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❖ WPROWADZENIE 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2022 poz. 528), (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu 

raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku 

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

i budżetu obywatelskiego. Działając na podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p. Rada Powiatu może określić 

w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2021 

r. Rada Powiatu Lwóweckiego nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku z powyższym 

raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie.  

❖ PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE  POWIATU LWÓWECKIEGO  

Nazwa  Powiat Lwówecki 

 

Siedziba władz Starostwo Powiatowe we Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek 
Śląski 

Okres, którego 
dotyczy raport  

1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.  

Liczba 
mieszkańców 

wg danych GUS  

Powiat Lwówecki w 2021 roku (stan na 30 czerwca 2021 r.) zamieszkiwało 
45 359 osób. W porównaniu do poprzedniego roku liczba ta pomniejszyła 
się o 411 osób. 

Krótki opis 
sytuacji 
demograficznej  

Od 2015 roku liczba ludności spadła o 1 078 osób. Największa liczba 
mieszkańców zamieszkuje gminę Lwówek Śląski – 17 186 mieszkańców, co 
stanowi prawie 38% populacji całego powiatu. Ponad 20% ludności 
zamieszkuje terytorium gminy Gryfów Śląski – 9651 osób, ponad 18% 
ludności zlokalizowanych jest w gminie Mirsk, natomiast na obszarze gminy 
Lubomierz ludność stanowi 13,5% wszystkich mieszkańców. Gminą 
o najmniejszej liczbie mieszkańców jest gmina Wleń (4214 osób) – 
zamieszkuje tutaj niecałe 10% ogółu powiatu. Zjawisko depopulacji powiatu 
ujawnia m.in. ujemny przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji. 

Charakterystyczne dla Powiatu Lwóweckiego jest postępujące zjawisko 
starzejącego się społeczeństwa, o czym świadczy wyraźna nadwyżka osób 
w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczebności osób w wieku 
przedprodukcyjnym. Osoby w wieku 65+ stanowią ponad 23 % społeczności 
powiatu, podczas gdy osoby młode, do 17 roku życia, stanowią jedynie nieco 
ponad 16 % ogółu mieszkańców. 

Prognoza demograficzna wskazuje na ujemną zmianę liczby ludności 
w powiecie w perspektywie do roku 2030. W porównaniu do roku 
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bazowego, tj. 2016, spadek może wynieść 1,09%. Przewidywania prognozy 
wskazują na ciągły spadek liczby ludności w każdej gminie Powiatu 
Lwóweckiego. Spadkowe zmiany procentowe wyglądają następująco 
w poszczególnych gminach: Gryfów Śląski – 8%, Lwówek Śląski – 7%, Mirsk 
– 6%, Lubomierz – 4%, Wleń – 7%. Tendencja ujemnego przyrostu 
naturalnego będzie się nadal utrzymywać, co będzie również widoczne 
w skali krajowej. Prognozuje się, że saldo migracji pozostanie cały czas 
ujemne i będzie oscylowało na poziomie -90 do -100.  Szacuje się, że napływ 
oraz odpływ ludności będzie systematycznie malał. 

Powierzchnia  710 km² 

Podział 
administracyjny 

W skład Powiatu Lwóweckiego wchodzi 5 gmin: Gryfów Śląski, Lwówek 
Śląski, Lubomierz, Mirsk i Wleń, których organy administracyjne znajdują się 
we wspomnianych wyżej miejscowościach. 

Tabela 1. Podstawowe dane o powiecie 

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 

2021 rok 2020 rok 

DOCHODY 81 172 674,33 DOCHODY 75 724 833,07 

dochody bieżące  74 934 203,59 dochody bieżące  68 908 908,08 

dochody majątkowe 6 238 470,74 dochody majątkowe,  
w tym: 

6 815 924,98 

dochody ze sprzedaży 
majątku 

18 018,31 dochody ze sprzedaży 
majątku 

61 990,38 

WYDATKI  75 732 724,44 WYDATKI  76 284 075,51 

wydatki bieżące 68 320 210,22 wydatki bieżące 61 375 468,22 

wydatki majątkowe 7 412 514,22 wydatki majątkowe 14 908 607,29 

NADWYŻKA  5 439 949,89 DEFICYT -559 242,87 

FINANSOWANIE 
Różnica pomiędzy 
dochodami bieżącymi 
a wydatkami bieżącymi 

6 613 993,37 FINANSOWANIE 
różnica pomiędzy 
dochodami bieżącymi 
a wydatkami bieżącymi  

7 533 439,87 

Przychody ogółem 
z tego: 

4 573 623,99 Przychody ogółem 
z tego: 

6 748 264,47 
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a) Kredyty, 
pożyczki, emisja 
obligacji 
samorządowych 

326 201,96 a) emisja obligacji 
samorządowych 

0,00 zł 

b) niewykorzystane 
środki pieniężne 
(art. 217 ust. 
2 pkt.8 (ufp)) 

3 142 353,00 b) niewykorzystane 
środki pieniężne 
(art. 217 ust. 
2 pkt.8 (ufp)) 

0,00 zł 

c) wolne środki 
(art. 217 ust. 
2 pkt.6 (ufp)) 

1 105 069,03 c) wolne środki 
(art.217 ust. 
2 pkt.6 (ufp)) 

6 748 264,47 

Rozchody ogółem 
z tego: 

1 941 600,00 Rozchody ogółem 
z tego: 

1 941 600,00 

a) spłaty kredytów 
i pożyczek, 
w tym: 

641 600,00 a) spłaty kredytów 
i pożyczek, 
w tym: 

641 600,00 

b) wykup obligacji 
samorządowych  

1 300 000,00 b) wykup obligacji 
samorządowych 

1 300 000,00 

Dług powiatu  
(stan na 31 grudnia) 

8 311 293,96 Dług powiatu  
(stan na 31 grudnia) 

9 926 692,00 

Tabela 2. Podstawowe dane finansowe Powiatu Lwóweckiego - dane porównawcze za 2020 i 2021 rok. 

❖ WYKONANIE UCHWAŁ  RADY POWIATU LWÓWECKIEGO  – UCHWAŁY  PODJĘTE  W 2021 R. 

Lp. Uchwała Przedmiot uchwały Informacja o wykonaniu 

1.  XXXIV/01/21 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego. 

Uchwała została wykonana. 

Wykonanie uchwały 
przedstawiono w rozdziale 
Transport Zbiorowy (link) 
punkcie 11. 

2.  XXXIV/02/21 W sprawie zmiany budżetu oraz 
szczegółowego planu wykonywania 
budżetu Powiatu Lwóweckiego na rok 
2021. 

Uchwała została wykonana, 
realizacja została 
przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji 
o stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 



Powiat Lwówecki 
 ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, 
tel. +48 75 782 36 50, fax +48 75 782 36 54 
e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl 

 

Opracowanie: Agnieszka Wolska 

Strona 9 z 123 

 

Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.) 

3.  XXXIV/03/21 O zmianie uchwały Nr XXXIII/57/20 
w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Lwóweckiego. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji, realizacja  za 2021 
r. została przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji 
o stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

4.  XXXV/04/21 W sprawie przyjęcia do realizacji zadań                            
z zakresu administracji rządowej 
dotyczących przygotowania 
i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 
w roku 2021. 

Uchwała została wykonana. 

5.  XXXV/05/21 W sprawie przyjęcia zmian do 
Powiatowego Programu Działań na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 
2025. 

Realizacja uchwały została 
omówiona w Sprawozdaniu 
z realizacji Powiatowego 
Programu Działań na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
na 2016-2025 – załącznik 
nr 7. 

6.  XXXV/06/21 W sprawie określenia zadań na które 
przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2021r. 

Realizacja uchwały została 
omówiona:  Polityka 
społeczna: wsparcie rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, 
polityka prorodzinna, 
wspieranie osób 
niepełnosprawnych (link). 

7.  XXXV/07/21 W sprawie rozpatrzenia petycji [dane 
podlegające anonimizacji na podstawie 
Zarządzenia Starosty Lwóweckiego z dnia 
28 stycznia 2021 roku.  

Uchwała została wykonana. 

8.  XXXV/08/21 W sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie do Partnerstwa powołanego 
do realizacji projektu pn. „Kompleksowa 
termomodernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej na 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji w 2021 r. 
podpisano porozumienie 
i złożono wniosek do 
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terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy 
Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski 
oraz Powiatu Lwóweckiego”. 

Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 

9.  XXXV/09/21 W sprawie stanowiska Rady Powiatu 
Lwóweckiego popierającego inicjatywę 
i działania dotyczące idei konieczności 
zmiany zaproponowanego budżetu 
unijnego dla Dolnego Śląska w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2021-2027. 

Uchwała została wykonana. 

10.  XXXV/10/21 W sprawie zmiany budżetu oraz 
szczegółowego planu wykonywania 
budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2021 
rok. 

Uchwała została wykonana, 
realizacja została 
przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji o 
stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

11.  XXXV/11/21 O zmianie uchwały Nr XXXIII/57/20 
w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Lwóweckiego. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji, realizacja  za 2021 
r. została przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji 
o stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

12.  XXXV/12/21 W sprawie zaciągnięcia pożyczki 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu w 2021r. 

Uchwała została wykonana. 

13.  XXXV/13/21 W sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla 
Powiatu Lwóweckiego”. 

Uchwała została wykonana. 

14.  XXXV/14/21 W sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla 
Powiatu Lwóweckiego”. 

Uchwała została wykonana. 
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15.  XXXV/15/21 W sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla 
Powiatu Lwóweckiego”. 

Uchwała została wykonana. 

16.  XXXV/16/21 Popierająca stanowisko wyrażone przez 
Zarząd Związku Powiatów Polskich 
w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia 
dotyczących restrukturyzacji podmiotów 
leczniczych wykonujących działalność 
leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.  

Uchwała została wykonana. 

17.  XXXVI/17/21 W sprawie zmiany budżetu oraz 
szczegółowego planu wykonywania 
budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2021 
rok. 

Uchwała została wykonana, 
realizacja została 
przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji 
o stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

18.  XXXVI/18/21 O zmianie uchwały Nr XXXIII/57/20 
w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Lwóweckiego. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji, realizacja  za 2021 
r. została przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji 
o stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

19.  XXXVII/19/21 W sprawie przekazania do Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych pisma zawierającego 

wyjaśnienia w postępowaniu 

prowadzonym w sprawie nieprawidłowości 

w procesie przetwarzania danych 

osobowych przez Radę Powiatu 

Lwóweckiego, a także upoważnienia 

pracownika Starostwa powiatowego we 

Lwówku Śląskim do reprezentacji Rady 

Powiatu Lwóweckiego w postępowaniu 

Uchwała została wykonana. 
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przed Urzędem Ochrony Danych 

Osobowych. 

20.  XXXVIII/20/21 W sprawie zmiany budżetu oraz 

szczegółowego planu wykonywania 

budżetu Powiatu Lwóweckiego na rok 

2021. 

Uchwała została wykonana, 
realizacja została 
przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji 
o stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

21.  XXXVIII/21/21 O zmianie uchwały Nr XXXIII/57/20 

w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Lwóweckiego. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji, realizacja za 2021 
r. została przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji 
o stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

22.  XXXIX/22/21 W sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 

2021-2023. 

Wykonanie przedstawiono 
w Sprawozdaniu za 2021 rok 
z realizacji Powiatowego 
Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej – załącznik nr 1 
do Raportu. 

23.  XXXIX/23/21 W sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w rodzinie na lata 2021-2030. 

Wykonanie przedstawiono 
w Sprawozdaniu za 2021 rok 
z realizacji Powiatowego 
Programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie – załącznik nr 3 
do Raportu. 

24.  XXXIX/24/21 W sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Oddziaływań Korekcyjno-

Wykonanie przedstawiono 
w Sprawozdaniu za 2021 rok 
z realizacji Powiatowego 
Programu oddziaływań 



Powiat Lwówecki 
 ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, 
tel. +48 75 782 36 50, fax +48 75 782 36 54 
e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl 

 

Opracowanie: Agnieszka Wolska 

Strona 13 z 123 

 

Edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie na lata 2021-2030. 

korekcyjno-edukacyjnych 
dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie na lata 
2021-2023 – załącznik nr 4 
do Raportu. 

25.  XXXIX/25/21 W sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Profilaktycznego w zakresie 

promowania i wdrażania prawidłowych 

metod wychowawczych w stosunku do 

dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą 

w rodzinie na lata 2021-2030. 

Wykonanie przedstawiono 
w Sprawozdaniu za 2021 rok 
z realizacji Powiatowego 
Programu profilaktycznego 
w zakresie promowania 
i wdrażania prawidłowych 
metod wychowawczych 
w stosunku do dzieci 
zagrożonych przemocą 
w rodzinie w powiecie 
lwóweckim na lata 2021-
2030 – załącznik nr 2 do 
Raportu. 

26.  XXXIX/26/21 W sprawie zmiany budżetu oraz 

szczegółowego planu wykonywania 

budżetu Powiatu Lwóweckiego na 

2021rok. 

Uchwała została wykonana, 
realizacja została 
przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji o 
stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.) 

27.  XXXIX/27/21 O zmianie uchwały Nr XXXIII/57/20 

w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Lwóweckiego. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji, realizacja  za 2021 
r. została przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji 
o stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

28.  XXXIX/28/21 W sprawie zaciągnięcia pożyczki 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Uchwała nie została 
wykonana w 2021 r.  
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Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu w 2021r. 

29.  XL/29/21 W sprawie udzielenia wotum zaufania dla 

Zarządu Powiatu Lwóweckiego. 

Uchwała została wykonana. 

30.  XL/30/21 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu Lwóweckiego za 

2020 rok wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu 

Lwóweckiego za 2020 rok 

Uchwała została wykonana. 

31.  XL/31/21 W sprawie absolutorium dla Zarządu 

Powiatu Lwóweckiego. 

Uchwała została wykonana. 

32.  XL/32/21 W sprawie zmiany budżetu oraz 

szczegółowego planu wykonywania 

budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2021 

rok.  

Uchwała została wykonana, 
realizacja została 
przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji o 
stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

33.  XL/33/21 O zmianie uchwały Nr XXXIII/57/20 

w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Lwóweckiego. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji, realizacja  za 2021 
r. została przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym z 
wykonania budżetu Powiatu 
Lwóweckiego za 2021 rok 
oraz informacji o stanie 
mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

34.  XLI/34/21 O zmianie uchwały nr XXXV/06/21 Rady 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 lutego 
2021r. w sprawie określenia zadań, na 
które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2021r. 

Uchwała została wykonana. 
Realizacja uchwały została 
omówiona w rozdziale 
Polityka społeczna: wsparcie 
rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, polityka 
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 prorodzinna, wspieranie 
osób niepełnosprawnych 
(link). 

35.  XLII/35/21 W sprawie wyrażenia woli uruchomienia 

linii komunikacyjnych, na których będą 

wykonywane przewozy autobusowe 

o charakterze użyteczności publicznej, na 

terenie Powiatu Lwóweckiego. 

Uchwała została wykonana. 
Realizację uchwały 
omówiono w rozdziale: 
Transport zbiorowy i drogi 
publiczne (link). 

36.  XLII/36/21 W sprawie zmiany budżetu oraz 

szczegółowego planu wykonywania 

budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2021 

rok. 

Uchwała została wykonana, 
realizacja została 
przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji 
o stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

37.  XLII/37/21 O zmianie uchwały Nr XXXIII/57/20 

w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Lwóweckiego. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji, realizacja za 2021 
r. została przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji 
o stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

38.  XLII/38/21 W sprawie wystąpienia z wnioskiem do 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad – Oddział we Wrocławiu 

Uchwała została wykonana. 

39.  XLIII/39/21 W sprawie zmiany budżetu oraz 

szczegółowego planu wykonywania 

budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2021 

rok. 

Uchwała została wykonana, 
realizacja została 
przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji 
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o stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

40.  XLIII/40/21 O zmianie uchwały Nr XXXIII/57/20 

w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Lwóweckiego. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji, realizacja  za 2021 
r. została przedstawiona w 
sprawozdaniu rocznym z 
wykonania budżetu Powiatu 
Lwóweckiego za 2021 rok 
oraz informacji o stanie 
mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

41.  XLIV/41/21 W sprawie określenia jednostek 
budżetowych, źródeł dochodów oraz zasad 
gospodarowania środkami gromadzonymi 
na wydzielonym rachunku dochodów. 

Uchwała jest realizowana. 

42.  XLIV/42/21 W sprawie określenia zakresu i formy 

informacji z przebiegu wykonania budżetu 

powiatu oraz o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej za 

I półrocze roku budżetowego. 

Uchwała jest realizowana. 

43.  XLIV/43/21 W sprawie zaliczenia do kategorii dróg 
powiatowych drogi w obrębie Radoniów 
położonej w granicach działek nr 192/4, 
192/5 i 192/7; 

Uchwała została wykonana. 

44.  
XLIV/44/21 W sprawie zaliczenia do kategorii dróg 

powiatowych drogi w obrębie Krzewie 
Wielkie w granicach działki nr 292/3. 

Uchwała została wykonana. 

45.  XLIV/45/21 W sprawie pozbawienia drogi 2529 D 
kategorii drogi powiatowej w miejscowości 
Milęcice i Wojciechów oraz pozbawienia 
drogi 2535 D kategorii drogi powiatowej 
w części dotyczącej działki nr 130 obręb 
Lubomierz 1. 

Uchwała została wykonana. 

46.  XLIV/46/21 W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przekazanie w formie darowizny działki nr 
97/7 o pow. 0,1582 ha położonej w obrębie 

Uchwała została wykonana. 
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3 miasta Gryfów Śląski na rzecz Gminy 
Gryfów Śląski; 

47.  XLIV/47/21 W sprawie powierzenia Powiatowi 
Lubańskiemu prowadzenia zadania 
organizacji publicznego transportu 
zbiorowego w powiatowych przewozach 
pasażerskich o charakterze użyteczności 
publicznej. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji. 

48.  
XLIV/48/21 W sprawie udzielenia pomocy finansowej. Uchwała nie została 

wykonana. Uchylenie 
uchwałą Nr XLVI/59/21 Rady 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 października 2021 roku. 

49.  XLIV/49/21 W sprawie zmiany budżetu oraz 
szczegółowego planu wykonywania 
budżetu Powiatu Lwóweckiego na rok 
2021. 

Uchwała została wykonana, 
realizacja została 
przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji 
o stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

50.  XLIV/50/21 O zmianie uchwały Nr XXXIII/57/20 
w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Lwóweckiego. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji, realizacja  za 2021 
r. została przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji 
o stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

51.  XLIV/51/21 W sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 
Lwówku Śląskim. 

Uchwała została wykonana. 

52.  XLIV/52/21 W sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nielestnie. 

Uchwała została wykonana. 
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53.  XLIV/53/21 W sprawie rozpatrzenia skarg na 
działalność Przewodniczącej Rady Powiatu 
Lwóweckiego. 

Uchwała została wykonana. 

54.  XLIV/54/21 W sprawie udzielenia pomocy finansowej. Uchwała została wykonana. 

55.  XLV/55/21 W sprawie  zmiany budżetu oraz 

szczegółowego planu wykonywania 

budżetu Powiatu Lwóweckiego na rok 

2021. 

Uchwała została wykonana, 
realizacja została 
przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji o 
stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

56.  XLV/56/21 O zmianie uchwały Nr XXXIII/57/20 
w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Lwóweckiego. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji, realizacja  za 2021 
r. została przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji 
o stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

57.  XLVI/57/21 W sprawie zatwierdzenia planu pracy 
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Lwóweckiego na rok 2022. 

Uchwała jest realizowana. 

58.  XLVI/58/21 W sprawie przyjęcia „Rocznego programu 
współpracy Powiatu Lwóweckiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie na rok 2022”. 

Uchwała jest realizowana. 

59.  XLVI/59/21 W sprawie uchylenia Uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej. 

Uchwała została wykonana. 

60.  XLVI/60/21 W sprawie udzielenia pomocy finansowej Uchwała została wykonana. 

61.  XLVI/61/21 W sprawie zmiany budżetu oraz 
szczegółowego planu wykonywania 

Uchwała została wykonana, 
realizacja została 
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budżetu Powiatu Lwóweckiego na rok 
2021. 

przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji 
o stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

62.  XLVI/62/21 O zmianie uchwały Nr XXXIII/57/20 
w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Lwóweckiego. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji, realizacja za 2021 
r. została przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji 
o stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

63.  XLVI/63/21 W sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Zarządu Powiatu Lwóweckiego. 

Uchwała została wykonana. 

64.  XLVI/64/21 W sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/18 
Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 
listopada 2018r. w sprawie powołania 
komisji stałych Rady Powiatu 
Lwóweckiego. 

Uchwała została wykonana. 

65.  XLVII/65/21 W sprawie wyrażenia zgody na realizację 
projektu partnerskiego z jednostkami 
samorządu terytorialnego Aglomeracji 
Jeleniogórskiej, w ramach którego 
opracowany zostanie Plan Adaptacji do 
Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji. 

66.  XLVII/66/21 W sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Starosty Lwóweckiego. 

Uchwała została wykonana. 

67.  XLVII/67/21 W sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Lwóweckiego w 2022 roku. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji. 
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68.  XLVII/68/21 W sprawie zmiany budżetu oraz 
szczegółowego planu wykonywania 
budżetu Powiatu Lwóweckiego na rok 
2021. 

Uchwała została wykonana, 
realizacja została 
przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji 
o stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

69.  XLVII/69/21 O zmianie uchwały Nr XXXIII/57/20                  
w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Lwóweckiego. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji, realizacja  za 2021 
r. została przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji 
o stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

70.  XLVIII/70/21 W sprawie ustalenia cennika opłat 
obowiązujących w 2022 roku za usunięcie 
pojazdu z drogi i jego parkowanie na 
parkingu strzeżonym. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji. 

71.  XLVIII/71/21 W sprawie zmiany budżetu oraz 
szczegółowego planu wykonywania 
budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2021 
rok. 

Uchwała została wykonana, 
realizacja została 
przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji 
o stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

72.  XLVIII/72/21 O zmianie uchwały Nr XXXIII/57/20 
w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Lwóweckiego. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji, realizacja za 2021 
r. została przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
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Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji 
o stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

73.  XLVIII/73/21 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego. 

Uchwała została wykonana. 

74.  XLVIII/74/21 W sprawie wyrażenia woli uruchomienia 
linii komunikacyjnych, na których będą 
wykonywane przewozy autobusowe 
o charakterze użyteczności publicznej, na 
terenie Powiatu Lwóweckiego. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji. 

75.  XLVIII/75/21 W sprawie powierzenia Powiatowi 
Karkonoskiemu prowadzenia zadania 
organizacji publicznego transportu 
zbiorowego w powiatowych przewozach 
pasażerskich  o charakterze użyteczności 
publicznej. 

Została zmieniona Uchwałą 
Rady powiatu Lwóweckiego 
Nr LI/12/22 z dnia 
25.02.2022r. Uchwała jest 
w trakcie realizacji. 

76.  XLVIII/76/21 W sprawie powierzenia Powiatowi 
Bolesławieckiemu prowadzenia zadania 
organizacji publicznego transportu 
zbiorowego w powiatowych przewozach 
pasażerskich o charakterze użyteczności 
publicznej. 

Uchwała nie została 
zrealizowana. Powiat 
Bolesławiecki nie realizuje 
przewozów pasażerskich 
o charakterze użyteczności 
publicznej w zakresie 
określonym w uchwale.  

77.  XLVIII/77/21 O zmianie uchwały nr XXXV/06/21 Rady 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 lutego 
2021r. w sprawie określenia zadań na które 
przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2021r. 

Realizacja uchwały została 
omówiona: Polityka 
społeczna: wsparcie rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, 
polityka prorodzinna, 
wspieranie osób 
niepełnosprawnych (link). 

78.  XLIX/77/21 W sprawie budżetu powiatu na rok 2022. Uchwała jest w trakcie 
realizacji. 

79.  XLIX/78/21 W sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Lwóweckiego. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji. 

80.  XLIX/79/21 W sprawie uchwalenia planu pracy Komisji 
Skarg Wniosków i Petycji na rok 2022. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji. 
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81.  XLIX/80/21 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Powiatu Lwóweckiego na rok 2022 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji. 

82.  XLIX/81/21 W sprawie uchwalenia planu pracy Komisji 
Finansów, Budżetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady 
Powiatu Lwóweckiego na rok 2022. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji. 

83.  XLIX/82/21 W sprawie uchwalenia planu pracy Komisji 
Zdrowia, Pomocy Społecznej 
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady 
Powiatu Lwóweckiego na rok 2022. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji. 

84.  XLIX/83/21 W sprawie uchwalenia planu pracy Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu, Strategii 
i Promocji Powiatu Rady Powiatu 
Lwóweckiego na rok 2022. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji. 

85.  XLIX/84/21 W sprawie zmiany budżetu oraz 
szczegółowego planu wykonywania 
budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2021 
rok. 

Uchwała została wykonana, 
realizacja została 
przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji 
o stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

86.  XLIX/85/21 O zmianie uchwały Nr XXXIII/57/20 
w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Lwóweckiego. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji, realizacja  za 2021 
r. została przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 
2021 rok oraz informacji 
o stanie mienia (Uchwała Nr 
235/30/2022 Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
29 marca 2022 r.). 

87.  XLIX/86/21 W sprawie wydatków, które nie wygasają 
z upływem 2021 roku. 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji. 

88.  XLIX/87/21 W sprawie powierzenia Powiatowi 
Lubańskiemu prowadzenia zadania 

Uchwała jest w trakcie 
realizacji. 
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organizacji publicznego transportu 
zbiorowego w powiatowych przewozach 
pasażerskich o charakterze użyteczności 
publicznej. 

Tabela 3. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Lwóweckiego - uchwały podjęte w 2021 roku 

❖ WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU LWÓWECKIEGO  – UCHWAŁY  PODJĘTE W 2020 

ROKU, ALE OBEJMUJĄCE  SWYM ZAKRESEM 2021 R. 

Lp. Uchwała Przedmiot uchwały Informacja o wykonaniu 

1.  XXX/41/20 W sprawie przyjęcia „Rocznego 
programu współpracy Powiatu 
Lwóweckiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie na rok 2021”. 

Uchwała została wykonana, a jej 
realizację przedstawiono w 
rozdziale: Współpraca 
i działalności na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
(link). 

2.  XXX/42/20 W sprawie zatwierdzenia planu pracy 
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Lwóweckiego na rok 2021. 

Plan pracy komisji został 
zrealizowany. W 2021r. odbyły się 
4 posiedzenia komisji. 

3.  XXX/48/20 W sprawie ustalenia cennika opłat 
obowiązujących w 2021 roku za 
usunięcie pojazdu z drogi i jego 
parkowanie na parkingu strzeżonym. 

Uchwała została wykonana. 

4.  XXXI/51/20 W sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu Lwóweckiego 
w 2021 roku. 

Uchwała została wykonana. 

5.  XXXIII/56/20 W sprawie budżetu powiatu na rok 
2021. 

Uchwała została wykonana, 
realizacja została przedstawiona 
w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu Powiatu 
Lwóweckiego za 2021 rok oraz 
informacji o stanie mienia 
(Uchwała Nr 235/30/2022 
Zarządu Powiatu Lwóweckiego 
z dnia 29 marca 2022 r.). 
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6.  XXXIII/57/20 W sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Lwóweckiego na 
lata 2021-2028. 

Uchwała jest w trakcie realizacji, 
realizacja  za 2021 r. została 
przedstawiona w sprawozdaniu 
rocznym z wykonania budżetu 
Powiatu Lwóweckiego za 2021 rok 
oraz informacji o stanie mienia 
(Uchwała Nr 235/30/2022 
Zarządu Powiatu Lwóweckiego 
z dnia 29 marca 2022 r.). 

7.  XXXIII/59/20 W sprawie uchwalenia planu pracy 
Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej 
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady 
Powiatu Lwóweckiego na rok 2021. 

Plan pracy komisji został 
zrealizowany. W 2021r. odbyło się 
12 posiedzeń komisji w tym 10 
planowanych i 2 nieplanowane. 

8.  XXXIII/60/20 W sprawie uchwalenia planu pracy 
Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 
rok 2021. 

Plan pracy komisji został 
zrealizowany. W 2021r. odbyły się 
4 posiedzenia komisji. 

9.  XXXIII/61/20 W sprawie uchwalenia planu pracy 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
Strategii i Promocji Powiatu Rady 
Powiatu Lwóweckiego na rok 2021. 

Plan pracy komisji został 
zrealizowany. W 2021r. odbyło się 
11 posiedzeń komisji w tym 9 
planowanych i 2 nieplanowane. 

10.  XXXIII/62/20 W sprawie uchwalenia planu pracy 
Komisji Finansów, Budżetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Obszarów 
Wiejskich Rady Powiatu 
Lwóweckiego na rok 2021. 

Plan pracy komisji został 
zrealizowany. W 2021r. odbyło się 
12 posiedzeń komisji w tym 10 
planowanych i 2 nieplanowane. 

11.  XXXIII/63/20 W sprawie uchwalenia planu pracy 
Rady Powiatu Lwóweckiego na rok 
2021. 

Plan pracy rady został 
zrealizowany. W 2021r. odbyło się 
16 sesji w tym 8 planowanych i 8 
nieplanowanych. 

12.  XXXIII/64/20 W sprawie wydatków które nie 
wygasają z upływem 2020 roku. 

Nie wykonano zadania 
Modernizacja kotłowni w ZSET              
w Rakowicach Wielkich- 
dokumentacja. Zadanie zostało 
zrealizowane w terminie 
późniejszym ze środków budżetu 
na 2021r. 

 

 

Tabela 4. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Lwóweckiego - uchwały podjęte w 2020 roku 
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❖ STRATEGIE I PROGRAMY WYZNACZAJĄCE OGÓLNE KIERUNKI ROZWOJU POWIATU 

LWÓWECKIEGO W 2021 R. 

NAZWA 
DOKUMENTU  

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU LWÓWECKIEGO 2015- 2020 

TRYB I DATA 
PRZYJĘCIA  

Przyjęta Uchwałą nr VIII/48/2015 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 maja 
2015 r. w trybie aktualizacji Uchwały nr LIII/31/10 Rady Powiatu Lwóweckiego 
z dnia 30.09.2010 r. 

PODSTAWOWE 
ZAŁOŻENIA 

Głównym celem w obszarze strategicznego rozwoju Powiatu Lwóweckiego jest 
tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju powiatu w celu poprawy 
poziomu życia jego mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjału 
gospodarczego, przyrodniczo - krajobrazowego i kulturowego. 

W ramach podstawowych założeń wyszczególniono następujące cele 
strategiczne: 

1. pobudzanie inicjatyw gospodarczych, 
2. rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej, 
3. rozwój turystyki, 
4. rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej oraz 

warunków dostępu, 
5. poprawa ochrony środowiska, 
6. reorientacja terenów wiejskich i gospodarki rolnej, 
7. poprawa bezpieczeństwa publicznego, 
8. poprawa opieki zdrowotnej, 
9. reorientacja i wzbogacenie systemu edukacji, 
10. reorientacja i wzbogacenie działalności w sferze kultury, 
11. reorientacja i wzbogacenia działalności sportowo –rekreacyjnej, 
12. poprawa promocji powiatu. 

Tabela 5 Strategia Rozwoju Powiatu Lwóweckiego 2015-2020 

NAZWA 
DOKUMENTU  STRATEGIA ROZWOJU SUDETY 2030 

TRYB I DATA 
PRZYJĘCIA  

Przyjęta Uchwałą Nr IV/35/18 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 grudnia 
2018r.  

PODSTAWOWE 
ZAŁOŻENIA 

Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest narzędziem, które ma pomóc 
w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego południa 
i zachodu województwa dolnośląskiego. Spełnia ona główne założenia 
polityki spójności Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji prawnych 
związanych z nową perspektywą budżetową po 2020 roku. Dzięki temu 
ułatwi ona dalsze działania w celu pozyskiwania wsparcia finansowego 
z różnych źródeł: unijnych, krajowych, regionalnych itp. - potrzebnego dla 



Powiat Lwówecki 
 ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, 
tel. +48 75 782 36 50, fax +48 75 782 36 54 
e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl 

 

Opracowanie: Agnieszka Wolska 

Strona 26 z 123 

 

zrównoważonego rozwoju i likwidacji barier, które obecnie ten rozwój 
hamują. 

W ramach podstawowych założeń wyszczególniono następujące 
przedsięwzięcia strategiczne: 

• Rozwój, współpraca, dobrobyt czyli nowoczesny i dostępny obszar 
o konkurencyjnej gospodarce, gdzie mieszkają szczęśliwi 
i zaangażowani ludzie, dbający o jakość zasobnego środowiska 
i tradycje. 

• Integrujący się system społeczno-gospodarczy wzmacniany synergią 
z otoczenia czyli: wspólne zrewitalizowanie przestrzeni społeczno-
ekonomicznej o wysokich walorach krajobrazowych, położenia 
i bogatej historii poprzez wykreowanie systemu społeczno-
gospodarczego budującego zamożność na zasobach endogenicznych 
(w tym kapitale ludzkim oraz społecznym), czerpiącego szerokie 
korzyści ze współpracy z otoczeniem. 

• Długookresowa współpraca, wysoka jakość życia i środowiska, 
konkurencyjna i innowacyjna gospodarka czyli: intensywna 
wielopodmiotowa i różnokierunkowa współpraca skutkującą 
poprawą jakości życia, aktywizacją i przyciąganiem zasobów ludzkich 
oraz wzrostem pozycji konkurencyjnej, z poszanowaniem 
i z uwzględnieniem potencjału przyrodniczego. 

Cele strategiczne to:  

1. Bardziej inteligentne terytorium. 
2. Terytorium bliżej obywateli. 
3. Terytorium lepiej skomunikowane. 
4. Terytorium przyjazne dla środowiska, wykorzystujące swój potencjał. 

Tabela 6. Strategia Rozwoju Sudety 2030 

NAZWA 
DOKUMENTU  

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU 
LWÓWECKIEGO NA LATA 2016-2025 

TRYB I DATA 
PRZYJĘCIA  

Przyjęta Uchwałą Nr XXV/53/16 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 grudnia 
2016 r. 

PODSTAWOWE 
ZAŁOŻENIA 

W ramach Strategii wyszczególniono następujące działania strategiczne: 

1. Diagnoza środowisk zagrożonych uzależnieniami. 
2. Zapobieganie narastaniu zjawiska alkoholizmu i narkomanii dorosłych, 

dzieci i młodzieży. 
3. Zapobieganie zjawisku demoralizacji i niedostosowania społecznego 

dzieci i młodzieży.  
4. Organizowanie indywidualnej pomocy rodzinie problemowej. 
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5. Utworzenie i prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla dzieci rodzin 
problemowych i powiatowy ośrodek profilaktyki i terapii uzależnień. 

6. Organizowanie szkoleń edukacyjnych. 
7. Utworzenie systemu wsparcia dla ofiar przemocy. 
8. Zapewnienie fachowej pomocy osobie – sprawcy przemocy. 
9. Organizowanie szkoleń w zakresie przemocy w rodzinie.  
10. Pomoc rodzinom problemowym, wspomaganie rozwoju jednostki 

i rodziny. 
11. Polepszenie funkcjonowania osób starszych. 
12. Utworzenie punktu konsultacyjnego. 
13. Minimalizowanie skutków ubóstwa. 
14. Tworzenie rodzinnych form opieki zastępczej.  
15. Adopcje, rodzinne domy dziecka. 
16. Pomoc dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – 

wychowawczych. 
17. Diagnozowanie potrzeb osób niepełnosprawnych. 
18. Zwiększenie liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej. 
19. Stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym 

włączenie się w życie środowiska lokalnego oraz wsparcie osób 
z zaburzeniami psychicznymi. 

20. Organizowanie pomocy w sytuacji długotrwałej choroby w rodzinie. 
21. Poprawa dostępu do budynków użyteczności publicznej. 
22. Poprawa warunków socjalno-bytowych osób niepełnosprawnych. 
23. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych.  
24. Standaryzacja w domach pomocy społecznej położonych w powiecie 

lwóweckim. 

Tabela 7. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Lwóweckiego na lata 2016-2025 

❖ REALIZACJA ZADAŃ  POWIATU, WRAZ Z INFORMACJĄ  O REALIZACJI POLITYK, 

PROGRAMÓW I STRATEGII DOTYCZĄCYCH TYCH ZADAŃ.  

➢ EDUKACJA PUBLICZNA 

DOKUMENTY STRATEGICZNE/ PROGRAMY W RAMACH KTÓRYCH  REALIZOWANE JEST 

ZADANIE 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Lwóweckiego 2015-2020 

Cel strategiczny I – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych: społecznych, 

edukacyjnych i zdrowotnych; 

REALIZATORZY ZADANIA 

Wydział Infrastruktury Społecznej (IS) 
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Wydział Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji (PI) 

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji (PORE) 

NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE DOTYCZĄCE  REALIZACJI ZADANIA W 2021 R. 

Powiat Lwówecki w latach szkolnych 2020/2021 oraz 2021/2022 prowadził następujące szkoły 

i placówki oświatowe: 

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim: 

• Liceum Ogólnokształcące, 

• Technikum, 

• Branżowa Szkoła 1st. (bez naboru). 

2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej 

w Rakowicach Wielkich: 

• Liceum Ogólnokształcące, 

• Technikum, 

• Branżowa Szkoła 1st., 

• Internat. 

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim: 

• Liceum Ogólnokształcące, 

• Technikum, 

• Branżowa Szkoła 1st., 

• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (od IX.2020 brak słuchaczy). 

4. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim: 

• Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi (SOSW, MOS), 

• Branżowa Szkoła 1st. (SOSW, MOS, MOW), 

• Szkoła Przysposabiająca do Pracy (SOSW), 

• Internaty (SOSW, MOS, MOW). 

5. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim: 

• Powiatowe Centrum Edukacji (Powiatowy Ośrodek Doradztwa Programowo-

Metodycznego, filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej), 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lwówku Śląskim, 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfowie Śląskim. 

W ramach funkcjonowania wskazanych placówek realizowano edukację i wychowanie na szczeblu 

podstawowym (z oddziałami przedszkolnymi) i średnim (szkoły ponadpodstawowe), w zakresie 

dokształcania kadry pedagogicznej (poprzez ośrodek doradztwa programowo-metodycznego), 

a także w obszarze turystyczno-historycznym i regionalnym wśród grup młodzieży przebywających 

w szkolnym schronisku młodzieżowym. Równolegle prowadzono badania, diagnozy oraz zajęcia 
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dla dzieci i młodzieży w zakresach odpowiadających funkcjonowaniu poradni psychologiczno-

pedagogicznych. 

W 2021 roku do szkół i placówek uczęszczało: 1315 uczniów i wychowanków w roku szkolnym 

2020/2021 i 1377 w roku szkolnym 2021/2022. Liczebność uczniów w poszczególnych zespołach 

w podziale na typy szkół przedstawiono w tabeli poniżej: 

szkoła rok szkolny LO T BS I st. razem 

ZSOiZ 

Lwówek Śląski 

2020/2021 164 110 0 274 

2021/2022 164 107 0 271 

ZSOiZ 

Gryfów Śląski 

2020/2021 40 127 99 266 

2021/2022 60 121 107 288 

ZSET 

Rakowice 
Wielkie 

2020/2021 161 329 90 580 

2021/2022 166 358 103 627 

Tabela 8. Liczebność uczniów w poszczególnych zespołach szkół w podziale na typy szkół 

W Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim czynniki decydujące o liczbie 

uczniów i wychowanków są odmienne niż w pozostałych szkołach. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym często decydują konkretne kompetencje i specjalistyczne możliwości pracy                   

z dziećmi z określonymi niepełnosprawnościami. Skierowanie ucznia/wychowanka do 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii odbywa się na podstawie skierowania starosty w oparciu                  

o wniosek rodziców. Natomiast o przyjęciu wychowanka do Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego decyduje dyrektor na podstawie skierowania sądu (do konkretnej placówki)                      

i wolnego miejsca. O ile w przypadku SOSW większość wychowanków rozpoczyna naukę                                

z początkiem roku szkolnego, to w MOS i MOW liczba wychowanków ulega ciągłej zmianie przez 

cały rok, z uwagi na wydawane orzeczenia, skierowania i postanowienia. 

placówka rok szkolny SOSW MOS MOW razem 

Zespół Placówek 
Edukacyjno-
Wychowawczych 
Lwówek Śląski 

2020/2021 112 52 31 195 

2021/2022 124 46 21 191 

Tabela 9. Liczba uczniów i wychowanków ZPEW wykazana w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30 września, odpowiednio 2020 i 

2021 roku. 

Zatrudnienie kadry pedagogicznej i niepedagogicznej w szkołach i placówkach w roku szkolnym 

2020/2021 i 2021/2022 przedstawia kolejna tabela: 
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szkoła / placówka rok szkolny 

liczba umów (liczba 
nauczycieli pełno- 
i niepełnozatrudnionych) liczba etatów 

liczba etatów 
administracji 
i obsługi 

ZSOiZ 

Lwówek Śląski 

2020/2021 33 28,81 7,05 

2021/2022 35 28,57 7,05 

ZSOiZ 

Gryfów Śląski 

2020/2021 28 21,13 6,83 

2021/2022 28 21,82 8,00 

ZSET 

Rakowice Wielkie 

2020/2021 61 55,56 17,11 

2021/2022 64 57,79 19,00 

ZPEW  

Lwówek Śląski 

2020/2021 100 93,31 41,97 

2021/2022 97 91,66 42,85 

PORE  

Lwówek Śląski 

2020/2021 13 12,00 5,5 

2021/2022 13 11,50 5,5 

SSM 

Łupki 

2020/2021 0 0,00 4,00 

2021/2022 0 0,00 0,00 

razem 2020/2021 235 210,81 82,46 

2020/2021 237 211,35 82,40 

Tabela 10. Zatrudnienie kadry pedagogicznej i niepedagogicznej w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 

W szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Lwówecki zatrudnienie kadry 

pedagogicznej oraz administracji i obsługi wynosiło: 293,27 etatów w roku szkolnym 2020/2021 

oraz 293,75 w roku szkolnym 2021/2022. Zatrudnienie w roku szkolnym 2021/2022 w stosunku do 

roku poprzedniego pozostało niemal niezmienione pomimo zwiększonego naboru uczniów. 

Zdawalność matur w szkołach średnich na terenie powiatu w 2021 roku w liceach i technikach była 

niższa niż średnia dla województwa. 

obszar typ 

liczba zdających, 
którzy przystąpili 
do wszystkich 
egzaminów 

liczba 
wydanych 
świadectw zdawalność 

2021 

ZSOiZ Lwówek Śląski LO 41 39 95% 

T 22 19 86% 
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ZSOiZ Gryfów Śląski T 11 8 73% 

ZSET Rakowice Wielkie LO 17 12 71% 

T 33 29 88% 

ZS Lubomierz LO 31 15 48% 

T 11 6 55% 

ZSL-G Mirsk LO 9 6 67% 

T 4 4 100% 

Powiat Lwówecki Łącznie  179 138 77% 

Tabela 11. Zdawalność matur w szkołach średnich w 2021 roku. 

WPŁYW EPIDEMII COVID-19  

Od marca 2020 roku sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie wymusiła zmiany organizacji pracy 

szkół. Przejście w tryb nauczania hybrydowego oraz zdalnego, skutkujące wdrożeniem systemów 

prowadzenia nauki on-line i zdalnej obsługi uczniów spowodowało podjęcie następujących działań 

zabezpieczających: 

1. Odbywały się spotkania dyrektorów wszystkich placówek, na których ustalano 

dostosowane do bieżącego stanu i potrzeb zasady zabezpieczeń nauczycieli, pracowników 

obsługi oraz uczniów.  

2. Prowadzono akcję szczepień wśród uczniów zapewniając dowóz uczniów do punktów 

szczepień lub organizując punkty w jednostkach. 

3. Dyrektorzy placówek zostali wyposażeni w materiały i sprzęty zabezpieczenia 

indywidualnego tj.: maseczki, przyłbice, rękawice, kombinezony ochronne, pleksy 

oddzielające na biurka, płyny do dezynfekcji ze spryskiwaczami, mydła bakteriobójcze 

z dozownikami i termometry bezkontaktowe.  

4. Dyrektorzy placówek opracowali procedury bezpieczeństwa na czas pandemii oraz 

procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w swoich 

jednostkach. 

ZADANIE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJ I W LWÓWKU 

ŚLĄSKIM 

W 2021 roku Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim realizował zadania                              

w zakresie: 

1. Szkolenia, warsztaty 
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Lp. Tytuł/temat formy Termin realizacji Liczba uczestników 

1.  Spotkanie w ramach międzyszkolnej 

sieci współpracy i samokształcenia 

nauczycieli - Aktywna Tablica 

24.02.2021r  5 

2.  Kompetencje osobiste, i w zakresie 

umiejętności uczenia się. 

08.03.2021r. 15 

3.  Kompetencje w zakresie 
przedsiębiorczości. 

15.03.2021r.  19 

4.  Kompetencje w zakresie 
świadomości i ekspresji kulturalnej. 

19.03.2021r. 19 

5.  Kompetencje obywatelskie. 23.03.2021r.  19 

6.  Tablica Interaktywna - wykorzystanie 
na zajęciach edukacyjnych. 

30.03.2021r. 14 

7.  Zakończenie stażu nauczyciela 
stażysty. 

28.04.2021r. 9 

8.  Tablica Interaktywna - wykorzystanie 
na zajęciach edukacyjnych. 

29.04.2021r. 5 

9.  Zakończenie stażu nauczyciela 
kontraktowego. 

12.05.2021r.  4 

10.  Zakończenie stażu nauczyciela 
mianowanego – konsultacje. 

22.04.2021r.- 
30.04.2021r. 

2 

11.  Dół czy już Depresja? Profilaktyka 
zaburzeń nastroju. 

20.05.2021r. 30 

12.  Cyberprzemoc - rozpoznawanie 
i przeciwdziałanie patologiom 
internetowym. Zjawisko uzależnień 
od komputera i Internetu.  

20.05.2021r. 10 

13.  Wyrażanie trudnych emocji 
i radzenie sobie z nimi w pracy 
nauczyciela. 

09.06.2021r.  50 

14.  Wyrażanie trudnych emocji 
i radzenie sobie z nimi w pracy 
nauczyciela. 

09.06.2021r.  50 

15.  Co dziedziczymy w genach? 16.11.2021r. 26 

16.  Szkolenie z programu Insert 
Rachmistrz GT. 

14.12.2021r. 4 

  Razem: 250 

Tabela 12. Szkolenia i warsztaty w PORE 
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2. Szkolenia rad pedagogicznych 

Lp. Tytuł/temat formy Termin realizacji Liczba uczestników 

1.  Depresja i stany depresyjne 

u nastolatków. 

14.04.2021 r. 21 

2.  Dół czy już Depresja? Profilaktyka 
zaburzeń nastroju. 

18.05.2021r. 61 

3.  
Odpowiedzialność prawna 
nauczycieli. 

21.10.2021r. 22 

4.  Szkoła XXI wieku. Narzędzia i formy 
promocji placówki oświatowej. 
Zadania Rady Pedagogicznej. 

26.11.2021r. 38 

5.  Wypalenie zawodowe, organizacja 
i planowanie pracy oraz radzenie 
sobie ze stresem. 

02.12.2021 r. 57 

6.  Indywidualizacja procesu kształcenia. 
Praca z uczniem zdolnym i uczniem 
z trudnościami w uczeniu się.  

16.12.2021r. 24 

  Razem: 223 

Tabela 13. Szkolenia rad pedagogicznych 

3. Konferencje 

Lp. Tytuł/temat formy Termin realizacji Liczba uczestników 

1.  10 pomysłów na zdalną promocję 
książki. 

19.05.2021 r. 29 

2.  Czytać? Nie czytać? - refleksje wokół 
współczesnej kultury czytelniczej. 

19.05.2021 r. 29 

3.  Kierunki polityki oświatowej państwa. 
Najważniejsze zmiany w prawie 
oświatowym - wprowadzenie do 
problematyki. 

29.10.2021 r. 10 

4.  Promowanie czytelnictwa i rola esejów 
w promowaniu czytelnictwa. 

29.10.2021 r. 10 

  Razem: 78 

Tabela 14. Konferencje w PORE 
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4. Inne szkolenia dla nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych 

Lp. Tytuł/temat formy Termin realizacji Liczba uczestników 

a)  Sztuka mówienia NIE z czystym 
sumieniem. 

21.09.2021r. 17 

b)  Jak dzieci rozwijają zdrowe poczucie 
własnej wartości? 

28.09.2021r. 10 

c)  Nastolatek - kiedy kończy się 
wychowanie? 

05.10.2021r. 13 

d)  Dziecko w szkole. 12.10.2021r. 12 

e)  Integracja, kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych oraz rozwijanie 
umiejętności współpracy  
u podopiecznych WTZ. 

02.12.2021r. 8 

  Razem: 60 

Tabela 15. Inne szkolenia realizowane przez PORE 

W roku 2021 działała sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego                

i edukacji wczesnoszkolnej. 

W sumie ze wszystkich form wsparcia skorzystało 611 uczestników, w porównaniu do 

poprzedniego roku ta liczba wzrosła o prawie 450.  

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM  

Ilość osób korzystających z usług bibliotecznych w 2021 roku przedstawia poniższa tabela. 

użytkownicy indywidualni 

liczba 

osób w tym liczba nauczycieli 

korzystający z udostępniania zbiorów, tzn.:  

osoby korzystające z czytelni  

• rejestrowane w systemie aleph 

• rejestrowane ręcznie  

korzystające z wypożyczalni 

osoby korzystające z różnego rodzaju dokumentów 

• w formie drukowanej 

782 116 
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• zdalnej np. za pośrednictwem modułu adam 

użytkownicy platformy ibuk libra 

korzystający z usług edukacyjnych 47 46 

korzystający z informacji naukowej 89 49 

korzystający z e-informacji 71 20 

korzystający z innych usług biblioteki (np. stanowiska 

komputerowe, usługi kserograficzne) 

16 10 

RAZEM  1 775 403 

Tabela 16. Działalność biblioteki pedagogicznej w 2021 

Ze względu na trwanie pandemii, spowodowanej wirusem COVID-19, znacząco spadła liczba 

korzystających z powiatowej biblioteki pedagogicznej. 

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH 

1. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lwówku Śląskim. 

Poniżej przedstawiono wartości liczbowe ilości dzieci i młodzieży przebadanych w 2021 roku. 

 
liczba 

dzieci do 3 roku życia 15 

dzieci przedszkolne 24 

roczne obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne 

29 

uczniowie szkół podstawowych 1728 

uczniowie szkół ponadpodstawowych 27 

inni 0 

ogółem 267 (233 w roku 2020) 

Tabela 17. Dzieci/młodzież przebadane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lwówku Śląskim (2021) 

Ilość wydanych opinii, orzeczeń i informacji o wynikach diagnozy przez poradnię psychologiczno-

pedagogiczną w 2021 roku prezentuje następna tabela. 
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liczba 

opinie wydane przez pp-p 69 

orzeczenia wydane przez pp-p 109 

informacje o wynikach diagnozy wydane przez PP-P  23 

ogółem 201 (168 w roku 2020) 

Tabela 18. Opinie, orzeczenia i informacje wydawane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lwówku Śląskim (2021) 

Działalność diagnostyczną PORE w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 przedstawia następna 

tabela. 

rodzaj diagnozy 
dziecko do 3 
roku życia 

dziecko w wieku 
przedszkolnym uczeń inni ogółem 

psychologiczna 3 30 194 0 227 

pedagogiczna 9 29 224 0 262 

logopedyczna 9 39 67 0 115 

ogółem 21 98 485 0 604 

Tabela 19. Tabela diagnostyczna 

Poniższa tabela przedstawia rodzaj pomocy oraz liczbę osób, które z niej skorzystały w okresie od 

01.01.2021 do 31.12.2021. 

rodzaj pomocy 

pedagodzy, 
psycholodzy 
szkolni 

nauczyciele 
szkolni rodzice 

nauczyciele 
w placówkach 
wychowawczych inni ogółem 

porady, konsultacje, 
udział 
w wielospecjalistycznej 
ocenie funkcjonowania 
ucznia 

32 261 45 2 35 375 

Tabela 20. Pomoc udzielana w 2021 

W zakres oddziaływania poradni wchodzą przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły 

ponadpodstawowe oraz Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim. 
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W poradni psychologiczno-pedagogicznej we Lwówku Śląskim działa Zespół Orzekający, który 

wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, 

mających siedzibę na terenie działania poradni. 

Poradnia wydaje: 

− orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

− orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, 

− orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 

− opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 

Do form wsparcia, które są prowadzone w ramach terapii psychologicznej, pedagogicznej 

i logopedycznej dzieci i młodzieży należą: 

− zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z trudnościami dydaktycznymi i ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia i dysgrafia), 

− terapia psychologiczna indywidualna dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą i ofiar 
przemocy, 

− terapia integracji sensorycznej, 

− praca terapeutyczna z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak niepełnosprawność 
intelektualna, spektrum autyzmu, zaburzenia emocjonalne, motywacyjne, z zaburzeniami 
zachowania, z zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych i nieharmonijnym rozwojem, 

− praca z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi uzależnieniem, niedostosowaniem społecznym, 

− zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy, 

− indywidualne spotkania wspierające dla dzieci i młodzieży. 

W 2021 r. praca poradni odbywała się stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

W okresach znacznego wzrostu zachorowań dyrektorka poradni podejmowała decyzję 

o prowadzeniu pracy terapeutycznej w formie zdalnej z siedziby poradni.  

Podjętych zostało szereg działań związanych z aktualną sytuacją pandemii koronawirusa, w tym: 

− przygotowane przez psychologa i zarejestrowane w formie elektronicznej webinarium 

przeznaczone dla uczniów szkół, dotyczące radzenia sobie w sytuacji pandemii i nauki zdalnej. 

Webinarium zostało zamieszczone na stronie poradni i udostępnione dla osób 

zainteresowanych, 

− indywidualne konsultacje z pedagogami i dyrektorami szkół dotyczące udzielania wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniom 

z deficytami kompetencji społecznych w czasie pandemii na terenie szkoły (organizacja zajęć 

rozwijających umiejętności emocjonalno-społeczne), 

− wsparcie psychologiczne udzielane dyrektorom i psychologom szkolnym w zakresie 

monitorowania samopoczucia uczniów podczas pandemii (wskazanie sposobów 

monitorowania samopoczucia i narzędzia on-line), 
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− poradnictwo terapeuty integracji sensorycznej w formie elektronicznej dla rodziców 

młodszych dzieci oraz ze spektrum autyzmu, dotyczące diety sensorycznej i aktywności 

ruchowej, celem  pobudzenia systemów sensorycznych oraz poprawy pracy systemu 

nerwowego u dziecka, 

−  współpraca z psychiatrą dziecięcym (konsultacje telefoniczne) w sprawach uczniów objętych 

wsparciem poradni w zakresie konsultowania stanu psychicznego uczniów oraz ustalenia 

wskazań do ewentualnej hospitalizacji, 

− bieżące monitorowanie stanu psychicznego dzieci i młodzieży diagnozowanych w poradni 

oraz objętych wsparciem terapeutycznym poprzez rozmowy dotyczące nauki zdalnej 

i związanych z tym trudności, a także higieny czasu wolnego, udzielanie rodzicom wskazówek 

do postępowania z dziećmi, informowanie o możliwościach uzyskania dalszego wsparcia 

w poradni, 

− uruchomienie w formie elektronicznej bezpośredniego dostępu uczniom do pomocy 
psychologicznej przez email lub Whatsapp celem umożliwienia kontaktu w sytuacji 
pogarszającego się samopoczucia, 

− współpraca z Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla 
Dzieci i Młodzieży w Lwówku Śl. w sprawach uczniów objętych wsparciem poradni. 

2. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Gryfowie Śląskim 

Liczba dzieci i młodzieży przebadanych w poradni w 2021 roku: 

 
liczba 

dzieci do 3 roku życia 25 

dzieci przedszkolne 115 

uczniowie szkół podstawowych 281 

uczniowie szkół ponadpodstawowych 35 

inni 0 

ogółem 456 (406 w roku 2020) 

Tabela 21. Dzieci/młodzież przebadana w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Śląskim (2021). 

Liczba opinii, orzeczeń i informacji o wynikach diagnozy wydawanych przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną w 2021 roku: 

 
liczba 

opinie wydane przez pp-p 114 
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orzeczenia wydane przez pp-p 34 

informacje o wynikach diagnozy wydane przez pp-p  33 

ogółem 181 (137 w roku 2020) 

Tabela 22. Opinie, orzeczenia i informacje wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfowie Śląskim (2021). 

W 2021 roku w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka zorganizowano zajęcia 

w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gryfowie Śl. dla 2 dzieci przedszkolnych, w których 

uczestniczyli: psycholog, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej oraz logopeda w wymiarze 

4 godzin miesięcznie (na jedno dziecko). 

W ramach działania EEG Biofeedback zorganizowano zajęcia dla 4 dzieci. 

Kolejna tabela przedstawia charakter współpracy poradni psychologiczno-pedagogicznej 

w Gryfowie Śląskim w 2021 roku ze szkołami, placówkami oświatowymi, instytucjami oraz 

urzędami wspierającymi placówki oświatowe: 

Lp. Tytuł/temat formy 
Termin 
realizacji 

Liczba 
uczestników 

1. Spotkanie z pedagogiem w sprawie ucznia Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim 

22.02.2021 r. 3 

2. Warsztaty „Czy to już depresja?” ZSOiZ w Gryfowie 
Śląskim.   

03.03.2021 r. 

04.03.2021r 

10.03.2021 r. 

85 

3. Interwencja kryzysowa związana ze śmiercią rodzica. 08.06.2021r. 2 

4. Interwencja kryzysowa: Problemy natury psychicznej, 
myśli destrukcyjne, uczennica kl. I ZSOIZ w Gryfowie. 

29.09.2021 r. 1 

5. Badania przesiewowe mowy - Szkoła Podstawowa 
w Gryfowie Śląskim. 

18.10.2021 r.  

19.10.2021r.  

65 

6. Rozmowa z pracownikiem socjalnym z MOPS 
Lubomierz. 

24.02.2021 r.  1 

7. Badania ryzyka dysleksji uczniów klasy I - Szkoła 

Podstawowa w Gryfowie Śląskim 

16.11.2021 r. 25 

8. Badania przesiewowe mowy - Szkoła Podstawowa 
w Rębiszowie. 

22.11.2021r. 24 
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9. Badania przesiewowe mowy - Szkoła Podstawowa 

w Rząsiny. 

13.12.2021r. 17 

10. Prywatne przedszkole „Gryfiki” w Gryfowie Śląskim. 20.12.2021r 32 

11. Kontrola rodzin zastępczych we współpracy z PCPR 
w Lwówku Śl.  

28.06.2020r. 

30.06.2021r. 

4 

Tabela 23. Współpraca poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gryfowie Śląskim ze szkołami, placówkami oświatowymi, instytucjami oraz 

urzędami wspierającymi placówki oświatowe 

INWESTYCJE I PROJEKTY REALIZOWANE W ZADANIU W 2021 R. 

1. Rewitalizacja budynku internatu i terenu przyległego w ZSET w Rakowicach Wielkich  

Projekt w swych założeniach polegał na wykonaniu kompleksowej rewitalizacji budynku internatu 

wraz z otaczającym go terenem, co w efekcie przyczyniło się do ogólnej poprawy 

zagospodarowania i ładu przestrzennego oraz polepszenia stanu technicznego budynku ZSET 

w Rakowicach Wielkich. Celem remontu i przebudowy budynku było przywrócenie jego funkcji 

edukacyjnych (szkolno-internatowych) oraz nadanie nowych – w tym społecznych, kulturalnych, 

gospodarczych i rekreacyjnych. Projekt został ukończony w 2021 roku. 

W ramach projektu w 2021 roku: 

• wyposażono pracownie gastronomiczną, informatyczną i hotelarską w sprzęt o wartości 

ponad milion złotych, 

• opłacono inspektora nadzoru. 

Wydatek poniesiony w 2021 r.: 790 879,77 zł 

Całkowita wartość projektu: 6 545 356,90 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego: 4 280 019,62 zł. 

2. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. Parkowej 

5 w Lwówku Śląskim 

Wykonanie generalnego remontu jednego skrzydła budynku przy ul. Parkowej 5 we Lwówku 

Śląskim – wymiana ścianek działowych, dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, 

wykonanie nowej podłogi, remont toalet - 257 393,25 zł. Zadanie ukończono w 2022 roku. 

Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 
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3. Remont posadzki w kuchni szkolnej i pomieszczeniach przyległych wraz z wymianą 

instalacji wodno-kanalizacyjnej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych 

w Rakowicach Wielkich 

Zadanie ukończone w 2021 roku. Wartość inwestycji: 156 210 zł. 

4. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach 

Wielkich.  

Wydatek poniesiony w 2021 roku: 

• remont kotłowni olejowej – wymiana kotłów na nowe, wymiana rozdzielaczy ciepła – 601 

470,00 zł 

• inspektor nadzoru – 35 670,00 zł. 

Zadanie ukończono w 2021 roku. Zadanie dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

5. Termomodernizacji budynku warsztatów szkolnych ZSET w Rakowicach Wielkich 

w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy 

i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego”. 

Planowane wydatki całkowite: 2 731 750,03 zł 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 242 897,29 zł. 

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie oraz remont budynku warsztatów szkolnych przy Zespole 

Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich. 

Założenia projektowe: 

Na podstawie opracowanego audytu energetycznego i przeprowadzonej inwentaryzacji wraz 

z oceną stanu technicznego oraz uzgodnień z inwestorem zakresem robót objęte będą: 

• izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, 

• docieplenie ścian zewnętrznych, 

• docieplenie stropodachu niewentylowanego, 

• docieplenie podłogi na gruncie 

• wymiana stolarki drzwiowej, 

• wymiana stolarki okiennej, 
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• wymiana obróbek blacharskich, parapetów, orynnowania, 

• wykonanie kolorystyki elewacji budynku, 

• wykonanie opaski wokół budynku, 

• prace towarzyszące, 

W zakresie branży sanitarnej: 

• modernizacja systemu ogrzewania: 

• zastosowanie OZE – pompy ciepła, 

• wymiana instalacji c.o., 

• modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody: 

• zastosowanie OZE – pompy ciepła, 

• wymiana instalacji ciepłej wody, 

• modernizacja systemu wentylacji – zastosowanie wentylacji mechanicznej 

z rekuperacją, 

W zakresie branży elektrycznej: 

• montaż paneli fotowoltaicznych, 

• wymiana źródeł światła na energooszczędne, 

• remont instalacji odgromowej. 

Rozpoczęcie zadań inwestycyjnych planowane jest na 2022 rok. 

6. Kompetencje 4.0 

Realizacja projektu o roboczej nazwie „Firemki” ma na celu stworzenie fikcyjnych firm, w których 

uczniowie wszystkich szkół będących jednostkami Powiatu Lwóweckiego będą mogli przyswajać 

w praktyce kompetencje dla Przemysłu 4.0, potrzebne do skutecznego wejścia na rynek pracy, 

włącznie z rynkiem zagranicznym. Końcowy egzamin sprawdzający kompetencje pozwoli 

uczestnikom na uzyskanie certyfikatu ABSOLWENT DLA PRZEMYSŁU 4.0. Każda fikcyjna firma 

w ramach działań projektu została wyposażona w sprzęt niezbędny do jej działalności m.in.: 3D 

Scanner, namiot cateringowy, laptopy, komputery, aparaty fotograficzne, tablety, drukarki 

sublimacyjne. Planowany termin ukończenia projektu: 31.07.2022. 

W ramach wydatków w 2021 roku: 

• zakupiono wyposażenie do 8 fikcyjnych firm, które działają od września 2021r. w szkołach 

objętych wsparciem, tj. ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Lwówku Śląskim oraz ZSOiZ 

w Gryfowie Śląskim. 

Rodzaje firemek: firmy reklamowe, firma fotograficzna, firma drukarska, multimedialna, 

dekoracyjna, ogrodnicza, gastronomiczna – zdrowe żywienie, komputerowa).  
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Wydatek poniesiony w 2021 roku: 91 839,00 zł. 

Całkowita wartość projektu:, w tym dofinansowanie w ramach programu Interreg V-A. Republika 

Czeska-Polska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR: 85% wydatków projektu. 

7. Aktywna tablica (druga edycja) 

Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii niezbędnych 

do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych 

na zajęciach.  

Wsparciem objęto trzy szkoły: Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim oraz Zespół Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim. W ramach projektu zakupiono m.in. 

monitory interaktywne 65 calowe wraz z akcesoriami, kamery internetowe, interaktywne tablice 

w zestawie z montażem i okablowaniem (78 cali), jak również laptop.  

Zadanie ukończono w 2021 roku. 

Całkowita wartość projektu: 55 981,68 zł, w tym dofinansowanie Wojewody Dolnośląskiego 

wyniosło 44 785,34 zł.  

8. Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego 

Przedsięwzięcie "Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego" ma na 

celu zapewnienie możliwości rozwijania umiejętności i zdobywania doświadczenia zawodowego 

dla uczniów z obszaru powiatu, tym samym przyczyniając się do wyrównywania szans. Szkoły 

otrzymają możliwość uzupełnienia doposażenia i dostosowania (aktualizacji) do potrzeb 

przedsiębiorców, dzięki czemu oferta kształcenia zawodowego powiatu Lwóweckiego będzie 

przygotowana zgodnie z najnowszymi trendami rynku pracy. Dzięki stażom uczniowie poznają 

lokalne firmy i zyskają możliwość pracy w rzeczywistych warunkach, otoczenie społeczno-

gospodarcze szkół otrzyma pozytywny sygnał, że szkołom zależy na zacieśnianiu współpracy w celu 

budowy atrakcyjnych warunków do rozwoju regionu w oparciu o posiadane zasoby. 

Szkoły objęte wsparciem:  

• Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim, 

• Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim. 



Powiat Lwówecki 
 ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, 
tel. +48 75 782 36 50, fax +48 75 782 36 54 
e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl 

 

Opracowanie: Agnieszka Wolska 

Strona 44 z 123 

 

W 2021 roku w ramach projektu wydatkowano środki na wyposażenie pracowni szkolnych, w tym 

m.in. do pracowni technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik logistyk, technologii 

gastronomicznej, technik informatyk, technik architektury krajobrazu w wyżej wymienionych 

szkołach. Została również zrealizowana część staży uczniowskich.  

Kwota wydatkowana w 2021 roku wyniosła 901 122,74 zł. 

Całkowita wartość projektu: 2 979 955,90 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS i budżetu 

państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na 

lata 2014-2020 – 2 591 266,00 zł. 

9. Kwalifikacje i staże szansą rozwoju dla kolejnych roczników uczniów szkół zawodowych        

z powiatu lwóweckiego 

Projekt ma na celu uzupełnienie i poszerzenie wsparcia, które jest realizowane w ramach projektu: 

„Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego”. Przedmiotowe 

przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie możliwości rozwijania umiejętności i zdobywania 

doświadczenia zawodowego dla kolejnych uczniów z kolejnych lat kształcenia z obszaru powiatu, 

tym samym przyczyniając się do wyrównywania szans. Szkoły otrzymają możliwość uzupełnienia 

doposażenia i dostosowania (aktualizacji) do potrzeb przedsiębiorców, dzięki czemu oferta 

kształcenia zawodowego Powiatu Lwóweckiego będzie przygotowana zgodnie z najnowszymi 

trendami rynku pracy. 

Planowany termin ukończenia projektu: 30.06.2023. 

W ramach wydatków w 2021 roku poniesiono koszty związane z: 

a. zakupieniem wyposażenia do pracowni technik hotelarz i technik leśnik oraz 

pracowni florystycznej do szkoły ZSOiZ w Gryfowie Śląskim o wartości 67 973,49 zł; 

b. zakupieniem wyposażenia do pracowni gastronomicznej i montera stolarki 

budowlanej do ZPEW w Lwówku Śląskim o wartości 29 671,29 zł; 

c. zakupieniem wyposażenia do pracowni języków obcych do ZSET w Rakowicach 

Wielkich o wartości 27 387,18 zł; 

d. zakupieniem ciągnika i maszyn rolniczych do pracowni agrotroniki ZSE-T 

w Rakowicach Wielkich o wartości 425 900,00 zł. 

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 882 755,35 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS 

i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - 3 300 342,00 zł. 

➢ PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 
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DOKUMENTY STRATEGICZNE/ PROGRAMY W RAMACH KTÓRYCH  REALIZOWANE JEST 

ZADANIE 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Lwóweckiego 2015-2020  

Cel strategiczny - poprawa opieki zdrowotnej 

2. Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 

REALIZATORZY ZADANIA 

Wydział Infrastruktury Społecznej (IS) 

Powiatowe Centrum Zdrowia (PCZ) 

Wydział Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji (PI) 

NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE DOTYCZĄCE  REALIZACJI ZADANIA W 2021 R. 

Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w 2021 roku w istotnej części zdeterminowana była 

wystąpieniem pandemii wirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę Covid-19.  

Realizacja zadania dotyczącego promocji i ochrony zdrowia w powiecie lwóweckim w 2021 roku 

opierała się na działalności medycznej prowadzonej przez podmiot leczniczy, jakim jest Powiatowe 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Rodzaj działalności leczniczej, wykonywanej przez należącą do Powiatu 

Lwóweckiego Spółkę, w 2021 roku obejmował: 

• leczenie szpitalne w oddziałach: Chirurgii Ogólnej, Chorób Wewnętrznych, 

Ginekologicznym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Reumatologicznym; 

• stacjonarne świadczenia zdrowotnej inne niż szpitalne w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym   

i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym; 

• ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 

Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Rehabilitacji Leczniczej oraz Diagnostyki. 

W zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej świadczenia zdrowotne obejmowały: świadczenia 

lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, transportu sanitarnego w POZ. 

W zakresie Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej świadczenia zdrowotne realizowane były 

w poradniach: Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, 

Leczenia Uzależnień, Położniczo-Ginekologicznej, Neurologicznej, Okulistycznych, 

Otorynolaryngologicznej, Zdrowia Psychicznego, Reumatologicznej, Leczenia Bólu, Kardiologicznej 

oraz w Poradni psychologicznej psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. 

W zakresie Rehabilitacji Leczniczej świadczenia zdrowotne realizowane były w Pracowniach 

Fizjoterapii, Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej Dziennej i Poradni Rehabilitacyjnej.  
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W 2021 roku zakres świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w Powiatowym Centrum Zdrowia 

Sp. z o. o. zwiększył się: 

• o zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej realizowane w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej 

w Gryfowie Śląskim. Rozszerzenie było możliwe dzięki instalacji specjalnej kriokomory oraz 

infrastruktury towarzyszącej: zbiornika kriogenicznego oraz systemu przesyłu skroplonego 

powietrza medycznego; 

• o zabiegi z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu (zespoły uciskowe nerwu 

łokciowego), zabiegi w zakresie dłoni (Przykurcz Dupuytrena, palec "strzelający", zespół 

cieśni nadgarstka), aplikacji osocza bogatopłytkowego realizowane w Oddziale Chirurgii 

Ogólnej; 

• o badania ultrosongraficzne realizowane w szerokim spektrum diagnostycznym. Dzięki 

zakupowi nowego urządzenia pracownia USG dysponuje nowym aparatem USG 

wyposażonym w trzy głowice; 

• o pomiar rzutu serca metodą termodelucji wykonywany w OAiT; 

• o świadczenia lekarzy: specjalisty chorób płuc, specjalisty rehabilitacji medycznej 

realizowane w ramach POZ w Lwówku Śląskim. 

W ramach komponentu jakościowego zadania w 2021 roku w wyniku przeprowadzonego w dniu 

11.09.2021 postępowania recertyfikacyjnego Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą 

w Lwówku Śląskim została rekomendowana do utrzymania certyfikatu potwierdzającego zgodność 

Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2015. 

INWESTYCJE I PROJEKTY REALIZOWANE W ZADANIU W 2021 R. 

1. Termomodernizacja obiektów szpitala w Gryfowie Śląskim.  

W 2021 zostały wykonane i zapłacone (w części lub całości) następujące etapy inwestycji: 

a. remont pokrycia dachowego na dwóch segmentach szpitala w Gryfowie Śląskim - 

segment B i C wraz z wykonaniem remontu i ocieplenia stropu ostatniej 

kondygnacji, 

b. prace projektowe wraz ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót - termomodernizacja 

dachów segmentu B i C, 

c. realizacja prac wykonawczych ogólnobudowlanych wymiana pokrycia dachowego 

wraz z ociepleniem stropów - segment B i C, 

d. realizacja prac wykonawczych ogólnobudowlanych remont tarasów przy budynku - 

segment B i C, 



Powiat Lwówecki 
 ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, 
tel. +48 75 782 36 50, fax +48 75 782 36 54 
e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl 

 

Opracowanie: Agnieszka Wolska 

Strona 47 z 123 

 

e. termomodernizacja budynków szpitala - segment A, B i C - inwentaryzacja robót, 

projekt termomodernizacji budynków wraz z instalacjami, audyt energetyczny - 

prace projektowe, 

f. prace projektowe przed projektem termomodernizacji budynków szpitala - 

segment A, B i C - inwentaryzacja architektoniczna budynków, 

g. prace projektowe termomodernizacji budynków szpitala - segment A, B i C - audyt 

energetyczny, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji wody użytkowej, 

centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, modernizacja kotłowni  

h. nadzór inwestorski nad realizacją zadań. 

2. Wykonanie nowej przeszklonej windy zewnętrznej – segment A – szpital w Gryfowie 

Śląskim.  

W 2021 został wykonany i zapłacony I etap: 

a. Przebudowa budynku A Powiatowego Centrum Zdrowia w Gryfowie Śląskim wraz                

z dobudową windy zewnętrznej. 

3. Zakup sprzętu medycznego. 

W 2021 roku zakupiono dla spółki PCZ m.in.: wózki anestezjologiczne do przewozu pacjentów, ssaki 

chirurgiczne, resuscytator silikonowy ambu dla dorosłych, łóżka szpitalne, lampy bezcieniowe, 

lampy bakteriobójcze, zestaw artro-laparoskopowy, zestawy do terapii wysokoprzepływowej, 

respiratory, pompy infuzyjne strzykawkowe, termometry bezdotykowe, echokardiografy, 

wideolaryngoskop, ciśnieniomierze automatyczne, materace przeciwodleżynowe, chłodziarka 

farmaceutyczna, wózek reanimacyjny, kardiomonitory, myjnię dezynfekator, urządzenia do 

dezynfekcji pomieszczeń, monitory medyczne, wózek do KTG, kardiotokograf, salpinograf, sondę 

endowaginalną, aparat do znieczuleń, moduł hemodynamiczny, aparat do terapii nerkozastępczej, 

fiberoskop, aparaty USG, komorę do krioterapii ogólnoustrojowej, defibrylatory, ssaki elektryczne, 

koncentrator tlenu, stetoskop elektroniczny, łóżka rehabilitacyjne, lampę UVC, dekontaminator 

powietrza, rowery treningowe, stół rehabilitacyjny, stoliki pod aparaturę, wózki oddziałowe 

wielofunkcyjne, wózek transportowo-kąpielowy hydrauliczny, inhalator, ogrzewacz krwi i płynów 

infuzyjnych, system konwekcyjnego ogrzewania pacjenta, stację uzdatniania wody, USG 

przenośne, lampę bezcieniową. 

➢ POLITYKA SPOŁECZNA:  POMOC SPOŁECZNA,  WSPARCIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY 

ZASTĘPCZEJ,  POLITYKA PRORODZINNA, WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

DOKUMENTY STRATEGICZNE/ PROGRAMY W RAMACH KTÓRYCH  REALIZOWANE JEST 

ZADANIE 
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1) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Lwóweckiego na lata 2016-2025 

została przyjęta przez Radę Powiatu Lwóweckiego uchwałą Nr XXV/53/16 z dnia 28 grudnia 

2016 roku. 

2) Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 przyjęty uchwałą nr 

XXXIX/22/21 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 maja 2021 roku. 

Głównym celem realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie 

powiatu lwóweckiego w latach 2021-2023 jest zorganizowanie efektywnego systemu 

wsparcia nad rodziną i dzieckiem. 

Cel ten rozwinięty został o pięć celów szczegółowych, które wskazują na główne obszary 

działań w obrębie zadań wynikających z pieczy zastępczej: 

a. propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, 

b. powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny naturalnej, 

c. pomoc w usamodzielnieniu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych              

i rodzin zastępczych, 

d. wsparcie istniejących form pieczy zastępczej w powiecie lwóweckim, 

e. podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pieczy zastępczej. 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej za 2021 r. 

przyjęte przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego 22 marca 2022 r. stanowi załącznik nr 1 do 

Raportu. 

3. Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych 

metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie 

w powiecie lwóweckim na lata 2021-2030 przyjęty uchwałą nr XXXIX/25/21 Rady Powiatu 

Lwóweckiego z dnia 28 maja 2021 roku. 

Celem głównym programu jest zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie 

w powiecie lwóweckim poprzez wspieranie i podejmowanie działań profilaktycznych 

wobec rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy, w szczególności w zakresie promowania 

i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie. 

Cel główny realizowany jest przy pomocy celów szczegółowych, tzn. poprzez: 

a. zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń wynikających 

z przemocy w rodzinie i jej negatywnych skutków dla rodziny, 

b. promowanie i utrwalanie metod wychowawczych bez użycia przemocy oraz poprzez 

wspieranie osób i rodzin doświadczających przemocy i zagrożonych przemocą, 

c. zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat zjawiska przemocy w rodzinie, 

d. profesjonalizację kadr pracujących z dziećmi i rodzicami w zakresie zwiększenia 

kompetencji zawodowych i poszerzenia wiedzy,  
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e. budowanie relacji pomiędzy instytucjami wskazanymi w programie. 

Sprawozdanie z realizacji ww. Programu za 2021 r. przyjęte przez Zarząd Powiatu 

Lwóweckiego 22 marca 2022 r. stanowi załącznik nr 2 do Raportu. 

4. Powiatowy Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie przyjęty uchwałą nr XXXIX/23/21 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 maja 

2021 roku. 

Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w powiecie lwóweckim. 

Cele szczegółowe: 

1) Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

2) Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie. 

3) Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

4) Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących 

zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości                    

i dostępności świadczonych usług. 

Sprawozdanie z realizacji ww. Programu za 2021 r. przyjęte przez Zarząd Powiatu 

Lwóweckiego 21 marca 2022 r. stanowi załącznik nr 3 do Raportu. 

5. Powiatowy Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie na lata 2021-2023 przyjęty uchwałą nr XXXIX/24/21 Rady Powiatu Lwóweckiego 

z dnia 28 maja 2021 r. 

Podstawowym i głównym celem działań Programu jest pomoc osobom stosującym przemoc                

w zaprzestaniu i powstrzymaniu stosowania przemocy w rodzinie. 

Cele szczegółowe: 

1) Powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem 

przemocy. 

2) Zmiana systemu przekonań i postaw osobistych. 

3) Rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie. 

4) Kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy               

w rodzinie. 
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5) Uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności 

za  stosowanie przemocy. 

6) Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy 

w rodzinie. 

7) Zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez 

stosowania przemocy. 

8) Uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych. 

Sprawozdanie z realizacji ww. Programu za 2021 r. zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu 

Lwóweckiego 22 marca 2022 r. i stanowi załącznik nr 4 do Raportu. 

6. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2025 został 

przyjęty uchwałą nr XVII/10/16 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 22 kwietnia 2016 r., 

zmieniony uchwałami: nr XXX/19/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r., nr XLII/15/18 z dnia 27 

kwietnia 2018 r., nr VI/01/19 z dnia 25 stycznia 2019 r., uchwałą nr VII/06/19 z dnia 22 

lutego 2019 r. nr XII/25/19 z dnia 14 czerwca 2019 r., uchwałą nr XXIV/04/20 z dnia 28 

lutego 2020 r. oraz uchwałą nr XXXV/05/21 z dnia 25 lutego 2021 r.  

Podstawowym założeniem Programu jest dążenie do stworzenia kompleksowego systemu 

wsparcia osób z niepełnosprawnościami i wdrożenie rozwiązań, które umożliwią im 

samodzielne oraz niezależne życie. Program określa działania realizowane na terenie powiatu 

na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zmierzające do pełnego, indywidualnego rozwoju                       

i zaspokajania potrzeb tych osób we wszystkich sferach i na każdym etapie życia, gwarantujące 

ich pełne uczestnictwo w życiu społecznym. 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2025 obejmuje 

zadania związane z likwidacją barier, a także rehabilitacją zawodową i społeczną osób                                

z niepełnosprawnościami. Uwzględnia również aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Skala zjawiska jaką jest niepełnosprawność, a przy tym ograniczone środki 

finansowe osób dotkniętych inwalidztwem wymusza na państwie oraz samorządach szukanie 

nowych form wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Powiatowy Program Działań na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2025 stanowi podstawę do ubiegania się przez 

jednostki organizacyjne Powiatu Lwóweckiego m.in. o dofinansowanie ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także skorzystania 

z możliwości aplikowania o środki unijne. 

Sprawozdanie z realizacji ww. Programu stanowi załącznik nr 7 do Raportu. 

7. Uchwała nr XXXV/06/21 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia rodzajów zadań na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
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w 2021 r., zmieniona uchwałą Rady Powiatu Lwóweckiego nr XLI/34/21 z dnia 20 lipca 2021 

r. oraz uchwałą nr XLVIII/77/21 z dnia 10 grudnia 2021r. 

Uchwała dotyczy wsparcia osób z niepełnosprawnościami w zakresie rehabilitacji zawodowej 

i społecznej. 

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi 

Lwóweckiemu w 2021 r. zostały wykorzystane w całości, jednak nie zabezpieczyły wszystkich 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zadania wskazane w ww. uchwale zostały ujęte                        

w Sprawozdaniu z realizacji w 2021 r. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2025.  

REALIZATORZY ZADANIA 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim,  

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

Powiatowy Urząd Pracy 

Dom Pomocy Społecznej w Mirsku  

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie 

NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE DOTYCZĄCE  REALIZACJI ZADANIA W 2021 R. 

REALIZACJA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU 

LWÓWECKIEGO NA LATA 2016-2025 WEDŁUG ZADAŃ: 

1. Diagnoza środowisk zagrożonych uzależnieniami. 

Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zdobywanie informacji od osób trzecich, 

udział w zespołach interdyscyplinarnych Udzielanie pomocy psychologicznej dla osób 

dotkniętych tymi problemami. Promowanie trzeźwości oraz ograniczanie problemów 

alkoholowych w gminach przez współpracę z gminnymi komisjami ds. profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych we współpracy z Poradnią Uzależnień 

w Lwówku Śląskim oraz gabinetem psychologicznym leczenia uzależnień, prowadzonym 

przez certyfikowanego psychologa-terapeutę dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

2. Zapobieganie narastaniu zjawiska alkoholizmu i narkomanii dorosłych, dzieci i młodzieży. 

Organizacja szkoleń, warsztatów, pogadanek dotyczących problematyki uzależnienia od 

alkoholu i innych środków zmieniających świadomość, upowszechnianie informacji 

o dostępnych formach pomocy osobom zagrożonym i uzależnionym, powiadamianie sądu             

o incydentach z użyciem środków psychoaktywnych. 

3. Zapobieganie zjawisku demoralizacji i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. 
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Organizowanie zajęć wyrównawczych, doskonalących i pogadanek profilaktycznych 

w ramach szeroko rozumianej profilaktyki, podejmowanie działań interwencyjnych we 

współpracy z policją, sądem, ośrodkami pomocy społecznej oraz kuratorami sądowymi. 

4. Organizowanie indywidualnej pomocy rodzinie problemowej. 

Indywidualne porady specjalistyczne, pomoc w nawiązaniu kontaktu ze specjalistą, 

udzielanie wsparcia dla rodziców i dziecka w sytuacji kryzysu, praca socjalna udzielana 

rodzinie przez asystenta rodziny, możliwość korzystania z punktów interwencji kryzysowej. 

5. Utworzenie i prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin problemowych 

oraz powiatowego ośrodka profilaktyki i terapii uzależnień. 

Prowadzenie poradnictwa oraz punktu konsultacyjnego i grupy AA, działania profilaktyczne 

świetlic profilaktyczno-wychowawczych funkcjonujących przy szkole, monitoring dzieci ze 

środowisk zagrożonych uzależnieniem przez pracowników MGOPS, PCPR, pedagogów                         

i psychologów szkolnych. 

6. Organizowanie szkoleń edukacyjnych. 

Spotkania terapeutyczne organizowane w poradni leczenia uzależnień. Organizowanie 

szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności rozwiązywania problemów społecznych dla 

nauczycieli, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej i policjantów. 

7. Utworzenie systemu wsparcia dla ofiar przemocy. 

Przeprowadzanie terapii w zakresie zwiększania poczucia własnej wartości wśród dzieci 

i młodzieży. Uczenie rozwiązywania konfliktów rówieśniczych i domowych. Prowadzenie 

indywidualnego poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego dla rodziców i dzieci 

zmagających się z problemem przemocy. Kierowanie do instytucji zajmujących się 

problemem przemocy w rodzinie. Udział pedagogów szkolnych w pracach zespołów 

interdyscyplinarnych. 

8. Zapewnienie fachowej pomocy osobie – sprawcy przemocy. 

Możliwość skorzystania z pomocy i rady dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci 

w wyznaczone dni konsultacji w szkołach, udostępnianie numerów telefonów dotyczących 

specjalistycznego wsparcia oraz adresy mailowe. Kierowanie do Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Lwówku Śl., gdzie prowadzony był program korekcyjno-edukacyjny. 

9. Organizowanie szkoleń w zakresie przemocy w rodzinie. 

Szkolenia w zakresie przemocy w rodzinie odbywały się poprzez szereg oddziaływań 

zawierających się w szeroko rozumianej profilaktyce i były realizowane poprzez: 

• pedagogizację rodziców, 

• szkolenie z metod wychowawczych, 

• szkolenia związane z zasadami pracy i pomocy dziecku z rodziny dotkniętej 

problemem przemocy domowej, 
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• opracowanie szkolnych „Procedur Udzielania Pomocy Dziecku Pokrzywdzonemu                 

w Ramach Niebieskiej Karty” i zapoznanie z nimi rad pedagogicznych oraz rodziców 

uczniów, zamieszczenie treści procedur na szkolnej stronie internetowej. 

10. Pomoc rodzinom problemowym, wspomaganie rozwoju jednostki i rodziny poprzez: 

• działania o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, w tym konsultacje, rozmowy 

indywidualne i grupowe, 

• pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i szkolnych poprzez 

dostosowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości 

wychowanków, 

• organizowanie grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży: 

o zajęcia socjoterapeutyczne, 

o zajęcia z psychologiem, 

• naukę przezwyciężania trudności w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi oraz 

rozwiązywania konfliktów poprzez pomoc psychologiczną i pedagogiczną. 

11. Polepszenie funkcjonowania osób starszych. 

Podejmowanie przez ośrodki pomocy społecznej wspólnych działań mających na celu 

poprawę jakości życia osób starszych poprzez pracę socjalną, udzielanie pomocy prawnej                  

i psychologicznej oraz kierowanie i umieszczanie osób starszych w DPS, a także zapewnienie 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby zależnej. 

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Lwówku Śl. podnosiło kwalifikacje osób 

zawodowo pracujących z osobami starszymi poprzez szkolenie kadr Zakładu Opieki 

Długoterminowej, oddziałów szpitalnych: Chirurgii Ogólnej, Chorób Wewnętrznych, 

szkolenia, wewnątrzoddziałowe, zewnętrzne oraz konferencje. 

12. Utworzenie punktu konsultacyjnego. 

W 2021 roku nie utworzono punktu. 

13. Minimalizowanie skutków ubóstwa. 

• Udzielanie przez ośrodki pomocy społecznej oraz centrum pomocy rodzinie 

wsparcia finansowego i rzeczowego oraz dożywiania dzieci i młodzieży. 

• Wprowadzenie programów rządowych „500+” minimalizujących stopień ubóstwa 

wśród rodzin. 

• Organizowanie zbiórki odzieży i produktów spożywczych dla rodzin znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej. 

14. Tworzenie rodzinnych form opieki zastępczej. 

Trzyletni Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej zawiera m.in. coroczny limit 

zawodowych rodzin zastępczych. 

Limit ten nie uwzględnia rodzinnych domów dziecka. W powiecie lwóweckim w gminie 

Mirsk od 1 grudnia 2015 r. funkcjonuje jeden rodzinny dom dziecka. Powstał on na bazie 

rodziny zastępczej niezawodowej po odbytym odpowiednim szkoleniu. 
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Na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie powiatu lwóweckiego funkcjonowało 7 rodzin 

zawodowych, w tym jedna pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i jedna specjalistyczna. 

Program zakłada, że w latach 2021-2023 stworzone zostaną warunki do powstania 

6 nowych rodzin zastępczych zawodowych, co daje średnio po 2 rodziny na rok.  

Na terenie powiatu lwóweckiego funkcjonują trzy rodzaje rodzin zastępczych: 

• spokrewnione z dzieckiem, 

• niezawodowe, 

• zawodowe. 

15. Adopcje, rodzinne domy dziecka. 

Zadanie polega na zgłaszaniu do Ośrodka Adopcyjnego w Jeleniej Górze dzieci 

z uregulowaną sytuacją prawną. W 2021 roku 6 dzieci zostało umieszczonych w rodzinach 

preadopcyjnych. 

Na terenie powiatu lwóweckiego funkcjonuje jeden rodzinny dom dziecka, w którym 

w 2021 roku przebywało 11 dzieci w tym 2 pełnoletnich wychowanków. 

16. Pomoc dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych 

poprzez: 

• wsparcie wychowanków rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej, 

pomoc w usamodzielnieniu i zagospodarowaniu, pomoc w kontynuacji nauki, 

poradnictwo (działania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                 

w Lwówku Śl.), 

• przydzielenie asystenta rodziny przez ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu 

lwóweckiego dla małoletnich uczniów opuszczających MOW, MOS, schronisko dla 

nieletnich, zakład poprawczy, 

• pomoc dorosłym wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych 

w zabezpieczeniu im warunków socjalno-bytowych, pomoc w uzyskaniu lokali 

socjalnych lub komunalnych, pomoc finansową potrzebną do usamodzielnienia 

oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie. 

17. Diagnozowanie potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Potrzeby osób z niepełnosprawnościami ujęte zostały w Powiatowym Programie Działań na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2025. Zadania zawarte w ww. Programie 

zgłaszane są przez jednostki działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami i w razie 

potrzeby podlegają aktualizacji. Diagnoza odbywa się również w oparciu o wnioski 

o dofinansowanie ze środków PFRON, które składane są w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Lwówku Śl. oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Lwówku Śl.  

18. Zwiększenie liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

W roku 2021 r. limit uczestników Warsztatu pozostał na poziomie z roku 2020, tj. w siedmiu 

pracowniach w zajęciach terapeutycznych brało udział 35 uczestników.  
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19. Stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się 

w życie środowiska lokalnego oraz wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób z niepełnosprawnościami polegające 

na informowaniu osób niepełnosprawnych o możliwości i sposobie ubiegania się 

o dofinansowanie ze środków finansowych PFRON. 

Finansowanie funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej „Caritas” w Lwówku Śl. 

20. Organizowanie pomocy w sytuacji długotrwałej choroby w rodzinie. 

Pomoc w formie dofinansowań zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze.  

21. Poprawa dostępu do budynków użyteczności publicznej. 

Realizacja na podstawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych. 

22. Poprawa warunków socjalno-bytowych osób niepełnosprawnych. 

Zadanie realizowano poprzez udzielanie dofinansowań ze środków PFRON do likwidacji 

barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania osób 

z niepełnosprawnościami, m.in. poprzez dostosowanie łazienek oraz montaż ogrzewania 

gazowego dostosowanego do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. 

23. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 

Podjęte działania: 

• jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej dla 3 osób na 

kwotę 110 000 zł – zadanie finansowane ze środków PFRON (zadanie nie zostało 

ujęte w ww. Programie) 

• zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę: adaptację pomieszczeń zakładu 

pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poniesionych 

w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych 

osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności – 1 stanowisko 

na kwotę 9 900 zł, zadanie finansowane ze środków PFRON (zadanie nie ujęte w 

ww. Programie), 

• osoby z niepełnosprawnościami objęte wsparciem w ramach umów PFRON – 

1 osoba skierowana na uzupełnienie stanowiska pracy utworzonego w latach 

poprzednich, zadanie finansowane ze środków PFRON (nie ujęte w ww. Programie), 

• aktywizacja osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami w ramach środków 

Funduszu Pracy i EFS na łączną kwotę 135 752,80 zł (zadania nie ujęte w ww. 

Programie): 

o bon na zasiedlenie – 14 000 zł (2 osoby), 

o staż – 545,24 zł (1 osoba), 

o szkolenie – 1 307,55 zł (1 osoba), 
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o uzupełnienie wyposażonego lub doposażonego stanowiska pracy 

utworzonego i dofinansowanego w latach wcześniejszych (1 osoba), 

o poradnictwo zawodowe indywidualne – 6 osób, 

o pośrednictwo pracy – 88 osób z niepełnosprawnościami zostało 

poinformowanych o propozycji pracy, przedstawiono 63 osobom 

propozycję pracy, wydano 15 skierowań do pracy, 3 osoby podjęły pracę, 

o 4 osoby z niepełnosprawnościami uczestniczyły w spotkaniach nt. projektu 

„CIS Przepustką do Godnego Życia”, 2 osoby dostały skierowanie do 

Centrum Integracji Społecznej. 

24. Standaryzacja w domach pomocy społecznej położonych w powiecie lwóweckim. 

• Dom Pomocy Społecznej w Mirsku osiągnął standardy, zgodnie z decyzją                                

Nr PS.II.9013-1/2010 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie 

zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Mirsku. 

• Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie osiągnął standardy, zgodnie z decyzją                           

Nr PS.II.9013-3/2008 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2008 r. ze zm. 

w sprawie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie. 

WSPARCIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ, POLITYKA PRORODZINNA  

Uchwała nr XII/71/15 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie 

podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów 

dziecka  

Uchwała dotyczy wsparcia rodzin zastępczych, a tym samym przebywających u nich dzieci oraz 

tworzenia warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka 

i rodzin pomocowych. 

Brak chętnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej często powoduje konieczność 

umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Prowadzona przez Powiat 

Lwówecki od 1 stycznia 2016 r. polityka większego wsparcia finansowego pieczy zastępczej, a tym 

samym wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych przyczynia się do 

zwiększenia liczby chętnych do podjęcia się tego zadania. Na koniec 2015 r. na terenie powiatu 

lwóweckiego funkcjonowały trzy zawodowe rodziny zastępcze w tym jedna pełniąca funkcję 

pogotowia rodzinnego. Od wejścia w życie ww. uchwały, funkcjonuje siedem rodzin zastępczych 

zawodowych, w tym jedna pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, oraz jedna specjalistyczna. 

Przyjęcie założeń uchwały, mogło przyczynić się do ograniczenia liczby dzieci umieszczanych 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w 2021 r. dotyczyło to tylko 1 dziecka) oraz umożliwić 

realizację zadań w zakresie zapewnienia dzieciom opieki w rodzinnych formach pieczy zastępczej. 

W 2021 r. 36 dzieci zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych. 
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W 2021 r. w 86 rodzinach przebywało 164 podopiecznych w tym 32 pełnoletnich 

w wyszczególnieniu: 

1. w 52 rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywało 77 podopiecznych, w tym 17 

pełnoletnich wychowanków, 

2. w 26 rodzinach zastępczych niezawodowych przebywało 39 podopiecznych, w tym 

9 pełnoletnich wychowanków, 

3. w 1 rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia przebywało 

5 podopiecznych, 

4. w 5 rodzinach zastępczych zawodowych przebywało 30 podopiecznych w tym 

2 pełnoletnich wychowanków, 

5. w 1 rodzinie zstępczej zawodowej specjalistycznej przebywało 2 pełnoletnich 

wychowanków, 

6. w 1 rodzinnym domu dziecka przebywało 11 podopiecznych w tym 2 pełnoletnich 

wychowanków. 

Dzieci przebywające w różnych formach rodzin zastępczych wykazane zostały w ostatnim punkcie.  

Łączne wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych w 2021 r. wyniosły 1 669 

720,47 zł, w tym na: 

1. pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, na które wraz z dodatkami do 

świadczeń wydatkowano kwotę 1 502 434,36 zł,  

2. pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 

(13 świadczeń), na które wydatkowano kwotę 12 387,66 zł, 

3. 1 świadczenie w kwocie 2 000,00 zł przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia 

losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki, 

4. utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, 

w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub w którym jest prowadzony 

rodzinny dom dziecka, oraz środki finansowe związane ze zmianą tego lokalu mieszkalnego 

w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – wydatek w kwocie 87 292,52 zł, 

5. kontynuowanie nauki dla 13 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – wydatek 

w kwocie 74 514,51 zł, 

6. pomoc na kontynuowanie nauki dla 3 pełnoletnich wychowanków placówek – wydatek 

w kwocie 14 922,80 zł, 

7. pomoc na usamodzielnienie dla 5 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinę 

zastępczą – wydatek w kwocie 32 524,00 zł, 

8. pomoc na usamodzielnienie dla 3 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki – 

wydatek w kwocie 16 273,00 zł, 
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9. 3 świadczenia na dofinansowanie wypoczynku - 900,00zł, 

10. pomoc na zagospodarowanie o wartości 4 849,00 zł dla 3 pełnoletnich wychowanków 

rodzin zastępczych, 

11. pomoc na zagospodarowanie o wartości 3 390,00 zł dla 1 pełnoletniego wychowanka 

placówki. 

W 2021 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu lwóweckiego przebywało 

łącznie 15 dzieci i osób pełnoletnich, w tym: 

• z terenu gminy Gryfów Śl. - 5 osób, 

• z terenu gminy Lubomierz - 2 osoby, 

• z terenu gminy Mirsk – 8 osób. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 12 

wychowanków. W 2021 roku 3 osoby opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze (2 osoby 

usamodzielniły się, 1osoba została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie). 

Do placówek opiekuńczo-wychowawczych trafiło 1 dziecko z terenu gminy Gryfów Śląski. 

Wydatki potrzebne na utrzymanie 15 dzieci z terenu powiatu lwóweckiego w placówkach 

opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów wyniosły w łącznej kwocie 676 664,15 zł. 

FUNKCJONOWANIE DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ  

Jednym z wielu zadań własnych Powiatu Lwóweckiego jest prowadzenie i rozwój infrastruktury 

domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych 

osób. Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne. 

Na terenie powiatu lwóweckiego znajdują się dwa domy pomocy społecznej: 

1. Dom Pomocy Społecznej w Nieletnie funkcjonuje od 10 stycznia 1977 r. i jest miejscem 

pobytu dla 75 niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn. Dom zapewnia prawidłowe 

warunki bytowe. Zespół pracowniczy świadczy usługi opiekuńcze i wspomagające. 

Opieka ta sprawowana jest zgodnie z obowiązującymi standardami osiągniętymi dnia 

22 stycznia 2008 r. Miesięczny koszt utrzymania w 2021 r. wynosił 4 200,00 zł. 

2. Dom Pomocy Społecznej w Mirsku funkcjonuje od 9 grudnia 1952 r. (tego dnia 

nastąpiło jego upaństwowienie, wcześniej prowadzony był przez siostry zakonne). Jest 

miejscem pobytu dla 85 przewlekle somatycznie chorych kobiet i mężczyzn. Dom 

zapewnia prawidłowe warunki bytowe. Zespół pracowniczy świadczy usługi 

opiekuńcze                                 i wspomagające. Opieka ta sprawowana jest zgodnie z 
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obowiązującymi standardami osiągniętymi dnia 14 stycznia 2010 r. Miesięczny koszt 

utrzymania w 2021 r. wynosił                  4 200,00 zł. 

Zatrudnienie w domach pomocy społecznej wg stanu na 31.12.2021 r. (w etatach): 

 grupy stanowisk Mirsk Nielestno razem 

1.  osoby zapewniające usługi 
bytowe, 

w tym: 

13 19,25 32,25 

1.1.  kierujący jednostkami 
organizacyjnymi 

1 1 2 

1.2.  administracja 4 3 7 

1.3.  gospodarczy i obsługi 8 15,25 23,25 

1.4.  inne 0 0 0 

2.  osoby zapewniające usługi 
opiekuńcze, edukacyjne 
i wspomagające, w tym: 

43,60 29,25 72,85 

2.1.  lekarze  0 0 0 

2.2.  pielęgniarki 5,60 2 7,60 

2.3.  pracownicy socjalni 1,75 2 3,75 

2.4.  rehabilitanci 1 0 1 

2.5.  terapeuci 2 4.25 6,25 

2.6.  inne 17 21 38 

 Razem (1+2) 56,60 48,50 105,10 

Tabela 24. Zatrudnienie w domach pomocy społecznej w 2021 (etaty) 

W domach pomocy społecznej na podstawie decyzji kierujących wydawanych przez gminy 

umieszczane są osoby nie mogące samodzielnie funkcjonować w swoim naturalnym środowisku. 
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Informacja o domach pomocy społecznej wg stanu na dzień 31.12.2021 r.: 

DPS 
liczba 
miejsc 

rzeczywista 
liczba 
mieszkańców 

skierowanych 
przed 
01.01.2004 

skierowanych 
po 01.01.2004 

liczba osób 
oczekujących 

Mirsk 85 85 10 75 4 

Nielestno 75 71 39 32 0 

Razem 160 156 49 107 4 

Tabela 25. Informacja o domach pomocy społecznej w Powiecie Lwóweckim - stan na 31.12.2021 

W 2021 r. w domach pomocy społecznej faktycznie umieszczonych zostało 32 osoby. W ciągu roku 

odeszło 24 mieszkańców, z tego 2 osoby powróciły do rodziny, 2 usamodzielniły się, 1 osoba została 

umieszczona w innej placówce a 19 mieszkańców zmarło. 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY  

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/14/18 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 marca 2018 r., zostało 

zawarte porozumienie nr 60/2018 dnia 19 kwietnia 2018 r. z Powiatem Lubańskim, polegające na 

pozostaniu w gotowości oraz zapewnieniu mieszkańcom z terenu powiatu lwóweckiego, 

całodobowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także 

ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opieką nad dziećmi, pomocy w zakresie 

specjalistycznych usług miedzy innymi psychologiczno-terapeutycznych oraz w zależności od 

potrzeb - poradnictwa prawnego i socjalnego. 

Dnia 06 maja 2021 r. zawarty został aneks nr 4 do ww. porozumienia zapewniający 3 miejsca 

w 2021 r., oraz zwiększający  stałą opłatę z kwoty 267,20 zł/mc/osobę na kwotę 

338,65 zł/mc/osobę. 

Zadanie, o którym mowa, jest realizowane przez Ośrodek Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży w Pobiednej ul. Hetmańska 61, 59-814 Pobiedna. W 2021 r. wydatkowana 

została kwota 14.131,02 zł. 

W 2021 roku ze wsparcia skorzystała 1 kobieta z 3 dzieci z terenu gminy Gryfów Śląski w okresie 

od 14.04.2021-31.08.2021 r. oraz 1 kobieta z dzieckiem z terenu gminy Mirsk (od 23.08.2021- 

30.09.2021). 

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/13/18 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 marca 2018 r., zostało 

zawarte porozumienie nr 167/2018 dnia 7 czerwca 2018 r., z Powiatem Lubańskim, w sprawie 
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wykonania przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku usług w zakresie interwencji 

kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu lwóweckiego. 

Dnia 6 maja 2021 r. zawarty został aneks nr 3 do ww. porozumienia zapewniający 3 miejsca w 2021 

roku oraz zwiększający opłatę z kwoty  1918,18 zł/ m-c/osobę na kwotę 1988,88 zł/ m-c/osobę. 

W 2021 r. wydatkowana została kwota 70 797,46 zł. 

W 2021 r. na podstawie skierowania nr 1/OIK/2021 z dnia 29.01.2021 r. na okres od 25.01.2021 r. 

do 29.01.2021 r. została umieszczona 1 kobieta z 1 dzieckiem z terenu gminy Mirsk, na podstawie 

skierowania nr 2/OIK/2021 z  dnia 31.05.2021 r. na okres od dnia 22.05.2021 r. do 21.08.2021 r. 

została umieszczona 1 kobieta z 1 dzieckiem z terenu gminy Mirsk. 

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego została przyznana dotacja na wykonanie zadania zleconego 

polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie w wysokości 9 180,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: 

a) wynagrodzenie dla prowadzącego spotkania indywidualne  — 1 500,00 zł, 

b) wynagrodzenia dwóch trenerów prowadzących spotkania grupowe oraz prowadzących 

monitoring – 8 648,80 zł, 

c) koszty organizacyjne – 200,00 zł. 

Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 0,48 zł. 

W ramach programu zaproszono 74 osoby do udziału w Programie korekcyjno-edukacyjnym, 

z czego zgłosiło się 10 kandydatów w wieku od 20 r.ż. do 64 r.ż. Program korekcyjno-edukacyjny 

dla sprawców przemocy w rodzinie w 2021 r. ukończyło 2 mężczyzn. 

WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Główne finansowanie zadań dla osób z niepełnosprawnościami odbywa się poprzez środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki finansowe Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazane dla Powiatu Lwóweckiego w celu 

realizacji zadań w 2021 r. wynosiły 1 467 841 zł. 

Rada Powiatu Lwóweckiego podjęła w 2021 r. uchwałę nr XXXV/06/21 z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie określenia rodzajów zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r., zmieniona uchwałą Rady Powiatu Lwóweckiego 

nr XLI/34/21 z dnia 20 lipca 2021 r. oraz uchwałą nr XLVIII/77/21 z dnia 10 grudnia 2021 r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śl. dysponowało w 2021 r. kwotą 1 347 941 zł, 

przeznaczoną na dofinansowanie działań związanych z rehabilitacją społeczną. Przy podziale 
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środków uwzględniono koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas im. św. Krzysztofa 

w Lwówku Śl. 

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami jest niezadowalające ze względu na ograniczone środki 

finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznawanych 

Powiatowi Lwóweckiemu zgodnie z algorytmem przekazywania środków PFRON. 

ZADANIE REALIZOWANE PRZEZ PCPR W LWÓWKU ŚL.  

1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze. Złożono 425 wniosków na kwotę 482 821,00 zł. Dofinansowanie w wysokości 

337 734,00 zł wypłacone zostało do 371 wniosków. 

2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się oraz 

barier technicznych. Złożonych zostało 58 wniosków na kwotę 452 278,00 zł. Zrealizowane 

zostały 32 wnioski. Wypłacona kwota dofinansowania wyniosła 185 286,00 zł. 

3. Dofinansowanie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych. Złożonych zostało 39 wniosków. Zrealizowano 29 wniosków na kwotę 55 

561 zł. 

4. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej. Na 

dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas w Lwówku Śl. wydatkowano środki 

w wysokości 759 360,00 zł. 

Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane do 

Powiatu Lwóweckiego, przeznaczone zostały również na dofinansowanie zadań realizowanych 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śl. W 2021 r. była to kwota w wysokości 119 900,00 zł, 

przeznaczona na dofinansowanie trzech wniosków dotyczących przyznania osobom 

z niepełnosprawnościami jednorazowego dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

rolniczej lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej oraz jednego wniosku dotyczącego 

zwrotu kosztów zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. 

Na obsługę zadań realizowanych w PCPR wykorzystano kwotę w wysokości 33 681,74 zł. 

ZADANIE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA 

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W LWÓWKU ŚLĄSKIM  

W 2021 roku plan dla jednostki został ustalony na kwotę 246 250,00 zł (rok 2019 -144.700,00 zł., 

rok 2020 – 158 400 zł.). W październiku 2021 r. decyzją Wojewody budżet Zespołu został 

zwiększony o kwotę 37 335,00 zł.  

Dotacja z budżetu Wojewody na rok 2021 wyniosła: 283 535,00 (w 2020 r. – 286 205,00 zł.) 
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W Zespole w roku 2021 zatrudnione były 22 osoby, w tym: trzech pracowników etatowych - 

Przewodnicząca Zespołu i dwóch pracowników administracyjnych, a także jedenastu lekarzy 

specjalistów oraz dziewięcioro orzeczników. 

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku do PZON wpłynęło – 755 wniosków osób powyżej 16 

roku życia (1052 wniosków w 2019 r., 737 wniosków w 2020 r.) i 81 wniosków osób przed 16 

rokiem życia (120 wniosków w 2019 r., 95 wniosków w 2020 r.).  

W ciągu 2021 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 685 orzeczeń 

o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia (1026 orzeczeń w 2019 r., 777 

orzeczeń w 2020 r.) oraz 83 orzeczenia osobom przed 16 rokiem życia (108 orzeczeń w 2019 r., 108 

orzeczeń w 2020 r.). 

Do zadań Powiatowego Zespołu należy również wydawanie legitymacji oraz kart parkingowych. 

W okresie od stycznia do końca grudnia 2021 roku wydano 245 legitymacji dla osób 

niepełnosprawnych (430 w 2019 r., 278 w 2020 r.) oraz 184 karty parkingowe (282 w 2019 r., 241 

w 2020 r.). 

Zmniejszenie ilości wniosków oraz wydanych decyzji związane było z epidemią SARS Cov-2 

i wejściem w życie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

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

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

568). Przepisy, które dotyczą orzeczeń to regulacje art. 15h ust. 1-3, które mówią: 

„1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, którego ważność: 

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod 

warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, 

zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego 

orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do 

upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 
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2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności 

orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany 

w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia 

wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 

8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. 

dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” 

W okresie epidemii część osób skorzystała z możliwości przedłużenia trwałości orzeczeń i nie 

składała wniosków, stąd niższe ilości wydanych orzeczeń i dokumentów potwierdzających ulgi 

i uprawnienia. 

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2021 ROKU ZGODNIE Z POWIATOWYM PROGRAMEM 

DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE PODMIOTY ORAZ 

ZADANIA POZAPROGRAMOWE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  

1. Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie: 

a) podnoszenie poziomu świadczonych usług w zakresie pomocy społecznej poprzez 

doposażenie Domu w sprzęt sportowy, rekreacyjny i rehabilitacyjny, podnoszenie 

kwalifikacji kadry oraz dbałość o utrzymanie obowiązującego poziomu standardu – 

koszt realizacji zadania 5 200,00 zł; 

b) remont dźwigu osobowego na potrzeby DPS – koszt realizacji zadania 89 100 zł; 

c) zakup windy towarowej – koszt realizacji zadania 120 540 zł (zadanie nie ujęte w ww. 

Programie); 

d) wycinka drzew w parku – koszt realizacji zadania 8 500 zł (zadanie nie ujęte w ww. 

Programie). 

2. Dom Pomocy Społecznej w Mirsku: 

a) zakup sprzętu rehabilitacyjnego i zabezpieczenia medycznego – koszt realizacji zadania 

1 835 zł; 

b) rozbudowa i modernizacja istniejących zewnętrznych ciągów komunikacyjnych – 

zadanie wykonane w poprzednich latach; 

c) zwiększenie aktywności społecznej i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób 

starszych i niepełnosprawnych – działanie realizowane cyklicznie; 

d) modernizacja i bieżące remonty pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych oraz zaplecza 

gospodarczego i żywienia, w celu utrzymania standardów – koszt realizacji zadania 

70 269,64 zł; 
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e) modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Mirsku – koszt realizacji zadania 

289 000 zł. 

3. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim:  

a) podnoszenie standardu pobytu wychowanków i uczniów z niepełnosprawnościami 

w placówce poprzez modernizację i bieżące remonty pomieszczeń w ośrodkach 

wychowawczych i szkolnych sal edukacyjnych – koszt realizacji zadania 30 000,00 zł; 

b) zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami – 

zadanie w trakcie realizacji, umowa podpisana przez Powiat Lwówecki z dostawcą 

pojazdu zakłada realizację dostawy autobusu w październiku 2022 roku; 

c) likwidacja barier architektonicznych – remont pomieszczeń klasowych, sali 

gimnastycznej, korytarza oraz toalety w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego przy ul. Parkowej 5. Z powodu wystąpienia dodatkowych, nie 

przewidzianych w projekcie i kosztorysie prac budowlanych, podpisano aneks do 

umowy z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji; 

4. Ośrodek Rehabilitacyjny i Opiekuńczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety we Wleniu: 

a) modernizacja windy dla osób z niepełnosprawnościami – zadanie na kwotę 188 436 zł. 

Planowany termin zakończenia zadania luty 2022 roku. 

5. Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim: 

a) jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej dla 3 osób 

z niepełnosprawnościami na kwotę 110 000 zł – zadanie finansowane ze środków 

PFRON (zadanie nie ujęte  w ww. Programie); 

b) zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę (adaptacja pomieszczeń zakładu pracy 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) w związku z przystosowaniem tworzonych 

lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z 

ich niepełnosprawności – zwrot za 1 przystosowane stanowisko na kwotę 9 900 zł, 

zadanie finansowane ze środków PFRON (zadanie nie ujęte w ww. Programie); 

c) osoby z niepełnosprawnościami objęte wsparciem w ramach umów PFRON – 1 osoba 

skierowana na uzupełnienie stanowiska pracy utworzonego w latach poprzednich, 

d) aktywizacja osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami w ramach środków Funduszu 

Pracy i EFS na łączną kwotę 135 752,80 zł (zadania nie ujęte w ww. Programie): 

• bon na zasiedlenie – 14 000 zł (2 osoby), 

• staż – 545,25 zł (1 osoba), 

• szkolenie – 1307,55 (1 osoba), 

• uzupełnienie wyposażonego lub doposażonego stanowiska pracy utworzonego 

i dofinansowanego w latach wcześniejszych (1 osoba), 

• poradnictwo zawodowe indywidualne – 6 osób, 
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• pośrednictwo pracy – 88 osób z niepełnosprawnościami zostało poinformowanych 

o ofertach pracy, przedstawiono 63 osobom propozycję pracy, wydano 15 osobom 

skierowania do pracy, 3 osoby podjęły pracę po skierowaniu, 

• 4 osoby z niepełnosprawnościami uczestniczyły w spotkaniach nt. projektu „CIS 

Przepustką do Godnego Życia”, 2 osoby z niepełnosprawnościami dostały 

skierowanie do Centrum Integracji Społecznej. 

6. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – poradnia psychologiczno-pedagogiczna  

w Gryfowie Śląskim: 

a) szkolenie z zakresu integracji funkcji wykonawczych – koszt realizacji zadania 1 200 zł. 

7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Specjalnej Troski w Mirsku: 

a) popularyzowanie wszelkich form aktywności społecznej i zapobieganie ryzyku 

wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną – kwota 

19 955 zł z czego 10 000 zł pochodziły ze środków PFRON. 

8. Gmina Lwówek Śląski: 

a) dostosowanie pomieszczenia w bramie B na parterze budynku Urzędu Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski przy Alei Wojska Polskiego 25B do potrzeb zapewniających sprawną 

obsługę interesantów z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach 

inwalidzkich – kwota zrealizowanego zadania 3 645 zł. 

9. Powiat Lwówecki: 

a) zagospodarowanie terenu przyległego do muru obronnego z wydzielonymi miejscami 

do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami – zadanie w trakcie realizacji. Brak 

realizacji w zakresie budowy windy (cena oferty najkorzystniejszej przekroczyła 

o 100%  wartość przeznaczonych na ten cel środków); 

b) realizacja programu pn. „Opieka wytchnieniowa”. Zgodnie z umową nr OR153/2021 

z dnia 29 lipca 2021 roku Powiat Lwówecki powierzył realizację zadania publicznego 

w 2021 roku Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOCNI” z Gryfowa 

Śląskiego z zakresu polityki społecznej z udziałem środków pochodzących 

z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach 

resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na świadczenie usług 

opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego oraz specjalistycznego 

poradnictwa w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021. Zadanie 

było realizowane od dnia 1 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Łączny koszt 

realizacji zadania – 198 034,74 zł. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: 

• zapewnienie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla 24 

osób z niepełnosprawnościami - w tym 20 osób z orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności oraz 4 dzieci z orzeczeniem 

o niepełnosprawności – zrealizowano łącznie 5 216,50 godzin tej usługi, 
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• zapewnienie usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego 

poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego), a także zapewnienie 

wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki dla 12 osób: 

członków  rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i nad osobami ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniem równoważnym – 

zrealizowano łącznie 220 godzin tej usługi. 

10. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim: 

a) dostosowanie miejsca pracy dla osoby z niepełnosprawnościami – kwota 

zrealizowanego zadania 9 900 zł (zadanie nie ujęte w ww. Programie). 

11. Gmina Wleń: 

a) dowóz uczniów z niepełnosprawnościami — realizacja zadania na mocy 

porozumienia z Powiatem Lwóweckim z 2014 r. –  koszt zadania 12 452 zł (zadanie 

nie ujęte w ww. Programie), 

b) dowóz uczniów z niepełnosprawnościami – zadanie trwa do końca roku szklonego 

2021/2022 – 6 891 zł (zadanie nie ujęte w ww. Programie). 

12. Gmina Gryfów Śląski: 

a) dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lwówku 

Śląskim – koszt realizacji zadania 10 000 zł, 

b) dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z terenu gminy Gryfów Śląski do 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu – koszt realizacji zadania 

50 360 zł, 

c) dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z terenu gminy Gryfów Śląski do Zespołu 

Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim – koszt realizacji zadania 

25 626,54 zł, 

d) dofinansowanie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami z terenu gminy Gryfów 

Śląski do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Uczniów Niesłyszących 

i Słabowidzących we Wrocławiu – koszt realizacji zadania 6 462,68 zł, 

e) „Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne” - realizacja projektu ze środków 

RPO WD – koszt realizacji zadania 1 032 230 zł, 

f) utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Gryfowie Śląskim – koszt realizacji 

zadania 1 053 834 zł, 

g) zadanie polegające na zrefinansowaniu wkładu własnego Gminy Gryfów Śląski 

w projekcie pn. "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Gryfowie Śląskim" 

ze środków PFRON  w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami 

III" obszar E – koszt realizacji zadania 210 000 zł  (zadanie nie ujęte w ww. 

Programie). 
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REALIZACJA PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”  

W 2012 r. Powiat Lwówecki zawarł z PFRON porozumienie w celu skoordynowania działań 

realizowanych w ramach programu ,,Aktywny Samorząd”. Jednostką wskazaną przez Powiat 

Lwówecki do realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śl. 

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane w celu 

realizacji programu w 2021 r. wyniosły 112 655,05 zł. Łączna kwota przyznanych 

dofinansowań, zgodnie z zawartymi umowami, wyniosła 113 068,50 zł. Różnica pomiędzy 

kwotą przyznanych dofinansowań a wysokością środków przekazanych przez PFRON związana 

jest ze zwrotami powstałymi w trakcie realizacji i rozliczania umów zawartych 

z wnioskodawcami. 

Na obsługę programu przyznano 5 632,75 zł, na promocję programu 1 126,55 zł, na ewaluację 

programu 563,27 zł.  

Powyższe środki nie zostały w całości wydatkowane w 2021 r. Termin ostatecznego rozliczenia 

środków przyznanych na realizacje programu w 2021 r. upływa 15 kwietnia 2022 r.  

W ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” w 2021 r. wpłynęły 22 

wnioski, z czego 20 zostało pozytywnie rozpatrzonych.  

Moduł I 

Obszar B- likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 

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

oprogramowania – zawarto 4 umowy na kwotę 27 017 zł. 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania – zawarto 4 umowy na kwotę 13 382 zł. 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się. 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – zawarto 

3 umowy na kwotę 29 390 zł. 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – zawarto 1 umowę na kwotę 2 770 zł. 
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Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne – zawarto 1 umowę na kwotę 18 050 zł. 

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

zależnej – zawarto 1 umowę na kwotę 883,00 zł. 

Moduł II  

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – zawarto 6 umów na kwotę 

21 576,50 zł. 

REALIZACJA PROGRAMU „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM 

W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI 

ZAKAŹNYMI” 

Mając na uwadze sytuację osób z niepełnosprawnościami poszkodowanych w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (burze, 

ulewne deszcze), które miały miejsce na terenie powiatu lwóweckiego w 2021 r. Powiat 

Lwówecki złożył zapotrzebowanie na środki PFRON na realizację Modułu I programu ,,Pomoc 

osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi”.  

Uchwałą nr 185/83/2021 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 23 sierpnia 2021 roku, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim zostało wyznaczone do realizacji 

Modułu I ww. programu na terenie powiatu lwóweckiego. 

Realizacja:  

a) liczba złożonych wniosków ogółem – 30, 

b) liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 30, 

c) środki finansowe otrzymane na realizację programu – 70 000,00 zł, 

d) środki finansowe wydatkowane na realizację programu – 62 000,00 zł, 

e) środki finansowe otrzymane na obsługę realizacji programu – 1 750 zł, 

f) środki finansowe wydatkowane na obsługę realizacji programu – 1 549,99 zł. 

INWESTYCJE REALIZOWANE W ZADANIU W 2021 R. 

1. Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz budową 

instalacji gazowej w Domu Pomocy Społecznej w Mirsku, ul. Zielona 12 

Wydatek poniesiony w 2021 roku:  
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a) wymiana starej kotłowni olejowej na nową kotłownię gazową, wymiana instalacji 

centralnego ogrzewania - 289.000,00 zł, 

b) inspektor nadzoru – 13 530 zł. 

Zadanie dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu. 

2. Likwidacja barier architektonicznych. Remont pomieszczeń klasowych, sali 

gimnastycznej, korytarza oraz toalety w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego przy ul. Parkowej 5 w Lwówku Śląskim 

Celem niniejszego projektu było dostosowanie części budynku przy ul. Parkowej 5 do 

potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i wychowanków Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 

w Lwówku Śląskim. Realizacja projektu umożliwiła podniesienie bezpieczeństwa 

i komfortu korzystania z sal dydaktycznych, toalet oraz sali gimnastycznej przez 

uczniów niepełnosprawnych ruchowo oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Część 

budynku, którego dotyczy składany wniosek wyłączona  jest z użytkowania ze względu 

na szkody, które spowodowane zostały w wyniku awarii instalacji wodnej i zalania. 

Projekt ukończono w 2022 roku. 

➢ TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE. 

DOKUMENTY STRATEGICZNE/ PROGRAMY W RAMACH KTÓRYCH  REALIZOWANE JEST 

ZADANIE 

Zadania w zakresie dróg publicznych (powiatowych i wojewódzkich w granicach Powiatu) 

realizowane są na podstawie: 

1. Strategii Rozwoju Powiatu Lwóweckiego 2015-2020 

Cel szczegółowy: rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej oraz 

warunków dostępu. 

REALIZATORZY ZADANIA 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim  

Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych (KD) 

NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE DOTYCZĄCE  REALIZACJI ZADANIA W 2021 R. 

ZADANIE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG POWIATOWYCH 
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1. Rejestracja pojazdów.  

W 2021 roku: 

• liczba zarejestrowanych pojazdów w powiecie lwóweckim wynosiła 5 380,  

• ilość ogólna zarejestrowanych pojazdów wynosiła 47 775, 

• ilość pojazdów zarejestrowanych czasowo, na wniosek oraz z urzędu wynosiła 

5 776, 

• ilość wyrejestrowanych pojazdów w 2021 r. wynosiła 354, 

• ilość zawiadomień o zbyciu pojazdów wynosiła 3 011, 

• ilość wydanych dowodów rejestracyjnych wynosiła 5 800, 

• ilość wydanych kart pojazdów wynosiła 2 421. 

2. Wydawanie praw jazdy. 

Wydane dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami w 2021 r.: 

• prawo jazdy po raz pierwszy – 567, 

• międzynarodowe prawo jazdy – 15, 

• wymiana zawodowych praw jazdy – 171. 

W roku 2021 cofnięto 146 uprawnień do kierowania pojazdami, zatrzymano 165 praw 

jazdy, przywrócono 28 cofniętych uprawnień.  

W roku 2021 skierowano na: 

• kurs reedukacyjny – 85 kierowców, 

• kontrolne sprawdzenie kwalifikacji – 2 kierowców, 

• badanie lekarskie – 86 kierowców, 

• badanie psychologiczne – 83 kierowców. 

3. Nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców 

Na terenie Powiatu Lwóweckiego w roku 2021 wpisanych do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących szkolenia kierowców było 14 jednostek (w tym 2 ośrodki szkolenia 

kierowców mają zawieszoną działalność). 

Liczba podmiotów wpisanych do ewidencji podmiotów prowadzących szkolenia 

kandydatów na kierowców – 1, 

Liczba instruktorów wpisanych do ewidencji – 28 

Liczba wykładowców wpisanych do ewidencji – 0. 

4. Nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów 

Na terenie Powiatu Lwóweckiego w roku 2021 wpisanych do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących stacje kontroli pojazdów było 6. 

5. Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu. 

W 2021 r. zatwierdzono 66 projektów organizacji ruchu. 

6. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.  

W 2021 r. wydano 5 decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. 

7. Krajowy transport drogowy.  
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1) Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udzielane na czas 

nieoznaczony:  

a) w zakresie krajowego przewozu osób w 2021 r. wydano 0 zezwoleń, 

b) w zakresie krajowego przewozu rzeczy w 2021 r. wydano 3 zezwolenia. 

2) Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 

samochodem osobowym - w 2021 r. wydano 0 licencji. 

3) Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 

pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie 

więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w 2021 r. wydano 1 licencję. 

4) Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy 

przewozie rzeczy - w 2021 r. wydano 0 licencji. 

Licencje wydawane są na okres od 2 do 50 lat. 

8. Niezarobkowy krajowy przewóz drogowy. 

Przewóz na potrzeby własne, w którym każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych 

z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego 

przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo 

w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. Zaświadczenia wydawane są 

na czas nieokreślony. 

W 2021 r. wydano 3 zaświadczenia.  

9. Transport publiczny. 

Przewóz regularny osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami 

na zasadach określonych w ustawie. Wykonywanie przewozów regularnych wymaga 

zezwolenia. Starosta wydaje zezwolenia w uzgodnieniu z burmistrzami miast właściwymi 

ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej – na wykonywanie przewozów na 

liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu.  

W 2021 r. nie wydano żadnych zezwoleń.  

10. Linie komunikacyjne na terenie powiatu: 

• Lwówek Śląski – Gryfów Śląski – Mirsk – Rębiszów. 

• Lwówek Śląski – Gradówek – Gryfów Śląski szpital, 

• Lwówek Śląski – Rząsiny – Ubocze – Gryfów Śląski 

• Lwówek Śląski – Pławna – Lubomierz – Gryfów Śląski 

• Lwówek Śląski – Rząsiny Ubocze – Gryfów Śląski 

• Lwówek Śląski – Sobota – Wleń, 

• Lwówek Śląski – Golejów – Wojciechów – Lubomierz – Gryfów Śląski, 

• Lwówek Śląski – Dłużec – Marczów – Wleń, 

• Gryfów Śląski – Lubomierz – Pławna – Lwówek Śląski – Rakowice Wielkie, 

• Lwówek Śląski – Lubomierz – Oleszna Podgórska – Gryfów Śląski. 

11. Informacje dodatkowe. 
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Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użytkowości publicznej uruchomiono 1 linię komunikacyjną na trasie Gryfów 

Śląski – Ubocze – Rząsiny – Wolbromów – Lwówek Śląski w okresie od 01.01.2021 r. do 

31.12.2021 r. Natomiast w sierpniu ogłoszony został 2 nabór przez Wojewodę 

Dolnośląskiego i od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. uruchomiono dodatkowo 2 linie 

autobusowe na trasie Wleń – Bystrzyca – Bełczyna – Radomiłowice – Górczyca – 

Przeździedza – Marczów – Przeździedza – Górczyca – Sobota – Lwówek Śląski oraz 

Lubomierz – Pławna Górna Pławna Dolna – Mojesz – Lwówek Śląski – Rakowice Wielkie – 

Lwówek Śląski. Na ww. linie zostały podpisane umowy o dopłatę w formie dofinansowania 

zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej z Wojewodą Dolnośląskim z wykorzystaniem środków Funduszu w 

kwocie 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu autobusowego. 

ZADANIE REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LWÓWKU ŚLĄSKIM  

Działania administracyjno-zarządcze: 

1) Opracowano plan finansowy jednostki w zakresie finansowania budowy, przebudowy, 

remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich; 

2) Pełniono rolę inwestora zadań drogowych; 

3) Przygotowano i realizowano inwestycje, zadania remontowe i inne zadania na drogach 

powiatowych i wojewódzkich; 

4) Wydano 94 decyzje administracyjne zezwalające na zajęcie pasa drogowego, w tym 

również o nałożeniu kar za zajecie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi; 

5) Wydano 148 uzgodnień dokumentacji projektowych; 

6) Wydano 19 decyzji administracyjnych w zakresie lokalizacji zjazdów; 

7) Wykonano przeglądy okresowe dróg i drogowych obiektów inżynierskich; 

8) Przeprowadzono pomiary natężenia ruchu na wszystkich drogach powiatowych (63 

drogi); 

9) Obsługa parkingu SD – przyjęto 10 szt. pojazdów, wydano 4 szt. 

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych: 

1. Letnie utrzymanie dróg powiatowych (we własnym zakresie): 

a. remonty cząstkowe nawierzchni drogowych – masą na zimno 14 t, remonterem 

przy użyciu emulsji asfaltowej 39 ton i grysów – 278 ton, 

b. koszenie obustronne poboczy dróg (dwukrotnie) – 520 km, 

c. uzupełnienie oraz wprowadzenie nowego oznakowania dróg na podstawie decyzji 

organu zarządzającego ruchem – ogółem 59 szt. znaków, 

d. malowanie przejść dla pieszych – 42 szt./596 m2, 



Powiat Lwówecki 
 ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, 
tel. +48 75 782 36 50, fax +48 75 782 36 54 
e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl 

 

Opracowanie: Agnieszka Wolska 

Strona 74 z 123 

 

e. drobne naprawy obiektów mostowych, 

f. prace pielęgnacyjne oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym w tym: wycinki 

drzew (44 szt.) oraz zakrzaczeń w pasie drogowym na odcinku 8,3 km; mulczowanie 

krzaków – 24,4 km, 

g. odtworzenie rowów – 140 m.b., 

h. ścinka poboczy – 6500 m.b., 

i. budowa ścieków betonowych – 345 m.b., 

j. oczyszczenie chodników i jezdni – 7700 m.b., 

k. uzupełnienie poboczy – 238 ton. 

2. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 

a. drogi utrzymywane we własnym zakresie przez SD (pługopiaskarki/pług): 

GMINA WLEŃ (58 km) 

I-III 2021 - 192 godz. 

XI – XII 2021 - 35 godz. 

GMINA LUBOMIERZ (38 km) 

I-III 2021 - 23 godz. 

XI – XII 2021 - 14 godz. 

Praca ładowarki (Wleń i Lubomierz) - wykonanie mieszanki piaskowo-solnej oraz 

załadunek: 44 godz. 

b. drogi utrzymywane na zlecenie przez firmy zewnętrzne (pługopiaskarki/solarki): 

GMINA  LWÓWEK ŚLĄSKI (114 km) 

Okres 
zimowy 

Praca sprzętu – 
odśnieżanie, 
posypywanie 

Praca ładowarki – 
załadunek, 
wykonanie 
mieszanki 

Gotowość Razem 
(zł) 

godz. zł godz. zł Ilość zł 

I-III 2021 413 128 224,61 61 12 379,95 3 pojazdy/ 
2 miesiące 

23 302,37 163 906,93 

XI-XII 2021 101 32 348,15 30,25 6 697,35 3 pojazdy/ 
1 miesiąc 

16 053,68 55 099,18 

Razem  514 160 572,76 91,25 19 077,30 3 pojazdy/ 
3 miesiące 

39 356,05 219 006,11 

Tabela 26. Utrzymanie dróg - Gmina Lwówek Śląski 

 
GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI (33 km) 

Okres 
zimowy 

Praca sprzętu – 
odśnieżanie, 
posypywanie 

Praca ładowarki 
– załadunek, 
wykonanie 
mieszanki 

Gotowość Razem 
(zł) 
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godz. zł godz. zł Ilość zł 

I-III 2021 131,2 38 907,00 23,5 4 718,59 1 pojazd/ 
2 miesiące 

6 877,41 50 503,00 

XI-XII 2021 36 11 583,00 13,25 2 878,20 1 pojazd/ 
1 miesiąc 

4 905,28 19 366,48 

Razem  167,20 50 490,00 36,75 7 596,79 1 pojazd/ 
3 miesiące 

11 782,69 69 869,48 

Tabela 27. Utrzymanie dróg - Gmina Gryfów Śląski 

GMINA MIRSK (75 km) 

Okres 
zimowy 

Praca sprzętu – 
odśnieżanie, 
posypywanie 

Praca ładowarki – 
załadunek, 
wykonanie 
mieszanki 

Gotowość Razem 
(zł) 

godz. zł godz. zł Ilość zł 

I-III 2021 482 159 360,05 94 17 204,62 3 pojazdy/ 
2 miesiące 

19 414,61 195 979,28 

XI-XII 2021 171 64 449,00 39 7 518,36 3 pojazdy/ 
1 miesiąc 

12 333,00 84 300,36 

Razem  653 223 809,05 133 24 722,98 3 pojazdy/ 
3 miesiące 

31 747,61 280 279,64 

Tabela 28. Utrzymanie dróg  - Gmina Mirsk 

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich: 

1. Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich (we własnym zakresie oraz systemem zleconym): 

a. remont warstwy ścieralnej drogi remont cząstkowy wielkopowierzchniowy woj. 364 

( Gradówek-Ubocze ) łącznie 3,150 km, 

b. remonty cząstkowe nawierzchni drogowych – masą na zimno 11 t, remonterem 

przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów – 686,268 m2, 

c. koszenie poboczy dróg – ręczne i mechaniczne, 

d. oznakowanie pionowe (naprawa, wymiana, ustawienie nowych) i poziome 

(malowanie mechaniczne), 

e. utrzymanie zieleni w pasie drogowym w tym: cięcia pielęgnacyjne, cięcie 

żywopłotu, wycinka krzaków, 

f. odtworzenie rowów – 625,875 m3, 

g. ścinka poboczy – 518 m2, 

h. czyszczenie nawierzchni jezdni (w tym usuwanie plam oleju), oczyszczenie 

przepustów, rowów, studzienek, 

i. uzupełnienie poboczy. 

2. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich: 
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Drogi wojewódzkie utrzymywane są we własnym zakresie – łącznie wykonano 358 godz. 

pracy sprzętu (pługopiaskarki i piaskarki). 

Praca ładowarki - wykonanie mieszanki piaskowo-solnej oraz załadunek: 35,23 godz. 

INWESTYCJE I PROJEKTY REALIZOWANE W ZADANIU W 2021 R. 

Zadania remontowe w 2021 roku na drogach powiatowych: 

lp. nazwa zadania 

wartość 

zadania 

1. remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 364 ul. 
Gryfowska w Lwówku Śląskim 

40 244,62 zł 

2. remont drogi powiatowej Chmielno-Zbylutów  o dł. 2,33 
(0+700-3+030) 

1 074 843,62 zł 

3. przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik-
Pasiecznik o dł. 1,81 km 

636 956,71 zł 

4.  modernizacja drogi powiatowej2518D Chmielno-Zbylutów - 
Skorzynice o dł. 1,2 km 

522 888,13 zł 

5.  modernizacja drogi powiatowej nr 2518D Chmielno-
Skorzynice o dł. 1,35  km 

703 113,14 zł 

6. remont drogi powiatowej nr 2543D ul. Wojska Polskiego w 
Gryfowie Śląskim  o dł. 0,575 km 

802 561,19 zł 

Tabela 29. Zadania remontowe na drogach powiatowych w 2021 roku 

Zadania remontowe na drogach wojewódzkich realizowane w 2021 r.: 

lp. nazwa zadania 

wartość 

zadania 

1. remont nawierzchni jezdni dr. woj. 364 w km 8+200-9+500 
na długości 1,3 km 

237 487,48 zł 

2. remont nawierzchni jezdni dr. woj. 364 w km 9+500-10+130  
na długości 0,63 km 

117 897,16 zł 

3. remont nawierzchni jezdni dr. woj. 364 w km  6+300-7+200 
na długości 0,90 km 

171 452,16 zł 

4.  remont nawierzchni jezdni dr. woj. 364 w km 6+300-6+150  
na długości 0,15 km 

28 575,36 zł 

Tabela 30. Zadania remontowe na drogach wojewódzkich w 2021 roku 
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➢ KULTURA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 

DOKUMENTY STRATEGICZNE/ PROGRAMY W RAMACH KTÓRYCH  REALIZOWANE JEST 

ZADANIE 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Lwóweckiego na lata 2015 – 2020 

Cel strategiczny: rozwój turystyki – Rewitalizacja obiektów historycznych, kulturowych, 

religijnych. 

2. Plan ochrony zabytków powiatu lwóweckiego na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 

kryzysowych 

REALIZATORZY ZADANIA 

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji (PORE) 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) 

Wydział Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji (PI) 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)  

NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE DOTYCZĄCE  REALIZACJI ZADANIA W 2021 R. 

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI  

Charakterystyka zasobów i rozmieszczenia zabytków oraz stopnia ich spodziewanego zagrożenia. 

1. Ogólna ilość obiektów zabytkowych znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków we Wrocławiu na terenie Powiatu Lwóweckiego – 301 (szczegółowy 

wykaz znajduje się w załączniku nr 5 do Raportu pn.: „Wykaz obiektów zabytkowych o 

szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego na administrowanym terenie”). 

2. Rozmieszczenie zabytków:  

• teren wiejski – 141, 

• miasta – 160. 

Szczegółowe rozmieszczenie obiektów zabytków znajduje się w załączniku nr 5 do Raportu pn. 

„Wykaz obiektów zabytkowych o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego na 

administrowanym terenie”. 

3. Spodziewane zagrożenia zabytków na obszarze powiatu:  

• katastrofalne zatopienia spowodowane wylaniem rzek - 28 obiektów oraz awarie 

obiektów hydrotechnicznych w Lwówku Śl. – 3, Gryfów Śl. – 8, Mirsk – 1, Wleń – 16, 

• pożary (traw, zarośli, lasów, obiektów) spowodowane suszą, 
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• awaria rurociągów paliwowych oraz zbiorników z materiałami palnymi w tym 

amoniak w Browarze w Lwówku Śl., 

• katastrofy budowlane związane z: 

i. wybuchem gazu, 

ii. osunięciem gruntu, 

iii. inne - 7 obiektów w złym stanie technicznym 

• demonstracje i rozruchy uliczne, rabunek - nekropolie na terenie całego powiatu, 

• akty wandalizmu – nekropolie i kościoły na terenie całego powiatu, 

• konflikt zbrojny – brak zabytków w pobliżu strategicznych celów wojskowych. 

WYDARZENIA KULTURALNE ORGANIZOWANE PRZEZ POWIATOWY OŚRODEK ROZWOJU 

EDUKACJI 

1. Uczczenie 78 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim – kwiecień 2021 r. 

Z okazji 78 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, Powiatowy Ośrodek Rozwoju 

Edukacji wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej Caritas im. św. Krzysztofa uczcili pamięć 

ofiar tego powstania. Wykonano okolicznościowe plakaty przedstawiające żonkile, symbol 

obchodów rocznicy, które umieszczono na budynkach użyteczności publicznej. Inicjatywę 

wsparli aktywnie przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji lokalnych. 

2. Dzień Bibliotekarza - 19.05.2021 r. 

W celu uczczenia Dnia Bibliotekarza PORE, pod honorowym patronatem Starosty 

Lwóweckiego, zorganizowało konferencję. Prelegenci wygłosili wykłady na temat: 10 

pomysłów na zdalną promocję książki, Czytać? Nie czytać? - refleksje wokół współczesnej 

kultury czytelniczej. Uczestnikami uroczystości byli nauczyciele bibliotekarze oraz 

bibliotekarze bibliotek publicznych z terenu powiatu lwóweckiego, którzy otrzymali listy 

gratulacyjne podkreślające wagę ich działalności na niwie kultury. Ze względu na pandemię 

konferencja odbyła się w formie online). 

3. Współorganizacja Festynów Rodzinnych – czerwiec 2021 r. 

• Pierwszy dzień wakacji - pracownicy Ośrodka udzielili porad w zakresie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej. Rodzice skorzystali 

między innymi z porad na temat wad wymowy dzieci, psychologicznych aspektów 

dojrzewania i dorastania.  

• Teatr w lecie – pracownicy udzielali porad logopedycznych i psychologicznych, 

zwłaszcza w zakresie autyzmu i Zespołu Aspergera. Nadrzędnym celem festynów 

była integracja społeczności lokalnej, zaprezentowanie talentów dzieci 

z niepełnosprawnościami oraz pomoc rodzicom dzieci. 
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4. Dolnośląski Festiwal Dary Lasu - 02.10.2021 r. 

W ramach współorganizacji festiwalu PORE zorganizowało konkursy artystyczne związane 

z tematyką ekologiczną dla uczniów wszystkich typów szkół. Nagrodzeni zostali uczniowie 

w kategorii plastycznej oraz w kategorii piosenka. Prace plastyczne eksponowane były na 

wystawie plenerowej, natomiast na scenie głównej uczniowie prezentowali swoje talenty 

instrumentalne i wokalne. 

4. Konferencja naukowa w Dyskusyjnym Klubie Książki w Gryfowie Śl. – 29.10.2021 r. 

Z okazji 15-lecia DKK Nie – poczytalni wykład wygłosił dr nauk humanistycznych Robert 

Mertuszka. Na spotkanie zostali zaproszeni członkowie innych dyskusyjnych klubów książki. 

5. Organizacja i współorganizacja konkursów przedmiotowych, olimpiad i przeglądów 

artystycznych w 2021 r. 

• II Powiatowy Konkurs Historyczny „Mitologia grecka” 

• Powiatowy Konkurs Matematyczny „πkuś matematyczny”, 

• Powiatowy Konkurs „Lwóweckie Legendy – audiobook”, 

• Etap powiatowy konkursów ,,zDolny Ślązak”, 

• Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Być jak Lem…”. 

DODATKOWE INFORMACJE 

Opis pozostałych działań w zakresie kultury znajduje się w zadaniu: Współpraca i działalności na 

rzecz organizacji pozarządowych (link)  

➢ KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA 

DOKUMENTY STRATEGICZNE/ PROGRAMY W RAMACH KTÓRYCH  REALIZOWANE JEST 

ZADANIE 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Lwóweckiego 2015 – 2020 

Cel strategiczny: reorientacja i wzbogacenia działalności sportowo –rekreacyjnej. 

2. Roczny program współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2018 (przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/59/17 Rady Powiatu 

Lwóweckiego z dnia 20 października 2017 roku.) 

REALIZATORZY ZADANIA 

Wydział Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji (PI) 

Wydział Infrastruktury Społecznej (IS) 
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NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE DOTYCZĄCE  REALIZACJI ZADANIA W 2021 R. 

REALIZACJA ZADANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI  

Informacje zamieszczono w zadaniu: Promocja powiatu (link) 

REALIZACJA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ  

Patrz zadanie: Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych (link) 

INWESTYCJE REALIZOWANE W ZADANIU W 2021 R. 

Modernizacja budynku małej sali gimnastycznej – siłowni, położonej na terenie Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich. Projekt jest obecnie na etapie oceny wniosku 

w programie „Sportowa Polska”. 

Wydatek poniesiony w 2021 r.: dokumentacja projektowa - 22 140,00 zł.  

➢ GEODEZJA, KARTOGRAFIA I KATASTER 

DOKUMENTY STRATEGICZNE/ PROGRAMY W RAMACH KTÓRYCH  REALIZOWANE JEST 

ZADANIE 

Dla zadania nie opracowano polityki, programu czy strategii oraz nie ma odniesień w innym 

dokumencie Powiatu o takim charakterze. Zadania realizowane były zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w danym zakresie. 

REALIZATORZY ZADANIA 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (GK) 

NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE DOTYCZĄCE  REALIZACJI ZADANIA W 2021 R. 

1. Obsługa zgłoszenia pracy geodezyjnej – liczba zgłoszeń 1 129 (tj. 117% w stosunku do roku 

2020). 

2. Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych 

i kartograficznych - liczba protokołów weryfikacji 1 047. 

3. Ewidencjonowanie materiałów zasobu – liczba nadanych identyfikatorów – 2 600. 

4. Wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów, wyrysów z operatu ewidencyjnego – 3 677 (65% 

w stosunku do roku 2020). 

5. Udostępnianie materiałów pzgik – liczba wniosków – 1 065 (102% wykonania w stosunku 

do roku 2020). 
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6. Przygotowywanie dokumentów do postępowań komunalizacyjnych (30 zrealizowanych 

spraw). 

7. Prowadzenie zasadniczej mapy numerycznej dla obszaru ok. 5 200 ha. 

8. W zakresie infrastruktury technicznej i informatycznej wspomagającej prowadzenie 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wdrożona jest Platforma 

Elektronicznych Usług Geodezyjnych (elektroniczne zgłaszanie prac geodezyjnych i.KERG, 

elektroniczne zgłaszanie wniosków - i.wniosek, elektroniczne zgłaszanie wniosków 

o przeprowadzenie narady koordynacyjnej - i.projektant, elektroniczne zgłaszanie 

wniosków przez rzeczoznawców (i.rzeczoznawca), która umożliwia składanie wniosków, 

pobieranie materiałów oraz dokonywanie płatności elektronicznej za pobrane dokumenty. 

Aktualnie 100% prac geodezyjnych i kartograficznych  jest zgłaszanych i przygotowywanych 

elektronicznie. Dzięki powiązaniu z platformą e-PUAP coraz więcej wniosków 

o udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest również 

zamawianych elektronicznie. 

9. W roku 2021 podpisanych zostało 21 umów z geodetami na dostęp do baz danych 

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zgłaszaniu prac geodezyjnych                 

i kartograficznych droga elektroniczną. 23 umowy z rzeczoznawcami majątkowymi, 14 

umów z projektantami na dostęp i obsługę wniosków przez platformę PEUG. 

10. W roku 2021 została przyjęta do zasobu praca geodezyjna, która miała na celu realizację 

projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej dla miasta i gminy Lwówek 

Śląski i Wleń. 

Przychody uzyskane z tytułu udostępniania pzgik wyniosły w roku 2021 -  456 711,00 zł (ponad 

152% w stosunku do roku 2020 

INWESTYCJE REALIZOWANE W ZADANIU W 2021 R. 

Realizacja projektu osnowy wysokościowej w gminie Lwówek Śląski i Wleń 

Wartość realizacji zadania: 107 994,00 zł. 

➢ GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  

DOKUMENTY STRATEGICZNE/ PROGRAMY W RAMACH KTÓRYCH  REALIZOWANE JEST 

ZADANIE 

Dla zadania nie opracowano polityki, programu czy strategii oraz nie ma odniesień w innym 

dokumencie powiatu o takim charakterze. Zadania realizowane były zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w danym zakresie. 
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REALIZATORZY ZADANIA 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ) 

NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE DOTYCZĄCE  REALIZACJI ZADANIA W 2021 R. 

Podstawowe informacje. 

Powiat Lwówecki jest właścicielem 419,8023 ha gruntów o wartości 11 106 344,41 zł oraz 

znajdujących się na nich budynków i budowli o wartości 87 048 537,08 zł.  

Z tytułu wykonywania praw własności uzyskano następujące wpływy: 

a) z najmu i dzierżawy – 62 441,77 zł  

b) ze sprzedaży nieruchomości – 14 800,00 zł 

c) opłaty za trwały zarząd - 656,00 zł, 

d) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 278,04 zł. 

Realizacja zadania. 

1) Zbyto działki nr 309/52, 309/56 i udział 2/10 w działce 309/62 położone w obrębie Rakowice 

Wielkie o łącznej pow. 0,0499 ha (dwa boksy garażowe wraz z udziałem w placu 

manewrowym). 

2) Wyrażono zgodę na zawarcie umów najmu przez kierowników dwóch jednostek 

organizacyjnych: Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Lwówku Śląskim. 

3) Oddano w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich 

dz. nr 309/64 o pow. 0,1440 ha zabudowaną budynkiem internatu.  

4) Zbyto w drodze darowizny na rzecz Gminy Gryfów Śląski dz. nr 97/7 położoną w obrębie Gryfów 

Śląski 3 (droga). 

5) Zbyto w drodze darowizny na rzecz Gminy Lwówek Śląski dz. nr 165/9, 165/11, 165/12 

położone w obrębie Lwówek Śląski 1. 

6) Przeprowadzono procedurę zmiany kategorii dróg w Gminie Gryfów Śląski i Lubomierz. 

7) Wydzierżawiono nieruchomości po byłym schronisku w Kamieniu. 

8) Wydano 8 decyzji stwierdzających nieodpłatne nabycie prawa własności działek dożywotniego 

użytkowania oraz działek siedliskowych. 

9) Uregulowano stany prawne nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, 

skomunalizowano na rzecz JST 32 działki, zbyto 3 działki stanowiące własność Skarbu Państwa, 

przekazano Lasom Państwowym 6 działek. 

➢ ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 
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DOKUMENTY STRATEGICZNE/ PROGRAMY W RAMACH KTÓRYCH  REALIZOWANE JEST 

ZADANIE 

Dla zadania nie opracowano polityki, programu czy strategii oraz nie ma odniesień w innym 

dokumencie powiatu o takim charakterze. 

Zrealizowano zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo  budowlane 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami). 

REALIZATORZY ZADANIA 

Wydział Architektury i Budownictwa (AB) 

NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE DOTYCZĄCE  REALIZACJI ZADANIA W 2021 R. 

W ramach realizacji zadania wydano decyzje dotyczące:  

a) pozwoleń na budowę - 314 sztuk, 

b) sprzeciwów w sprawie zgłoszeń robót budowlanych i zgłoszeń budów – 36 sztuk, 

c) pozwoleń na budowę - rozbiórki - 3 sztuki, 

d) przeniesień decyzji o pozwoleniu na budowę - 29 sztuk, 

e) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji – 5 sztuk, 

f) umorzeń postępowań administracyjnych – 13 sztuk, 

g) zmian decyzji o pozwoleniu na budowę - 26 sztuk, 

h) odmowy udzielenia pozwolenia – 1 sztuka, 

i) ilość rozpatrzonych zgłoszeń – 549 sztuk. 

➢ OCHRONA ŚRODOWISKA  I PRZYRODY, ROLNICTWO, LEŚNICTWO  I RYBACTWO 

ŚRÓDLĄDOWE,  GOSPODARKA WODNA 

DOKUMENTY STRATEGICZNE/ PROGRAMY W RAMACH KTÓRYCH  REALIZOWANE JEST 

ZADANIE 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Lwóweckiego na lata 2015 – 2020 

Cel strategiczny: poprawa ochrony środowiska – Zwiększenie efektywności energetycznej 

budynków oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych. 

2. Program usuwania azbestu z terenu Powiatu Lwóweckiego 

REALIZATORZY ZADANIA 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ) 



Powiat Lwówecki 
 ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, 
tel. +48 75 782 36 50, fax +48 75 782 36 54 
e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl 

 

Opracowanie: Agnieszka Wolska 

Strona 84 z 123 

 

NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE DOTYCZĄCE  REALIZACJI ZADANIA W 2021 R. 

Rybactwo  

1. Wpisano 2 jednostki pływające do Rejestru jachtów i innych jednostek pływających 

o długości do 24 m REJA24. 

2. Wydano 77 kart wędkarskich oraz 5 duplikatów kart wędkarskich. 

3. Wydano 2 legitymacje Strażnika Społecznej Straży Rybackiej. 

Zezwolenia na usunięcie drzew 

4. Wydano 57 zezwoleń na usunięcie drzew na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

roku o ochronie przyrody. 

5. Umorzono 3 postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. 

6. Wydano 4 decyzje odmawiające zezwolenia na usunięcie drzew na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. 

7. Przyjęto 4 zgłoszenia drzew stanowiących złomy i wywroty, na usunięcie których nie jest 

wymagane uzyskanie zezwolenia. 

8. Dokonano 2 zgłoszeń drzew stanowiących złomy i wywroty, na usunięcie których nie jest 

wymagane uzyskanie zezwolenia. 

9. Wydano 2 decyzje w trybie art. 155 KPA zmieniające ostateczne decyzje zezwalające na 

usunięcie drzew na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. 

10. Uzyskano 1 decyzję zezwalającą na usunięcie drzew na gruntach stanowiących własność 

Skarbu Państwa. 

11. Uzyskano 1 decyzję zezwalającą na usunięcie drzew na gruntach stanowiących własność 

Powiatu Lwóweckiego. 

Inne 

12. Przyjęto 7 zgłoszeń eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia. 

13. Przyjęto 5 zgłoszeń zmian danych instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia. 

14. Wydano 1 decyzję dotyczącą zmiany koncesji dla złoża Żerkowice-Skała-Zachód 

15. Wydano 8 decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych i zatwierdzających zasoby 

ujęcia wód podziemnych 

16. Wydano 2 decyzje dotyczące korekty opłaty eksploatacyjnej i dokonania wpłaty po terminie 

17. Rozpoznano i udokumentowano teren ruchów masowych ziemi – 2 miejsca 

18. Przyjęto i zweryfikowano 3 wnioski o zgłoszeniu do wykonania pomp ciepła. 

19. Wydano 63 uzgodnienia dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
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20. Przyjęto i zweryfikowano decyzje o warunkach zabudowy w zakresie ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym art. 53, art. 5 i 5a – 268 sztuk. 

21. Przyjęto i zweryfikowano informację dotyczącą opłat za wydobytą kopalinę – 7 sztuk. 

22. Przyjęto i zweryfikowano zestawienie dotyczące zmian zasobów złoża – 7 sztuk. 

Grunty 

23. Wydano 142 postanowienia uzgadniające warunki zabudowy w zakresie ochrony gruntów 

rolnych. 

24. Wydano 5 postanowień uzgadniających warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

25. Wydano 4 postanowienia uzgadniające przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego projekty 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

26. Wydano 47 decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej na cele nierolnicze. 

27. Wydano 5 decyzji umarzających postępowanie w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji 

rolniczej. 

28. Wydano 7 decyzji o naliczeniu należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów 

rolnych z produkcji rolniczej. 

29. Wystosowano 72 pisma informujące o braku potrzeby uzyskania decyzji o wyłączeniu 

gruntów rolnych z produkcji rolniczej. 

30. Wydano 1 decyzję ustalającą kierunek rekultywacji. 

31. Wydano 3 zaświadczenia, że działka nie była objęta wyłączeniem gruntu rolnego z produkcji 

rolniczej. 

Lasy 

32. Wydano 22 decyzje zezwalające na usunięcie drzew z gruntów leśnych nie stanowiących 

własności Skarbu Państwa na podstawie ustawy o lasach. 

33. Wydano 2 decyzje nakazujące usunięcie drzew z gruntów leśnych nie stanowiących 

własności Skarbu Państwa na podstawie ustawy o lasach. 

34. Wydano 19 zezwoleń na wycinkę drzew na gruntach leśnych nie stanowiących własności 

Skarbu Państwa objętych uproszczony planem urządzenia lasu na podstawie ustawy 

o lasach. 

35. Przygotowano comiesięczne wypłaty ekwiwalentów dla 8 rolników prowadzących uprawy 

leśne.  

36. Wydano 585 zaświadczeń dotyczących stwierdzenia, czy działka jest/nie jest objęta 

uproszczonym planem urządzenia lasu dla gruntów nie stanowiących własności Skarbu 

Państwa oraz czy w stosunku do tych działek została/nie została wydana decyzja, o której 

mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o lasach. 

Obwody łowieckie 
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37. Naliczono tenutę dzierżawną za dzierżawę polnych obwodów łowieckich. 

38. Przyjęto jedno oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na podstawie art. 27b ust. 

1 i 4 ustawy Prawo łowieckie. 

Odpady i ochrona środowiska 

39. Wszczęto jedno postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie 

odpadów.  

40. Usunięto z terenu powiatu lwóweckiego 88,722 Mg odpadów zawierających azbest.  

41. W ramach rozwijania wśród społeczności szacunku do przyrody i odpowiedzialności za 

środowisko naturalne ufundowano puchar i nagrody dla uczestników Spławikowych 

Zawodów Wędkarskich o Puchar Starosty organizowanych przez koło PZW w Lwówku 

Śląskim.  

42. Zakupiono rękawiczki i worki na odpady dla harcerzy sprzątających rzekę Bóbr na odcinku 

Nielestno – Lwówek Śląski. 

DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM W KRAJU  

W ocenie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami na przestrzeni ostatniego 

roku, w sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym, mimo czasowych zmian w organizacji 

pracy wydziału, nie wystąpiły istotne zmiany w zakresie funkcjonowania, ilości załatwianych spraw 

i wydawanych dokumentów, jak również ta szczególna sytuacja nie wpłynęła na jakość obsługi 

interesantów. Zainteresowani kontaktowali się telefonicznie lub mailowo. Dokumenty były 

przesyłane zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych usług pocztowych, jak i w formie 

elektronicznej. 

➢ PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO  OBYWATELI 

DOKUMENTY STRATEGICZNE/ PROGRAMY W RAMACH KTÓRYCH  REALIZOWANE JEST 

ZADANIE 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Lwóweckiego 2015-2020 

Cel strategiczny - poprawa bezpieczeństwa publicznego 

2. Plan Zarządzania Kryzysowego 

Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Lwóweckiego został opracowany wg nowych 

wytycznych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan został uzgodniony 

z powiatowymi służbami, inspekcjami oraz strażami, a następnie zatwierdzony został przez 

Wojewodę Dolnośląskiego. Plan jest dwa razy w roku aktualizowany. 

3. Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego na lata 2020-2022 pn. „Bezpieczny Powiat Lwówecki” 
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Zespół składający się z przedstawicieli: Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim, 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim, Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Lwówku Śląskim, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

w Lwówku Śląskim, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lwówku Śląskim 

opracował Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego na lata 2020-2022 pn. „Bezpieczny Powiat Lwówecki”. 

Inicjatywa budowy programu podjęta została przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku 

działającą pod przewodnictwem Starosty Lwóweckiego. Członkowie Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 r. zaakceptowali 

opracowany projekt programu „Bezpieczny Powiat Lwówecki”. Głównym celem programu 

jest poprawa bezpieczeństwa oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. 

Dążenie do osiągnięcia tego celu możliwe będzie poprzez eliminowanie lub ograniczanie 

negatywnych zjawisk i tendencji w zakresie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. Działania, które będą podejmowane, 

wymagać będą stałego monitorowania, oceny i korekty. Prezentowanie przebiegu 

programu oraz osiągniętych efektów będzie przebiegać w następujących formach: 

• uczestnicy programu na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku będą 

składać informacje o realizowanych zadaniach oraz ich efektach (nie rzadziej niż raz 

w roku), 

• członkowie komisji będą dokonywać oceny poszczególnych działań i w zależności 

od osiągniętych efektów mogą proponować ich modyfikacje, 

• uczestnicy programu w zakresie realizowanych zadań własnych będą prowadzić 

odrębne działania medialne, 

• Starosta Lwówecki raz w roku będzie przedkładał informację o realizowanym 

programie na sesji Rady Powiatu poświęconej składaniu sprawozdań z rocznej 

działalności Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim. 

Kompleksowa ocena efektów programu nastąpi w czerwcu 2022 roku - po trzech latach 

funkcjonowaniu programu. 

REALIZATORZY ZADANIA 

Koordynatorem działań z ramienia starosty jest Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

w Lwówku Śląskim, które zapewnia przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego 

oraz wykonuje zadania, o których mowa w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Bezpośrednio za 

bezpieczeństwo publiczne w powiecie lwóweckim odpowiadają powiatowe służby, inspekcje 

i straże:  
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• Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim, 

• Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, 

• Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lwówku Śląskim, 

• Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku Śląskim, 

• Powiatowy Nadzór Budowlanym w Lwówku Śląskim. 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE  REALIZACJI ZADANIA W 2021 R. 

Do działań Powiatu w zakresie bezpieczeństwa należy wykonywanie określonych ustawami zadań 

o charakterze ponadgminnym. Dotyczą one porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. 

Bezpośrednio za bezpieczeństwo publiczne w powiecie lwóweckim odpowiadają powiatowe 

służby, inspekcje i straże. 

Z danych przekazanych przez Komendę Powiatową Policji wynika, że stan zatrudnienia na dzień 

31.12.2021 roku wynosił: 99 etatów policyjnych i 22 etaty cywilne. Ilość wakatów na koniec 2021 

roku wśród etatów policyjnych wynosiła 0, a wśród pracowników cywilnych 1,5. 

Najwięcej wszczętych śledztw i dochodzeń odnotowano w gminie Lwówek Śląski. W przypadku 

postępowań wszczętych w przestępstwach kryminalnych, w porównaniu z rokiem 2020 w 2021 

roku nastąpił spadek (o 194 przestępstwa). W 2021 roku stwierdzono 9 przestępstw rozbójniczych 

(wzrost w porównaniu z 2020 rokiem – 1). Spadek nastąpił natomiast w liczbie przestępstw 

dotyczących kradzieży samochodów – w 2020 roku było 19, a w 2021 roku – 8. Poziom 

wykrywalności jest jednym z największych w województwie dolnośląskim (87,50%). Jeśli chodzi 

o ilość przestępstw kradzieży z włamaniem również odnotowano spadek. W 2020 roku 

stwierdzono 154 przestępstwa, a w 2021 roku 126. Jest to również jeden z największych poziomów 

wykrywalności w województwie dolnośląskim (68,30%). Wśród przestępstw dotyczących kradzieży 

mienia nastąpił wzrost. W 2020 roku odnotowano 140 takich przestępstw, a w 2021 roku 178. 

Wykrywalność ponownie jest jedna z najwyższych w województwie dolnośląskim (67%). Jeśli 

chodzi o przestępstwa udziału w bójce i pobiciu odnotowano taką samą liczbę w roku 2020 jak i w 

2021 (8 stwierdzonych postępowań). Znaczny wzrost natomiast nastąpił jednak w przestępstwach 

narkotykowych. W 2020 roku odnotowano 118 przestępstw, a w 2021 roku 141 (wzrost o 23). 

W 2021 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim strażacy 

interweniowali w 1 007 zdarzeniach na terenie Powiatu, z czego 249 razy w pożarach, 723 razy 

w przypadku miejscowych zagrożeń i 35 razy z powodu fałszywych alarmów. W 2021 roku z uwagi 

na panującą pandemię spowodowaną wirusem SARS CoV-2 planowane roczne czynności niektóre 

kontrolno-rozpoznawcze w dużym zakresie były wstrzymane. Przeprowadzano czynności i 
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działania ratowniczo-gaśnicze w czasie pożarów, klęsk żywiołowych i likwidacji miejscowych 

zagrożeń, kształcenie kadr dla potrzeb PSP, OSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz 

powszechnego systemu ochrony ludności. W 2021 roku skontrolowano 46 obiektów, odnotowano 

78 pożarów przewodów kominowych w obiektach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz 

6 zdarzeń związanych z pojawieniem się tlenku węgla w obiektach mieszkalnych. 

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lwówku Śląskim plan pracy inspekcji był 

skupiony na walce z wirusem COVID-19. Stan bezpieczeństwa sanitarnego powiatu lwóweckiego 

wymaga ciągłego sprawowania nadzoru i działań prewencyjnych. Ogłoszenie stanu epidemii na 

terenie kraju spowodowało wiele ograniczeń w działalności nadzorowanych podmiotów. Zadania 

kontrolne realizowano w odniesieniu do podmiotów i obiektów infrastruktury krytycznej oraz 

interwencji. Ryzyko niewykonania planu pracy wiązało się z okresowym zawieszeniem wielu 

nadzorowanych podmiotów, a także zmniejszeniem się liczby obiektów czynnych w okresie 

wprowadzenia pandemii w okresie sprawozdawczym, zwłaszcza w sektorze żywieniowo-

żywnościowym. Ponadto podejmowano takie działania, jak:  

• nadzorowanie realizacji szczepień ochronnych w oparciu o Program Szczepień Ochronnych; 

• sprawowanie skutecznego nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w pływalniach oraz ciepłej wody użytkowej pod 

kątem występowania bakterii z rodzaju Legionella - w podmiotach leczniczych i w obiektach 

użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego;  

• prowadzenie nadzoru sanitarnego nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy celem 

wzmocnienia ochrony zdrowia pracowników przed negatywnym oddziaływaniem 

szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w miejscu pracy;  

• sprawowanie nadzoru i kontrola przestrzegania prawa w zakresie substancji chemicznych 

i ich mieszanin, produktów biobójczych, detergentów i prekursorów narkotyków kategorii 

2 i 3;  

• sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustawowego zakazu wytwarzania 

i wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych; 

• sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia zgodnie, 

z kompetencjami i obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego;  

• prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań w odniesieniu do składu 

suplementów diety w związku z realnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, 

spowodowanym potencjalną obecnością na rynku spożywczym suplementów diety 

zafałszowanych substancjami, które mogą wykazywać właściwości farmakologicznie 

czynne;  

• prowadzenie nadzoru nad postępowaniem z produktami wprowadzonymi do obrotu, 

mogącymi stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi;  
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• prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym produktów kosmetycznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem kontroli dokumentacji, badań laboratoryjnych;  

• sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny procesów nauczania i wychowania; 

• sprawowanie nadzoru w zakresie higieny wypoczynku i rekreacji, popularyzacja zasad 

zdrowego stylu życia, osobistej odpowiedzialności zdrowotnej społeczeństwa poprzez 

edukację, promocję zdrowia i różne formy masowego oddziaływania. 

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lwówku Śląskim przez epidemię Sars-Cov-2 

realizacja planowych działań była utrudniona. Inspekcja Weterynaryjna realizowała zadania 

z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego 

w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. Organy Inspekcji Weterynaryjnej odgrywają 

podstawową rolę w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Pozyskiwanie, 

chów, wytwarzanie, oczyszczanie, ubój, rozbiór, przetwarzanie, pakowanie, przepakowywanie, 

przechowywanie lub transport to czynności składowe „produkcji”, nad którymi ma nadzór 

Inspekcja Weterynaryjna. Kontrole urzędowe są konieczne, w celu sprawdzenia, czy podmioty 

działające na rynku spożywczym stosują się do przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa 

żywności. Stan bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu lwóweckiego w 

2021 roku był dobry. Istnieją obawy związane z możliwością wystąpienia w przyszłości na terenie 

powiatu ASF. Powiat lwówecki znajduje się w strefie niebieskiej (obszar objęty ograniczeniami I), 

co powoduje utrudnienia w przemieszczaniu trzody chlewnej, produkcji mięsa na użytek własny 

oraz spadek ilości gospodarstw utrzymujących świnie. Dużym zagrożeniem jest także wysoce 

zjadliwa ptasia grypa oraz inne choroby takie jak pryszczyca, choroba pęcherzykowa świń, 

enzootyczna białaczka bydła, wścieklizna, choroba niebieskiego języka u owiec, bruceloza u owiec 

i kóz, IBR/IPV (zapalenie nosa i tchawicy bydła/otręt bydła), choroba Aujeszkyego, zakażenie 

pałeczkami Salmonella w stadach kur niosek oraz pasażowalne Gąbczaste Encefalopatie. 

Z pobranych od zwierząt próbek, u których podejrzewano wyżej wymienione choroby wszystkie 

wyniki były ujemne. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim w 2021 roku, pomimo sytuacji 

epidemicznej, która wymusiła reorganizację pracy inspektoratu, zrealizował następujące działania: 

• przeprowadzono 136 kontroli budów i obiektów budowlanych,  

• udzielono łącznie 102 pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych,  

• wydano 26 decyzji administracyjnych i 13 postanowień,  

• nałożono opłaty legalizacyjne w wysokości 5 000zł oraz mandaty na łączną kwotę 100 zł.  

• w ramach utrzymania małej architektury (place zabaw, siłownie zewnętrzne itp.) 

przeprowadzono 44 kontrole,  

• w okresie zimowym monitorowano obiekty o płaskich, dużych powierzchniach dachu, 

szczególnie obiekty szkolne, ośrodki kultury, obiekty handlowe oraz produkcyjne.  



Powiat Lwówecki 
 ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, 
tel. +48 75 782 36 50, fax +48 75 782 36 54 
e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl 

 

Opracowanie: Agnieszka Wolska 

Strona 91 z 123 

 

Służby nadzoru budowlanego znaczną część czasu poświęcają na sprawowanie nadzoru nad 

utrzymaniem w należytym stanie technicznym i prawidłowe użytkowanie istniejącej substancji 

mieszkaniowej. W związku z powyższym, organ w 2021 roku przeprowadzał kontrole obiektów 

budowlanych stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla otoczenia. 

INWESTYCJE REALIZOWANE W ZADANIU W 2021 R. 

• Jednostki będące w KSRG otrzymały dotacje w ramach zadania publicznego „Zapewnienie 

gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG” w wysokości 

48 573,00 zł; 

• Jednostki spoza KSRG otrzymały dotację w ramach zadania publicznego „Przygotowanie 

jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" w wysokości 

39 213,00 zł; 

• Jednostki OSP zaangażowane w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności 

w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 

otrzymały dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 

140 000,00 zł. 

➢ OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA, W TYM WYPOSAŻENIE  I UTRZYMANIE 

POWIATOWEGO MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO, PRZECIWPOŻAROWA  I 

ZAPOBIEGANIE INNYM NADZWYCZAJNYM ZAGROŻENIOM  ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI 

ORAZ ŚRODOWISKA  

DOKUMENTY STRATEGICZNE/ PROGRAMY W RAMACH KTÓRYCH  REALIZOWANE JEST 

ZADANIE 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Lwóweckiego 2015-2020 

Cel strategiczny - poprawa bezpieczeństwa publicznego 

2. Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Lwóweckiego 

Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Lwóweckiego został sporządzony wg nowych 

wytycznych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan został uzgodniony 

z powiatowymi służbami, inspekcjami oraz strażami, a następnie zatwierdzony został przez 

Wojewodę Dolnośląskiego. Plan jest dwa razy w roku aktualizowany. 

3. Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią Powiatu Lwóweckiego 

Załączniki do Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią obowiązkowo aktualizowane są 

2 razy w roku i przesyłane do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW. 

REALIZATORZY ZADANIA 
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Starosta Lwówecki wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Do głównych zadań zespołu należy: 

• ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo 

publiczne i prognozowanie tych zagrożeń; 

• przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Staroście wniosków dotyczących 

wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie reagowania 

kryzysowego; 

• przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami. 

Wspomaganiem działań Starosty w wykonywaniu zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 

i współdziałania z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi zajmuje się Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego. Do zadań PCZK należy: 

• pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby 

zarządzania kryzysowego; 

• współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

• nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 

ostrzegania ludności; 

• współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 

• współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze 

i humanitarne; 

• dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum. 

NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE DOTYCZĄCE  REALIZACJI ZADANIA W 2021 R. 

Wśród wielu działań związanych z zarządzaniem kryzysowym jest m.in. ochrona 

przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego oraz zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi 

oraz środowiska. W lipcu 2021 r. przez powiat przeszły potężne nawałnice powodując ogromne 

straty na terenach prywatnych, gminnych i powiatowych. Najmocniej skutkami przejścia silnego 

frontu burzowego zostały dotknięte trzy gminy: gmina Lwówek Śląski, gmina Wleń i gmina 

Lubomierz. Potężna nawałnica, która przeszła nad powiatem lwóweckim zniszczyła drogi, zerwała 

mostki, zalała domy. 

Szkody w infrastrukturze powiatowej:  

• zniszczenie mostu JNI 1015881 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2511D 

w m. Pławna - wartość robót brutto: 786 957,73 zł (jest to główny ciąg komunikacyjny 

w gminie Lubomierz); 
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• pozostałe straty i szacowane koszty remontowe o łącznej wartości: 6 877 831,00 zł brutto: 

lp.  miejscowość numer drogi  
długość, 

powierzchnia 
zniszczeń (km) 

wartość [zł] 

1. Pilchowice -
Radomice 

2531D 4,6 3 450 542 

2. Płóczki Górne 2519D 0,019 19 167 

2519D 0,12 7 641 

2519D 0,12 107 413 

2519D 0,25 84 417 

2519D 0,15 3 441 

2519D 1,02 769 683 

3. Włodzice Małe 2500D 0,316 211 255 

4. Chmieleń 2535D 1,448 909 977 

Tabela 31 Straty powodziowe - koszty 

lp.  miejscowość rodzaj  wartość [zł] 

1. Pilchowice rów melioracyjny 102 067 

2. Pokrzywnik rów melioracyjny 425 270 

Tabela 32 Szacowane koszty remontowe popowodziowe 

➢ PRZECIWDZIAŁANIE  BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY 

DOKUMENTY STRATEGICZNE/ PROGRAMY W RAMACH KTÓRYCH  REALIZOWANE JEST 

ZADANIE 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Lwóweckiego 2015-2020 

Cel strategiczny: pobudzanie inicjatyw gospodarczych. 

REALIZATORZY ZADANIA 

Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim 

NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE DOTYCZĄCE  REALIZACJI ZADANIA W 2021 R. 

1. Liczba bezrobotnych na koniec roku 2021 wyniosła 1 091 tj. o 444 osoby mniej niż 

w poprzednim roku. W roku 2021 r. dokonało rejestracji 1 781 osób bezrobotnych, natomiast 

2 225 osób bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji. 
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2. Zorganizowano 5 giełd pracy, na które wezwano 50 osób, finalnie stawiły się 43 osoby. 

Ponadto odbyło się 11 spotkań informacyjnych o miejscach pracy i pracodawcach, w których 

wzięło w sumie 131 uczestników. Podczas wizyt w urzędzie, udzielono informacji bezrobotnym 

zainteresowanym wyjazdem do innego państwa członkowskiego, w celu podjęcia pracy, 

o ofertach pracy sieci EURES (Europejskich Służb Zatrudnienia). Na dzień 31.12.2021 roku 373 

osobom bezrobotnym przekazano dane o 324 ofertach na 2 053 stanowiskach. 

3. Pracownicy Urzędu Pracy pozyskiwali oferty pracy zarówno podczas wizyt w terenie, wizyt 

pracodawców w PUP jak i poprzez kontakt telefoniczny. Liczba kontaktów z pracodawcami 

w 2021 r. wyniosła 920. W wyniku tych kontaktów pozyskano 340 ofert pracy, wydano 768 

skierowań oraz udzielono 3 946 informacji o dostępnych ofertach pracy. 

4. Zgłoszono 1 113  ofert pracy (w tym 85 staży – 2 anulowane), 759 ofert pracy ze skierowaniem, 

289 ofert pracy bez skierowań). Na złożone oferty pracy wydano 768 skierowań osobom 

bezrobotnym. W wyniku wydanych skierowań 170 osób podjęło zatrudnienie. 

5. Wydano 413 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i 85 zezwoleń na pracę 

sezonową dla cudzoziemca. 

6. Od maja 2021 r. PUP aktywnie wspiera projekt „CIS przepustką do godnego życia” realizowany 

przez fundację imienia św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim. PUP prowadził nabór uczestników 

oraz wypłacił świadczenia integracyjne w roku 2021 łącznie dla 52 osób na kwotę 

336 306,52 zł. 

7. Osoby bezrobotne, które potrzebują wsparcia w podjęciu decyzji zawodowej mogą korzystać                

z poradnictwa zawodowego. Powiatowy Urząd Pracy zatrudnia dwóch doradców 

zawodowych, którzy aktualnie prowadzą  głównie porady indywidualne. Poradnictwo 

grupowe ze względów profilaktycznych zostało ograniczone i w przypadku poprawy sytuacji 

epidemicznej zostanie wznowione. Doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lwówku 

Śląskim w 2021 roku przeprowadzili 157 indywidualnych porad zawodowych, w tym 6 dla osób 

z niepełnosprawnościami. Spośród uczestników porad 85 osób bezrobotnych podjęło pracę. 

Porady dotyczyły między innymi autoprezentacji, pisania dokumentów aplikacyjnych, profilu 

szkoleń. Doradcy zawodowi spotykali się również z osobami planującymi podjęcie działalności 

gospodarczej. 

8. Szkolenia zawodowe organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim 

pozwalają zdobywać i/lub poszerzać uprawnienia tak, aby być atrakcyjniejszym dla 

potencjalnych pracodawców i zdobyć zatrudnienie. Proponujemy zarówno szkolenia grupowe 

(najczęściej po uprzednim przeprowadzeniu ankiet w celu ustalenia kierunku) oraz szkolenia 

indywidualne (poza planem szkoleń grupowych), które określa sam zainteresowany.  
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W 2021 roku przeszkolono 22 osoby, zorganizowano 4 szkolenia grupowe oraz 2 szkolenia pod 

zapewnienie zatrudnienia. Kierunki szkoleń: 

• prawo jazdy kat. C (6 osób), dofinansowanie z RPO; 

• opiekun osoby starszej (1 osoba), dofinansowanie z RPO; 

• operator wózka jezdniowego z egzaminem UDT (5 osób), dofinansowanie z FP; 

• spawanie metodą MAG (4 osoby), dofinansowanie z FP; 

• licencja maszynisty (1 osoba), dofinansowanie z FP; 

• operator koparko-ładowarki wszystkie kl. III (5 osób), dofinansowanie z programu 

POWER. 

9. Wypłaty zasiłków dla osób bezrobotnych uprawnionych do tego świadczenia oraz składki ZUS 

wyniosły 3 437 113,00 zł. Natomiast składka zdrowotna za osoby nie posiadające prawa do 

zasiłku wyniosła 1 284 000 zł. Dodatek aktywizacyjny został wypłacony w kwocie 284 077 zł. 

10. Wydano około 5 050  decyzji administracyjnych i wydano około 500 zaświadczeń przez system 

SEPI. 

AKTYWNE PROGRAMY RYNKU PRACY 

Podstawowymi subsydiowanymi formami aktywizacji zawodowej skierowanymi do bezrobotnych            

w 2021 roku były : 

• szkolenia, 

• staże, 

• prace interwencyjne, 

• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

• refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 

• roboty publiczne, 

• bony na zasiedlenie. 

Powyższe zadania finansowane były z Funduszu Pracy, Unii Europejskiej oraz Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

W grudniu 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim dysponował ostatecznym limitem 

środków w wysokości: 13 127 142,06 zł, w tym: 

• 2 683 095,12 zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – algorytm (bez COVID-19); 

• 1 629 618,80 zł na realizację projektu POWER współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego (bez COVID-19); 

• 1 599 736,51 zł na realizację projektu RPO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego (bez COVID-19); 
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• 6 994 791,63 zł na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID -19 (w tym EFS); 

• 100 000,00 zł  na finansowanie zadań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego; 

• 119 900,00 na aktywizację zawodową ze środków PFRON. 

Przyznane limity przekroczyły zapotrzebowanie płynące z rynku pracy i pomimo intensywnej 

promocji (kontakty bezpośrednie, strona internetowa, Facebook, kontakty telefoniczne) nie 

wpłynęło dostatecznie dużo prawidłowych wniosków, aby przyznane limity w pełni wykorzystać. 

Sytuacja ta dotyczyła zarówno aktywizacji bezrobotnych, jak i wsparcia przedsiębiorców w ramach 

Tarczy Antykryzysowej.  

Tabela przedstawia wykorzystanie środków w podziale na źródło finansowania oraz gminy. 

Informacja dotyczy aktywizacji bezrobotnych. Dane dotyczące Tarczy Antykryzysowej i KFS zostały 

przedstawione w odrębnych tabelach.  

Dostępne środki zostały wykorzystane w 58%, a ich największym beneficjentem była gmina 

Lwówek Śląski. 

Limity i wydatki na aktywizacje osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 2021 roku 

Program Limit 2021 Wydatek 2021 Podział na gminy - 
udział % w 
wydatkach  

Kwota 

Fundusz Pracy 
– algorytm 

2 683 095,12 zł  791 481,37 zł  Lwówek 
Śląski 

36,6% 289 991,09 zł 

Gryfów Śląski  33,1% 261 796,09 zł 

Wleń 2,6% 20 581,50 zł 

Mirsk 14,3% 113 234,86 zł 

Lubomierz 13,4% 105 877,83 zł 

EFS – POWER 1 629 618,80 zł  1 351 517,01 zł  Lwówek 
Śląski 

38,7% 522 553,51 zł 

Gryfów Śląski  21,4% 289 778,66 zł 

Wleń 4,4% 59 718,27 zł 

Mirsk 14,9% 201 076,11 zł 

Lubomierz 20,6% 278 390,46 zł 

EFS – RPO 1 599 736,51 zł  1 233 922,52 zł  Lwówek 
Śląski 

42,9% 528 993,52 zł 

Gryfów Śląski  11,6% 143 393,20 zł 

Wleń 8,3% 101 955,60 zł 
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Mirsk 26,4% 326 247,50 zł 

Lubomierz 10,8% 133 332,70 zł 

PFRON 119 900,00 zł 119 900,00 zł  Lwówek 
Śląski 

8,3% 9 900,00 zł 

Gryfów Śląski  0,0% ---- 

Wleń 0,0% ---- 

Mirsk 91,7% 110 000,00 zł 

Lubomierz 0,0% ---- 

Razem 6 032 350,43 zł  3 496 820,90 zł  Lwówek 
Śląski 

38,6% 1 351 438,12 zł 

Gryfów Śląski  19,9% 694 967,95 zł 

Wleń 5,2% 182 255,37 zł 

Mirsk 21,5% 750 558,47 zł 

Lubomierz 14,8% 517 600,99 zł 

Tabela 33 Limity i wydatki na aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 2021 roku 

Powroty na rynek pracy według form  oraz zgodnie z wysokością wydatków na ten cel w 2021 roku 

przedstawiały się następująco:  

• jednorazowa dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – w sumie 1 774 772  zł dla 

79 osób, 

• staż – w sumie 643 553 zł dla 103 osób, 

• refundacja  kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy – w sumie 599 495 zł na 26 

stanowisk, 

• prace interwencyjne – w sumie 228 971 zł dla 70 osób, 

• bon na zasiedlenie – w sumie 154 000 zł dla 22 osób, 

• szkolenia – w sumie 55 813 zł dla 22 osób,  

• roboty publiczne – w sumie 31 584 zł dla 7 osób.  

Wsparcie przedsiębiorców funkcjonujących w powiecie lwóweckim, ograniczające negatywne 

skutki pandemii dotyczyło głównie roku 2020. Rok ten zamknął się wydatkami na poziomie 

17 259 810 zł, a największe środki w kwocie 10 336 736 zł wypłacone zostały jako pożyczki dla 

samozatrudnionych (2 078 podmiotów). W 2021 roku pomoc nie była już tak intensywnie 

wykorzystywana, szczególnie, że została skierowana do wybranych branż. Wykorzystanie 

przyznanego limitu wyniosło niespełna 58%.  

Tabela prezentuje źródła finansowania oraz podział na poszczególne formy pomocy.  
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Tabela 34 Limity i wydatki na ochronę miejsc pracy w 2021 roku - TARCZA ANTYKRYZYSOWA 

W tabeli przedstawiona jest liczba zawartych umów i osób objętych wsparciem. 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – ochrona miejsc pracy 

1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 
oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne 
dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 
– zakończony nabór 30.06.2021 

164 umowy/ 1186 
pracowników 

Limity i wydatki na ochronę miejsc pracy w 2021 roku TARCZA ANTYKRYZYSOWA 

Program Limit 2021 Wydatek 2021 Nazwy form  udział 
% w 

wydat
kach 

Kwota 

Fundusz 
Pracy 

6 886 782,00 
zł  

3 861 451,15 zł  dofinansowanie dla 
przedsiębiorców 
wynagrodzeń 
pracowników 

12,0% 463 531,60 zł 

dofinansowanie kosztów 
działalności gosp. 
(samozatrudnieni) 

4,0% 153 720,00 zł 

jednorazowe pożyczki 1,0% 37 562,60 zł 

dotacje 75,8% 2 928 000,00 zł 

dofinansowanie dla 
organizacji 
pozarządowych 

7,2% 278 636,95 zł 

EFS – 
POWER 

108 009,63 zł  108 009,63 zł  dofinansowanie dla 
przedsiębiorców 
wynagrodzeń 
pracowników 

72,0% 77 769,63 zł 

dofinansowanie kosztów 
działalności gosp. 
(samozatrudnieni) 

28,0% 30 240,00 zł 

Razem 6 994 791,63 
zł  

3 969 460,78 zł  
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2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych – 
zakończony nabór 30.06.2021 

451 umów 

3. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla 
mikroprzedsiębiorców i dla organizacji pozarządowych – 
zakończony nabór 30.06.2021 

2088 umów/ 2087 
wypłacone 

4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 
oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne 
dla organizacji pozarządowych i dla kościelnej osoby prawnej 
działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej 
jednostce organizacyjnej – zakończony nabór 30.06.2021 

2 umowy/ 50 pracowników 

5. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego 
przedsiębiorcy określonych branż – nabór od 19.12.2020 do 
31.01.2021 

86 umów 

6. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego 
przedsiębiorcy określonych branż – nabory od 01.02.2021 do 
31.08.2021 

520 umów 

7. Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – Sklepiki szkolne 
– nabór do 30.09.2021 

nie wpłynął żaden wniosek 

Tabela 35 Ochrona miejsc pracy - TARCZA ANTYKRYZYSOWA 

Od 2014 roku ze środków Funduszu Pracy mogą być pokrywane koszty szkoleń osób już 

zatrudnionych, które z różnych względów stoją przed koniecznością zmiany pracy czy poszerzenia 

wiedzy. Co roku minister do spraw pracy ogłasza priorytety, które pozwalają na uzyskanie wsparcia 

w ustalonych zakresach tematycznych. W 2021 roku były one częściowo powiązane z sytuacją 

pandemii Covid 19 i zostały sformułowane następująco: 

• wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek 

obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby Covid 19, musiały ograniczyć 

swoją działalność, 

• wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb 

socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów 

opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów, 

osób chorych lub osób z niepełnosprawnościami, które bezpośrednio pracują z osobami 

chorymi na Covid19 lub z osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby, 
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• wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub 

województwie zawodach deficytowych, 

• wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia, 

• wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie 

związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, 

• wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych 

technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych, 

• wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły 

lub świadectwa dojrzałości, 

• wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających 

zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu 

uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego. 

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – limit i wydatki w 2021 roku: 

Tabela 36 Krajowy fundusz szkoleniowy 2021 

Podsumowanie (Aktywne programy pracy) – limity i wydatki w 2021 roku: 

Tabela 37 Podsumowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim za 2021 rok – Aktywne programy pracy 

➢ OCHRONA PRAW KONSUMENTA 

DOKUMENTY STRATEGICZNE/ PROGRAMY W RAMACH KTÓRYCH  REALIZOWANE JEST 

ZADANIE 

Dla zadania nie opracowano polityki, programu czy strategii oraz nie ma odniesień w innym 

dokumencie powiatu o takim charakterze.  

Do zadań Rzecznika konsumentów należy: 

Program Limit 2021 Wydatek 
2021 

Zadanie Kwota 

Fundusz 
Pracy – KFS 

100 000,00 zł 97 391,42 zł  egzaminy 0,0% ------- 

szkolenia 95,8% 93 266,00 zł 

promocja 4,2% 4 125,42 zł 

Limit 2021 Wydatek 2021 % 

13 127 142,06 zł  7 563 673,10 zł 58% 
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1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 
ochrony interesów konsumentów; 

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego 
w zakresie ochrony interesów konsumentów; 

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów; 
4) współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi 

i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów; 
5) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się postępowań; 
6) działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym; 
7) podejmowanie działań wynikających z: 

a. ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, 
b. ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, 
c. art. 42 ust. 1 pkt 3 uokik (występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę 

konsumentów), 
d. art. 42 ust. 5 uokik w zw. z art. 63 Kpc (przedstawianie sądowi istotnego poglądu 

dla sprawy). 

REALIZATORZY ZADANIA 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE DOTYCZĄCE  REALIZACJI ZADANIA W 2021 R. 

W roku 2021 do Powiatowego Rzecznika Konsumentów wpłynęło 77 spraw. W większości 

przypadków konsumenci zwracali się z prośbą o poradę. Jest to znaczący spadek w stosunku do 

roku 2019 o ponad 50%, wynikający z obostrzeń związanych z panującą epidemią COVID-19, który 

nadal się utrzymuje. 

Do najczęściej zadawanych przez konsumentów pytań należały zagadnienia z zakresu praw 

i obowiązków konsumentów i przedsiębiorców, tj. kiedy można domagać się zwrotu kosztów 

zakupionego wadliwego towaru, po ilu naprawach można żądać wymiany towaru, jak złożyć 

skutecznie reklamację, czy można zwrócić zakupiony towar oraz jak skutecznie rozwiązać umowę 

zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa i za pośrednictwem środków komunikowania się.  

Skargi najczęściej dotyczyły reklamacji: 

• usług telekomunikacyjnych – 6 skarg, 

• obuwia i odzieży – 22 skargi, 

• sprzętu AGD, RTV i komputerowego – 15 skarg, 

• samochodów i środków transportu – 10 skarg, 

• mebli – 5 skarg. 
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W 19 sprawach Rzecznik wystąpił do przedsiębiorców z wnioskiem o zajęcie stanowiska i podjęcie 

określonych działań w celu ochrony praw konsumentów, w tym w 16 przypadkach po interwencji 

Rzecznika uprzednio nie uwzględniona reklamacja została uznana przez przedsiębiorcę. 

W 2 przypadkach Rzecznik sporządził konsumentom pozwy cywilne. 

W 3 przypadkach Rzecznik wystąpił o wszczęcia postępowania przed sądem ds. wykroczeń z tytułu 

naruszenia art. 114 u.o.k.k. tj. odmowy udzielenia rzecznikowi konsumentów wyjaśnień i 

informacji będących przedmiotem jego wystąpienia lub nieustosunkowanie się do uwag i opinii 

rzecznika, w wyniku którego na przedsiębiorcę nałożono karę grzywny. 

➢ NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE  PORADNICTWO OBYWATELSKIE 

I EDUKACJA PRAWNA 

DOKUMENTY STRATEGICZNE/ PROGRAMY W RAMACH KTÓRYCH  REALIZOWANE JEST 

ZADANIE 

Roczny program współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie na 2021 rok 

REALIZATORZY ZADANIA 

Wydział Organizacyjno-Prawny (OR) 

NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE DOTYCZĄCE  REALIZACJI ZADANIA W 2021 R. 

W powiecie lwóweckim w 2021 roku funkcjonowały dwa punkty: 

1) punkt przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, 

2) punkt przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

W celu zapewnienia jak najszerszego dostępu mieszkańców powiatu lwóweckiego do nieodpłatnej 

pomocy prawnej, lokalizacje punktów znajdowały się na obszarze każdej z gmin położonej na 

terenie powiatu. 

1) Punkt przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, na podstawie 

porozumień zawartych z Okręgową Radą Adwokacką w Wałbrzychu i Izbą Radców 

Prawnych w Wałbrzychu, prowadzony był przez trzech adwokatów i dwóch radców 

prawnych w następujących lokalizacjach: 

a) Lubomierz, Plac Wolności 1 (poniedziałek), 



Powiat Lwówecki 
 ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, 
tel. +48 75 782 36 50, fax +48 75 782 36 54 
e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl 

 

Opracowanie: Agnieszka Wolska 

Strona 103 z 123 

 

b) Wleń, ul. Kościuszki 1a (wtorek), 

c) Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4 (środa, czwartek, piątek). 

2) Prowadzenie drugiego punktu, przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, powierzono 

wybranej w ramach otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze, ul. Batorego 8, 

56-200 Góra. Punkt posiadał dwie lokalizacje: 

a) Gryfów Śląski, ul. Rynek 1 (poniedziałek, piątek), 

b) Mirsk, ul. Mickiewicza 35 (wtorek, środa, czwartek). 

Łączna liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2021 wynosi 296, 

w tym: 

1) w punkcie prowadzonym na podstawie porozumień zawartych z Okręgową Radą 

Adwokacką w Wałbrzychu oraz Izbą Radców Prawnych w Wałbrzychu udzielono 127 porad,  

2) w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonym przez Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych udzielono 169 porad. 

W porównaniu do 2020 roku, w 2021 roku odnotowano wzrost liczby porad w punkcie 

powierzonym adwokatom i radcom prawnym o 30 oraz wzrost liczby porad w punkcie 

powierzonym organizacji pozarządowej o 99. Główną przyczyną wzrostów było zniesienie 

obostrzeń związanych z wybuchem epidemii COVID-19, która ograniczała możliwości 

bezpośredniego kontaktu z radcami prawnymi. 

Oba punkty z uwagi na sytuację epidemiczną przez część roku 2021 funkcjonowały w sposób zdalny 

– nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone były za pomocą 

środków porozumiewania się na odległość. 

➢ UTRZYMANIE POWIATOWYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ 

ORAZ OBIEKTÓW ADMINISTRACYJNYCH 

REALIZATORZY ZADANIA 

Wydział Organizacyjny (OR) 

NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE DOTYCZĄCE  REALIZACJI ZADANIA W 2021 R. 

Informacje o stanie mienia zostały zawarte w Uchwale Nr 235/30/2022 Zarządu Powiatu 

Lwóweckiego z dnia 29 marca 2022 r., która stanowi załącznik nr 6 do Raportu. 

INWESTYCJE REALIZOWANE W ZADANIU W 2021 R. 
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1. Zagospodarowanie terenu przy murach obronnych, dz. nr: 172/8, 172/9, 172/10 obręb 

0001 Lwówek Śląski. 

Celem zadania było przeprowadzenie robót budowlanych na terenie przyległym do Starostwa 

Powiatowego od strony murów obronnych, poprzez wykonanie miejsc postojowych wraz z ciągami 

komunikacyjnymi i drogą dojazdową. Ze względu m.in. na wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków musiały zostać zastosowane różnorodne materiały pod wykończenie powierzchni 

terenu. Położona została kostka granitowa oraz płyty z piaskowca, które przedstawiają wizualizację 

przebiegu nieistniejącego już muru obronnego. Ponadto wykorzystano również kostkę betonową       

i płyty ażurowe. Przewidziano również dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. 

Projekt ukończono w maju 2022 roku. 

Wydatek poniesiony w 2021 roku: 48 630,00 zł. Całkowita wartość projektu: 678 664,04 zł. 

2. Wykonanie niezależnego zasilania energetycznego budynku Starostwa Powiatowego 

w Lwówku Śląskim” – koszt wydatków w 2021 roku wyniósł 260 069,17 zł. 

3. Wykonanie kotłowni gazowej z wymianą instalacji CO, grzejników oraz instalacji 

wewnętrznej gazu wraz z urządzeniami odbiorczymi w budynku DPS w Mirsku (link) 

4. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Edukacyjno Wychowawczych przy ul. Parkowej 

5 w Lwówku Śląskim (link). 

5. Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Technicznych w Rakowicach Wielkich (link) 

6. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach 

Wielkich (link) 

7. „Remont posadzki w kuchni szkolonej i pomieszczeniach przyległych wraz z wymianą 

instalacji wodno – kanalizacyjnej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych                              

w Rakowicach Wielkich (link) 

➢ OBRONNOŚĆ  

DOKUMENTY STRATEGICZNE/ PROGRAMY W RAMACH KTÓRYCH  REALIZOWANE JEST 

ZADANIE 

1. Plany i instrukcje:  

• Plan Operacyjny Funkcjonowania Powiatu Lwóweckiego W Warunkach 

Zewnętrznego Zagrożenia Bezpieczeństwa Państwa I W Czasie Wojny NGM 021200, 
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• Plan Obrony Cywilnej Powiatu Lwóweckiego, 

• Plan Szkolenia Obronnego Powiatu Lwóweckiego, 

• Plan Przygotowań Podmiotów Leczniczych Powiatu Lwóweckiego Na Potrzeby 

Obronne Państwa, 

• Plan Organizacji, Rozwinięcia I Działania Zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych 

w Powiecie Lwóweckim, 

• Plan Akcji Kurierskiej Powiatu Lwóweckiego, 

• Dokumentacja Stałego Dyżuru, 

• Instrukcja Organizacji Pracy Na Głównym Stanowisku Kierowania Starosty 

Lwóweckiego w Swojej Stałej Siedzibie I Zapasowym Miejscu Pracy, 

• Plan Technicznego Przystosowania Oraz Przemieszczania Urzędu Na Stanowisku 

Kierowania W Zapasowym Miejscu Pracy W Warunkach Zewnętrznego Zagrożenia 

Bezpieczeństwa Państwa I W Czasie Wojny Lub W Przypadku Wystąpienia 

Szczególnych Zagrożeń Uniemożliwiających Kontynuowanie Działalności 

w Dotychczasowym Miejscu Pracy, 

• Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego W Lwówku Śląskim Na Czas 

Zewnętrznego Zagrożenia Państwa I W Czasie Wojny. 

REALIZATORZY ZADANIA 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysem (PCZK) 

Pośrednio zaangażowani są:  

• Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim,  

• Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, 

• Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lwówku Śląskim, 

• Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku Śląskim, Powiatowy Nadzór Budowlanym w 

Lwówku Śląskim, 

• Zarząd Dróg Powiatowych. 

NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE DOTYCZĄCE  REALIZACJI ZADANIA W 2021 R. 

1. Wydano dokumenty uszczegóławiające i kierunkujące przygotowania obronne oraz 

opracowano plan zasadniczych przedsięwzięć. 

2. Dokonano przeglądu regulaminu organizacyjnego urzędu oraz zakresów czynności na 

stanowiskach pracy, w celu przypisania zadań obronnych poszczególnym komórkom 

merytorycznym urzędu i pracownikom realizującym zadania obronne. 
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3. Zaktualizowano regulamin urzędu na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa, kryzysu i w czasie wojny. 

4. Zapewniono etatową obsadę stanowisk pracy związanych z obronnością kraju lub w ramach 

dodatkowych obowiązków. 

5. Opracowano zakresy czynności, wydano upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych. 

Wyznaczono osobę zastępującą. 

6. Realizowano zadania związane z rozporządzeniem w sprawie reklamowania od obowiązku 

pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

7. Opracowano i przesłano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ankietę Narodowego 

Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych oraz sprawozdanie z realizacji 

zadań obronnych. 

8. Zaktualizowano plan operacyjny funkcjonowania Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem: 

• tabeli realizacji zadań operacyjnych, 

• kart realizacji zadań operacyjnych, 

• wykonania pozostałych obligatoryjnych załączników oraz ujęcia w planie 

przemieszczenia organu na ZMP. 

9. Zapewniono przygotowanie obiektów przeznaczonych na potrzeby rozwijania głównego 

stanowiska kierowania organu w DMP i ZMP oraz opracowano i zaktualizowano wymaganą 

dokumentację. 

10. Zaktualizowano dokumentację stałego dyżuru. Przekazano aktualne dane do Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego. 

11. Zaktualizowano Plan Akcji Kurierskiej w oparciu o założenia i schemat akcji kurierskiej na 

terenie województwa dolnośląskiego. 

12. Opracowano i przesłano roczne sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem 

kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie powiatu. 

13. Dostosowano organizację i dokumentację punktu kontaktowego HNS, zgodnie z otrzymanym 

znowelizowanym zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego. 

14. Zaktualizowano bazę danych Platformy Operacyjnej Zarządzania Kryzysowego (POZK) 

i resortowych baz danych, na potrzeby zarządzania kryzysowego i realizacji zadań 

wynikających z obowiązku państwa-gospodarza (HNS). 

15. Opracowano Plan Szkolenia Obronnego Powiat Lwóweckiego. Zakwalifikowano osoby 

podlegające szkoleniu. Zorganizowano i prowadzono szkolenia zgodnie z opracowaną 

dokumentacją. Ze względu na COVID-19 nie brano udziału w ćwiczeniach (szkoleniach 

praktycznych) organizowanych przez podmioty współpracujące oraz podmioty wyższego 

rzędu. Nie zorganizowano ćwiczeń praktycznych o charakterze powiatowym. 

16. Przeprowadzono kwalifikację wojskową. Do kwalifikacji wezwano 205 osób. Stawiło się 179 

osób. Kategorię A otrzymały 164 osoby, kategorię D – 15 osób, a kategorii B i E nikt nie dostał. 
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WPŁYW EPIDEMII COVID-19 NA REALIZACJĘ ZADANIA 

PCZK pomimo częstych problemów kadrowych realizowało swoje zadania w sposób niezakłócony. 

Podobnie jak w całym kraju, główna uwaga skupiona była na walce z COVID-19. Zapewniono 

całodobowy przebieg informacji. W związku z pandemią ilość obowiązków znacząco wzrosła. PCZK 

odpowiedzialne było również za skoordynowanie oraz rozdzielanie środków dezynfekcyjnych 

pomiędzy instytucjami publicznymi na terenie powiatu.  

Więcej informacji dotyczących funkcjonowania służb w czasie pandemii znajduje się w opisie 

zadania: Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli (link) 

➢ PROMOCJA POWIATU 

DOKUMENTY STRATEGICZNE/ PROGRAMY W RAMACH KTÓRYCH  REALIZOWANE JEST 

ZADANIE 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Lwóweckiego na lata 2015 – 2020 

Cel strategiczny - Strategia rozwoju i upowszechniania kultury. 

REALIZATORZY ZADANIA 

Wydział Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji (PI) 

NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE DOTYCZĄCE  REALIZACJI ZADANIA W 2021 R. 

WYDARZENIA 

Organizacja XIII Dolnośląskiego Festiwalu „Dary Lasu”  

Celem imprezy jest upowszechnianie wśród społeczności Powiatu Lwóweckiego i powiatów 

ościennych wiedzy o środowisku leśnym, prezentacja sołectw Powiatu Lwóweckiego oraz 

promocja całego naszego regionu. Co roku w wydarzeniu  udział biorą zarówno turyści, mieszkańcy 

powiatu, dolnośląscy leśnicy, jak i goście zagraniczni. W 2021 roku w programie artystyczno-

sportowym znalazły się: 

• blok dziecięco-młodzieżowy, w ramach którego ogłoszono wyniki konkursu 

plastycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej; 

• występ młodzieżowego zespołu Kawiarenki pod opieką Beaty Drozdowicz. 

• występy zespołów folklorystycznych: Gryfowska Kapela Podwórkowa, Chabry 

i Rząsinianki;  

• występ recitalowy zaprezentowany przez lubomierzankę Justynę Pasternak; 

• występy lokalnych zespołów: Adubter, Chapter One, Happy Hours Cover Band; 
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• Kabaret z Konopi; 

• wspólne polsko-czeskie gotowanie bigosu; 

• rajd rowerowy 

• marsz nordic-walking 

• spacer z geologiem 

• wystawa psów. 

Dodatkowymi atrakcjami były prezentacje multimedialne dotyczące zagadnień leśnych, barwne 

stoiska nadleśnictw, pszczelarzy i kół łowieckich. Imprezie towarzyszył kiermasz stoisk z sołectw 

Powiatu Lwóweckiego prezentujących lokalne wyroby kulinarne i artystyczne. 

Całkowita wartość poniesionych kosztów organizacji: 37 874,86 zł (po stronie Powiatu 

Lwóweckiego). Festiwal organizowany jest we współpracy z Nadleśnictwem Lwówek Śląski. 

REALIZACJA PROJEKTÓW O TEMATYCE KULTURALNEJ I SPORTOWEJ  

1. Pstryk! polsko-czeska fotografia pogranicza. 

Projekt zakładał organizację 2 plenerów fotograficznych w powiecie lwóweckim i czeskim Žacléř’u 

dla 10 artystów fotografów z tych obszarów. Tematem była specyfika przyrodniczo-historyczna 

regionu pogranicza. Prace powstałe podczas obu plenerów posłużyły do wydania albumu 

prezentującego oba regiony. Dodatkowo zostały zorganizowane 3 wystawy fotograficzne – we 

Lwówku Śląskim, w Gryfowie Śląskim i we Wleniu.  

W ramach wydatków w 2021 roku:  

zakupiono usługę opracowania i wydania albumów fotograficznych oraz usługi montażu 

i przewiezienia wystaw. Poniesiony wydatek to 8 796,50 zł. Całkowita wartość projektu: 

55 217,20 zł. Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz 

z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Projekt został ukończony w 2021 

roku. 

2. Od źródeł Bobru do Powiatu Lwóweckiego 

Projekt polegał na organizacji imprez sportowych, które odbyły się na terenie ziemi żaclerzskiej 

i powiatu lwóweckiego w 2020 i 2021 roku. Celem projektu była popularyzacja kultury i zdrowego 

stylu życia podczas wspólnych spotkań polskich i czeskich pasjonatów i amatorów aktywnego 

wypoczynku i sportu. Większość zadań realizowanych była w 2020 roku. Ze względu na COVID-19 

nie zostało w pełni zrealizowane ostatnie zadanie w 2021 roku.  
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Wydatek poniesiony w 2021:  

zakup usługi opracowania i wydrukowania plakatów, przygotowanie do rajdu, 

wynagrodzenia personelu. Wartość wydatku: 3 386,85 zł. Całkowita wartość projektu 

wyniosła: 48 220 zł. Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz 

z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Projekt został ukończony w 2021 

roku. 

3. Rowerowe pogranicze 

Projekt polega na organizacji imprez sportowych, które odbyły się (i odbędą się) na terenie ziemi 

żaclerzskiej i powiatu lwóweckiego w 2021 i 2022 roku. Celem projektu jest popularyzacja kultury 

i zdrowego stylu życia podczas wspólnych spotkań polskich i czeskich mieszkańców przygranicza. 

Elementem działań projektu jest także promocja wszystkich zaplanowanych wydarzeń. Projekt 

realizowany jest wspólnie z partnerem - Miastem Žacléř. 

Wydatek poniesiony w 2021 został poniesiony na: 

a) organizację rajdu rowerowego -Doliną Bobru ER-6, 

b) dowóz uczestników na rajd pn. „Przejazd Karkonoszy z Harrachova do Žacléř’a trasą 

A1”, 

c) organizację spływu kajakowo-pontonowego rzeką Bóbr, 

d) organizację zakończenia sezonu rowerowego 2021 z Powiatem Lwóweckim, 

e) polsko-czeskie gotowanie bigosu podczas Dolnośląskiego Festiwalu Dary Lasu oraz 

wyżywienie dla 300 uczestników festiwalu ze szkół na terenie powiatu lwóweckiego, 

f) dowóz uczestników na rajd pn. „Zakończenie sezonu rowerowego 2021 w Žacléř’u”. 

Wartość wydatku: 64 958,38 zł.  

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za 

pośrednictwem Euroregionu Nysa. Projekt zakończy się w maju 2022 roku. 

WSPÓŁPRACA 

1. Współpraca z licznymi instytucjami, lokalnymi agroturystykami, organizacjami 

pozarządowymi w obszarze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 

promocji i turystyki, m.in. z: 

▪ Dolnośląską Organizacją Turystyczną, 

▪ Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Gryfów Śląski 
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▪ Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu, 

▪ Miejską Biblioteką Publiczną w Lwówku Śląskim, 

▪ Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu, 

▪ Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Lwówku Śląskim.  

2. Współpraca z lokalnymi mediami: 

▪ Lwówecki.info, 

▪ Nowiny Jeleniogórskie, 

▪ Muzyczne Radio, 

▪ Gazeta Wrocławska – Top Biznes. 

3. Współpraca z partnerami zagranicznymi – wymiana korespondencji świątecznej i okazyjnej, 

wizyty delegacji Powiatu Lwóweckiego u Partnera z Žacléř’a, Hnúšť’i, udział 

w wydarzeniach organizowanych przez miasto Žacléř. 

ZAKUP MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH  

Wydatek poniesiony na zakup materiałów promocyjnych w 2021 r. to 7 055,18 zł, w tym: 

▪ kalendarze trójdzielne – 1 817,94 zł; 

▪ odznaki pin z herbem Powiatu Lwóweckiego – 1 708,47; 

▪ kubki ceramiczne z nadrukiem – 1 699,72; 

▪ kalendarz jednopłaszczyznowy ścienny – 1 500,60 zł; 

▪ komplety piśmiennicze z herbem Powiatu Lwóweckiego – 2 214,00 zł; 

▪ magnesy reklamowe na lodówkę – 922,50 zł; 

▪ torby bawełniane – 1 227,50 zł; 

▪ worki-plecaki na sznurkach – 2 031,00 zł; 

▪ ścianka reklamowa ze zdjęciami powiatu lwóweckiego – 1 368,87 zł. 

➢ WSPÓŁPRACA  I DZIAŁALNOŚCI  NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  ORAZ 

PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 

R. O DZIAŁALNOŚCI  POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 

DOKUMENTY STRATEGICZNE/ PROGRAMY W RAMACH KTÓRYCH  REALIZOWANE JEST 

ZADANIE 

Roczny Program Współpracy opracowany na podstawie art. 4 Ustawy o samorządzie 

powiatowym, w zakresie odpowiadającym zdaniom powiatu. 

REALIZATORZY ZADANIA 

Wydział Infrastruktury Społecznej (IS) 
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NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE DOTYCZĄCE  REALIZACJI ZADANIA W 2021 R. 

Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi jest realizowana poprzez wspólne 

wykonywanie wybranych zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o samorządzie 

powiatowym. Zakres współpracy w 2021 roku został oparty o realizację zadań o charakterze 

publicznym, ujętych w rocznym programie współpracy, opracowanym na podstawie ustawy 

o samorządzie powiatowym. Zakres ujętych zadań wynikał ze zgłaszanych potrzeb i inicjatyw oraz 

przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i w 2021 roku objął sferę zadań 

publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

a dotyczył wybranych zadań powiatu lwóweckiego o charakterze ponadgminnym. Sposób realizacji 

obejmował dwa obszary, tj. konkurs na realizację zadań o charakterze publicznym oraz udzielanie 

pomocy prawnej mieszkańcom (rządowe zadanie zlecone). 

Ustalono następujące zadania jako priorytetowe, które mogły być zlecane do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie: 

▪ obszar nr 1: 

1) ochrona i promocja zdrowia, 

2) wspieranie osób niepełnosprawnych, 

3) kultura, 

4) kultura fizyczna i turystyka, 

5) promocja powiatu, 

▪ obszar nr 2: 

6) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej 

społeczeństwa. 

W obszarze nr 1 przeprowadzono konkurs na realizację zadań, w którym organizacje złożyły 17 

ofert na łączną kwotę wnioskowaną 148 830 zł. Dofinansowanie przyznano w łącznej kwocie 

75 000 zł. Ostatecznie zawarto 15 umów na kwotę 72 000 zł, z których 15 zadań zrealizowano za 

kwotę 67 088 zł. Na realizację poszczególnych zadań w 2021 roku przyznano dotacje w wysokości:  

1. promocja i ochrona zdrowia – 4 000 zł, 

2. wspieranie osób niepełnosprawnych – 5 000 zł, 

3. kultura – 10 500 zł, 

4. kultura fizyczna i turystyka – 52 500 zł, 

5. promocja powiatu – nie została przyznana żadna dotacja. 
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obszar zadań 

zaplanowana 
kwota dotacji 
(zł) 

wnioskowane 
dofinansowanie 
(zł) 

przyznana 
kwota 
dotacji (zł) 

udzielona 
kwota 
dotacji na 
podstawie 
umów (zł) 

kwota 
zrealizowana 
na podstawie 
rozliczeń (zł) 

1) promocja 

i ochrona 

zdrowia 

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

2) wspieranie 

osób 

niepełnosp

rawnych 

5 000 5 800 5 000 5 000 1 600 

3) kultura 10 500 33 250 10 500 10 500 10 500 

4) kultura 

fizyczna 

i turystyka 

52 500 101 780 52 500 52 500 50 988 

5) promocja 

powiatu 

3 000 2 000 0 0 0 

razem (zł) 75 000 148 830 72 000 72 000 67 088 

Tabela 38. Wysokość dotacji dla organizacji pozarządowych w obszarze 1 

Dzięki Programowi Współpracy w 2021 roku zrealizowano 15 zadań publicznych o charakterze 

powiatowym przez organizacje pozarządowe. Równolegle do realizowanych zadań wynikających 

z umów opracowano kolejny Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 

2022 rok. Równocześnie zwiększono pulę środków przeznaczoną na realizację zadań publicznych 

o charakterze ponadgminnym, zaplanowanych w programie na 2022 rok o kwotę 2 000 zł. 

W obszarze nr 2 przeprowadzono konkurs na realizację zadania, w którym organizacje złożyły 

2 oferty. Wyłoniono jednego wykonawcę i udzielono dotacji w wysokości 64 020 zł. 

Celem zadania było udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu lwóweckiego. 

W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzonym w 2021 roku przez Stowarzyszenie 

Inicjatyw Lokalnych „Wsparcie, Informacja, Rozwój ”z Góry udzielono 296 porad. 
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SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ PRZEPROWADZONYCH W 2020 ROKU WYNIKAJĄCYCH 

Z REALIZACJI „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LWÓWECKIEGO 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST. 

3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020” 

Promocja i ochrona zdrowia  

Zadanie: „Idę po zdrowie” realizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury Fizycznej „AZYL” 

Poprzez realizację zadania publicznego osiągnięto zakładane cele tzn.: promocję zdrowego stylu 

życia, poprzez propagowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej. Propagowanie formy 

rekreacyjnej jaką jest „Nordic-walking”, a także integracja osób w różnym przedziale wiekowym 

(integracja międzypokoleniowa) i aktywizacja społeczeństwa. 

Wspieranie osób niepełnosprawnych 

Zadanie: „Wyjazd grupy seniorów i osób niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny” 

realizowane przez Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gryfowie 

Śląskim 

Dzięki organizacji wyjazdu na turnus rehabilitacyjno-wczasowy do Mrzeżyna 40 osób z terenu 

powiatu lwóweckiego spędziło 14 dni nad morzem, jednocześnie korzystając z oferowanych 

tam zabiegów rehabilitacyjnych. Osoby te zawarły nowe znajomości i zintegrowały się z grupami 

osób z innych rejonów Polski. Ma to duży wpływ na ich zdrowie fizyczne, jak również psychiczne. 

Kultura 

Zadanie: „VI Powiatowa Wystawa Rękodzieła i Rzemiosła – wspieranie kultury lokalnej” 

realizowane przez Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza Zbylutów 

Celem zadania było promowanie rozwoju kultury, kultywowanie tradycji i integracja 

społeczności Powiatu Lwóweckiego. W ramach projektu realizowane były działania przede 

wszystkim o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i twórczym. 

Ze względu na obostrzenia wprowadzone na terenie kraju związane ze stanem epidemicznym 

nie udało się zorganizować warsztatów w świetlicy wiejskiej w Zbylutowie. Zakupione 

materiały na zajęcia rękodzielnicze zostały rozdysponowane pomiędzy uczestników 

warsztatów. Każdy uczestnik potwierdził odbiór materiałów i udział w warsztatach. Następnie 

uczestnicy warsztatów przesłali zdjęcia, bądź dostarczyli osobiście prace do sfotografowania. 

Otrzymane zdjęcia stworzyły galerię prac rękodzielniczych. 

Zadanie: „Promocja szlaku św. JAKUBA – Via Regia” realizowane przez Stowarzyszenie VIA REGIA 
PIESZKÓW 
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Celem zadania była promocja Powiatu i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. 

W wyniku realizacji zadania publicznego zakupiono ławostół, który został wykorzystany do 

spotkania służącego promocji szlaku św. Jakuba. Ławostół został ustawiony przy szlaku św. 

Jakuba i wykorzystywany będzie również przy organizacji kolejnych spotkań promocyjnych. 

Miejsce ma też służyć do odpoczynku mieszkańcom Powiatu Lwóweckiego, licznym turystom 

i pielgrzymom wędrującym szlakiem św. Jakuba – Via Regia, którzy do tej pory nie mieli do 

dyspozycji takiego miejsca.  

Zadanie: „Udostępnienie nowego wejścia do parku Benedyktyńskiego w Lubomierz” realizowane 

przez Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza 

Projekt obejmował posprzątanie, wyrównanie i zagospodarowanie placu na którym zrobiono 

nową ścieżkę doprowadzającą turystów do Parku Benedyktyńskiego. Po wykonaniu tych 

wszystkich prac zorganizowano imprezę promującą atrakcje turystyczne Lubomierza                             

pt. „Lubomierska jesień”, podczas której nastąpiło uroczyste otwarcie nowego wejścia. 

Zadanie: Powiatowe „Obchody Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian” realizowane 

przez Stowarzyszenie Kulturalne Izerskie Bogdanki 

Zakładany cel realizacji zadania publicznego został osiągnięty. Zorganizowano Powiatowe 

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Kresowian. W imprezie wzięło udział sześć zespołów 

folklorystycznych, które w swoich repertuarach zaprezentowały pieśni kresowe. Wszystkich 

uczestników imprezy częstowano specjałami kuchni kresowej. 

Kultura fizyczna i turystyka 

Zadanie: „Dzień dziecka z Gryfem” – turnieje  w piłce nożnej o Puchar Starosty Powiatu 

Lwóweckiego” realizowany przez Gryfowski Klub Sportowy „GRYF”  

W ramach zadania zorganizowano turnieje piłkarskie dla dzieci w dwóch kategoriach 

wiekowych. Turnieje odbyły się na stadionie w Gryfowie Śląskim. Na płycie głównej stadionu               

w Gryfowie Śląskim utworzono 2 boiska, wymiarami odpowiadające kategorii wiekowej 

uczestników. Dzieci miały możliwość rywalizowania z rówieśnikami z innych klubów. Była to 

również integracja środowisk lokalnych podczas sportowej rywalizacji oraz reklama Powiatu 

Lwóweckiego przy okazji organizowania takich wydarzeń. 

Zadanie: Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Starosty Powiatu Lwóweckiego – Mikołajki 2021 

realizowany przez Gryfowski Klub Sportowy „GRYF” 

Gryfowski Klub Sportowy „GRYF” w ramach Mikołajek zorganizował turniej dla dzieci. Turniej 

odbył się na hali sportowej w Gryfowie Śląskim. Turniej odbył się w dwóch kategoriach 

wiekowych. Dzieci miały możliwość rywalizowania z rówieśnikami z klubów z terenu powiatu 

lwóweckiego oraz powiatów ościennych. Była to również integracja środowisk lokalnych 
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podczas sportowej rywalizacji oraz reklama Powiatu Lwóweckiego przy okazji organizowania 

takich wydarzeń. 

Zadanie: „Realizacja kalendarza imprez sportowych Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły 

Sportowe w Lwówku Śląskim na 2021 rok. Cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu 

w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych. 

Uczestnictwo dzieci i młodzieży reprezentujących Powiat w imprezach strefowych, wojewódzkich 

i ogólnopolskich.” realizowane przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lwówku 

Śląskim 

Celem zadania było zmaksymalizowanie ilości osób uczestniczących w zorganizowanych 

formach kultury fizycznej i sportu, organizowanych przez PZ LZS i jego jednostki organizacyjne 

dla środowiska wiejskiego, szczególnie dzieci i młodzieży, poprzez realizację kalendarza imprez 

sportowych w 2021 r. oraz przeprowadzenie współzawodnictwa sportowego LZS w 2021 r. 

Podniesiono poziom sportowy uczestników imprez sportowych, organizowanych w ramach 

zadania, przez systematyczny udział w zajęciach sportowych uczestniczących w nich dzieci 

i młodzieży. 

Wyrównano szanse dla środowiska wiejskiego i małomiasteczkowego w kierunku stwarzania 

możliwości rywalizacji w sporcie i zwiększenie nawyków do prowadzenia zdrowego 

i sportowego trybu życia, przez objęcie jak największej ilości dzieci, młodzieży oraz członków 

LZS cyklem imprez sportowych i współzawodnictwem. 

Dodatkowo organizowano alternatywne formy spędzania czasu wolnego z dala od mediów 

społecznościowych. Promowano Powiat Lwówecki na arenie strefowej i wojewódzkiej. 

Zadbano o wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży zamieszkującej obszary wiejskie 

Powiatu Lwóweckiego. 

Dzięki otrzymanej dotacji finansowej PZ LZS w Lwówku Śląskim zrealizował 5 imprez 

sportowych dla mieszkańców powiatu lwóweckiego. A dodatkowo zabezpieczono udział 

reprezentantów Powiatu Lwóweckiego w 9 imprezach sportowych rangi strefowej (pokrycie 

kosztów transportu) oraz 4 imprezach sportowych rangi wojewódzkiej (pokrycie kosztów 

transportu oraz opłat wpisowych). Zorganizowano 2 imprezy sportowe strefy jeleniogórskiej 

oraz 2 otwarte turnieje siatkarskie. Osiągnięto dobre wyniki sportowe w konkurencjach 

indywidualnych i drużynowych.  

Łącznie w imprezach uczestniczyło 866 osób. 

Zadanie: „FLOWLAND zaprasza: Rowerowa wycieczka filmowa” realizowane przez Fundację OP 

ENHEIM 
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Zrealizowano jednodniowe wydarzenie, na które złożyła się wycieczka rowerowa oraz seans 

filmowy w Tarczynie z poczęstunkiem. Projekt zachęcił mieszkańców powiatu lwóweckiego do 

aktywnego poznawania swojego otoczenia. Zadanie miało na celu: wzrost zainteresowania 

kulturą i turystyką wśród grupy docelowej, wzrost wiedzy o kinematografii, promocja Powiatu 

Lwóweckiego jako miejsca turystycznie atrakcyjnego, wzbudzenie zainteresowania turystyką 

pieszą i rowerową, zwiększenie potencjału turystycznego regionu, co może wpłynąć na 

większą ilość gości lokalnych w agroturystykach oraz może przełożyć się na lepsze 

postrzeganie marek lokalnych i całego powiatu.  

Zadanie: „Od smyka po zawodnika – kształtowanie sportowego stylu życia dzieci i młodzieży 

obszarów wiejskich Powiatu Lwóweckiego” zrealizowany przez Międzyszkolny Ludowy Klub 

Sportowy „Rakowice” 

Celem zadania był wzrost aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, 

chcącej aktywnie spędzać czas wolny, poprawiając swoją sprawność fizyczną i sprawdzając 

swoje umiejętności podczas udziałów w zawodach sportowych. Zajęcia odbywały się 

w obiektach sportowych na terenie byłego województwa jeleniogórskiego, stadionie 

lekkoatletycznym w Lwówku Śląskim, trasach biegowych w Szklarskiej Porębie i Polanicy Zdrój, 

sali sportowej we Wleniu i obiektach sportowych przy ZSET w Rakowicach Wielkich.  

Zadanie „Organizacja zawodów międzyszkolnych PSZS” realizowane Powiatowy Szkolny Związek 

Sportowy w Lwówku Śląskim 

Celem zadania było organizowanie powiatowych, międzyszkolnych zawodów sportowych, 

będących kontynuacją rozgrywek gminnych i eliminacją do zawodów strefowych, 

wojewódzkich oraz ogólnopolskich zgodnie z kalendarzem imprez sportowych. Udało się 

przeprowadzić 25 imprez rangi powiatowej z udziałem 368 dzieci i młodzieży. Dzięki 

organizacji zawodów szkoły   z obszaru Powiatu Lwóweckiego miały możliwość rywalizowania 

we współzawodnictwie sportowym szkół Dolnego Śląska. Poprzez to dzieci miały możliwość 

zwiększania poziomu sprawności fizycznej. Dzieci startowały w zawodach na poziomie gminy, 

powiatu, strefy jeleniogórskiej oraz Dolnego Śląska. W związku z sytuacją epidemiczną i 

brakiem możliwości zrealizowania części imprez sportowych PSZS z otrzymanej dotacji zakupił 

sprzęt sportowy do szkolenia dzieci i przeprowadzania zawodów sportowych. 

Zadanie: „Powiatowe Zawody Kół Gospodyń Wiejskich w Palanta” realizowane przez 

Stowarzyszenie Białogórzanie 

Rezultatem zadania było zorganizowanie zawodów Kół Gospodyń Wiejskich w Palanta, a tym 

samym promocja Powiatu Lwóweckiego i działających na jego terenie Kół Gospodyń Wiejskich. 
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Zawody odbyły się w miejscowości Kotliska. Do udziału w zawodach zostało zaproszone 

wszystkie 17 Kół funkcjonujących na terenie powiatu lwóweckiego. 

Zadanie: Otwarty Powiatowy Piknik Sportowo-Rekreacyjny” realizowane przez Stowarzyszenie 

„ZSE-T Nasza Szkoła”, Rakowice Wielkie 

Zorganizowano piknik sportowy na terenie ZSET w Rakowicach Wielkich.                                                      

We współzawodnictwie wzięło udział wraz z organizatorami 88 osób. Przeprowadzono 10 

konkurencji, z których wyłoniono najlepszych zawodników. Konkurencje pikniku: piłka nożna 

chłopców, piłka siatkowa dziewcząt, skok w dal chłopców, skok w dal dziewcząt, strzelanie 

z wiatrówki, bule, rzut lotką do tarczy, wyścig na nartach, podciąganie na drążku, rzuty 

osobiste do kosza. Najlepsze drużyny otrzymały puchary i nagrody rzeczowe. 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa 

Zadanie: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej 

na terenie powiatu lwóweckiego w 2021 r.” realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” Góra. 

Celem zadania było udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu 

lwóweckiego, w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, usytuowanego w dwóch 

lokalizacjach (Mirsk i Gryfów Śląski) w 2021 roku, w którym udzielono 296 porad. 

➢ DZIAŁALNOŚCI  W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI 

DOKUMENTY STRATEGICZNE/ PROGRAMY W RAMACH KTÓRYCH  REALIZOWANE JEST 

ZADANIE 

Dla zadania nie opracowano polityki, programu czy strategii oraz nie ma odniesień w innym 

dokumencie powiatu o takim charakterze.  
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PODSUMOWANIE 

Misją Powiatu Lwóweckiego jest realizowanie zadań publicznych w oparciu o efektywne, 

zrównoważone i innowacyjne wykorzystanie zasobów społecznych, ekonomicznych, 

krajobrazowych, przyrodniczych, turystycznych i kulturowych oraz nawiązywanie partnerskiej 

współpracy, zapewniających wysoki standard życia, pracy i wypoczynku, dobrze rozwiniętą 

gospodarkę, nowoczesną infrastrukturę, przyjazny i atrakcyjny wizerunek Powiatu dla 

mieszkańców, turystów, inwestorów.  

Przeprowadzona w 2021 roku diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Powiatu 

Lwóweckiego pozwoliła na określenie kluczowych przeszkód rozwojowych, jak również 

potencjałów, które można wykorzystać dla poprawy istniejącej sytuacji w Powiecie. Problemy, 

jakie obecnie w nim występują oraz zmiany zachodzące poza Powiatem wymuszają podjęcie 

działań, które pozwolą na skierowanie wysiłków w obszary najistotniejsze z punktu widzenia 

społeczności Powiatu, jak również które będą w sposób efektywny odpowiadały na nadchodzące 

wyzwania. 

Analizując mocne i słabe strony Powiatu Lwóweckiego można zauważyć, że niewystarczająco 

wykorzystywane są zasoby jakimi dysponuje Powiat. Najlepiej te wnioski przedstawia analiza 

SWOT, zrealizowana na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Lwóweckiego na lata 

2021-2027: 

Mocne Strony Słabe Strony 

➢ Walory przyrodnicze możliwe do wykorzystania 

do celów turystyki i aktywnej rekreacji, 

➢ Tereny i twory przyrody objęte zróżnicowanymi 

formami ochrony przyrody, 

➢ Dziedzictwo kulturowe oraz liczne zabytki 

wpisane na listę Narodowego Instytutu Dziedzictwa, 

➢ Wyznaczone szlaki umożliwiające wędrówki 

piesze i wyprawy rowerowe, 

➢ Zasoby złóż naturalnych w postaci minerałów, np. 

piaskowca, agatu, 

➢ Wysoki kapitał społeczny wynikający z licznych 

organizacji pozarządowych, klubów sportowych 

działających na terenie Powiatu, 

➢ Zmniejszenie się zakresu i poziomu udzielania 

świadczeń pomocy społecznej, 

➢ Dostępna oferta usług społecznych i 

opiekuńczych świadczonych m.in. przez domy 

pomocy społecznej, 

➢ Szeroka oferta szkół ponadpodstawowych, 

➢ Wzrastająca liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym, 

➢ Odpływ osób młodych do większych ośrodków 

miejskich, poza teren powiatu, 

➢ Wysoka stopa bezrobocia, 

➢ Niewystarczająca oferta usług dla osób starszych, 

➢ Niezadowalający poziom zdawalności matur w 

szkołach na terenie Powiatu, 

➢ Odpływ części uczniów  kontynuujących naukę na  

poziomie ponadpodstawowym do szkół poza 

terenem Powiatu, 

➢ Niezadowalający stan techniczny infrastruktury 

ochrony zdrowia i długi czas oczekiwania na 

świadczenia w ramach opieki specjalistycznej, 

➢ Niezadowalający stan techniczny dróg, 

➢ Niedostateczne zaopatrzenie Powiatu                           

w infrastrukturę okołoturystyczną, 

➢ Nierozwinięta sieć ścieżek rowerowych, 
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➢ Niski stopień zagrożenia przestępczością 

kryminalną oraz wysoki wskaźnik wykrywalności 

przestępstw, 

➢ Monitoring w miejscach publicznych, 

➢ Istnienie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, 

➢ Dostępność terenów inwestycyjnych                               

z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, 

➢ Niska presja przemysłu na środowisko. 

➢ Niski poziom zaopatrzenia terenów wiejskich                 

w infrastrukturę techniczną: kanalizacyjną, 

wodociągową i gazową, 

➢ Działalność przemysłowa na terenie Gminy Mirsk  

niekorzystnie oddziałująca na środowisko,  

➢ Słabe połączenia komunikacyjne ze stolicą 

województwa, 

➢ Przekroczenia poziomów docelowych pyłów 

PM10 i PM2,5, BaP,  

➢ Występowanie niskiej emisji, 

➢ Słaba produktywność działalności rolniczej                  

ze względu na niską jakość gleb, 

➢ Niedostateczna świadomość ekologiczna 

mieszkańców, 

➢ Niewystarczająca promocja powiatu, zwłaszcza 

oferty rekreacyjno-turystycznej powiatu, 

➢ Istnienie grup społecznych zagrożonych 

marginalizacją i wykluczeniem społecznym. 

Szanse Zagrożenia 

➢ Zwiększająca się popularność aktywnego 

wypoczynku i rosnące zainteresowanie 

prowadzeniem zdrowego trybu życia, 

➢ Rosnące zainteresowanie turystyką krajową i 

agroturystyką, 

➢ Potencjał endogeniczny powiatu dla rozwoju 

turystyki, 

➢ Dostępność środków unijnych na działania 

infrastrukturalne i społeczne w perspektywie 2021-

2027, 

➢ Wzrost nakładów na cyfryzację, 

➢ Wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych, 

➢ Współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz administracją rządową,  

➢ Położenie Powiatu granica z Czechami i w bliskim 

sąsiedztwie Niemcami, 

➢ Włączenie gmin Powiatu Lwóweckiego do 

obszarów funkcjonalnych wyznaczonych w 

województwie dolnośląskim,  

➢ Depopulacja Powiatu Lwóweckiego, 

➢ Niekorzystna polityka podatkowa państwa i duże 

obciążenia dla podmiotów gospodarczych, 

➢ Rosnące koszty mediów, 

➢ Zmiany klimatu, w tym zagrożenia suszami, 

powodziami lub podtopieniami, 

➢ Rosnące koszty pracy, 

➢ Zagrożenie wykluczeniem komunikacyjnym, 

➢ Niedostateczny dostęp do internetu, 

➢ Wzrastająca dysproporcja w rozwoju pozostałych 

miast regionu w stosunku do ośrodka 

wojewódzkiego, 

➢ Ograniczenia w działalności turystycznej oraz 

branż pokrewnych (gastronomicznej, hotelarskiej) 

spowodowane pandemią Covid-19, 

➢ Zmniejszone dochody gmin i powiatów oraz 

ograniczone możliwości inwestycyjne. 

➢ Zmniejszona ilość środków unijnych w dyspozycji 

ZIT Jeleniogórskiego w perspektywie 2021-2027. 

Tabela 39 Analiza SWOT 

Zadaniem Powiatu Lwóweckiego na kolejne lata jest zmniejszanie zagrożeń wynikających 

z powyższej analizy oraz wzmacnianie szans rozwoju Powiatu poprzez realizację celów 

strategicznych, którymi są: 
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1. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych: społecznych, edukacyjnych i zdrowotnych. 

2. Rozwinięta sieć transportowa i dostępna infrastruktura okołodrogowa. 

3. Bogata oferta turystyki i form aktywnego wypoczynku. 

4. Wysoka jakość środowiska, dobry stan techniczny obiektów użyteczności publicznej oraz 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej. 

5. Wysoki standard usług publicznych i efektywne zarządzanie. 

Odnosząc się do wyżej wymienionych celów strategicznych, zainicjowane zostały zadania w 2021 

roku m.in. z zakresu szkolnictwa i podwyższenia usług edukacyjnych (projekty edukacyjne 

i remonty), jak również rozpoczęto inwestycje w obszarze zdrowia, infrastruktury drogowej czy 

efektywnego zarządzania, które są następnie kontynuowane w 2022 roku.  

Jak wynika z danych ujętych w Raporcie o stanie Powiatu Lwóweckiego na rok 2021, mimo nadal 

trwającego stanu epidemii Covid-19, który w sposób zauważalny wpływał na realizację 

poszczególnych zadań Powiatu Lwóweckiego, udało się je przeprowadzić zgodnie z planami 

podjętymi jeszcze w 2020 roku. Szczególnie problematyczne okazały się plany dotyczące realizacji 

inwestycji oraz projektów z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Z drugiej strony w ramach 

rządowej walki z epidemią pojawiły się nowe możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla 

jednostek najbardziej obciążonych w związku z tą sytuacją (DPS-y, szkoły, Powiatowe Centrum 

Zdrowia w Lwówku Śląskim). Zadania ujęte w ustawie o samorządzie powiatowym były 

realizowane bez przeszkód. 
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1. Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej. 

2. Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji Powiatowego Programu profilaktycznego w zakresie 
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