie Oborniki 
zrealizowana 
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Śląskie wykonania zadania 

własnego Powiatu Trzebnickiego 

54. 24.06.2019 r. X/76/2019 w sprawie ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców 

zawodowych, bibliotekarzy biblioteki 

pedagogicznej oraz nauczycieli 

posiadających kwalifikacje                                   

z zakresu pedagogiki specjalnej 

zatrudnianych dodatkowo w celu 

współorganizowania kształcenia 

integracyjnego oraz 

współorganizowania kształcenia 

uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz 

zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym zatrudnionych                      

w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat 

Trzebnicki 

zrealizowana 

55. 12.07.2019 r. XI/77/2019 w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej Powiatu 

Trzebnickiego na lata 2019 – 2028 

w trakcie 
realizacji 

56. 12.07.2019 r. XI/78/2019 w sprawie  zmiany budżetu Powiatu 

Trzebnickiego na 2019 rok 
zrealizowana 

57. 12.07.2019 r. XI/79/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

powierzenie Gminie Oborniki 

Śląskie wykonania zadania 

własnego Powiatu Trzebnickiego 

zrealizowana 

58. 12.07.2019 r. XI/80/2019 w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom zatrudnionym  

w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat 

Trzebnicki dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy i za wyróżniającą 

pracę oraz niektóre inne składniki 

wynagrodzenia 

zrealizowana 

59. 12.07.2019 r. XI/81/2019 w sprawie zmiany Statutu Powiatu 

Trzebnickiego uchwalonego 

uchwałą nr VII/45/2019 Rady 

Powiatu Trzebnickiego z dnia  

zrealizowana 
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26 kwietnia 2019 roku w sprawie 

Statutu Powiatu Trzebnickiego 

60. 12.07.2019 r. XI/82/2019 w sprawie zmiany Uchwały  nr 

X/74/2019 Rady Powiatu 

Trzebnickiego z dnia 24 czerwca 

2019 roku w sprawie  określenia 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, 

wicedyrektora, nauczyciela 

pełniącego inne stanowisko 

kierownicze oraz nauczyciela, który 

obowiązki kierownicze pełni  

w zastępstwie nauczyciela, któremu 

powierzono stanowisko 

kierownicze, w szkołach 

i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat 

Trzebnicki 

zrealizowana 

61. 23.08.2019 r. XII/83/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne zbycie w drodze 

darowizny na rzecz Województwa 

Dolnośląskiego nieruchomości 

gruntowej, stanowiącej własność 

Powiatu Trzebnickiego 

zrealizowana 

62. 23.08.2019 r. XII/84/2019 w sprawie  zmiany budżetu Powiatu 

Trzebnickiego na 2019 rok 
zrealizowana 

63. 23.08.2019 r. XII/85/2019 w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej Powiatu 

Trzebnickiego na lata 2019 – 2028 

w trakcie 
realizacji 

64. 23.08.2019 r. XII/86/2019 w sprawie wspólnej obsługi 

finansowej jednostek oświatowych 

Powiatu Trzebnickiego 

zrealizowana  

65. 23.08.2019 r. XII/87/2019 w sprawie zawarcia porozumienia  

z Miastem Zielona Góra 

dotyczącego powierzenia 

i finansowania kształcenia uczniów 

klas wielozawodowych 

prowadzonych przez Powiat 

Trzebnicki w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych 

zrealizowana 

66. 23.08.2019 r. XII/88/2019 w sprawie likwidacji Powiatowego 

Ośrodka Doradztwa Metodyczno – 

Programowego w Trzebnicy 

zrealizowana 

67. 09.09.2019 r. XIII/89/2019 w sprawie nadania Panu Łukaszowi 

Budasowi tytułu honorowego  
zrealizowana 
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"Za Zasługi dla rozwoju Powiatu 

Trzebnickiego" 

68. 09.09.2019 r. XIV/90/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr 

XI/80/2019 z dnia 12 lipca  

2019 roku w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość 

oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Trzebnicki dodatków za 

wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy i za 

wyróżniającą pracę oraz niektóre 

inne składniki wynagrodzenia 

zrealizowana 

69. 09.09.2019 r. XIV/91/2019 w sprawie określenia zadań  

z zakresu  rehabilitacji  zawodowej  

i społecznej osób 

niepełnosprawnych, na które 

przeznacza się środki finansowe 

przekazane Powiatowi 

Trzebnickiemu przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rok 2019 

zrealizowana 

70. 18.09.2019 r. XV/92/2019 w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej Powiatu 

Trzebnickiego na lata 2019 – 2028 

w trakcie 
realizacji 

71. 18.09.2019 r. XV/93/2019 w sprawie  zmiany budżetu Powiatu 

Trzebnickiego na 2019 rok 
zrealizowana 

72. 30.09.2019 r. XVI/94/2019 1. w sprawie nadania 

Statutu Powiatowemu Urzędowi 

Pracy w Trzebnicy 

zrealizowana 

73. 30.09.2019 r. XVI/95/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

powierzenie Gminie Prusice zadań 

własnych Powiatu Trzebnickiego 

zrealizowana 

74. 18.09.2019 r. XVI/96/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

powierzenie Gminie Żmigród zadań 

własnych Powiatu Trzebnickiego 

zrealizowana 

75. 18.09.2019 r. XVI/97/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr 

XII/86/2019 z dnia 23 sierpnia  

2019 roku w sprawie wspólnej 

obsługi finansowej jednostek 

oświatowych Powiatu 

Trzebnickiego 

zrealizowana 

https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39430
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39430
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39444
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39444
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39444
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39445
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39445
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39445
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76. 30.09.2019 r. XVI/98/2019 w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej Powiatu 

Trzebnickiego na lata 2019 – 2028 

w trakcie 
realizacji 

77. 30.09.2019 r. XVI/99/2019 w sprawie  zmiany budżetu 

Powiatu Trzebnickiego na 2019 rok 
zrealizowana 

78. 30.09.2019 r. XVI/100/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

poręczenie długoterminowego 

kredytu bankowego zaciąganego 

przez Szpital im. Św. Jadwigi 

Śląskiej w Trzebnicy na lata 2020 – 

2029 

w trakcie 
realizacji 

79. 17.10.2019 r. XVII/101/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie hipoteki na 

nieruchomościach stanowiących 

własność Powiatu Trzebnickiego  

w celu zabezpieczenia spłaty 

kredytu zaciągniętego 

przez  Szpital im. Świętej Jadwigi 

Śląskiej w Trzebnicy 

zrealizowana 

80. 17.10.2019 r. XVII/102/2019 w sprawie ustalenia na rok 2020 

wysokości opłat za usunięcie  

i przechowywani pojazdu 

usuniętego z drogi oraz wysokości 

kosztów powstałych w razie 

odstąpienia od usunięcia pojazdu 

zrealizowana 

81. 17.10.2019 r. XVII/103/2019 w sprawie przyznania dotacji   

Panu Arkadiuszowi Michońskiemu 

na prace konserwatorskie, 

restauratorskie oraz roboty 

w Mauzoleum rodziny von 

Danckelmann w Piotrkowicach, 

gm. Prusice, wpisanym do rejestru 

zabytków na zadanie pn. „ II etap 

praca ratowniczych Mauzoleum. 

Stęplowania sklepień 

 i przygotowanie krążyn kratowych  

o rozpiętości powyżej 3 m. 

Odtwarzanie i zabezpieczenie 

sklepień.” 

zrealizowana 

82. 17.10.2019 r. XVII/104/2019 sprawie  zmiany budżetu Powiatu 

Trzebnickiego na 2019 rok 
zrealizowana 

83. 17.10.2019 r. XVII/105/2019 w sprawie uchylenia Uchwały nr 

XVI/100/2019 Rady Powiatu 

Trzebnickiego z dnia 30 września 

2019 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na poręczenie 

w trakcie 
realizacji 
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długoterminowego kredytu 

bankowego zaciąganego przez 

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej  

w Trzebnicy na lata 2020 – 2029 

84. 18.11.2019 r. XVIII/106/2019 w sprawie ustalenia regulaminu 

głosowania w wyborach radnego 

na Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Trzebnickiego 

zrealizowana 

85. 18.11.2019 r. XVIII/107/2019 w sprawie ustalenia regulaminu 

głosowania w wyborach członka 

Zarządu Powiatu Trzebnickiego. 

zrealizowana 

86. 18.11.2019 r. XVIII/108/2019 w sprawie przyjęcia rezygnacji  

z funkcji Wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu Trzebnickiego 

zrealizowana 

87. 18.11.2019 r. XVIII/109/2019 w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącej Rady 

Powiatu Trzebnickiego 

zrealizowana 

88. 18.11.2019 r. XVIII/110/2019 w sprawie wyboru członka Zarządu 

Powiatu Trzebnickiego 
zrealizowana 

89. 18.11.2019 r. XVIII/111/2019 w sprawie zmiany składu 

osobowego Stałych Komisji Rady 

Powiatu Trzebnickiego 

zrealizowana 

90. 18.11.2019 r. XVIII/112/2019 w sprawie uznania się za 

niewłaściwą do rozpatrzenia skargi 
zrealizowana 

91. 18.11.2019 r. XVIII/113/2019 w sprawie pozostawienia bez 

rozpatrzenia anonimowej skargi na 

działanie Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Obornikach Śląskich 

zrealizowana 

92. 18.11.2019 r. XVIII/114/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działanie Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie  

w Trzebnicy 

zrealizowana 

93. 18.11.2019 r. XVIII/115/2019 w sprawie pozostawienia bez 

rozpatrzenia anonimowej skargi na 

działania Dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Żmigrodzie 

zrealizowana 

94. 18.11.2019 r. XVIII/116/2019 w sprawie przyjęcia programu 

naprawczego dla Szpitala 

Rehabilitacyjnego i Opieki 

Długoterminowej  w Żmigrodzie na 

lata 2019 – 2021  

w trakcie 
realizacji 

95. 18.11.2019 r. XVIII/117/2019 w sprawie nadania Statutu 

Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej pod 

nazwą Szpital Rehabilitacyjny  

zrealizowana 
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i Opieki Długoterminowej  

w Żmigrodzie 

96. 18.11.2019 r. XVIII/118/2019  w sprawie zmian  w wieloletniej 

prognozie finansowej Powiatu 

Trzebnickiego na lata 2019 – 2028  

w trakcie 
realizacji 

97. 18.11.2019 r. XVIII/119/2019 w sprawie  zmiany budżetu Powiatu 

Trzebnickiego na 2019 rok 
zrealizowana 

98. 18.11.2019 r. XVIII/120/2019 w sprawie emisji obligacji Powiatu 

Trzebnickiego oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu 

zrealizowana 

99. 18.11.2019 r. XVIII/121/2019 w sprawie uchwalenia rocznego 

programu współpracy Powiatu 

Trzebnickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 poz. 

668) na rok 2020. 

w trakcie 
realizacji 

100. 18.11.2019 r. XVIII/122/2019 w sprawie przyjęcia informacji  

o stanie realizacji zadań 

oświatowych w szkołach  

i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat 

Trzebnicki za rok szkolny 2018/2019 

zrealizowana 

101. 18.11.2019 r. XVIII/123/2019 w sprawie niewyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu 

Trzebnickiego na rzecz Gminy 

Trzebnica i niepotwierdzenia 

ważności umowy darowizny z dnia 

11 lutego 2015 r. zawartej przez 

Zarząd Powiatu bez uzyskania 

uprzedniej zgody Rady Powiatu,  

w formie aktu notarialnego przed 

notariuszem Aleksandrą Malec 

prowadzącą Kancelarię Notarialną  

w Trzebnicy, zarejestrowaną w rep. 

Notarialnym A. 690/2015. 

zrealizowana 

102. 18.11.2019 r. XVIII/124/2019 w sprawie określenia zadań   

z zakresu  rehabilitacji  zawodowej  

i społecznej osób 

niepełnosprawnych, na które 

przeznacza się środki finansowe 

przekazane Powiatowi 

Trzebnickiemu przez Państwowy 

zrealizowana 

https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39506
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39506
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39506
http://bip.powiat.trzebnica.pl/Download/get/id,37426.html
http://bip.powiat.trzebnica.pl/Download/get/id,37426.html
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39510
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39510
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39510
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39510
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39510
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39510
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39510
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39510
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39510
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39510
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39510
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39510
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39510
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39510
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Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rok 2019 

103. 18.11.2019 r. XVIII/125/2019 w sprawie wyboru biegłego 

rewidenta w celu przeprowadzenia 

badania sprawozdania finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej – Szpitala im. Św. 

Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy za rok 

2019 oraz 2020 

w trakcie 
realizacji 

104. 28.11.2019 r. XIX/126/2019 w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej Powiatu 

Trzebnickiego na lata 2019 – 2028 

w trakcie 
realizacji 

105. 28.11.2019 r. XIX/127/2019 w sprawie  zmiany budżetu Powiatu 

Trzebnickiego na 2019 rok 
zrealizowana 

106. 20.12.2019 r. XX/128/2019 w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej Powiatu 

Trzebnickiego na lata 2019 – 2028  

w trakcie 
realizacji 

107. 20.12.2019 r. XX/129/2019 w sprawie  zmiany budżetu Powiatu 

Trzebnickiego na 2019 rok 
zrealizowana 

108. 20.12.2019 r. XX/130/2019  w sprawie wydatków budżetu 

Powiatu Trzebnickiego, które  

w 2019 roku nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 

zrealizowana 

109. 20.12.2019 r. XX/131/2019 w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji na sfinansowanie 

prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków lub 

znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków położonych na 

obszarze Powiatu Trzebnickiego 

zrealizowana 

110. 20.12.2019 r. XX/132/2019 w sprawie określenia zadań   

z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób 

niepełnosprawnych, na które 

przeznacza się środki finansowe 

przekazane Powiatowi 

Trzebnickiemu przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rok 2019 

zrealizowana 

111. 20.12.2019 r. XX/133/2019 w sprawie przystąpienia Powiatu 

Trzebnickiego do realizacji 

Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 

2020 realizowanego ze środków 

zrealizowana 

https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39585
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39585
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39585
https://www.bip.powiat.trzebnica.pl/e,pobierz,get.html?id=39585
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Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” 

112. 20.12.2019 r. XX/134/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Trzebnickiego 

zrealizowana 

113. 20.12.2019 r. XX/135/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 

powołania Komisji skarg, wniosków  

i petycji 

zrealizowana 

114. 20.12.2019 r. XX/136/2019 w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu 

zrealizowana 

115. 30.12.2019 r. XXI/137/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Trzebnickiego na 2019 rok 
zrealizowana 

116. 30.12.2019 r. XXI/138/2019 w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych 

działających na terenie Powiatu 

Trzebnickiego w roku 2020 

w trakcie 
realizacji 

 

IV. Wykonanie strategii / programu rozwoju.   

  

Nazwa dokumentu  
„Strategia rozwoju Powiatu Trzebnickiego na lata 

2016 – 2022” 

Tryb i data przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych zmian 

dokumentów)  

„Strategia rozwoju Powiatu Trzebnickiego na lata  

2016 – 2022” została przyjęta Uchwałą nr XXVIII/136/2016 Rady 

Powiatu Trzebnickiego z dnia 17 marca 2016 roku  

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Powiatu Trzebnickiego na 

lata 2016 – 2022” w  trybie i na zasadach, o którym mowa  

w art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju.  

Podstawowe założenia 

Misją Powiatu Trzebnickiego jest działalność na rzecz 

zrównoważonego rozwoju społeczno – ekonomicznego  

w oparciu o lokalną aktywność gospodarczą, tworzącą 

nowoczesne miejsca pracy, z poszanowaniem lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego,  

w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu dla jego mieszkańców 

oraz turystów. 
 

Cel strategiczny I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

powiatu  

Cel operacyjny 1 – Poprawa stanu infrastruktury technicznej 

Cel operacyjny 2 - Poprawa stanu infrastruktury społecznej 

Cel operacyjny 3 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej 
 

Cel strategiczny II – Zrównoważony rozwój gospodarczy 

Cel operacyjny 1 – Wspieranie rozwoju MŚP 
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Cel operacyjny 2 – Racjonalne wykorzystanie walorów 

przyrodniczych i historycznych 
 

Cel strategiczny III – Rozwój społeczny i aktywizacja 

mieszkańców powiatu 

Cel operacyjny 1 – Rozwój instytucjonalny jednostek powiatowych 

Cel operacyjny 2 – Rozwój kapitału społecznego 

Realizacja założeń 

przyjętych w dokumencie 

wg stanu na dzień  

31 grudnia 2019 roku.  

Wszystkie wymienione cele strategiczne oraz cele operacyjne 

realizowane są zgodnie z przyjętymi założeniami. 

Najważniejsze działania 

podejmowane w roku 

2019 roku.  

Budowy, remonty i przebudowa dróg powiatowych  

w poszczególnych gminach Powiatu Trzebnickiego. 

Modernizacje i remonty obiektów publicznych, w tym szkół na 

terenie Powiatu Trzebnickiego. 

Współpraca z gminami w zakresie budowy chodników  

w ramach programu chodnikowego  50/50. 

 

V. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, programów  

i strategii dotyczących tych zadań.  

 

Nazwa zadania Edukacja publiczna 

Czy dla zadania została opracowana polityka/strategia/program. 

Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego 

podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. Jeżeli nie, wskazać czy  

w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 roku 

Nie dotyczy 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach  

realizujące zadanie 

1. Liceum Ogólnokształcące w Trzebnicy 

ul. Wojska Polskiego 17, 55 – 100 Trzebnica 

2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy  

ul. S. Żeromskiego 25, 55 – 100 Trzebnica 

3. Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie  

ul. Willowa 5, 55 – 140 Żmigród 

4. Powiatowy Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich  

ul. Parkowa 8, 55 – 120 Oborniki Śląskie 

5. Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno – Wychowawczych w Trzebnicy 

ul. Nowa 1, 55 – 100 Trzebnica 

6. Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie  
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ul. Rybacka 17, 55 – 140 Żmigród 

7. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka przy Szpitalu Św. Jadwigi Śląskiej 

w Trzebnicy 

ul. Prusicka 53 – 55, 55 – 100 Trzebnica 

8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy  

ul. Nowa 1, 55 – 100 Trzebnica 

9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żmigrodzie 

ul. Rybacka 17, 55 – 140 Żmigród 

10. Schronisko Młodzieżowe „Dworek” w Kuraszkowie 

ul. Turystyczna 2, 55 – 120 Kuraszków 

11. Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, Wydział Oświaty i Zdrowia 

ul. Leśna 1, 55 – 100 Trzebnica 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku 

Realizacja zadań przez Wydział Oświaty i Zdrowia. 

1. Organizacja cyklicznych spotkań pn. „Forum dyrektorów”, podczas których wszyscy 

dyrektorzy szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Trzebnicki poruszają tematykę z zakresu oświatowych spraw bieżących szkół i placówek, 

a także integrują swoje wzajemne relacje w gronie. 

2. Organizacja tradycyjnego Poloneza maturzystów na Trzebnickim Rynku. 

3. Organizacja uroczystości wręczenia Stypendium Starosty Trzebnickiego. 

4. Organizacja Powiatowych Targów Edukacyjnych 2019 pn. „Tu mieszkam i tu się uczę” 

5. Koordynowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego 

doposażone zostały biblioteki szkolne w nowe woluminy.  

6. Organizacja „Narodowego czytania” w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy, w którym 

wzięli udział wszyscy dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, uczniowie, 

pracownicy urzędu oraz inni zaproszeni goście. 

7. Organizacja I Powiatowego Forum Pedagogicznego 

8. Zawarcie umowy współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu przy realizacji programu 

„Szkolny Klub Sportowy” 

9. Sporządzenie wniosku dot. udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół  

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Ustawa podręcznikowa 

zagwarantowała uczniom szkół podstawowych prawo do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. 

10. Przygotowanie wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznanie środków 

finansowych z subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019, z tytułu dofinansowania 

zakupu sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki  

w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas 

nie prowadziły kształcenia w roku 2019. 

11. Sporządzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

Powiat Trzebnicki zgodnie z art. 30 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2245), które przedłożono Regionalnej Izbie 
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Obrachunkowej, Radzie Powiatu Trzebnickiego, dyrektorom szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat oraz związkom zawodowych zrzeszającym nauczycieli. 

12. Przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie z Uchwałą nr XIX/116/08 Rady 

Powiatu Trzebnickiego z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek 

oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Trzebnicki.  

13. Przygotowanie uchwały w sprawie porozumienia w kwestii utworzenia nowego kierunku 

kształcenia w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej w Powiatowym Zespole Szkół 

nr 2 w Trzebnicy oraz Technik reklamy w PZS w Obornikach Śląskich. 

14. Przeprowadzenie procedur postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata 

na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych w wyniku których stanowiska 

dyrektorskie powierzono następującym kandydatom na stanowisko dyrektora:  

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Trzebnicy 

- Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy. 

15. Nadzór nad przeprowadzeniem postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. 

16. Przyznanie Nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zgodnie z Uchwałą  

Nr XXXI/178/05 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 5 października 2005 roku w sprawie 

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla 

nauczycieli szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Powiat Trzebnicki. 

17. Przyznanie Stypendium Starosty Trzebnickiego dla uczniów placówek podległych 

Powiatowi Trzebnickiemu, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/143/2012 Rady Powiatu 

Trzebnickiego z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania 

stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Trzebnicki.  

18. Liczba uczniów szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Trzebnicki – 

stan na dzień 30 września 2019 roku: 

− Liceum Ogólnokształcące w Trzebnicy – 419,  

− Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy – 658,  

− Powiatowy Zespół Szkół w Żmigrodzie – 493,  

− Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich – 350,  

− Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie – 53,  

− Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Trzebnicy – 147, 

− Szkoła Podstawowa przy szpitalu w Trzebnicy – 31, 

− Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w  Żmigrodzie – wwrd – 4, 

− Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Trzebnicy – wwrd – 26, 

− Schronisko Kuraszków – liczba gości 4 581. 

Realizacja zadań oświatowych przez poszczególne szkoły i placówki oświatowe, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Trzebnicki: 

➢ Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy 

1) Działania podejmowane przez szkołę w obszarze pracy wychowawczej.  

W szkole zorganizowane były warsztaty integracyjne dla uczniów klas pierwszych 

mające na celu ułatwienie im adaptacji w nowym środowisku. Uczniowie 

uczestniczyli w projektach, warsztatach, zajęciach organizowanych przez wyższe 

uczelnie (Festiwal Nauki, Salon Maturzystów), korzystali z fachowej pomocy szkolnej 

doradczyni kariery i zespołu nauczycieli Live Design, mieli możliwość rozwijania 
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swoich uzdolnień na zajęciach przygotowujących do konkursów i biorąc udział w tych 

konkursach. W szkole działał Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolna Grupa Amnesty 

International nr 108. 

2) Działania podejmowane przez szkołę w obszarze profilaktycznym.  

Młodzież uczestniczyła w zajęciach, warsztatach na temat profilaktyki uzależnień, 

asertywności, umiejętności radzenia sobie ze stresem, agresji rówieśniczej tej 

bezpośredniej, ale również jej przejawów w internecie, odpowiedzialności karnej. 

Ponadto w szkole organizowane były: Dzień bez papierosa, Dzień walki z AIDS, 

Tydzień Kultury Zdrowotnej. Realizowane były tematy godzin wychowawczych  

z zakresu profilaktyki. 

3) Działania podejmowane przez szkołę w obszarze bezpieczeństwa w szkole. 

Na pierwszych lekcjach z wychowawczą uczniowie zapoznawani są z zasadami BHP 

w szkole, w drodze do i ze szkoły. W szkole działa monitoring. Uczniowie posiadają 

karty wejścia do szkoły. Nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw. Przeprowadzane 

są ćwiczenia alarmów ewakuacyjnych na wypadek pożaru oraz procedury  

w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym. 

4) Działania podejmowane przez szkołę nakierowanych na kształcenie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Uczniowie posiadający opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie psychologa, zaświadczenia lekarskie 

objęci byli pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Nauczyciele dostosowywali 

metody i formy pracy z tymi uczniami podczas lekcji dostosowując je do ich 

indywidualnych potrzeb i możliwości. Prowadzone były konsultacje i porady dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli. Uczniowie klas 3 gimnazjum i 3 liceum mieli 

dostosowane formy i metody przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego  

i maturalnego zgodnie z zaleceniami w w/w dokumentach. 
 

➢ Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy 

1) Działania podejmowane przez szkołę w obszarze pracy wychowawczej.  

Zajęcia wychowawcze prowadzone przez pedagoga na temat „Dominująca sfera 

Sensoryczna”, „Warunki efektywnej nauki” (klasy I), „Emocje w życiu człowieka”, 

„Emocje a temperament”, „Tolerancja na co dzień”, „Granice tolerancji”, 

„Odpowiedzialność na co dzień”, „Dojrzała odpowiedzialność”, „Asertywność  

w relacjach z ludźmi”, „Postawa asertywna”. 

2) Działania podejmowane przez szkołę w obszarze profilaktycznym.  

Warsztaty integracyjne klas I wprowadzające konstruktywne zasady relacji 

koleżeńskich w klasie i szkole. Spotkania prewencyjne z przedstawicielami Policji na 

temat Ustawy o przeciwdziałaniu narkomani i postępowaniu w sprawach nieletnich. 

Kontrola wybranych klas przez Policję z psem tropiącym narkotyki. Realizacja 

programu profilaktyki uzależnień „Przejmij kontrolę” w klasach I i II. Program 

Profilaktyki Nowatorów Głowy i Szyi, realizowany we współpracy z Sanepidem, 

prowadzony przez Instytut Onkologii z Wrocławia. Prowadzenie tablicy tematycznej 

„Profilaktyka i Wychowanie” umieszczonej w holu szkoły. Szkolenia dla rodziców – 

„Uzależnienia od komputera i telefonu”. 

3) Działania podejmowane przez szkołę w obszarze bezpieczeństwa w szkole. 
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Szkolenia dla rodziców „Bezpieczeństwo w szkole – czynniki zagrażające i procedury 

postępowania. Zajęcia profilaktyczne – pogadanki dla uczniów na temat „Czynniki 

warunkujące bezpieczeństwo w szkole”, „Cechy ofiar przemocy”. Ćwiczenie próbnej 

ewakuacji na wypadek alarmu. 

4) Działania podejmowane przez szkołę nakierowanych na kształcenie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Uczniowie z orzeczeniami do kształcenia specjalnego uczestniczyli w zajęciach 

korekcyjno – kompensacyjnych, objęci byli opieką nauczyciela współorganizującego 

kształcenie. Uczniowie z opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

korzystali z konsultacji i porad nauczycieli przedmiotów pedagoga. Uczniowie  

z problemami w funkcjonowaniu społecznym uczestniczyli w spotkaniach, 

rozmowach wychowawczych. Uczniowie z problemami emocjonalnymi korzystali  

z rozmów wspierających i porad pedagoga. Uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno-

wychowawczych z przedmiotów sprawujących trudności. 
 

➢ Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie 

1) Działania podejmowane przez szkołę w obszarze pracy wychowawczej.  

Rozmowy z uczniami, kontakt telefoniczny, konsultacje z rodzicami uczniów 

sprawiających trudności wychowawcze, spotkania klasowe z rodzicami, stały kontakt 

poprzez e-dziennik. Prowadzenie pogadanek, prelekcji z ekspertami ds. uzależnień, 

zdrowego stylu życia. Zajęcia wychowawcze z pedagogiem szkolnym (komunikacja 

w grupie, tolerancja, akceptacja, radzenie sobie z trudnościami, radzenie sobie ze 

stresem, empatia, hejt w internecie, mowa nienawiści, doradcą zawodowym 

(doradztwo w zakresie wyboru zawodu, motywacja do pracy, określanie preferencji 

zawodowych. Monitorowanie frekwencji, osiągnięć uczniów. Stały kontakt  

z wychowawcą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Diagnozowanie 

sytuacji społecznej w klasie, prowadzenie integracji klas. Kultywowanie tradycji 

szkoły poprzez coroczne obchody Dnia Patrona, propagowanie wartości Jana Pawła 

II, organizowanie wycieczek przybliżających historię regionu i kraju. Włączanie 

uczniów do szkolnego Koła Wolontariatu. Angażowanie uczniów do udziału 

konkursach, olimpiadach, występach, wydarzeniach na rzecz szkoły. 

2) Działania podejmowane przez szkołę w obszarze profilaktycznym.  

Indywidualne rozmowy z uczniami. Pogadanki w grupie na temat uzależnień, 

tworzenie tablic szkolnych na temat konsekwencji sięgania po używki. Propagowanie 

zdrowego stylu życia poprzez organizowanie pikników eko, organizowanie zajęć  

z dietetyk w szkole, prowadzenie zajęć przez pedagoga szkolnego. Propagowanie 

zdrowego trybu życia w społeczności szkolnej na lekcjach wychowania fizycznego, 

zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach sportowych na terenie szkoły 

i nie tylko. Realizacja programu profilaktyki, diagnozowanie i prezentowanie wyników 

oraz wyciąganie wniosków do dalszej pracy. Zajęcia z wychowawczą na temat 

bezpieczeństwa w szkole, w internecie, uświadamianie uczniom konsekwencji 

niewłaściwego postępowania w sieci. 

3) Działania podejmowane przez szkołę w obszarze bezpieczeństwa w szkole. 

Prowadzenie pogadanek, rozmów wychowawczych w ramach zajęć  

z wychowawcą, pedagogiem szkolnym na temat bezpieczeństwa w szkole, podczas 

wycieczek, poza zajęciami szkolnymi. Uświadamianie konsekwencji ryzykownych 
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zachowań młodzieży oraz odpowiedzialność za własne zachowanie. Omawianie na 

lekcjach przedmiotowych oraz godzinach wychowawczych zasad bezpieczeństwa. 

Przeprowadzanie próbnej ewakuacji szkoły. Bezpieczeństwo w szkole zapewniają 

nauczyciele podczas dyżurów na przerwach lekcyjnych, zapewnienie odpowiedniej 

liczby opiekunów w czasie wycieczek i imprez szkolnych w szkole i po za nią, 

zawiadomienie niezwłoczne rodziców o złym samopoczuciu, wypadku ucznia  

i innych zagrożeniach, wywieszenie w widocznych miejscach instrukcji regulaminu 

np. pracowniach, wyposażenie szkoły w apteczkę, trwałe i wyraźne oznaczenie dróg 

ewakuacji. 

4) Działania podejmowane przez szkołę nakierowane na kształcenie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Integracja z klasą, zapewnienie nauczyciela wspomagającego, stały kontakt 

telefoniczny z rodzicami i informowanie o trudnościach i postępach dziecka. 

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb edukacyjnych poprzez np. zapewnienie 

odpowiedniego miejsca w klasie, stosowanie odpowiedniej czcionki. Uwzględnienie 

zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu. Wsparcie pedagogiczne w szkole. 
 

➢ Powiatowy Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich 

1) Działania podejmowane przez szkołę w obszarze pracy wychowawczej. 

Prowadzenie działań wychowawczych integrujących zespoły klasowe. Pogadanki na 

lekcjach wychowawczych. Pomoc koleżeńska. Prowadzenie zajęć wyrównawczych. 

Udział w zajęciach: klubów sportowych, organizacji młodzieżowych, zespołów, 

artystycznych, kół zainteresowań, bibliotek, Samorząd Szkolny. Uczestnictwo  

w wycieczkach krajobrazowych, rajdach pieszych. Zapewnienie opieki pedagogiczno 

– psychologicznej w szkole; procedura udzielania opieki psychologiczno – 

pedagogicznej. Dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Współpraca specjalistów w szkole  

i specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zajęcia „Wychowanie do 

życia w rodzinie”, godziny wychowawcze. Systematyczne zebrania z rodzicami, 

konsultacje indywidualne, zespoły wychowawcze (dostarczanie informacji 

dotyczących ocen i frekwencji, zachęcanie rodziców do pomagania dzieciom  

w nauce i wskazywanie form pomocy, nakłanianie rodziców do stałego 

zainteresowania życiem szkolnym dziecka). Poznawanie możliwości dalszego 

kształcenia, zajęcia z doradcą zawodowym Kształtowanie pozytywnego stosunku do 

pracy (na lekcjach przedmiotowych podczas prac społecznych, podczas pracy na 

lekcjach zawodowych). Poznawanie mechanizmów rynkowych (poznawanie rynku 

pracy – uświadamianie uczniom jak cenna jest wiedza), lekcje z doradcą 

zawodowym, godziny wychowawcze, warsztaty. Poznawanie swoich możliwości 

zawodowych we współpracy z PUP. Warsztaty „Ja na rynku pracy” we współpracy  

z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej. Organizacja imprez szkolnych, działanie 

w ramach Samorządu Szkolnego, aktywne uczestnictwo w akcjach ekologicznych, 

prozdrowotnych, konkursy, prezentowanie uczniowskich dokonań. Diagnoza  

i analiza zachowań uczniów w szkole (pedagog). Udział uczniów PZS w działaniach 

charytatywnych. 

2) Działania podejmowane przez szkołę w obszarze profilaktycznym. 
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Pogadanki, dyskusje, rozmowy z uczniami spotkania z pedagogiem, filmy 

edukacyjne. Stała diagnoza i analiza zachowań uczniów w szkole. Plakaty, ulotki, 

gazetki nt. profilaktyki. Spektakle profilaktyczne, dramy. Ankiety nt. zagadnień  

z zakresu profilaktyki. Godziny wychowawcze. Warsztaty „Jak radzić sobie ze 

stresem”, zapoznanie się  z technikami relaksacyjnymi. Warsztaty na temat 

uzależnień. 

3) Działania profilaktyczne związane z kształtowaniem wśród uczniów postawy 

szacunku i tolerancji dla starszych, niepełnosprawnych, innych narodowości, kultur  

i religii.  

Lekcje wychowawczo – doradcze nt. „Jak Radzic sobie z manipulacją”, „Jak mówić 

nie”. Działalność Samorządu Szkolnego. Konkursy tematyczne. Imprezy szkolne. 

Zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, pozaszkolne organizacje młodzieżowe. 

Szkolenia, kursy, warsztaty na temat uzależnień, studiowanie literatury. Spotkania 

rodziców z wychowawcą, spotkania ze specjalistami, prelekcje, ulotki, broszurki, 

ankiety dla rodziców. Szkolenie Rady Pedagogicznej. Współpraca z pielęgniarką, 

Sanepidem. 

4) Działania podejmowane przez szkołę w obszarze bezpieczeństwa w szkole.  

Szkoła posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Szkoła posiada wewnętrzne 

regulaminy i procedury dotyczące bezpieczeństwa. Zapewnienie opieki 

pedagogiczno – psychologicznej w szkole. Spotkania z Policją. Współpraca  

z rodzicami, mobilizowanie rodziców do częstych kontaktów ze szkołą, szczególnie 

rodziców uczniów stwarzających problemy (nierespektowanie norm społecznych, 

zagrożenie bezpieczeństwa). Próbne ewakuacje przeciwpożarowe. Dziennik 

elektroniczny – stały monitoring stopni, frekwencji, informacji nauczycieli, uwag. 

5) Działania podejmowane przez szkołę nakierowane na kształcenie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

W szkole zatrudniony jest specjalista oligofrenopedagog. Nauczyciele dostosowują 

wymagania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzy się 

Arkusze Dostosowań Wymagań (dla uczniów), Ipety (Indywidualne Programy 

Terapeutyczne). Powołane są zespoły wychowawcze, na których omawiane są 

problemy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich sytuacje oraz 

tworzone wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia. 
 

➢ Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno – Wychowawczych  

w Trzebnicy 

1) Wsparcie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym również 

autystycznych. Zapewnienie możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

uczniów i specjalnych form pracy dydaktycznej. Umożliwienie nauki we wszystkich 

typach szkół zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi  

oraz predyspozycjami. Realizowania procesu kształcenia wg Sporządzonego 

Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego dla każdego ucznia  

w szkole. Zapewnienie realizacji specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych. 
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2) Realizacja całorocznego międzynarodowego projektu e-Realizowane projekty  

w roku szkolnym 2018/2019:  

− WRITING IN MY SMALL WORLD projekt przeznaczony dla uczniów od 5 do  

18 roku życia, rozwijający umiejętność skutecznego porozumiewania się  

w języku ojczystym oraz w języku angielskim.   

− USE OF CREATIVE DRAMA TECHNIQUES TO IMPROVE THE SOCIAL 

SKILLS OF SPECIAL EDUCATION NEEDS STUDENTS projekt skierowany do 

młodszych uczniów i wychowanków placówki, którego celem jest usprawnienie 

umiejętności poprawnego porozumiewania się oraz adekwatnego reagowania  

w sytuacjach życia codziennego.  

− SHARING CHRISTMAS TRADITIONS oraz OF KIDS AND CHRISTMAS 

krótkoterminowe projekty polegające na wymianie informacji związanych  

z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnicy przygotowują prezentację 

dotycząca tradycji i zwyczajów świątecznych popularnych w swoim kraju oraz 

przedstawiają proces tworzenia ozdób i kartek, które zostaną wysłane do szkół 

partnerskich (Francja, Hiszpania, Malta, Turcja, Rumunia, Finlandia, Grecja). 

− AROMA, TASTES AND SOUNDS OF MY COUNTRY założenia projektu 

obejmują rozbudzenie szacunku do różnic kulturowych, kształtowanie postawy 

otwartości i tolerancji, poznawanie tradycji narodów Europy, poszukiwanie 

wspólnych korzeni oraz przełamywanie barier.  

− LEARN HISTORY THROUGH CELEBRATION całoroczny projekt dotyczący 

popularnych świąt i uroczystości zwyczajowo obchodzonych przez kraje 

partnerskie (Francja, Włochy, Ukraina, Grecja oraz Polska). Uczestnicy projektu 

są zobowiązani do regularnego kontaktu, opierającego się na przygotowywaniu 

oraz prezentacji wybranych wydarzeń, odbywających się w szkole oraz o zasięgu 

ogólnokrajowym. 

− EUROPEAN FIENDS nadrzędnym celem tego francusko – włosko – hiszpańsko 

– polskiego projektu jest uświadomienie uczniom, że pomimo wielu różnic 

kulturowych oraz odmiennego pochodzenia, wszyscy jesteśmy obywatelami 

wspólnej Europy, Uczestnicy projektu tworzą międzynarodowy zespół ze 

szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

− LET’S BULID UP OOR MUSIC WORLD międzynarodowy projekt muzyczny, 

założony przez szkołę partnerską w Gruzji, którego celem jest wyrażenie emocji 

poprzez muzykę, prezentacja umiejętności artystycznych oraz zapoznanie się  

z kulturą tradycją krajów uczestniczących w przedsięwzięciu (Francja, Włochy, 

Tunezja, Azerbejdżan, Gruzja oraz Polska).  

3) Ponadto:  

− kontynuacja projektu „Jaś i Małgosia” w ramach współpracy z Liceum 

Ogólnokształcącym im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy.  

− finał projektu – występ dla społeczności lokalnej na scenie GCKiS.  

− zorganizowanie dziesięciodniowego wyjazdu nad morze (Ustronie Morskie dla 

ponad 40 uczniów (maj/czerwiec 2019).  

− bezpieczna szkoła bezpieczna przyszłość – projekt mający na celu podniesienie 

świadomości i kompetencji kadry placówki.  
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− w roku szkolnym 2018/2019 szkoła pracowała w oparciu o znowelizowany Program 

Wychowawczo – Profilaktyczny. Celem wszystkich oddziaływań wychowawczych 

było zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości 

ucznia w bezpiecznym przyjaznym środowisku szkolnym. Realizowano następujące 

programy i projekty: „Trzymaj Formę”, Dni Kultury Zdrowotnej pn. „W zdrowym ciele 

zdrowy duch”, „Wystaw rogi na nałogi”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Unpplaged”, 

„Cukierki”, „Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”, 

„Program dla Szkół”. 

4) Działania podejmowane przez szkołę w obszarze bezpieczeństwa w szkole 

/placówce. 

W celu podejmowania szybkich i trafnych działań interwencyjnych w sytuacjach 

zagrożenia usprawniono system reagowania. Stworzono przejrzyste reguły 

określające sposoby postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacjach 

zagrażających uczniom. Współpracowano z instytucjami i podmiotami w celu 

poprawy bezpieczeństwa w szkole, z policja, sądem rodzinnym, kuratorami, 

asystentami rodzin, Zespół ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, 

Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przemocy w rodzinie. Psycholog, pedagog  

i wychowawczy prowadzą zajęcia uczące wyrażania własnych uczuć, bez ranienia 

innych, treningi asertywności, konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów 

i radzenia sobie z własnymi emocjami oraz zajęcia dotyczące niebezpieczeństw 

związanych z uzależnieniami. W ubiegłym roku rozszerzono z zakresu ochrony 

przed cyberprzemocą i bezpieczeństwem w sieci. W ramach tego działania odbyło 

się spotkanie z przedstawicielami Policji. Przygotowano prezentacje, powstała 

tablica informacyjna, oraz przeprowadzono szereg zajęć w grupie i spotkań 

indywidualnych. W szkole funkcjonuje skrzynka zaufania za pomocą której uczniowie 

mogą zgłaszać swoje problemy. 
 

➢ Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie 

1) Działania podejmowane przez szkołę nakierowane na kształcenie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Do najważniejszych działań zainicjowanych przez dyrekcję oraz grono pedagogiczne 

w roku szkolnym 2018/2019 należą m.in. realizacje następujących wydarzeń:  

XXVI Rajdu Granica Szklarska Poręba, w którym udział wzięła 29 Drużyna 

Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Poszukiwacze przygód”, Dnia Pieczonego 

Ziemniaka, który odbył się w Osieku Małym; wycieczki do Gniezna i Biskupina  

w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednym  

z najważniejszych wydarzeń, które odbyło się w roku szkolnym 2018/2019 był  

XV Dolnośląski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych zorganizowany we 

współpracy Klubu Sokół Olimpiad Specjalnych i Zespołu Szkół Specjalnych  

w Żmigrodzie. W Turnieju wzięło udział dziewięć drużyn reprezentujących kluby 

Olimpiad Specjalnych z regionu Dolnego Śląska; Przegląd muzyczny „Przybieżeli do 

Żmigrodu Pasterze” w ramach działalności Stowarzyszenia „Sowa”, w którym udział 

wzięli uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, wystąpiło 30 

wykonawców indywidualnych i zespołowych. Do niezapomnianych wydarzeń,  

w których udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych ze Żmigrodu należą 

również Talent to Mania, szkolna Barbórka, Wigilia w szkole, Dzień Babci i Dziadka, 
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Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka. Ponadto uczniowie przez cały rok szkolny brali 

udział w licznych wycieczkach edukacyjnych i krajoznawczych (np. czterodniowa do 

Szklarskiej Poręby, do Afrykarium i Oceanarium we Wrocławiu), licznych zawodach 

i turniejach sportowych szkolnych i pozaszkolnych oraz konkursach umiejętności  

i wiedzy polonistycznej, przyrodniczo-matematycznej, ekologicznej, a także  

w konkursach plastycznych, w tym zakresie higieny, prawidłowego odżywiania się, 

zdrowego stylu życia. Realizowaliśmy, zakończony w czerwcu 2019r., projekt unijny 

„Edukacja moją inwestycją w przyszłość”. 

2) Działania podejmowane przez szkołę w obszarze wychowawczym. 

Realizowane są następujące formy pracy wychowawczej: praca w małych zespołach 

klasowych, praca indywidualna oraz praca w grupach, zajęcia opiekuńczo – 

wychowawcze w świetlicy szkolnej. Realizowany jest Program Wychowawczo – 

Profilaktyczny oraz Programy wychowawcze realizowane przez wychowawców 

poszczególnych klas. Prowadzona jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna przez 

szkolnego psychologa i pedagoga, wspierająca uczniów, a także ich rodziców  

w pracy z dzieckiem. 

3) Działania podejmowane przez szkołę w obszarze profilaktycznym. 

Najważniejsze działania profilaktyczne prowadzone w Zespole Szkół Specjalnych  

to przede wszystkim prelekcje, warsztaty dla uczniów, pogadanki dla uczniów  

i rodziców, spotkania ze specjalistami (psycholog, pedagog, policja, ratownik – 

instruktor udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, strażak, higienistka 

szkolna, szkoleniowiec/prawnik/ w zakresie praw dziecka – NK) 

4) Działania podejmowane przez szkołę w obszarze bezpieczeństwa w szkole. 

Przeprowadzona została na początku roku szkolnego ewakuacja próbna. Przed 

rozpoczęciem roku szkolnego została przeprowadzona kontrola pod względem bhp 

przez inspektora bhp. Sporządzona została „Procedura bezpieczeństwa w zakresie 

zapewnienia opieki uczniom, dojeżdżającym do ZSS w Żmigrodzie autobusem 

szkolnym, w przejściu pieszo na odcinku: pobliski parking z przystankiem 

autobusowym i budynek szkolny” w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów  

w drodze do/ze szkoły. Przestrzegane są przepisy bhp przez wszystkich 

pracowników szkoły, uczniowie we wrześniu zostali poinformowani o zachowaniu 

zasad bhp podczas pobytu w szkole oraz w drodze do domu. We wrześniu 2019 roku 

zostały przeprowadzone pogadanki z policjantem na temat zachowania 

bezpieczeństwa w szkole, na drodze Wykonane zostały wszystkie niezbędne, 

planowe przeglądy techniczne budynku oraz instalacji i urządzeń, znajdujących się 

w budynku szkoły  i na terenie wokół szkoły. Na bieżąco wykonywane były naprawy 

zepsutych urządzeń, instalacji, elementów wyposażenia klas itp., tak aby spełniały 

wymogi bhp. 

5) Działania podejmowane przez szkołę nakierowanych na kształcenie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

W szkole zatrudniony jest specjalista oligofrenopedagog. Nauczyciele dostosowują 

wymagania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzy się 

Arkusze Dostosowań Wymagań (dla uczniów), Ipety (Indywidualne Programy 

Terapeutyczne). Powołane są zespoły wychowawcze, na których omawiane są 

problemy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich sytuacje oraz 

tworzone wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia. 
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➢ Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka przy Szpitalu Św. Jadwigi 

Śląskiej w Trzebnicy 

Działania kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019 skupiały się  głównie 

wokół przygotowań do obchodów jubileuszu 60–lecia istnienia Szkoły Podstawowej 

nr 4 im. Janusza Korczaka przy Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej i 40–lecia nadania 

szkole imienia Janusza Korczaka. Kolejnym ważnym zadaniem stało się 

przystąpienie szkoły do realizacji projektu pt. „Oddział Bajka” koordynowanego przez 

Fundację Serdecznik z Poznania (zajęcia terapeutycznie z dzieckiem przewlekle 

chorym). W lutym 2019 roku powstał pierwszy w historii szkoły film promujący szkołę 

przyszpitalną (wspólna praca kadry, uczniów i wychowanków szkoły).  
 

➢ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy 

1) Realizacja projektów edukacyjnych. 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – program psychoedukacyjny, którego 

głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie  

w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego 

porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana 

doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie 

wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na 

wzajemnym szacunku. 

Liczba wydanych orzeczeń – 177, 

Liczba wydanych opinii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 41. 
 

➢ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żmigrodzie 

1) Działania podejmowane przez szkołę w obszarze wychowawczym. 

Zajęcia indywidualne i grupowe w szkołach. Spotkania z rodzicami i uczniami. 

Warsztaty „Emocje dziecka w wieku przedszkolnym”. 

2) Działania podejmowane przez szkołę w obszarze profilaktycznym.  

Zajęcia profilaktyczne w szkołach i placówkach „Cyberprzemoc oraz zagrożeń 

wynikających z korzystania ze współczesnej technologii multimedialnej”. 

3) Działania podejmowane przez szkołę w obszarze bezpieczeństwa w placówce. 

Spotkania z uczniami, rodzicami i nauczycielami „Zagrożenia w Internecie”, cykliczne 

zajęcia z psychologiem dotyczące autoagresji. Szkolenie „Porozumiewanie się bez 

przemocy”. 

4) Działania podejmowane przez szkołę nakierowanych na kształcenie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Liczba wydanych orzeczeń – 49 

Liczba wydanych opinii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 13. 
 

➢ Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy. 

Najważniejsze działania:  

− prowadzenie spotkań autorskich i organizowanie szkoleń dla nauczycieli, 

uwzględniających potrzeby edukacyjne grona pedagogicznego,  

− włączanie się w organizację imprez kulturalnych, przygotowywanych przez 

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy,  

− współpraca ze środowiskiem lokalnym i DBP we Wrocławiu, 
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− optymalizacja godzin udostępniania, 

− uruchomienie nowej, w pełni funkcjonalnej strony internetowej, 

− uruchomienie partneringu bibliotecznego,  

− prezentowanie oferty bookcrossingowej; promowanie czytelnictwa. 
 

➢ Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dworek” w Kuraszkowie  

Placówka oświatowa, której podstawowym zadaniem jest udzielanie tanich noclegów 

zorganizowanym grupom dzieci i młodzieży, a przez to upowszechnianie  

krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku. W roku szkolnym 

2018/2019 placówka była czynna cały rok przez 7 dni w tygodniu. Schronisko 

przyjmowało wycieczki z całego kraju, ich celem było zwiedzanie Wrocławia, 

Schronisko było tylko w tedy bazą noclegową. Natomiast dla młodzieży z Wrocławia 

i okolic było punktem docelowym, gdzie organizowane były różnego rodzaju zajęcia 

integracyjne, ogniska, zabawy oraz zwiedzanie najbliższej okolicy. W pozostałych 

miesiącach przyjmowano głównie osoby indywidualne, a w weekendy studentów 

i harcerzy.  
 

➢ Szkoły Niepubliczne 

W Powiecie Trzebnickim funkcjonują placówki niepubliczne: 

− Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „Nasz Świat”, 

− Prywatny Zespół Szkół Edukator, 

− KKZ Szkoła Policealna dla Dorosłych. 

Placówki są dotowane na podstawie ustalonej wysokości dotacji na jednego słuchacza 

szkół niepublicznych i poradni działających na terenie Powiatu Trzebnickiego, 

stanowiącą wysokość równą kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wysokość 

kwoty przewidzianej na takiego wychowanka – dziecko objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla 

Powiatu Trzebnickiego. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy)  

w roku sprawozdawczym 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

➢ Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Trzebnicy 

• projekty zrealizowane: 

− projekt unijny „Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo – 

Językowego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów 

nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska 

edukacji” – kwota: 1 621 934,00 zł, 

− Erasmus „Little Towns – Big History – Great Oportunities” – kwota: 27 800 euro, tj. 

około 122 000,00 zł, 

− „Jak poprzez teatr poznawać świat” – projekt realizowany we współpracy  

z Teatrem Współczesnym we Wrocławiu. 

• projekty złożone: 

− projekt unijny „Dostosowanie infrastruktury Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii 

Wojska Polskiego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów 
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nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska 

edukacji” – kwota: 1 971 383,03 zł, 

− Edukacja Przyszłości w Powiecie Trzebnickim – kwota: 2 077 056,00 zł (do podziału 

na dwie szkoły). 
 

➢ Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie  

Zrealizowane projekty: 

− Projekt UE Erasmus+, od 15.03.2019 do 14.04.2019 do Dublina, 20 osób – klasa II 

Technikum informatyczne. 

− Projekt unijny w ramach RPO WD „Rozwój jakości kształcenia w Liceum  

w Żmigrodzie”, wartość projektu 543 157,50 zł. 
 

➢ Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Trzebnicy  

Realizowane projekty: 

− RPDS.10.04.01-02-0008/18 „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na 

lepszą przyszłość uczniów. Celem projektu jest zwiększenia szans uczniów na 

zatrudnienie w regionie lub kontynuację kształcenia zgodnie z predyspozycjami 

zawodowymi oraz wzrost jakości procesu kształcenia poprzez merytoryczne 

wsparcie nauczycieli. 

− RPDS.10.02.02-02-0014/18 Wiem więcej – rozwijanie kompetencji kluczowych 

uczniów PZS 2. Poprawa jakości procesu kształcenia w kontekście kompetencji 

kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy. 
 

➢ Pozostałe inwestycje: 

− adaptacja pomieszczeń PZS nr 2 w Trzebnicy i PZS w Obornikach Śląskich oraz 

wyposażenie szkół, w tym szkół specjalnych w Trzebnicy,, 

− termomodernizacja budynku szkolnego PZS w Żmigrodzie w ramach unijnego 

projektu, 

− remont węzła sanitarnego w PZS w Żmigrodzie, 

− remont dachu w LO w Trzebnicy , 

− dotacja do Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy w ramach umowy pomiędzy 

Województwem Dolnośląskim a Powiatem Trzebnickim 179 882,00 zł. 

 

Nazwa zadania Promocja i ochrona zdrowia 

Czy dla zadania została opracowana polityka/strategia/program. 

Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego 

podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. Jeżeli nie, wskazać czy  

w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 roku 

Nie dotyczy 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach  
realizujące zadanie 

Szpital im Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 
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Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku 

➢ Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 

            Projekty zrealizowane: 

− dotacja celowa na potrzeby Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy – zakup 

łóżka porodowego. Dotacja celowa w wysokości 35.100,00 zł, całkowity koszt 

realizacji zadania wyniósł 36.500,00 zł, 

− dotacja celowa w wysokości 114 900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadania : Dofinansowanie modernizacji sieci komputerowej wraz z zakupem sprzętu 

i oprogramowania. Zakres rzeczowy zadania obejmował: zakup sprzętu, 

oprogramowanie do części białej i szarej, szkolenie pracowników. Całkowity koszt 

realizacji zadania wyniósł 124 324 zł, 

− dotacja celowa w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej budynku B wraz  

z inwentaryzacją”. Zakres rzeczowy zadania obejmował inwentaryzację budynku B  

i koncepcję projektu budynku B szpitala. Całkowity koszt  realizacji zadania wynosi  

162 302 zł. 
 

➢ Szpital Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie 

Projekty zrealizowane: 

− dotacja celowa w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadania pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala 

Rehabilitacyjnego  w Żmigrodzie”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje laser, aparat 

do elektroterapii, spodnie z pasem biodrowym do aparatu typu BOA. Całkowity koszt 

realizacji zadania wynosi  21 640 zł. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy)  

w roku sprawozdawczym 

 

Jak wyżej 

 

Nazwa zadania Pomoc społeczna 

Czy dla zadania została opracowana polityka/strategia/program. 

Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego 

podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. Jeżeli nie, wskazać czy  

w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 roku 

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Trzebnickiego  

na lata 2014 – 2022 przyjęta Uchwałą nr XXXI/240/2014 Rady Powiatu 

Trzebnickiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Trzebnickiego na lata  

2014 – 2022.  
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z innymi jednostkami Powiatu Trzebnickiego jest 

w trakcie realizacji zadań wynikających z tej strategii. Jest to dokument określający priorytety 

w działaniach Powiatu w zakresie polityki społecznej. Ma pomóc w prawnym umocowaniu 

konkretnych, planowanych przedsięwzięć, umożliwić absorpcję środków na realizację tych 

działań pochodzących ze źródeł zewnętrznych, zwłaszcza ze środków pochodzących z Unii 

Europejskiej. Strategia ta zawiera 5 celów strategicznych, gdzie każdy z nich uszczegóławiają 

cele operacyjne. 

Cele strategiczne to: 

− tworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej, 

− budowanie spójnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i osób starszych, 

− wspieranie rodzin w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, rozwijanie pieczy zastępczej 

oraz aktywizacja i integracja pełnoletnich wychowanków opuszczających palcówki 

opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze,  

− przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

− aktywizacja lokalnego rynku pracy na rzecz osób wykluczonych społecznie. 
 

2. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy rodzinie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie opracowało „Powiatowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2022”. 

Program został przyjęty przez Radę Powiatu Trzebnickiego Uchwałą Nr LII/304/2018 z dnia 

15 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu pn. „Powiatowy Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Powiecie Trzebnickim w latach 2018 – 2022”. Adresatami programu są m.in.: ofiary 

przemocy w rodzinie, w tym dzieci, sprawcy przemocy w rodzinie oraz instytucje zajmujące 

się szeroko rozumianą pomocą rodzinie. Realizacja programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie zakłada następujące kierunki działań:  

− działania profilaktyczne,  

− działania interwencyjne,  

− działania wspierające, 

− działania korekcyjno – edukacyjne.  
 

3. Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 

lata 2018 – 2022. 

Z uwagi na fakt, że przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które dotyczy coraz większej grupy 

osób zarówno ofiar, jak i sprawców przemocy, w 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie realizuje Uchwałą Nr LII/303/2018 Radę Powiatu Trzebnickiego z dnia 15 czerwca 

2018 roku „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

na lata 2018 – 2022”. Konieczność jego realizacji wynika z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach 

realizujące zadanie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku 
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1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Trzebnickiego  

na lata 2014 – 2022.  

Strategia ta jest narzędziem, które umożliwia w głównej mierze aplikowanie o środki na 

przedsięwzięcia z zakresu pomocy społecznej. W roku 2019 na jej podstawie uzyskano 

dofinansowanie ze środków zewnętrznych na utworzenie mieszkania chronionego dla dzieci 

opuszczających pieczę zastępczą oraz dla osób niepełnosprawnych. W miesiącu grudniu 

2019 roku rozpoczęto realizację tego zadania poprzez utworzenie takiego mieszkania na 

terenie Żmigrodu.   
 

2. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2018 – 2022. 

Działania profilaktyczne odbywają się m.in. poprzez podnoszenie wrażliwości społecznej 

wobec przemocy w rodzinie. W celu udoskonalenia sposobów udzielania pomocy osobom 

doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu organizowane były spotkania: 

− z mieszkańcami sołectw z terenu Powiatu Trzebnickiego dot. tematyki 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

− z uczniami Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie, 

− zajęcia edukacyjne przy parafii św. Trójcy w Żmigrodzie, 

− zajęcia z członkami klubu seniora „Pałacyk” w Żmigrodzie 

oraz zorganizowano weekend bez uzależnień dla mieszkańców Żmigrodu w zakresie walki z 

uzależnieniami. 

Ponadto przeprowadzono 11 interwencji kryzysowych dla osób będących w trudnej sytuacji 

życiowej, spowodowanej stosowaniem przemocy. W ramach realizacji zadań w zakresie 

przeciwdziałania przemocy prowadzono współpracę z gminnymi komisjami ds. 

przeciwdziałania uzależnieniom, z zespołami interdyscyplinarnymi z gmin, organizacjami 

pozarządowymi, Sądem i Policją. 

Ponadto realizacja Programu w 2019 r. oparta była również na udzielaniu informacji  

o możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do 

której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz o możliwościach 

uzyskania pomocy i wsparcia w instytucjach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz 

osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Działania podejmowane przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, o których mowa powyżej mają na celu m.in. zwiększenie skuteczności 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Trzebnickim, podniesienie jakości usług 

kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie 

czynności polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn  

i skutków przemocy w rodzinie. 
 

3. Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 

lata 2018 – 2022. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przez ostatnie kilka lat realizował program korekcyjno 

– edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie finansowany ze środków 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jednak w 2019 roku pomimo pozyskania środków 

na jego realizację nie udało się pozyskać żadnych wykonawców, którzy podjęliby się realizacji 

tego zadania. 
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Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy)  

w roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Czy dla zadania została opracowana polityka/strategia/program. 

Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego 

podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. Jeżeli nie, wskazać czy  

w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 roku 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie opracowało w 2019 roku realizowało opracowany  

w 2018 roku „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie powiatu 

trzebnickiego na lata 2018 – 2020”, który został przyjęty przez Radę Powiatu Trzebnickiego 

Uchwałą Nr LII/305/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku. Program ten uwzględnia lokalne 

uwarunkowania i określa kierunki działań w perspektywie 3-letniej, których głównym celem 

jest rozbudowanie i wspieranie istniejącego systemu pieczy zastępczej rodzinnej  

i instytucjonalnej.  Zakładane rezultaty realizacji programu to:  

1) stworzenie praktycznych rozwiązań dla systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez 

działania systemowe (szkolenia, grupy wsparcia, poradnictwo), 

2) organizowanie szkoleń dla opiekunów zastępczych oraz zwiększenie ich liczby, 

3) zwiększenie liczby zawodowych rodzin zastępczych, 

4) zwiększenie liczby rodzinnych domów dziecka, 

5) szkolenie i wspieranie rodzin zastępczych,  

6) zwiększenie dostępności informacji na temat rodzicielskiej pieczy zastępczej oraz 

promowanie rodzinnej pieczy zastępczej i rodzinnych domów dziecka, 

7) wzmocnienie procesu aktywizacji osób usamodzielnianych do uczestnictwa w życiu 

społecznym poprzez kontunuowanie nauki, uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych, 

podejmowanie pracy, pomoc w uzyskani lokalu mieszkalnego, 

8) zwiększenie liczby dzieci wracających z pieczy zastępczej pod opiekę rodziny 

biologicznej.  

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach  

realizujące zadanie 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy  

2. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Obornikach Śląskich 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku 

Realizując Program położono nacisk na realizację zadań wynikających z ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na działaniach profilaktycznych  

i współpracy międzyinstytucjonalnej, których celem jest wyposażenie rodzin i wychowanków 

w kompetencje pozwalające im w przyszłości na funkcjonowanie poza system pomocy 
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społecznej. W roku 2019 wsparciem w zakresie Programu zostało objętych 124 dzieci  

w rodzinach zastępczych oraz 86 rodzin zastępczych. Wsparcie to było realizowane przez 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i starszego specjalistę pracy socjalnej, 

tworzących zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej. Zespół ten realizował we współpracy  

z psychologiem następujące zadania: 

− dokonywanie oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, 

przeprowadzanej co 6 miesięcy, a w przypadku dzieci do 3 roku życia co 3 miesiące, 

− monitorowanie sytuacji w rodzinie celem właściwego i szybkiego reagowania na 

dostrzeżone nieprawidłowości lub zgłaszane trudności, 

− sporządzanie wniosków i dokumentacji do sądu o uregulowanie sytuacji prawnej 

dzieci, 

− zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowana sytuacją prawną, 

− poszukiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny 

zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

− współpracowanie na rzecz rodzin zastępczych ze środowiskiem lokalnym,  

w szczególności z asystentami rodzinnymi i pracownikami ośrodków pomocy 

społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, 

podmiotami leczniczymi, ośrodkami adopcyjnymi a także kościołami i związkami 

wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi, 

− wspieranie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej zarówno rodzinnej, jak  

i instytucjonalnej w procesie usamodzielnienia. 

W 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

1) kontynuowało promowanie rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Trzebnickim 

poprzez: 

− zorganizowanie tzw. dni otwartych w PCPR w dniu 30 maja celem zachęcenia  

i przybliżenia osobom zainteresowanym  tematyki rodzicielstwa  zastępczego, 

− zamieszczenie informacji nt. rodzicielstwa zastępczego na witrynie internetowej 

PCPR oraz profilu ww. Centrum w mediach społecznościowych (Facebook), 

− rozmieszczenie w każdej z gmin powiatu trzebnickiego banerów reklamowych, które 

propagują idę rodzicielstwa zastępczego, 

2) prowadziło poradnictwo psychologiczne dla dzieci i rodziców zastępczych, 

3) zorganizowało przy wsparciu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wyjazd kolonijny nad 

morze  dla 10 dzieci z rodzin zastępczych, z których: do  Pustkowa wyjechało dla  

6 dzieci oraz do Jarosławca  4 dzieci. Wyjazd dzieci na kolonie był nieodpłatny, 

4) realizowało dwa projekty na rzecz rodzin i dzieci w pieczy zastępczej: 

− projekt „Nasza przyszłość”, który otrzymał dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 

lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie Społeczne. Realizowany jest  on przez 

okres 01-11-2017r. do 31-10-2020r. Całkowita wartość projektu wynosi 774 577,50zł. 

Projekt realizowany od 2017r. Wsparciem w ramach projektu objęta została grupa 

rodziców zastępczych licząca 12 osób, 7 osobowa grupa dzieci przebywających w 

pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia, oraz 7 osobowa grupa dzieci przebywających 

w pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia. Działania projektowe odbywały przez cały 

2019 rok: 
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• dla rodziców zastępczych: 4 cykle zajęć „Trening Integracji Emocjonalnej”  

(24 godzin zajęć) Trening Komunikacji Partnerskiej (24 godzin zajęć) Trening 

Kompetencji Rodzicielskich (24 godzin zajęć) oraz Trening Zastępowani 

Agresji (24 godzin zajęcia wyjazdowe), 

• dla dzieci do 15 roku życia: kurs języka angielskiego (60 godzin)  

i komputerowego (60 godzin), Trening Dorosłości (24 godziny),wyjazd 

surviwalowy (16 godzin) oraz indywidualne porady psychologiczne  

(50 godzin, 

• dla młodzieży powyżej 15 roku życia /głównie osoby pełnoletnie/: Treningu 

dorosłości (40 godzin), Trening Pracy z elementami autoprezentacji  

(24 godziny zajęcia wyjazdowe) . Osoby w tej grupie realizowały także kurs 

prawa jazdy oraz kursy zawodowe (magazyniera, prawo jazdy Kat. C).  

PCPR w 2019 r. we wnioskach o płatność rozliczył wydatki na kwotę  

231 405,12zł, z czego wkład własny stanowił kwotę 15 076,00zł. 

− projekt „Bezpieczny start” realizowany od 2019 roku dofinansowany w ramach 

konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 

lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie Społeczne. Projekt będzie 

realizowany przez okres od 01.12.2019 r. do 30.11.2021 r. Całkowita wartość projektu 

wynosi 352 062,50zł.  

W ramach działań projektowych zostały utworzone 2 mieszkania chronione dla 

wychowanków pieczy zastępczej oraz dla osób niepełnosprawnych. Osoby 

korzystające z Projektu będą mogły skorzystać z szerokiego rodzaju wsparcia  

i specjalistycznego poradnictwa udzielonego przez: opiekuna mieszkania, doradcy 

zawodowego, psychologa, radcy prawnego, pracownika socjalnego. W ramach 

działań projektowych w 2019 r. wynajęto w Żmigrodzie mieszkanie na potrzeby 

prowadzenia tego mieszkania chronionego oraz w ramach współpracy z Gminą 

Żmigród udostępniono na potrzeby realizacji Projektu mieszkanie, którego 

właścicielem jest Gmina. Zakupiono niezbędne jego wyposażenie.  Dokonano wyboru 

opiekuna mieszkania oraz rozpoczęto proces rekrutacji uczestników.   

W 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości 6060,04 zł.      

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy)  

w roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Wspieranie osób niepełnosprawnych 

Czy dla zadania została opracowana polityka/strategia/program. 

Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego 

podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. Jeżeli nie, wskazać czy  

w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 roku 
 

1. Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Trzebnickim na lata 2013 – 2020. 
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Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Trzebnickim na 

lata 2013 – 2020 został przyjęty Uchwała Nr XXII/170/2013 dnia 27 marca 2013 roku. 

Założone w Programie działania mają charakter ciągły. Podstawą programu działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej jest tworzenie 

optymalnych warunków życiowych i zawodowych na terenie Powiatu Trzebnickiego oraz 

zagwarantowanie i udzielanie indywidualnej pomocy i wsparcia w taki sposób, aby umożliwić 

osobom niepełnosprawnym maksymalne wykorzystanie ich potencjalnych zdolności  

i możliwości dla osiągnięcia jak największej życiowej i zawodowej samodzielności  

i aktywności. Działania realizowane w ramach Programu zmierzają do aktywizacji osób 

niepełnosprawnych w życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym, kulturalnym, sportowym 

oraz udziału w rekreacji i turystyce. Wszystkie te działania związane są także  

z podnoszeniem świadomości zarówno osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących 

im praw, jak i eliminacji zjawiska niechęci, czy wrogości względem osób niepełnosprawnych, 

które są przyczyną wyobcowania społecznego.    

2. Realizacja pilotażowego programu „ Aktywny samorząd”. 

Program realizowany jest na podstawie Umowy nr AS3/000022/01/D z dnia 29 kwietnia  

2013 roku zawartej pomiędzy Powiatem Trzebnickim a Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13, 

określającej zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczenia wniosków  

o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz na podstawie 

Uchwały nr 16/2019 Zarządu PFRON z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie realizacji 

pilotażowego programu  „Aktywny Samorząd” w 2019 roku. 

Głównym celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 

uczestnictwo beneficjentów pomocy w  życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do 

edukacji. 

3. Program wyrównywania różnic miedzy regionami  

Powiat Trzebnicki przystąpił do realizacji finansowanego przez Państwowy Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 

w 2019 roku. 

Każdego roku realizacji programu Zarząd PFRON przygotowuje i zatwierdza dokument 

wyznaczający kierunki działań programu oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów 

programu w danym roku.  

Dokument ten zawiera: wskazanie obszarów programu, które będą realizowane w danym 

roku oraz wskaźniki kosztów realizacji projektu wyznaczające maksymalną wysokość 

dofinansowania ze środków PFRON, przyjęte w danym roku realizacji programu, wyznaczone 

oddzielnie dla każdego z obszarów programu. 

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans oraz zwiększenie dostępu osób 

niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem 

osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.  

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach 

realizujące zadanie 

Koordynatorami działań w tym zakresie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Trzebnicy. Natomiast realizatorami działań w programie są: samorządy gmin, powiatu, 
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jednostki organizacyjne pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, organizacje 

pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku 

 

➢ „ Powiatowy program na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2013 – 2020” 

W programie wyznaczono cele, których realizacja zmierza do niwelowania ograniczeń 

wynikających z niepełnosprawności. Wyznaczono cele takie jak:  

− tworzenie warunków do pełnej rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz warunków do 

zatrudnienia i przeciwdziałania skutkom bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych, 

− integracja i wyrównywanie szans  osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,  

w edukacji, w pracy zawodowej, kulturze, sporcie  i rekreacji, 

− zintegrowanie i skoordynowanie działań  samorządu terytorialnego i organizacji 

pozarządowych na rzecz  rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, 

− profilaktyka, zapobieganie niepełnosprawności – wczesna diagnoza i wczesne 

wspomaganie, 

− wyrównywanie szans w zakresie oświaty (likwidacja barier architektonicznych  

i komunikacyjnych w placówkach oświatowych, wyposażanie placówek w sprzęt, 

urządzenia i środki transportu służące do przewozu osób niepełnosprawnych), 

− tworzenie środowiska przyjaznego osobom niepełnosprawnym  (likwidacja barier 

urbanistycznych, architektonicznych, komunikacyjnych, technicznych w miejscu 

zamieszkania niepełnosprawnych  oraz obiektach użyteczności publicznej). 

W roku 2019 realizując założenia programu w powiecie realizowano działania przez różne 

jednostki takie jak:  

− udzielanie informacji osobom niepełnosprawnym o przysługujących im ulgach  

i uprawnieniach (pracownicy informują o możliwościach skorzystania ze wsparcia 

dla osób niepełnosprawnych), 

− działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

Orzeczenie wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności służy do 

celów pozarentowych. Oznacza to, że posiadanie orzeczenia pozwala korzystać  

z następujących form pomocy, bądź uprawnień: 

• korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo-

telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów, 

• w zakresie rehabilitacji np. możliwość uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, 

terapii zajęciowej, 

• w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania 

odpowiedniego zatrudnienia, możliwość korzystania ze szkoleń, podleganie 

przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych, 

• w zakresie pomocy społecznej – możliwość korzystania z pomocy świadczonej lub 

organizowanej przez pomoc społeczną (np. Ośrodek Pomocy Społecznej), 

• korzystanie z usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez instytucje 

pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i inne placówki, uprawnienia do 

zasiłku pielęgnacyjnego, 
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− prowadzenie internetowej strony PCPR -  www.pcpr.trzebnica.pl.  Na stronie można 

znaleźć, m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach, o zadaniach, które realizuje 

PCPR czy kontakt do poszczególnych zespołów Centrum. Osoby niepełnosprawne 

mogą uzyskać na stronie wszystkie druki aktualnych wniosków, 

− wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

− Organizacja wydarzenia pod hasłem: „Grudzień na rzecz niepełnosprawności”  

w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Myślą 

przewodnią spotkania było przybliżenie społeczeństwu problemów osób 

niepełnosprawnych i podkreślenie konieczności działań na rzecz integracji osób 

niepełnosprawnych, 

− na prowadzonej internetowej strony PCPR www.pcpr.trzebnica.pl można znaleźć, 

m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach, o zadaniach, które realizuje PCPR czy 

kontakt do poszczególnych zespołów Centrum. Osoby niepełnosprawne mogą 

uzyskać na stronie wszystkie druki aktualnych wniosków. 

➢ „Aktywny samorząd” 

Głównym celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 

ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym  

i w dostępie do edukacji. 

Program w 2018 roku obejmował następujące formy wsparcia: 

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, 

w tym:  

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

− Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego  

samochodu, 

− Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informacyjnym: 

− Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz   

oprogramowania, 

− Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 

programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. 

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

− Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

− Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, 

− Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 

kończyny. 

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej. 

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

http://www.pcpr.trzebnica.pl/
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 W ramach programu Aktywny samorząd do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

wpłynęło 62 wnioski    

► Moduł I – 20 wniosków (Obszar A zadanie 1 – 1 wniosek, Obszar A zadanie 2 – 3 wnioski, 

Obszar A zadanie 3 – 2 wnioski, Obszar B zadanie 1 – 2 wnioski, Obszar B zadanie 2 – 1 

wniosek,  Obszar B zadanie 3 – 1 wniosek, Obszar C zadanie 1 – 1 wniosek, Obszar C 

zadanie 2 – 1 wniosek, Obszar C zadanie 3 – 1 wniosek, Obszar D – 7 wniosków) 

► Moduł II – 48 wniosków.  

 A1, A4 – oprzyrządowanie samochodu; 

A2, A3 – kurs prawa jazdy; 

B1, B3, B4 – sprzęt komputerowy; 

B2 – kursy komputerowe; 

B5 – serwis sprzętu komputerowego; 

C1 – zakup wózka elektrycznego;    

C2- naprawa wózka elektrycznego; 

C3 – zakup protezy (III – IV poziom jakości); 

C4 – naprawa protezy; 

C5 – zakup skutera lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego; 

D – dofinansowanie do przedszkoli;      

PFRON na realizację w/w zadań przeznaczył kwotę 241.919,50 zł oraz kwotę 634,75 zł na 

obsługę programu, jego promocję i ewaluację.  

Zgodnie z zasadami Programu rozliczenie następuje do 15 kwietnia 2020 roku. 
 

➢ Program wyrównywania różnic między regionami III 

Od kilku lat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy realizuje „Program 

wyrównywania różnic między regionami III”. Celem strategicznym programu jest wyrównanie 

szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo  

i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

Powiat Trzebnicki, spełniając określone warunki, w 2019 roku przystąpił do uczestnictwa  

w programie w obszarze D – likwidacja barier transportowych – zakup busa przystosowanego 

do przewozu osób niepełnosprawnych. Złożony wniosek dotyczył Gminy Prusice, która 

starała się o dofinansowanie takiego pojazdu na rzecz Dziennego Domu Senior – Wigor  

w Prusicach. Na podstawie złożonej dokumentacji PFRON przyznał dofinansowanie  

w wysokości 80 000,00 zł. Projekt w trakcie realizacji.   

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy)  

w roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Geodezja, kartografia i kataster 

Czy dla zadania została opracowana polityka/strategia/program. 

Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego 

podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. Jeżeli nie, wskazać czy  
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w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 roku 

Nie dotyczy 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach  

realizujące zadanie 

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku 

 

1. Zgłoszenia prac geodezyjnych – 3 457, 

2. Weryfikacja zbiorów danych – 3 515, 

3. Uwierzytelnianie dokumentów – 1 954, 

4. Wydanych licencji, w tym: 

− do prac geodezyjnych – 3 643, 

− pozostałych – 3 516, 

5. Koordynowanie usytuowania sieci – 360, 

6. Wydanych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków – 13 587, 

7. Udostępnionych materiałów – 4 163, 

8. Zaktualizowanych informacji w bazie danych – 6 702, 

9. Zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków – 9 532, 

10. Wprowadzone dane do rejestru cen i wartości nieruchomości – 1 733. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy)  

w roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Drogi publiczne 

Czy dla zadania została opracowana polityka/strategia/program. 

Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego 

podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. Jeżeli nie, wskazać czy  

w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 roku. 

Uchwała nr 133/18 Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie 

uchwalenia planu rozwoju sieci drogowej oraz finansowania budowy, przebudowy, remontu, 

utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w Powiecie Trzebnickim 

do 2023 roku.  

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach  

realizujące zadanie 
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Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy – jednostka  budżetowa Powiatu Trzebnickiego, 

powołany został do wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych uchwałą Zarządu 

Powiatu Trzebnickiego nr 10/2000 z dnia 15 maja 2000 roku. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku 

 

➢ Drogi powiatowe: 

1. Łączna długość dróg publicznych kategorii powiatowej – 439,241 km. 

2. Łączna ilość 57 mostów, 4 wiadukty i 463 przepusty. 

3. Kwota otrzymanych dotacji z: 

− Urzędu Wojewódzkiego – 1 795 997,68 zł, 

− Urzędu Marszałkowskiego – 142 000 zł,  

− Gminy Żmigród – 183 156,76 zł, 

− Gminy Trzebnica – 210 278,74 zł, 

− Gminy Zawonia – 37 729,59 zł, 

− Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród –

150 000 zł. 

Łącznie: 2 519 162,77 zł.  

➢ Wydatki ogółem w poszczególnych gminach: 

− Oborniki Śląskie – 2 681 31,88 zł, 

− Prusice – 2 585 170,42 zł, 

− Trzebnica – 2 595 267,34 zł, 

− Wisznia Mała – 1 380 025,48 zł, 

− Zawonia – 540 032,23 zł, 

− Żmigród – 4 602 944,16 zł. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy)  

w roku sprawozdawczym 

 

➢ Drogi 

1) Borkowice – przebudowa, droga wojewódzka nr 340 (inwestycja realizowana  

w ramach zastępstwa inwestorskiego),  

2) Marcinowo – Rzepotowice, I etap – przebudowa, DP 1345 D, 

3) Nowe Domy – kolejny etap realizacji przebudowy, DP 1319 D, 

4) Skokowa – Górowo – przebudowa (rozpoczęcie robót), DP 1354 D, 

5) Morzęcino – Borzęcin, etap II – przebudowa, DP 1328 D, 

6) Łapczyce, etap I – przebudowa, DP 1326 D, 

7) Złotów – Czeszów, etap III – przebudowa, DP 1331 D, 

8) Ujeździec Wielki – Domanowice etap I i II – przebudowa, DP 1331 D, 

9) Piotrkowiczki – Mienice, etap II – przebudowa, DP 1365 D, 

10) Ligota Piękna – poszerzenie jezdni, DP 1368 D, 

11)  Ozorowice – przebudowa, DP 1366 D, 

12) Wilczyn – przebudowa, DP 1365 D, 
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13) Granica Powiatu – Barkowo – Barkówko – remont, DP 1274 D, 

14) Skokowa – Dębnica – przebudowa (inwestycja realizowana przez Gminę Prusice  

w ramach zastępstwa inwestorskiego) DP 1350 D i 1351 D. 

➢ Chodniki  

1) Domanowice – budowa chodnika, DP 1329 D, 

2) Kaszyce Milickie – budowa chodnika, DP 1329 D, 

3) Kałowice – budowa chodnika, DP 1336 D, 

4) Kotowice – Paniowice – budowa chodnika (inwestycja realizowana przez Gminę 

Oborniki Śląskie w ramach zastępstwa inwestorskiego), DP 1362 D, 

5) Kuraszków – budowa chodnika (inwestycja realizowana przez Gminę Oborniki Śląskie 

w ramach zastępstwa inwestorskiego), DP 1330 D. 
 

➢ Dokumentacje  

1) Nowy Dwór – Domanowice,  I etap – opracowanie dokumentacji,  DP 1329 D, 

2) Janiszów – Biedaszków Wielki – opracowanie dokumentacji, DP 1331 D, 

3) Szewce – budowa ciągu pieszo – rowerowego, opracowanie dokumentacji,  

DP 1367 D, 

4) Uraz – Rościsławice – opracowanie dokumentacji, DP 1358 D, 

5) Ludgierzowice – Rzędziszowice – opracowanie dokumentacji, DP 1453 D, 

6) Prusice ul. Żmigrodzka – opracowanie dokumentacji, DP 1347 D. 

 

Nazwa zadania Gospodarka nieruchomościami 

Czy dla zadania została opracowana polityka/strategia/program. 

Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego 

podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. Jeżeli nie, wskazać czy  

w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 roku 

Powiat Trzebnicki od 2015 roku poszczególne działania w zakresie zarządzania mieniem 

powiatu i gospodarki nieruchomościami powiatu, wdraża w oparciu o przepisy ustawowe  

i rozporządzenia, tj. zgodnie z ustawami: o gospodarce nieruchomościami (dalej ugn),  

o samorządzie powiatowym, o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz 

rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargu oraz 

rokowań na zbycie nieruchomości. Poza ww. przepisami, stosowane są także uregulowania 

zawarte w kodeksie cywilnym oraz innych aktach prawnych, regulujących gospodarkę 

nieruchomościami. Wiodące jednak są ww. dokumenty.  

Od 2015 roku Zarząd Powiatu Trzebnickiego, podejmując działania w zakresie gospodarki 

nieruchomościami, w oparciu o przepisy ustawowe, przedkłada projekty uchwał Radzie 

Powiatu, która decydowała o dalszych krokach w danej sprawie. I wyrażała zgodę lub nie w 

odniesieniu do dalszego procedowania.     

Zgodnie z art. 25a ugn, do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, 

które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, 
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oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu – Powiat 

Trzebnicki nie posiada nieruchomości w użytkowaniu wieczystym.  

Powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu (art. 26 ugn). 

Gospodarowanie, to czynności faktyczne i formalne, związane z gospodarowaniem 

nieruchomościami, polegające w szczególności na: 

− ewidencjonowaniu nieruchomości, 

− zapewnieniu wyceny nieruchomości, 

− sporządzaniu planu wykorzystania zasobów, 

− wydawaniu decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu na nieruchomościach Powiatu,  

− regulowaniu stanu prawnego nieruchomości, 

− wykonywaniu czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości 

udostępniane z zasobu, 

− zbywaniu lub nabywaniu nieruchomości do zasobu, wydzierżawianiu, wynajmowaniu  

i użyczaniu nieruchomości, wchodzących w skład zasobu, darowizny przekazywane na 

rzecz samorządu gminnego i otrzymywane od poszczególnych gmin,  

− sporządzaniu umów najmu, dzierżawy, użyczenia, protokołów z rokowań, kompletowaniu 

dokumentacji przed zawarciem aktu notarialnego,  

− dokonywaniu podziałów i scaleń, okazywaniu i wskazywaniu granic działek będących 

własnością Powiatu, ustalaniu granic geodezyjnych ww. działek w terenie oraz 

wyposażaniu nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej, 

− składaniu wniosków w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy – IV Wydział Ksiąg Wieczystych – 

o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Powiatu Trzebnickiego lub o dokonanie 

wpisu w zakresie dotyczącym regulowania stanu prawnego danej nieruchomości,  

− występowaniu z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o komunalizację mienia Skarbu 

Państwa na rzecz Powiatu Trzebnickiego, 

− podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach 

dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę 

należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy 

lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz  

o wpis w księdze wieczystej.   

Niektóre z czynności prawnych, dotyczących nieruchomości właściwe organy mogą 

wykonywać samodzielnie w ramach swoich, ustawowo określonych kompetencji. Część tych 

czynności będzie wymagała uprzedniej zgody w drodze uchwały rady powiatu. Brak 

stosownej zgody będzie stanowił przeszkodę w dokonaniu czynności cywilnoprawnej 

dotyczącej nieruchomości wchodzącej do zasobu publicznego. Z uwagi na powyższe, Zarząd 

Powiatu Trzebnickiego kierował stosowne projekty uchwał do Rady Powiatu Trzebnickiego, 

ponieważ wyrażenie zgody na nabycie/zbycie nieruchomości mieściło się w kompetencjach 

organu stanowiącego, tj. Rady Powiatu Trzebnickiego. W ocenie Zarządu, podjęcie tych 

uchwał, z punktu widzenia gospodarowania mieniem Powiatu, było uzasadnione.    

Niezależnie od regulacji prawnych zawartych w ugn, w ustawie o samorządzie 

powiatowym wprowadzono zapisy normujące zakres czynności przekraczających zwykły 

zarząd, w szczególności nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości oraz ich 

wydzierżawianie lub wynajmowanie na okres dłuższy niż trzy lata. Do czasu określenia zasad 

dokonywania tych czynności, zarząd powiatu może ich dokonywać wyłącznie, o ile przepisy 
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ustawowe nie stanowią inaczej, za zgodą rady powiatu. Samo zaś ustalenie zasad obrotu 

nieruchomościami należy do wyłącznej kompetencji rady powiatu. 

Organy zarządzające i gospodarujące publicznym zasobem nieruchomości są 

zobowiązane do gospodarowania nim w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. 

Oznacza to konieczność prowadzenia wielu ciągłych faktycznych i prawnych działań, 

mających na celu zachowanie substancji w stanie niepogorszonym, zdolnym do spełniania 

swoich funkcji, a także określenie stanu prawnego nieruchomości i zabezpieczenie ich przed 

naruszeniem stanu posiadania. Należy podkreślić, że prawidłowe gospodarowanie musi być 

prowadzone zgodnie z naczelną zasadą utworzenia publicznego zasobu nieruchomości – 

zaspokojenia zbiorowych potrzeb obywateli.       

W zakresie zbycia, nabycia, scalenia lub podziału nieruchomości stanowiących własność 

Skarbu Państwa lub Powiatu Trzebnickiego, podejmowane są kroki także na wniosek gmin 

powiatu, a także zainteresowanych osób fizycznych lub prawnych, z uwagi na współpracę 

między jednostkami samorządowymi lub biorąc pod uwagę potrzeby Powiatu Trzebnickiego. 

Ponadto, poza w/w działaniami, pod kątem polityki zarządzania nieruchomościami, 

podejmowane są działania inwestycyjne, które mają na celu poprawę i udoskonalenia 

infrastruktury znajdującej się na terenie Powiatu Trzebnickiego, w zależności od możliwości 

finansowych.       

Powiat Trzebnicki dysponuje nieruchomościami, które zostały przekazane decyzjami  

w trwały zarząd. Działki zabudowane zostały przekazane na rzecz: 

a) jednostek oświatowych: 

− Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno – Wychowawczych, Trzebnica,  

− Powiatowy Zespół Szkół Nr 1, Trzebnica, 

− Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im. Piotra Włostowica, Trzebnica, 

− Powiatowy Zespół Szkół im. W. Reymonta, Oborniki Śl., 

− Powiatowy Zespół Szkół im. Papieża Jana Pawła II, Żmigród, 

− Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie.  

b) jednostek pomocy społecznej: 

− Dom Pomocy Społecznej, Oborniki Śl., 

− Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich Filia w Rościsławicach,  

− Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Oborniki Śl.,  

− Dom Dziecka w Obornikach Śląskich, Oborniki Śl., 

c) innych jednostek:  

− Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, 

− Schronisko Młodzieżowe „Dworek” Kuraszków, Oborniki Śl., 

− Powiatowy Urząd Pracy, Trzebnica, 

− Powiatowy Urząd Pracy – Filia w Żmigrodzie.   

Jedna z jednostek, Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy, w ramach trwałego zarządu 

zawiaduje budynkiem zlokalizowanym na dz. nr 188/2 AM-7 o pow. 0,1244 ha, w którym część 

pomieszczeń zajmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy (umowa użyczenia 

– zajmowana powierzchnia 309,56 m2, znajdująca się na drugim piętrze budynku. PCPR jako 

biorący w użyczenie opłaca koszty ponoszone przez użyczającego w wysokości określonej 

umową, w szczególności opłaca koszty zużycia energii elektrycznej, koszty zużycia wody  

i ścieków określone na jednego pracownika, paliwa gazowego, konserwacji windy osobowej 

oraz ochrony budynku), część pomieszczeń zajmuje także Powiatowa Stacja Sanitarno – 
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Epidemiologiczna w Trzebnicy (umowa najmu części nieruchomości przekazanej w trwały 

zarząd, przedmiotem najmu jest powierzchnia 303,84 m2 mieszcząca się na pierwszym 

piętrze budynku, stawka najmu wynosi 12,50 zł netto/m2. Dodatkowo najemca opłaca koszty 

zużycia energii elektrycznej wg wskazań licznika, partycypuje w kosztach zużycia wody  

i ścieków, paliwa gazowego, konserwacji windy osobowej oraz ochrony budynku. Umowa 

najmu na dotychczasowych zasadach obowiązywała do dnia 30.04.2020 r. i została 

przedłużona. 

Powiat Trzebnicki, decyzjami Zarządu, przekazał w trwały zarząd część nieruchomości na 

rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1c, 55 – 100 Trzebnica – są to 

drogi wraz z obiektami inżynierii lądowej – wartość gruntów w 2019 roku została obliczona na 

kwotę 6 860 625,40 (kwota ta nie uległa zmianie w stosunku do wartości na koniec  

2018 r.), natomiast wartość pozostałych składników na kwotę 88 032 101,84 zł (nastąpiło 

zwiększenie w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 6 733 827,01 zł w odniesieniu 

do wartości na koniec 2018 r.).  

Zgodnie z aktem notarialnym, w nieodpłatne użytkowanie zostały przekazane nieruchomości 

na rzecz: 

− Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53 – 55 – powierzchnia 

gruntów przekazanych na rzecz tej jednostki wynosi 4,7764 ha, co stanowi wartość  

w wysokości 934 300,00 zł, wartość budynków i budowli usytuowanych na tych 

działkach została określona na kwotę 43 268 103,05 zł, 

− Szpitala Rehabilitacyjnego w Żmigrodzie, ul. Willowa 17 – powierzchnia gruntów 

przekazanych jednostce to 0,8772 ha, co na koniec 2019 r. stanowi wartość  

157 896,00 zł; wartość budynków i budowli usytuowanych na tych działkach została 

określona na kwotę 889 639,71 zł. 

W zasobie mienia Powiatu Trzebnickiego, znajdują się nieruchomości o łącznej 

powierzchni 32,9546 ha, które nie zostały przekazane w trwały zarząd na rzecz jednostek  

i tym samym pozostają pod zarządem Zarządu Powiatu Trzebnickiego. Należą do nich:  

− działka nr 66/25 AM-11, obręb miasto Trzebnica – budynek administracyjny Starostwa 

Powiatowego przy ul. Leśnej 1 oraz budynek Wydziału Komunikacji, 

− działka nr 91/42 AM-1, 91/43 AM 1 obręb Nowy Dwór, gm. Trzebnica – lądowisko dla 

helikopterów oraz droga dojazdowa do lądowiska, 

− działka nr 263/8 AM-1 obręb Skokowa, gm. Prusice – boisko wielofunkcyjne „ORLIK 2012”  

− dz. nr 57/1 AM-11 obręb m. Żmigród – zatoczka przy Zespole Szkół Specjalnych  

w Żmigrodzie,  

− działka nr 363/8 AM-1 obręb Rościsławice, gm. Oborniki Śl. – działka zabudowana 

zabytkowym budynkiem dawnego Gasthausu z parkiem oraz budynkami gospodarczymi,  

− działka nr 52/7 AM-11 obręb m. Żmigród – grunt wykorzystywany przez ZSS w Żmigrodzie 

– boisko przy szkole. 

W związku z gospodarowaniem ww. nieruchomościami, Powiat Trzebnicki ponosi 

koszty związane z przesyłem energii elektrycznej, uiszczeniem podatku od nieruchomości, 

wykonaniem usług koszenia, sprzątania wraz z wywozem i utylizacją nieczystości oraz 

opryskania płyty, na działce będącej własnością Powiatu Trzebnickiego nr 91/42 AM1, 

położonej w Nowym Dworze, gmina Trzebnica – lądowisko wraz z drogą dojazdową.   

Zarządzanie mieniem Powiatu Trzebnickiego, w szczególności związane z udostępnianiem 

nieruchomości z zasobu, jak również z nabywaniem nieruchomości do zasobu, może wiązać 

się z ponoszeniem wydatków na: 
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− usługi geodezyjne związane z podziałami geodezyjnymi oraz wznowieniami granic 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przekazania na rzecz innych jst, czy 

podmiotów użyteczności publicznej, 

− koszty zakupu wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i kopii map potrzebnych do 

kompletowania dokumentacji niezbędnej przy zbywaniu/nabywaniu nieruchomości, 

− sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących wyceny zbywanych nieruchomości, 

− dokumentację dotyczącą regulowania stanu prawnego nieruchomości, opinie ekspertów 

zewnętrznych, 

− zamieszczenie ogłoszeń w prasie, zgodnie z zapisami ugn, dotyczących nieruchomości 

przeznaczonych do zbycia, najmu, dzierżawy, 

− opłaty sądowe oraz koszty sporządzenia umów notarialnych; 

− odszkodowania za wydzielone w trybie art. 98 ugn działki gruntu przeznaczone w planie 

zagospodarowania przestrzennego pod drogi powiatowe, 

− odszkodowania za nieruchomości nabyte w trybie przepisów ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach 

realizujące zadanie 

Wydział Nieruchomości 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku 

W odniesieniu do stanu mienia Powiatu Trzebnickiego, w 2019 roku miała miejsce 

darowizna Powiatu Trzebnickiego na rzecz Gminy Żmigród, tj. nastąpiło nieodpłatne 

przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychowo, 

gmina Żmigród, działka nr 659/1 AM-1 o pow. 0,6361 ha, na podstawie umowy darowizny – 

akt notarialny z dnia 9 października 2019 roku. Wartość przedmiotu darowizny to 158 700 zł. 

Przedmiotowa nieruchomość została przekazana na cele publiczne, tj. gminny plac publiczny, 

gminny teren rekreacyjny, zieleń gminna i drogi dojazdowe.  

W 2019 roku została podjęta procedura opracowania nowej koncepcji podziału 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego, 

znajdującej się w granicach działki nr 363/8 AM-1, obręb Rościsławice, gmina Oborniki 

Śląskie, Powiat Trzebnicki o pow. 31,2867 ha. Nieruchomość zabudowana zabytkowym 

budynkiem dawnego „Gasthausu” (tzw. „Pałac” i/oraz Dom Pomocy Społecznej „Rościsław”) 

oraz zespołem budynków o zróżnicowanej funkcji i parametrach techniczno – użytkowych,  

w tym, wchodzących w skład zespołu pałacowego, wpisanego do rejestru zabytków 

województwa dolnośląskiego pod numerem A/3923/666/W, na mocy decyzji z dnia 

07.05.1992 r. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (dz. nr 359), przy czym 

dojazd i obsługa komunikacyjna odbywa się z drogi wewnętrznej o nawierzchni betonowej  

i gruntowej; księga wieczysta WR1W/00055433/4. Opracowanie nowej koncepcji podziału 

ww. działki, związane jest z podejmowanymi przez Powiat Trzebnicki krokami w celu 

pozyskania inwestora i zbycia przedmiotowej nieruchomości, a tym samym, zabezpieczenia 

nieruchomości przed dalszym niszczeniem. Projekt podziału został przygotowany w oparciu 

o pomoc i wsparcie historyczno – merytoryczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków we Wrocławiu, a także w odniesieniu do analizy tematu i dokumentacji w aspekcie 
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historycznym – decyzją z dnia 16 kwietnia 2020 roku została wydana zgoda na podział 

nieruchomości w Rościsławicach, zgodnie z nową koncepcją.  

W 2019 roku wszczynana była, ale także kontynuowana, procedura regulowania stanu 

prawnego nieruchomości, tj. działek drogowych, które na podstawie decyzji deklaratoryjnych 

Wojewody Dolnośląskiego, z mocy prawa przechodzą na rzecz Powiatu Trzebnickiego  

(w 2017 roku wszczęto 12 postępowań – ok. 75% zakończono, w 2018 roku wszczęto kolejne 

3 postępowania, w 2019 roku wszczęto kolejne 4 postępowania). 

W 2019 roku kontynuowano procedurę w sprawie nieodpłatnego przekazania części 

nieruchomości oznaczonej obecnie w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 222 AM-1 

obręb Pierwoszów, gmina Wisznia Mała, w związku z wnioskiem Dolnośląskiej Służby Dróg  

i Kolei we Wrocławiu we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2018 roku o przekazanie ww. części 

nieruchomości – celem niniejszych działań jest umożliwienie DSDiK bieżącego utrzymania 

infrastruktury kolejowej na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą powiatową 1365D  

w miejscowości Pierwoszów, gm. Wisznia Mała (sprawa wszczęta w 2018 r.).  

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy)  

w roku sprawozdawczym. 

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania 
Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz obiektów administracyjnych 

Czy dla zadania została opracowana polityka/strategia/program. 

Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego 

podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. Jeżeli nie, wskazać czy  

w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 roku 

Nie dotyczy 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach  

realizujące zadanie 

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku 

1. Dostosowanie infrastruktury Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół 

nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób 

niepełnosprawnych i środowiska edukacji. 

2. Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy. 

3. Modernizacja energetyczna budynku Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  

w Żmigrodzie. 

4. „Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim”. 

5. Projekt „Edukacja przyszłości w Powiecie Trzebnickim”. 
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6. „Twoja edukacja Twoja przyszłość”. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy)  

w roku sprawozdawczym 

1. Dostosowanie infrastruktury Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole 

Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla 

osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji. 

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014 – 2020 (7.2.2) 

W 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu. 

Zadanie w trakcie realizacji. 

Planowana realizacja 2019 – 2021.  

Wartość projektu: 1 974 383 ,09 zł 

Wartość dofinansowania: 1 678 225,62 zł. 

 

2. Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy. 

Złożony wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej we wrześniu 2019 roku.  

Wniosek oczekuje na weryfikacje.  

Wartość projektu: 4 414 488,00 zł 

Wartość dofinansowania: 4 193 764,00 zł 

 

3. Modernizacja energetyczna budynku Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana  

Pawła II w Żmigrodzie. 

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014 – 2020 (3.3.1) 

Zadanie realizowane było w roku 2019 (rozliczenie wniosku o płatność końcową  

w I półroczu 2020 r). 

Wartość projektu: 2 908 828,01 zł 

Wartość dofinansowania: 2 472 503,80 zł 

 

4. „Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim”. 

Projekt został złożony w ramach naboru dotyczącego Osi Priorytetowej Nr 10. Edukacja, 

Działania 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb 

rynku pracy, Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne. 

Umowa o dofinansowanie podpisana 12 grudnia 2019 roku. 

Zgodnie z założeniami, wsparcie w ramach projektu uzyskają uczniowie i  nauczyciele 

trzech placówek, dla których Powiat Trzebnicki jest organem prowadzącym, tj.: 

− Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich, 

− Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy, 

− Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie. 

Projekt rozpocznie się z dniem 1 kwietnia 2020 roku, a zakończenie realizacji zadań 

projektowych planowane jest na 31 sierpnia 2022 roku. 
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Wartość projektu wynosi 4 237 980,00 zł., z czego kwota dofinansowania stanowi 85% 

wydatków kwalifikowanych projektu, tj. 3 602 283,00 zł. 

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia, właściwe dopasowanie systemów 

kształcenia i szkolenia do potrzeby rynku pracy oraz doposażenie powyższych placówek 

w niezbędny sprzęt i zakup środków trwałych potrzebnych do prowadzenia zajęć 

zawodowych w poszczególnych placówkach.   

Powyższy cel projektu, Powiat Trzebnicki zamierza zrealizować poprzez zaplanowane 

działania projektowe obejmujące m.in.: 

− organizację praktycznych form nauczania poprzez realizację staży i praktyk 

zawodowych dla 300 uczniów, 

− doradztwo edukacyjno – zawodowe dla wszystkich uczniów uczestniczących  

w stażach i praktykach zawodowych, 

− dostosowanie kształcenia i szkolenia w zawodach, na które występuje 

potwierdzone zapotrzebowanie na rynku poprzez współpracę z otoczeniem 

społeczno – gospodarczym oraz uczelniami wyższymi, 

− tworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla 

nauczania danego zawodu poprzez doposażenie szkół w najnowocześniejszy 

sprzęt i pomoce dydaktyczne, 

− organizowanie zajęć pozalekcyjnych przygotowujących uczniów do egzaminów 

zawodowych, w tym udział uczniów w zajęciach prowadzonych przez uczelnie 

wyższe, 

− udział w obozach naukowych dla uczniów szkół objętych wsparciem,  

a także wyjazdy edukacyjno-naukowe, m.in. do Centrum Nauki Kopernik  

w Warszawie, 

− udział 330 uczniów w dodatkowych szkoleniach i kursach zawodowych celem 

zwiększenia ich szansy uczniów na rynku pracy, po zakończeniu procesu 

edukacji, 

− podniesienie kompetencji i kwalifikacji 17 nauczycieli poprzez udział w kursach  

i szkoleniach specjalistycznych oraz studiach podyplomowych. 

 

5. Projekt „Edukacja przyszłości w Powiecie Trzebnickim”. 

Beneficjentem projektu jest Fundacja „W Drogę", a Powiat Trzebnicki uczestniczy w roli 

Partnera. 

Wartość ogółem projektu: 2 077 056,00 zł 

Kwota dofinansowania: 1 900 416,00 zł 

Wkład własny: 176 640,00 zł – wniesiony przez partnera, tj. jednostki organizacyjne 

Powiatu Trzebnickiego w formie bezkosztowej. 

Projekt realizowany w okresie: od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku. 

Projekt realizowany w ramach naboru dotyczącego Osi Priorytetowej Nr 10. Edukacja, 

Działania 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu 

do wysokiej jakości edukacjipodstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT 

WROF. 

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy, wyrównywanie szans edukacyjnych 762 uczniów  

(436 dziewcząt, 326 chłopców) uczęszczających do 3 szkół będących częścią 2 zespołów 
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szkół poprzez objęcie ich wsparciem w ramach zajęć dodatkowych i specjalistycznych 

oraz wyposażenie szkolnych pracowni, a także podwyższenie kompetencji 80 nauczycieli  

(68 kobiet, 12 mężczyzn). 

 

6. „Twoja edukacja Twoja przyszłość”. 

Beneficjentem projektu jest Fundacja „W Drogę", a Powiat Trzebnicki uczestniczy w roli 

Partnera. 

Wartość ogółem projektu: 420 725,00  zł 

Kwota dofinansowania: 398 565,00  zł 

Wkład własny: 22 160,00 zł – wniesiony przez partnera, tj. jednostki organizacyjne 

Powiatu Trzebnickiego w formie bezkosztowej. 

Projekt realizowany w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 lipca 2020 roku. 

Projekt zatwierdzony do dofinansowania i oczekuje na podpisanie umowy – w związku  

z powyższym przesunięty zostanie okres realizacji projektu. 

Projekt realizowany w ramach naboru dotyczącego Osi Priorytetowej Nr 10. Edukacja, 

Działania 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu 

do wysokiej jakości edukacjipodstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT 

WROF. 

Projekt dotyczy wsparcia 50 dzieci niepełnosprawnych (20 dziewcząt, 30 chłopców),  

20 nauczycieli (16 kobiet, 4 mężczyzn) i 20 rodziców z 3 placówek specjalnych z Powiatu 

Trzebnickiego, wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek 

Szkolno – Wychowawczy w Trzebnicy:  

− Szkoła Podstawowa nr 5, 

− Szkoła Przysposabiająca do Pracy, 

− Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy. 

Wsparcie otrzymają 3 podmioty, doposażone zostaną 2 szkoły opisane w projekcie. 

Rezultatem projektu będzie podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz 

wyrównywanie szans edukacyjnych 50 dzieci niepełnosprawnych, wsparcie  

20 nauczycieli i doposażenie szkół w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne.  

 

Nazwa zadania Transport i komunikacja 

Czy dla zadania została opracowana polityka/strategia/program. 

Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego 

podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. Jeżeli nie, wskazać czy  

w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 roku 

Nie dotyczy 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach  

realizujące zadanie 

Wydział Komunikacji 
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Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku 

1. Dowody rejestracyjne – 15 281, 

2. Pozwolenia czasowe – 15 108, 

3. Znaki legalizacyjne – 11 128, 

4. Karty pojazdu 0 3 077, 

5. Decyzje w sprawie rejestracji pojazdu – 11 260, 

6. Decyzje o wyrejestrowaniu pojazdu – 2 020, 

7. Zgłoszenia zbycia pojazdu – 3 963, 

8. Zaświadczenia w sprawie pojazdów – 132, 

9. Decyzje w sprawie zatrzymania prawa jazdy – 2 209, 

10. Decyzje w sprawie wydania praw jazdy – 3 220, 

11. Profil kandydata na kierowcę – 1294, 

12. Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców – 180, 

13. Zaświadczenia i licencje – 270, 

14. Decyzje kierujące na badania – 744. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy)  

w roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Administracja architektoniczno – budowlana 

Czy dla zadania została opracowana polityka/strategia/program. 

Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego 

podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. Jeżeli nie, wskazać czy  

w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 roku 

Nie dotyczy 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach  

realizujące zadanie 

Wydział Architektury i Budownictwa 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku 

1. Decyzje – pozwolenia na budowę – 1111, 

2. Decyzje – zmiana pozwolenia – 151, 

3. Decyzje – przeniesienie pozwolenia – 92, 

4. Zmiana sposobu użytkowania – 28, 

5. Zgłoszenia BIP – 223, 

6. Zgłoszenia „zwykłe” – 915,  
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7. Zaświadczenia o samodzielności lokali – 210, 

8. Uzgodnienia decyzji lokalizacyjnych – 3, 

9. Wydane dzienniki budowy – 1105, 

10. Współpraca z PINB – 1421, 

11. Udostępniania inf. Publicznej – 127, 

12. Pisma „różne” – 142. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy)  

w roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Ochrona środowiska i przyrody, geologia 

Czy dla zadania została opracowana polityka/strategia/program. 

Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego 

podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. Jeżeli nie, wskazać czy  

w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 roku 

Nie dotyczy 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach  

realizujące zadanie 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku 

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami: 

− 5 decyzji zezwalających na zbieranie i przetwarzanie odpadów,6 postępowań  

w sprawie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie niezakończonych decyzją w roku 

sprawozdawczym, 

− 3 decyzje zezwalające na wytwarzanie odpadów,  

− 4 kontrole przeprowadzone w zakresie zbierania, przetwarzania i  wytwarzania 

odpadów, 

− 4 decyzje na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, 

− 24 zarejestrowane zgłoszenia  instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 

(w tym aktualizacja danych dotyczących instalacji), których użytkowanie nie wymaga 

pozwolenia, 

− 6 zarejestrowanych zgłoszeń instalacji wprowadzających substancje do powietrza 

(emitujących gazy i pyły do powietrza),  

− 4 postępowania dotyczące ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu – 

niezakończone decyzją w roku sprawozdawczym, wymagające przeprowadzenia 

pomiarów przed wydaniem decyzji, 
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− 6 kontroli przeprowadzonych w zakresie emisji gazów i pyłów oraz hałasu, 

− 8 wydanych informacji w trybie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, 

− 13 wydanych informacji w trybie dostępu do informacji publicznej. 

Ochrona przyrody: 

− 211 decyzji na usunięcie drzew lub krzewów, 

− 262 kontrole przeprowadzone w zakresie sprawdzenia stanu drzew i określenia 

potrzeb ich usunięcia, 

− 51 wniosków o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z gruntów 

stanowiących własność powiatu lub Skarbu Państwa, 

− 13 zleceń na wycinkę drzew, 

− 33 zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru zwierząt, 

− 7 informacji o wykreśleniu zwierząt z rejestru.   

Geologia: 

− 25 udzielonych informacji dotyczących występowania złóż kopalin, 

− 1 postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na eksploatację złoża kruszywa 

naturalnego, niezakończone decyzją w roku sprawozdawczym, 

− 5 decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, 1 postępowanie w sprawie 

zatwierdzenia projektu robót geologicznych niezakończone decyzją w roku 

sprawozdawczym, 

− 22 przyjęte projekty robót niewymagające zatwierdzenia w drodze decyzji, 

− 15 decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne,3 postępowania w sprawie 

zatwierdzenia dokumentacji geologicznych niezakończone decyzją w roku 

sprawozdawczym, 

− 3 przyjęte dokumentacje geologiczne niewymagające zatwierdzenia, 

− 6 przyjętych zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych, 

− 184 rozpatrzone projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów 

decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony złóż kopalin i wód podziemnych 

oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, w tym 43 wydane 

postanowienia, 

− 58 rozpatrzonych projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy – w zakresie ochrony złóż kopalin i wód podziemnych oraz 

terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, w tym 1 wydana opinia,  

14 wniosków wystosowanych do przedłożonych projektów, 

− 1 monitoring osuwiska. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy)  

w roku sprawozdawczym 

Termomodernizacje budynków stanowiących własność powiatu, przebudowy i remonty dróg 

powiatowych. 
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Nazwa zadania Rolnictwo i rybactwo śródlądowe 

Czy dla zadania została opracowana polityka/strategia/program. 

Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego 

podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. Jeżeli nie, wskazać czy  

w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 roku 

Nie dotyczy 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach  

realizujące zadanie 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku 

 

Rolnictwo: 

− 299 decyzji dotyczących wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, 

− 2 kontrole przeprowadzone w zakresie ochrony gruntów rolnych, 

− 92 naliczenia należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji 

rolniczej, 

− 519 rozpatrzonych projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów 

decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych, w tym  

114 wydanych postanowień, 

− 3 rozpatrzone projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy – w zakresie ochrony gruntów rolnych, w tym 3 wydane opinie, 

− 2 decyzje dotyczące rekultywacji gruntów rolnych zdewastowanych lub 

zdegradowanych, 3 postępowania dotyczące rekultywacji gruntów niezakończone 

decyzją w roku sprawozdawczym, 21 wezwań i innej korespondencji w zakresie 

rekultywacji, 

− 12 kontroli przeprowadzonych w zakresie rekultywacji gruntów. 

Łowiectwo: 

− 1 decyzja na utrzymywanie, hodowlę chartów, 

− 1 kontrola przeprowadzona w zakresie zapewnienia warunków utrzymania charta. 

Rybactwo: 

− 189 wydanych kart wędkarskich, 

− 25 wydanych rejestracji sprzętu do amatorskiego połowu ryb, 

− 2 wydane legitymacje Strażnika Społecznej Straży Rybackiej. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy)  

w roku sprawozdawczym 
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Nie dotyczy 

Nazwa zadania Leśnictwo 

Czy dla zadania została opracowana polityka/strategia/program. 

Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego 

podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. Jeżeli nie, wskazać czy  

w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 roku 

 

W 2018 roku sporządzono niżej wymienioną dokumentację urządzeniową dla lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu trzebnickiego, na podstawie 

której Starosta Trzebnicki określa zadania z zakresu gospodarki leśnej: 

− "Inwentaryzacja stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, 

stanowiących własność osób fizycznych dla obrębów ewidencyjnych, na okres od  

1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2028 roku." 

− "Uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu 

Państwa, stanowiących własność osób fizycznych dla obrębów ewidencyjnych, na 

okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2028 roku." 

Uproszczone plany urządzenia lasu zostały zatwierdzone Zarządzeniem Nr 7/2018 Starosty 

Trzebnickiego z dnia 31 grudnia 2018 r. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach  

realizujące zadanie 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku 

Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowanych przez 

Starostę Trzebnickiego wynosi 1224 ha. 

Zawarto 4 porozumienia dotyczące nadzoru nad gospodarką leśną z Nadleśnictwami: 

Oborniki Śląskie, Oleśnica Śląska, Milicz i Żmigród. 

Przekazano 127 dokumentacji urządzeniowych lasów do poszczególnych nadleśnictw. 

Wydano: 

− 2435 powiadomień o zakresie zadań gospodarczych wynikających z dokumentacji 

urządzeniowej, skierowanych do właścicieli lasów, 

− 75 decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej, 

− 3 decyzje dotyczące zgody na pozyskanie drewna w ilości niezgodnej  

z dokumentacją urządzeniową, 

− 1205 zaświadczeń o objęciu/nieobjęciu działki uproszczonym planem uprzędzenia 

lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, 

Przeprowadzono 1 kontrolę w zakresie gospodarki leśnej. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy)  

w roku sprawozdawczym 
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Na sporządzenie dokumentacji, o której mowa wyżej pozyskano dotację z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 60% 

wartości zadania netto. 

 

Nazwa zadania 
Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja  

lokalnego rynku pracy 

Czy dla zadania została opracowana polityka/strategia/program. 

Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego 

podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. Jeżeli nie, wskazać czy  

w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 roku 

Odniesienia do realizacji zadania znajdują się w częściowo w Strategii rozwoju Powiatu 

Trzebnickiego na lata 2016 – 2022 (Załącznik do Uchwały nr XXVIII/136/2016 Rady Powiatu 

Trzebnickiego z dnia 17 marca 2016 roku). 

Odniesienia te znajdują się w części Strategii poświęconej realizacji Celu strategicznego  

II „Zrównoważony rozwój gospodarczy” (Cel operacyjny 1 „Wspieranie rozwoju MŚP”)  

i odnoszą się do niektórych działań PUP, finansowanych ze środków Funduszu Pracy, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego i  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach 

realizujące zadanie 

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku 

W 2019 roku różnymi formami aktywizacji zawodowej, organizowanymi finansowanymi 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy, objętych zostało blisko 2,0 tys. osób 

bezrobotnych. Z tej liczby: 

➢ 1387 osób objętych zostało działaniami z zakresu doradztwa zawodowego  

i informacji zawodowej: 

− 849 osób skorzystało z porad i informacji zawodowych indywidualnych, 

− 538 osób skorzystało z porad i informacji grupowych; 

 

➢ 455 osób bezrobotnych uczestniczyło w subsydiowanych formach zatrudnienia: 

− 180 osób uczestniczyło w stażach, 

− 157 osób uczestniczyło w pracach interwencyjnych, 

− 15 osób uczestniczyło w pracach społecznie użytecznych, 

− 85 osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

− 12 bezrobotnych skierowano na miejsca pracy utworzone dzięki udzieleniu 

przedsiębiorcom środków na doposażenie stanowisk pracy, 

− 6 osób otrzymało bon na zasiedlenie, 
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➢ 150 bezrobotnych uczestniczyło w realizowanych przez PUP Trzebnica zadaniach  

o charakterze edukacyjnym:  

− 122 osoby uczestniczyły w kursach i szkoleniach zawodowych, 

− 28 osób uczestniczyło w studiach podyplomowych. 

 

W 2019 roku na organizację wymienionych wyżej zadań, związanych z aktywizacją 

zawodową osób bezrobotnych, Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy dysponował środkami 

w wysokości blisko 4,2 miliona złotych. Z tej kwoty ponad 3,1 miliona złotych to fundusze 

pozyskane przez PUP dodatkowo – ponad przyznany początkowo limit, w tym:  

− 2 946 600,00 zł to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

− 200 000,00 zł to środki pozyskane z rezerwy Funduszu Pracy, pozostającej  

w dyspozycji ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Ważną dziedziną działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy jest realizacja zadań 

związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, (KFS). Działania te polegają na 

udzielaniu pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego 

pracowników i samych pracodawców. Środki KFS mogą by przeznaczone m.in. na 

sfinansowanie kursów i studiów podyplomowych, egzaminów umożliwiających uzyskanie 

dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień 

zawodowych oraz pokrycie kosztów badań lekarskich  i psychologicznych wymaganych do 

podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej.  

W 2019 roku na realizację tych zadań PUP dysponował kwotą KFS w wysokości  

450,0 tys. zł. W ramach tych środków sfinansowano udział w kształceniu ustawicznym  

231 osób. 

 

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy pozyskał i przedstawił zarejestrowanym 

bezrobotnym 3194 oferty pracy. Informacje o ofertach przedstawiane były osobom 

bezrobotnym w trakcie wizyt w urzędzie pracy, a także publikowane były na Centralnej Bazie 

Ofert Pracy, stronie internetowej PUP, tablicy ogłoszeń PUP. 

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu 

rozwój lokalnego rynku pracy poprzez wspieranie edukacji, nauki zawodu, pracy i kariery. 

Doradcy zawodowi spotykają się z uczniami szkół z terenu powiatu trzebnickiego i prowadzą 

zajęcia mające pomóc młodzieży w wyborze właściwej ścieżki kariery zawodowej. 

Natomiast sam Urząd – jako instytucja – włącza się w organizację lokalnych i ogólnopolskich 

imprez mających na celu wspieranie zatrudnienia i edukacji.  

W marcu 2019 r. PUP Trzebnica uczestniczył w 5. Powiatowych Targach Edukacyjnych,  

a w październiku Urząd zorganizował powiatową edycję Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 

(OTK) oraz konferencję "Praca cudzoziemców w Polsce – co warto wiedzieć?" w ramach 

Europejskich Dni Pracodawcy. 

W roku 2019 PUP Trzebnica wziął udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery już po raz 

ósmy. Hasłem ubiegłorocznego OTK było „Pasja, profesja, powołanie...”. W pięciodniowej 

imprezie wzięli udział pracodawcy, młodzież ze szkół powiatu trzebnickiego, osoby 

bezrobotne, poszukujące pracy, przedstawiciele Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Wrocławiu, przedstawiciele służb 

mundurowych oraz pracownicy PUP. 
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Obchody tegorocznego OTK zamknęła prelekcja na temat bezpiecznych wyjazdów do pracy 

za granicę oraz warunków życia i pracy w wybranych państwach UE/EOG, zaprezentowana 

przez przedstawiciela sieci EURES. 

 

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy brał udział w realizacji badań i analiz 

mających na celu określenie potrzeb pracodawców w kontekście zapotrzebowania 

ilościowego i jakościowego na pracowników (umiejętności, kwalifikacje): 

− Barometr Zawodów, 

− Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych na Lokalnym Rynku Pracy. 

Ponadto w ubiegłym roku PUP prowadził bieżący monitoring sytuacji na lokalnym rynku 

pracy Powiatu Trzebnickiego. 

 

Realizując zadania z zakresu administracji publicznej, Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy 

obarczony jest wykonywaniem całego szeregu zadań o charakterze administracyjno  

– sprawozdawczym. Każdego miesiąca wydajemy setki decyzji administracyjnych  

i zaświadczeń, sporządzamy kilkanaście różnego rodzaju sprawozdań, zawieramy 

dziesiątki, umów, prowadzimy rozliczenia świadczeń wypłacanych naszym klientom  

z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.  

Od kilku lat powiatowe urzędy pracy realizują zadania związane z administracyjną obsługą 

spraw związanych z podejmowaniem pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

cudzoziemców. W 2019 roku przez PUP Trzebnica przewinęło się blisko 6,0 tys. takich 

spraw. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy)  

w roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 
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„Raport o stanie Powiatu Trzebnickiego za 2019 rok” został opracowany na podstawie informacji przedłożonych przez:  
➢ wydziały Starostwa Powiatowego w Trzebnicy: 

− Wydział Finansowy, 

− Wydział Oświaty i Zdrowia, 

− Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,  

− Wydział Nieruchomości, 

− Wydział Komunikacji, 

− Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy, 

− Wydział Architektury i Budownictwa, 

− Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

➢ jednostki organizacyjne:  

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

− Powiatowy Urząd Pracy, 

− Zarząd Dróg Powiatowych, 

➢ Biuro Rady Powiatu. 

 
Opracowała: Iwona Kurowska. 


