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Szanowni Państwo Radni Rady Powiatu Miechowskiego i Mieszkańcy Powiatu.

Zgodnie z art. 30 a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022.528 t.j. z dnia 04.03.2022),

oddajemy w Państwa ręce kolejny raport o stanie powiatu miechowskiego w 2021 r. 

Rok  2021  minął  pod  znakiem  pandemii,  która  zdominowała  życie  społeczne,  kulturalne  

i gospodarcze. Pomimo trudności niezależnych od nas, staraliśmy się realizować zadania wynikające 

z przepisów prawa przynależnych do zadań powiatowej administracji, jak również w miarę możliwości

staraliśmy się wychodzić naprzeciw potrzeb mieszkańców naszego powiatu.

Wiele zadań  udało się wykonać, rozwiązać wiele problemów i trudnych spraw.

 Dalej w miarę możliwości pracować bedziemy dla dobra naszej lokalnej społeczności.

Poniżej  przedstawiamy  Państwu  sprawozdania  z  działalności  naszych  jednostek

organizacyjnych, inspekcji i straży opracowane przez kierowników tych jednostek.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU

Jak  wiemy Powiat  Miechowski  leży  w północno-zachodniej  części  Województwa  Małopolskiego,  

w  obrębie  Wyżyny  Miechowskiej.  Stolicą  Powiatu  jest  miasto  Miechów,  położone  

w odległości ok. 40 km. od stolicy województwa – Krakowa oraz ok. 80 km od Kielc.  Powierzchnia

całkowita  powiatu  wynosi  676,73  km  i  stanowi  ok  4,5%  całkowitej  powierzchni  Województwa

Małopolskiego. Powiat znajduje się pod względem powierzchni na 8 miejscu w województwie wśród

19 powiatów ziemskich.

Ludność

W/g danych GUS na koniec 2021 r. Powiat Miechowski miał 48 563 mieszkańców co stanowi

1,44% ludności Województwa Małopolskiego.

Gospodarka

W Powiecie Miechowskim na koniec 2021 r. zarejestrowanych było w rejestrze REGON – 3043

podmiotów gospodarczych.

Rolnictwo

Powierzchnia Powiatu wynosi 67 673 ha w tym użytki rolne stanowią 55 086 ha tj. 81%, tereny

leśne i zadrzewione – 8 069 ha tj. 11,9%, tereny przeznaczone pod mieszkalnictwo – 1 875 ha tj. 2,7%,

tereny przemysłowe – 15 ha tj. 0,02%, tereny komunikacyjne - 1 995 ha tj. 3,2 % i pozostałe 635 ha 

tj. 0,9%.
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III. ADMINISTRACJA

Administracja powiatowa:

Od roku 1999 tj. od utworzenia powiatu w jego skład wchodzi 7 gmin, w tym 6 gmin wiejskich
– Książ Wielki,  Kozłów, Słaboszów, Racławice,  Gołcza,  Charsznica i  jedna gmina miejsko-wiejska
Miechów.

3
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Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

 Powiat  ma  osobowość  prawną.  Organami  powiatu  są:  Rada  Powiatu  i  Zarząd  Powiatu.  
W ubiegłym roku  Rada  Powiatu  obradowała  9  razy  i  podjęto  71  uchwał.  Natomiast  Zarząd
Powiatu podjął 125  uchwał, odbywając 49 posiedzeń.

 Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne własne i zlecone w ramach administracji
zespolonej.

 Powiat  posiada  herb  i  flagę  ustanowione  przez  Radę  Powiatu  uchwałą  nr  XIII/75/99  
z dnia 15 listopada 1999 r.

 Do zakresu działania powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych:

 w oświacie  o charakterze ponadgimnazjalnym i specjalnym,
 w służbie zdrowia – lecznictwo szpitalne i specjalistyczne,
 w drogownictwie i transporcie – drogi powiatowe.

 Do  zadań  publicznych  powiatu  należy  również  zapewnienie  wykonywania  określonych  
w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.   

 Powiat wykonuje również zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli  ustawy określają te
sprawy jako należące do zakresu działania powiatu.

 W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy  
z innymi podmiotami.

 Powiatowe  inspekcje  i  służby  mundurowe  tworzą  administrację  zespoloną  w  powiecie  
lub w województwie, w skład których wchodzą :


 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
 Komenda Powiatowa Policji
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
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Wykaz jednostek Organizacyjnych Powiatu Miechowskiego:

1. Liceum Ogólnokształcące w Miechowie
2. Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie
3. Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie
4. Bursa Szkolna w Miechowie
5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zagorzycach
7. Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie
8. Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie
9. Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach
10. Dom Pomocy Społecznej w Miechowie
11. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych w Miechowie
12. Szpital Św. Anny w Miechowie
13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie
14. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Miechowie
15. Muzeum Ziemi Miechowskiej 
16. Starostwo Powiatowe

IV. MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK

1. Liceum Ogólnokształcące

W  roku  szkolnym  2020/2021  w  szkole  utworzono  17  oddziałów  klasowych,  

w  których  uczyło  się  531  uczniów.  Do  klas  pierwszych  zostało  przyjętych  111  uczniów  

w czterech klasach pierwszych czteroletniego liceum. Szkołę ukończyło  135 uczniów klas trzecich,

wszyscy uczniowie przystąpili do egzaminów maturalnych. Świadectwo dojrzałości w naszej szkole

uzyskało 100% zdających, natomiast zdawalność matury absolwentów liceów w Małopolsce to 85%.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

1 Biologia – chemia; język polski, język angielski – historia; matematyka – fizyka; matematyka –

chemia (trzyletnie liceum).

2 Biologia – chemia – matematyka; język polski – język angielski –  historia;  matematyka –

fizyka lub biologia, chemia; matematyka, informatyka, chemia.

Uczniowie  uczą  się  języka  angielskiego  oraz  drugiego  języka  obcego  nowożytnego:  języka

niemieckiego, włoskiego lub francuskiego.

Kadra  pedagogiczna  to  48  osób,  w tym 3  stażystów,  6  nauczycieli  kontraktowych,  

4 mianowanych, 34 nauczycieli  dyplomowanych i  1 osoba bez stopnia awansu. 33 nauczycieli jest

zatrudnionych w pełnym wymiarze, oraz 15 nauczycieli w niepełnym wymiarze. Pracownicy obsługi
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12 osób: sekretarz szkoły, kucharka, pomoc kuchenna, 2 konserwatorów, 7 sprzątaczek. Pracownicy

administracji 2 osoby: główna księgowa, starszy referent administracyjny.

Zaplecze dydaktyczne:

- 13 sal lekcyjnych o powierzchni 726 m2, 

- 4 pracownie o powierzchni 223 m2,

-  biblioteka  z  czytelnią  (centrum multimedialne)  73  m2,  księgozbiorów ok.  9000 woluminów oraz

materiały dydaktyczne na nośnikach elektronicznych w formatach dźwiękowych,

-  3  sale  dydaktyczne  niepełnowymiarowe  przeznaczone  na  zajęcia  w  grupach  językowych  

i dydaktyczno – wyrównawcze o łącznej powierzchni 79 m2.,

- sala gimnastyczna niepełnowymiarowa o powierzchni 176 m2,

- świetlica szkolna o powierzchni 82 m2,

- nowoczesne boisko sportowe. 

W 2021 roku w szkole zostały przeprowadzone prace remontowe przez firmy zewnętrzne: 

- została wykonana toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano dodatkowe wejście do budynku

szkoły,

- została wykonana wycinka drzew na środkowym dziedzińcu szkoły,

- częściowa wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacji,

oraz przez szkolnych konserwatorów:

- wymalowano toalety w całym budynku szkoły, II klatkę schodową i salę lekcyjną nr 10, 

- wyremontowano murek na dziedzińcu przy budynku szkoły,

- wymalowano szatnię dziewcząt i chłopców przy sali gimnastycznej,

- odnowiono trybuny na boisku szkolnym,

- wymalowano ogrodzenie od strony ulicy,

- wymalowano świetlicę szkolną i kuchnię.

W 2021  roku  szkoła  uczestniczyła  w  projekcie  Małopolskiej  Chmury  Edukacyjnej  

w  ramach  której  miały  miejsce  zajęcia  on-line  z  biologii.  W projekcie  uczestniczy  15  uczniów  

z klasy Ia. Całkowity koszt projektu to 7172,62 zł. (w tym środki z UE 6096,73 zł). Z tych środków

zakupiono  pomoce  naukowe  na  kwotę  3344,58  zł.  Nasi  uczniowie  uczestniczyli  w  zajęciach

wyjazdowych zorganizowanych przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego

w Krakowie. Dla uczestników wyjazdu uczelnia przygotowała wykłady i zajęcia laboratoryjne, a także

test sprawdzający zdobytą w czasie warsztatów wiedzę i umiejętności. 

W  2021  roku  szkoła  uczestniczyła  również  w  projekcie  HUMINE  –  Małopolskie

Laboratorium Edukacji Cyfrowej jako tzw. szkoła modelowa. Całkowity koszt projektu to 32.565,48 zł.
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Dzięki  temu  zostało  zakupione  zestaw  Skrilab,  BeCreo  Kit  w  ilości  5  sztuk,  oraz  

3 zestawy robotów Photon EDU. 

Liceum jest obecne w życiu środowiska lokalnego, współpracujemy między innymi ze

szpitalem  św.  Anny  w  Miechowie,  Galerią  u  Jaksy,  Centrum  Kultury  i  Sportu  

w  Miechowie,  Muzeum  Regionalnym,  Powiatową  Biblioteką  Publiczną  w  Miechowie,  Biblioteką

Pedagogiczną,  Hospicjum,  Poradnią  Psychologiczno  –  Pedagogiczną  w  Miechowie,  wyższymi

uczelniami w Krakowie, placówkami oświatowymi, samorządem powiatowym i gminnym, Komendą

Powiatową Policji,  Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie,  oraz z Parafią

Grobu  Bożego  w  Miechowie.  Nawiązano  również  współpracę  z  przedstawicielem  Akademii

Przyszłości – zaangażowanie dwóch uczennic naszego liceum w działalność wolontariacką.

Szkoła  realizowała  liczne  programy  profilaktyczne,  prozdrowotne  takie  jak:  „Ars  jak  dbać  

o  miłość”,  program  dotyczy  raka  szyjki  macicy  „Wybierz  życie  –  Pierwszy  krok”,  obchody

Światowego  Dnia  Zdrowia,  Światowego  Dnia  HIV i  AIDS,  profilaktyka  czerniaka.  Nasza  szkoła

organizowała również akcję krwiodawstwa, światowy dzień bez tytoniu „Tytoń i Zdowie płuc”, oraz

liczne akcje jak dbać o zdrowie w czasie pandemii.  

Przeprowadzono  zajęcia  integracyjne  w  klasach  pierwszych  ukierunkowane  na  integrację

zespołu  klasowego,  umiejętność  współdziałania  w  grupie.  W  ramach  działań  o  charakterze

profilaktycznym  organizacja  spotkań  dla  uczniów  klas  pierwszych  i  drugich  z  przedstawicielem

Komendy  Powiatowej  Policji  w Miechowie,  tematyka  spotkań  klasy  pierwsze:  „Odpowiedzialność

cywilna i prawna nieletnich”, klasy drugie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. 

Ważne  miejsce  w  pracy  szkoły  w  programie  wychowawczo  –  profilaktycznym   zajmuje

wychowanie  obywatelskie  i  patriotyczne.  Młodzież  organizowała  różne  przedstawienia  teatralne  

i uczestniczyła w uroczystościach z okazji świąt państwowych w szkole jak i środowisku lokalnym.

Wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 1 w Miechowie po raz kolejny była współorganizatorem Biegu

Charytatywnego  z  okazji  Święta  Konstytucji  3  Maja,  który  odbył  się  10  października  2022  r.,  

dzięki któremu udało się zebrać i przekazać na rzecz Miechowskiego Hospicjum środki finansowe. 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje praca drużyny harcerskiej. W 2021 r. nasi harcerze po raz

kolejny  uczestniczyli  w  akcji  przekazywania  Betlejemskiego  Światła  Pokoju,  oraz  porządkowaniu

cmentarza  żydowskiego  i  grobów  żołnierzy  na  cmentarzu  w  Miechowie.  Uczestniczyli  również  

w  Wielkiej  Orkiestrze  Świętej  Pomocy,  w  wszelakich  akcjach  organizowanych  przez  Hospicjum  

w  Miechowie,  oraz  w  obchodach  Święta  Niepodległości.  Dwie  osoby  uczestniczyły  w  obozie  

w Międzywodziu, na którym prowadzone były m.in. zajęcia z języka migowego, pierwszej pomocy,

turnieje paintballowy i łuczniczy, oraz pomagali w pionierce poobozowej. 
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Jedenaście uczniów z klasy IIId uczestniczy w projekcie dotyczącym komunikacji w języku

angielskim  z  grupą  Japończyków  uczących  się  w  Szwajcarii  -  tematem  projektu  jest  badanie

zanieczyszczenia powietrza i wody. Projekt jest we wstępnej fazie - uczniowie nagrali krótkie filmiki 

o sobie w języku angielskim.

We wrześniu  2021 r.  uczniowie  klasy  IIb  (humanistycznej)  wraz  z  nauczycielką  języka  polskiego

przygotowali projekt dotyczący utworu W. Szekspira pt. ,,Hamlet" z wykorzystaniem narzędzi TIK.  

W ramach  cyklu  lekcji  poświęconego  omawianej  lekturze  uczniowie  w  grupach  stworzyli  profile

tytułowego bohatera na portalu społecznościowym Facebook. Wykorzystali przy tym treść lektury oraz

materiały dostępne w sieci. Uczniowie podziwiali efekty swojej pracy na smartfonach.

We wrześniu 2021 r. szkoła gościła wystawę „Zbrodnia nieukarana – łagry sowieckie” przygotowaną

przez Instytut Pamięci Narodowej – oddział w Łodzi.

23  września  2021  r.  odbyła  się  żywa  lekcja  historii  na  polach  bitwy  racławickiej  oraz  zajęcia

integracyjne  dla  uczniów  klas  drugich  naszego  liceum.  Organizatorami  tego  wydarzenia  było

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych EVEREST.

Realizowany  był  też  projekt  "Wesele",  w  ramach  którego  szkolny  zespół  teatralny  przygotował  

i  odegrał  wybrane  fragmenty  "Wesela"  S.  Wyspiańskiego.  Sceną  tej  sztuki  był  zabytkowy dworek

"Zacisze" w Miechowie. Szkolny zespół filmowy zadbał o profesjonalne nagranie swoich kolegów  

i  przygotowanie  materiału  filmowego,  który  został  następnie  wykorzystany  podczas  wydarzenia

zorganizowanego  z  okazji  Święta  Niepodległości.  Odbyło  się  ono  w  kinie  "Gryf"  w  Miechowie  

i  miało  charakter  hybrydowy  –  występy  uczniów  "na  żywo"  przeplatane  były  wcześniej

przygotowanymi filmami wyświetlanymi na ekranie kinowym. 

Klasa  IIb  uczestniczy  w  projekcie  Nowa  Europa  realizowanym  w  ramach  lekcji  wiedzy  

o społeczeństwie przez Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie. Zespół Telewizji i Fotografii LO na bieżąco

relacjonuje życie szkoły w filmach i zdjęciach. 

Nasi uczniowie z sukcesami uczestniczyli w licznych konkursach:

-  uczennica  klasy  Ib,  wzięła  udział  w  międzyszkolnym  konkursie  „Ziemia  Miechowska  

w walce  o  wolność”,  organizowanym przez  Zespół  Szkół  nr  2  im.  Jana  Pawła  II  w Miechowie;  

w kategorii „Najpiękniejszy wiersz” zajęła I miejsce,

-  jedna  osoba  brała  udział  w  konkursie  literackim  Turniej  Jednego  Wiersza  o  Laur  Plateranki,

zorganizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu,

- 3 uczniów z klasy Ib wzięli udział w konkursie „Piękno spadających liści” organizowanym przez

GOK w Charsznicy,

- w konkursie literacko-plastycznym pod patronatem Janiny Bergander udział wzięła uczennica klasy

IIIb i otrzymała wyróżnienie,
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- 7 października 2021 r. w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie odbył się Powiatowy

Konkurs  Wiedzy  o  Tadeuszu  Kościuszce  i  jego  związkach  z  ziemią  miechowską,  zorganizowany  

i  sfinansowany  ze  środków  Starostwa  Powiatowego  w  Miechowie,  w  ramach  realizacji  zadania

publicznego  „Upowszechnianie  wiedzy  historycznej  poprzez  upamiętnianie  miejsc  pamięci

narodowej”.  W  konkursie  powiatowym  uczestniczyli  uczniowie  szkół  podstawowych  powiatu

miechowskiego,

- 2 uczniów z klasy IIIb zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego Olimpiady Solidarności,

-  8  listopada  odbył  się  Konkurs  Matematyczny  „Olimpiada  Wiedzy.  Archimedes  Plus”,  w którym

wzięło udział  28  uczniów z klas: Ia, Ib, Id, IIb, IIc, IIIc, IIIag i IIIdg,

- 3 uczniów klasy IIId wzięło udział w ogólnopolskim konkursie kryptograficznym lamaczeszyfrow.pl

zespół przeszedł wszystkie 5 etapów konkursu, kwalifikując się tym samym do finału,  gdzie zajął  

14. miejsce,

- 4 listopada odbył się etap szkolny 46. Olimpiady z języka angielskiego, organizowanej przez Wyższą

Szkołę Języków Obcych w Poznaniu  ale  na  wyróżnienie zasługuje  uczennica  z  klasy IIIbg,  której

zabrakło tylko 2 punktów do osiągnięcia tego etapu,

-  26  listopada  nauczycielka  naszej  szkoły  przeprowadziła  pierwszy  etap  konkursu  wiedzy  

o Kanadzie Discover Canada, będącym wspólną inicjatywą kierunku Filologia Angielska na Wydziale

Humanistycznym  Uniwersytetu  Śląskiego  w  Katowicach  oraz  I  Liceum  Ogólnokształcącego  

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Zespole Szkół nr 1 w Żorach. W konkursie wzięły

udział 2 uczennice,

- konkurs tłumaczeniowy Juvenes Translatores z języka niemieckiego na język polski –  3 uczniów

brało udział,

- w etapie szkolnym Olimpiady Biologicznej wzięła udział uczennica z klasy IIIag; wykonała serię

doświadczeń  i  napisała  pracę  badawczą,  ale  nie  udało  się  wystarczająco  dobrze  rozwiązać  testu  i

zakwalifikować do etapu okręgowego,

- Szkoła została również zgłoszona do konkursu LESELUST organizowanego przez Instytut Goethego

w Krakowie. Konkurs polega na przeczytaniu lektury w języku niemieckim i napisaniu recenzji. Do

konkursu zgłosiło się 11 osób, które otrzymały lektury do przeczytania,

- w XV Ogólnopolskiej „Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH” z fizyki brało udział 3 uczniów 

z klasy IIIc i IIIcg. Wszyscy zakwalifikowali się do drugiego etapu, który odbędzie się w Instytucie

Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie. Uczniowie będą walczyć o udział w finale.

-  Olimpiada  Chemiczna  organizowana  przez  Wydział  Chemii  UJ.  Odbyły  się  dwa  etapy  on-line.  

W pierwszym etapie wzięło udział 12 osób. Do drugiego zakwalifikowało się 6 uczniów, natomiast do

trzeciego etapu zakwalifikowała się jedna uczennica,
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- uczniowie z klasy 3d oraz klasy 3e wzięli udział w XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, której

pierwszy  etap  odbył  się  10  listopada  2021  r.  w  LO w Miechowie.  Do  drugiego  etapu  olimpiady

zakwalifikował się jeden uczeń zdobywając 60 pkt. II etap Olimpiady odbędzie się na Uniwersytecie

Ekonomicznym w Krakowie

-  do  etapu  wojewódzkiego  ogólnopolskiego  konkursu  „Gry  Eksperymentalne  Edukacyjne

Komputerowe GEEK“ organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne zakwalifikowało się

3 uczniów,

- 1 osoba brała udział w konkursie organizowanym przez IPN „Zapomniani Polscy Naukowcy”.

- 2 osoby zostały nagrodzone w konkursie IPN Bitwa Miechowska,

Od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. z uwagi na pandemię COVID-19 zajęcia w naszej szkole

odbywały się w trybie hybrydowym.

W  okresie  nauki  zdalnej  nauczyciele  prowadzili  zajęcia  zarówno  ze  sprzętu  szkoły  jak  

i własnych laptopów i komputerów. Nauczyciele, wychowawcy utrzymywali stały kontakt telefoniczny,

mailowy, oraz przez e- dziennik z rodzicami i uczniami. 

Dla  wprowadzenia  e-dziennika  i  prowadzenia  zajęć  on-line  w  2021  roku  dostaliśmy  od

Starostwa Powiatowego w Miechowie kwotę 21.362,64 zł dzięki czemu kupiliśmy 8 sztuk laptopów,

oraz wyremontowaliśmy pracownię komputerową, gdzie łączny koszt wyniósł 68.240,00 zł.

Psycholog szkolny udzielał  zdalnej pomocy psychologicznej uczniom i rodzicom, a w razie

potrzeb i  konieczności odbywały się też indywidualne konsultacje w szkole. Po powrocie do zajęć

stacjonarnych w okresie  od 17 maja do czerwca 2021 r.  zostały zrealizowane w klasach  zajęcia  

z  psychologiem,  na  których  młodzież  mogła  dzielić  się  swoimi  przeżyciami,  odczuciami,

spostrzeżeniami  dotyczącymi  pandemii  koronawirusa,  nauczania  zdalnego,  tego  jak  czują  się  po

powrocie do szkoły,  jakie mają obawy.  W dwóch klasach drugich zostało przeprowadzane badanie

dotyczące  „Jakości  życia  dzieci i  młodzieży w Polsce” projekt realizowany przez Biuro Rzecznika

Praw Dziecka. Od września  do  grudnia  2021 realizowane były  dodatkowe zajęcia  mające  na  celu

wyrównanie  braków  edukacyjnych  spowodowanych  pandemią  Covid,  były  to  zajęcia  z  takich

przedmiotów jak: język angielski, matematyka, biologia, chemia, historia. W szkole realizowane są od

września  2021  zajęcia  rozwijające  uzdolnienia  z  chemii,  fizyki,  historii,  wybranych  elementów

informatyki i programowania, a także zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki. 

Biblioteka  szkolna   w  roku  2021  prowadziła  działania  pedagogiczne,  informacyjne  jak  

i inwentarzowe. Uczniowie mogli korzystać ze zbiorów biblioteki 5 dni w tygodniu. Przygotowany

został plan działań w ramach realizacji projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok

2022. Prowadzona była współpraca z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Miechowie, Szkołą

Podstawową nr 1 w Miechowie oraz Biblioteką Pedagogiczną w Miechowie.
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2. ZESPÓŁ  SZKÓŁ  Nr 1

1. INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLE

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie to szkoła z wieloletnimi tradycjami, której początki sięgają ubiegłego

wieku. W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące typy szkół:

➢ Technikum, kształcące w zawodzie: 

o Technik ekonomista

o Technik handlowiec

o Technik geodeta

o Technik żywienia i usług gastronomicznych

o Technik logistyk

➢ Branżowa Szkoła I Stopnia (wielozawodowa).

W Branżowej  Szkole  I  Stopnia  kształcą  się  pracownicy  młodociani  w  16  zawodach:  blacharz

samochodowy, cukiernik, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk,

fryzjer,  kucharz,  lakiernik  samochodowy,  magazynier-logistyk,  mechanik-operator  pojazdów  

i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji  sanitarnych,

monter  zabudowy  i  robót  wykończeniowych  w  budownictwie,  piekarz,  sprzedawca,  ślusarz.

Najpopularniejszy zawód to: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer,  elektryk.  Kształcenie

teoretyczne  ogólnokształcące  odbywa  się  w  Zespole  Szkół  Nr  1  w  Miechowie,  a  kształcenie

teoretyczne  zawodowe  odbywa  się  w  formie kursowej  w  Centrach  Kształcenia  Zawodowego  

i Ustawicznego. Kształcenie praktyczne pracowników młodocianych odbywa się u pracodawców 

w zakładach  rzemieślniczych  oraz  innych  podmiotach  gospodarczych.  W realizacji  praktycznej

nauki zawodu szkoła utrzymuje ścisłą współpracę z Cechem Rzemiosł Różnych w Miechowie  

i z pracodawcami różnych branż.

➢ Szkoła Policealna, kształcąca w zawodzie:

o Technik administracji,

o Opiekun medyczny,

o Technik usług kosmetycznych,

o Opiekun w domu pomocy społecznej,

o Asystentka stomatologiczna,

o Technik masażysta,

o Opiekunka dziecięca.

➢ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
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W Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie kształciło się 854 uczniów w 30 oddziałach.  Liczba nauczycieli

zatrudnionych - 66, w tym pełnozatrudnionych - 49, niepełnozatrudnionych – 17. 

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie otrzymał w styczniu 2021 roku prestiżowe odznaczenie  Brązową

Tarczę w Kategorii Najlepsze Technika 2021 w XXIII Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Liceów 

i Techników w Polsce. Jest to uznanie wysokich wyników nauczania w szkole.

2. BUDŻET SZKOŁY

Wydatki wykonane ogółem: 7.532.605,99 zł, w tym:

➢ Wydatki wykonane bez środków UE wyniosły 7.158.032,77 zł, w tym:

o Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 6.392.741,35 zł

o Wydatki na realizację zadań statutowych jednostki: 698.565,87 zł

o Koszt przeprowadzonych remontów: 66.725,55 w tym:

 remont klatek schodowych w budynku przy ul. Sobieskiego 8,

 wymiana  rynien,  rur  spustowych  i  obróbek  blacharskich  na  budynku  sali

gimnastycznej przy ul. Sobieskiego 8 i remont pieca.

➢ Wydatki na pozostałą działalność (środki z UE): 374.573,22 zł.

3. REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH I PROGRAMÓW W SZKOLE

Projekty:

 Projekt  „Rozwój  Centrum  Kompetencji  Zawodowych  Powiatu  Miechowskiego  na  bazie

Zespołu  Szkół  Nr  1  i  Zespołu  Szkół  Nr  2"  w ramach  10  Osi  Priorytetowej:  Wiedza

i kompetencje,  Działanie  10.2  -  Rozwój  kształcenia  zawodowego,  Poddziałanie  10.2.2  -

kształcenie zawodowe uczniów – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.10.02.02-12-0038/19. Wykorzystano

środki 343.022,15 zł z przeznaczeniem na:

 pomoc stypendialną dla uczniów: 275.000,00 zł,

 wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi: 15.656,40 zł,

 zakup usług pozostałych: 23.110,25 zł,

 zakup usług remontowych: 23.915,50 zł,

 szkolenia pracowników: 5.340,00 zł.

Celem projektu było przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy

poprzez zapewnienie im warunków do wszechstronnego rozwoju i zdobywania rzetelnej wiedzy

zgodnej z potrzebami rynku pracy, a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie. W ramach

projektu szkoła została doposażona w:
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 kamerę wideo – 1 szt.,

 aparat fotograficzny – 1 szt.,

 drukarkę wielkoformatową – 1 szt.,

 oprogramowanie Corel Draw 6S2021 – 16 szt.,

  drukarkę do zdjęć – 1 szt.

Przystosowano sanitariat do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Udzielono  pomocy  stypendialnej  10  uczniom  szczególnie  uzdolnionym  z  przedmiotów

zawodowych,  kształcących  się  w  Technikum  w  zawodzie:  technik  geodeta,  technik  logistyk,

technik ekonomista.

Zorganizowano  staże  zawodowe  dla  50  uczniów,  kształcących  się  w  zawodach:  technik

ekonomista,  technik  geodeta,  technik  handlowiec,  technik  logistyk  oraz  technik  żywienia  

i usług gastronomicznych, które odbyły się w czasie wakacji 2021 r. u 24 pracodawców. Staże

trwały 4 tygodnie, uczniowie otrzymali certyfikaty i stypendium. Zorganizowano dla 164 uczniów

kursy dające dodatkowe uprawnienia oraz kompetencje zawodowe na kwotę 131.130,00 zł.

 Projekt „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na

bazie  Zespołu  Szkół  Nr  1  i  Zespołu  Szkół  Nr  2”-  kontynuacja.  Realizowany  w  ramach

Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020,

Priorytet  10  Wiedza  i  Kompetencje,  współfinansowanego  ze  Środków  Unii  Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach kontynuacji projektu zostały przeprowadzone:

 zajęcia wyrównawcze zawodowe z przedmiotów logistycznych,

 kurs – Kosmetyczki z elementami wizażu,

 kurs – Fakturzystki z obsługą komputera i kas fiskalnych,

 Przyznano  pomoc  stypendialną  1  uczniowi  szczególnie  uzdolnionemu  

z przedmiotów zawodowych, kształcącemu się w Technikum w zawodzie technik

ekonomista.

 Projekt  „Międzynarodowa  mobilność  edukacyjna  uczniów  i  absolwentów  oraz  kadry

kształcenia  zawodowego”  dofinansowanego  w  100%  ze  środków  Europejskiego  Funduszu

Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) szkoła otrzymała

dofinansowanie  w  kwocie  276.780,13  zł  na  realizację  projektu  pn.  „Zagraniczna  praktyka

zawodowa moją szansą na sukces”, numer projektu: 2019-1-PL01-KA102-062487. Z uwagi na
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pandemię spowodowaną  wirusem SARS-CoV-2, z otrzymanego dofinansowania w 2021 roku

nie dokonano żadnego wydatku. Przedłużono termin realizacji projektu do 30.12.2022 r.

 Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie w roku szkolnym

2020/2021”. Wykorzystano środki 8.938,44 zł z przeznaczeniem na:

 wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi; 5.946,03 zł,

 zakup pomocy dydaktycznych: 1.588,42 zł,

 zakup materiałów i wyposażenia: 682,06 zł,

 zakup usług pozostałych: 721,93 zł.

Projekt  był  realizowany  w  obszarze  przedsiębiorczość.  Przeprowadzono  zajęcia  metodą  

on-line  z  uczniami  przy  współpracy  z  Uniwersytetem  Ekonomicznym  w  Krakowie

z wykorzystaniem  nowoczesnych  urządzeń  technologii  informacyjnej  tj.  sprzętu  do

wideokonferencji.

 Projekt  „Modernizacja  Kształcenia  Zawodowego  w  Małopolsce  II”  nr RPMP.10.02.03-

12040490/16,  w  ramach  10.Osi  Priorytetowej:  Wiedza  i  kompetencje,  Działanie  

10.2  Rozwój  kształcenia  zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa

Małopolskiego na lata 2014-2020.

 Wykorzystano środki 2.467,67 zł z przeznaczeniem na:

 wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi: 1.632,73 zł,

 zakup pomocy dydaktycznych: 834,94 zł.

Projekt  był  realizowany  w  zakresie  komponentu  Małopolskiej  Chmury  Edukacyjnej  

w obszarze żywność. W projekcie uczestniczyli uczniowie, kształcący się w zawodzie technik

żywienia i usług gastronomicznych dla których prowadzone były zajęcia metodą on-line przy

współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Technologii

Żywności  z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń technologii informacyjnej, tj.  sprzętu do

wideokonferencji.

Inne projekty:

 Projekt  „Młodzieżowy  Uniwersytet  Ekonomiczny”  –  realizacja  od  12  września  2020  r.  do

czerwca 2021 r. W projekcie uczestniczyło 38 uczniów kształcących się w zawodzie technik

ekonomista.  Projekt  realizowany  był  przy  współpracy  Uniwersytetu  Ekonomicznego  

w Krakowie. W ramach którego kształtowane są kompetencje obejmujące następujące aspekty:

 komunikacyjne, 

 osobiste,

 zawodowe.
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 Projekt „Lekcje z ZUS” realizowany przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Uczniowie podczas projektu zdobyli wiedzę na

temat  zasad  funkcjonowania  ubezpieczeń  społecznych  od  kształtowania  się  systemu

ubezpieczeń w Polsce poprzez rolę, zadania ZUS-u, system emerytalny, świadczenia, rejestrację

firmy i obowiązki przedsiębiorcy. Podsumowaniem tego etapu edukacji była Olimpiada. 

Programy:

1. „Bezpieczna Szkoła” – w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa.

2. „Myśląc OJCZYZNA” –  wychowanie ku wartościom.

3. „PIĘKNO ŻYCIA” – zaprezentowanie umiejętności plastycznych i talentu przez uczniów

 z niepełnosprawnością intelektualną oraz integracja pomiędzy uczniami niepełnosprawnymi

a pełnosprawnymi. 

4. „ARS  czyli  jak  dbać  o  miłość?”  Ogólnopolski  program  edukacyjny  w  zakresie

przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków odurzających. 

5. „Mądre żywienie zdrowe pokolenie”- kształtowanie umiejętności i postaw związanych ze

zdrowym stylem życia. 

6. Profilaktyka HIV/AIDS, „Podstępne WZW”.

7. „Kultura bezpieczeństwa” – program realizowany przy współpracy Państwowej Inspekcji

Pracy. 

4. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ

Szkoła zapewnia uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju. Uczniowie osiągają dobre wyniki  

z egzaminu maturalnego oraz wysokie wyniki z egzaminu zawodowego,  potwierdzone dyplomami.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało dwóch uczniów Technikum, kształcącego w zawodzie

Technik ekonomista. 
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Zdawalność egzaminu zawodowego w Technikum w sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2021 r. –dyplom

zawodowy technika

Typ szkoły Zawód
Oznaczenie 

kwalifikacji
Nazwa kwalifikacji

Zdawalność - 

dyplomy

Technikum

Technik logistyk AU.32 Organizacja transportu 84%

Technik geodeta BD.32

Wykonywanie prac 

geodezyjnych związanych z 

katastrem i gospodarką 

nieruchomościami

100%

Technik handlowiec AU.25
Prowadzenie działalności 

handlowej
64%

Technik ekonomista AU.36 Prowadzenie rachunkowości 76%
Technik żywienia i 

usług 

gastronomicznych

TG.16
Organizacja żywienia i usług 

gastronomicznych
87%

Zdawalność egzaminu zawodowego w Technikum w sesji egzaminacyjnej czerwiec-lipiec 2021 r. –

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie

Typ szkoły Zawód
Oznaczenie 

kwalifikacji
Nazwa kwalifikacji

Zdawalność - 

świadectwa

Technikum

Technik handlowiec AU.20 Prowadzenie sprzedaży 96%

Technik geodeta BD.31

Wykonywanie pomiarów 

sytuacyjnych, wysokościowych

i realizacyjnych oraz 

opracowywanie wyników tych 

pomiarów

92%

Technik żywienia i 

usług 

gastronomicznych

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 100%
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Zdawalność egzaminu zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia – dyplom zawodowy 

Typ szkoły Zawód
Oznaczenie 

kwalifikacji
Nazwa kwalifikacji

Zdawalność - 

dyplomy
Branżowa 

Szkoła I 

Stopnia

elektromechanik 

pojazdów 

samochodowych

MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz 

naprawa elektrycznych i 

elektronicznych układów 

pojazdów samochodowych

100%

mechanik pojazdów 

samochodowych

MG.18 Diagnozowanie i naprawa 

podzespołów i zespołów 

pojazdów samochodowych

100%

kucharz

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

100%

Egzamin  czeladniczy,  przeprowadzany  przez  Małopolską  Izbę  Rzemiosła  i  Przedsiębiorczości  

w  Krakowie  zdało  100  %  uczniów  Branżowej  Szkoły  I  Stopnia.  Średnia  zdawalność  egzaminu

zawodowego w Szkole Policealnej  wyniosła  60%, w tym w zawodzie  opiekun medyczny,  dyplom

otrzymało 100% absolwentów.

Uczniowie szkoły w 2021 roku brali udział w konkursach i olimpiadach osiągając sukcesy:

 Zakwalifikowanie się 2 uczennic do II etapu w XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej,

 Zakwalifikowanie  się  3  uczniów  do  etapu  międzyszkolnego  XLIV  Olimpiady  Wiedzy

Geodezyjnej i Kartograficznej,

 Udział  uczniów  w  Olimpiadzie  „Warto  wiedzieć  więcej  o  ubezpieczeniach  społecznych”

zorganizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

 Udział uczniów w XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości,

 Zajęcie  drugiego  miejsca  przez  ucznia  Zespołu  Szkół  Nr  1  w  Miechowie  w konkursie

 on-line Action Track „Bitwa Miechowska 1863”.

 Zajęcie  III  miejsca  w  kategorii  pracy  plastycznej  i  II  miejsca  kategorii  autorski  wiersz  

w  Międzyszkolnym  Konkursie  Wiedzy  Historycznej  „Ziemia  Miechowska  w  walce  

o wolność” i zajęcie III miejsca w kategorii pracy plastycznej i II miejsca kategorii autorski

wiersz.

 Udział uczniów w akcjach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła do

hymnu”, „Szkoła Pamięta”, „Razem na święta”.
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Uczniowie kształcący się w zawodzie technik geodeta uczestniczyli w Dniu Geodety zorganizowanym

przez Stowarzyszenie Studentów Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej 'GEOIDA'.

Przy Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie działa Zespół Tańca Tradycyjnego „Miechowianie”,  który  

w  przepięknych  strojach  uświetnia  swoimi  występami  uroczystości  szkolne  i  środowiskowe.  Przy

szkole działa klub sportowy „Ekonomik”.

5. PRACA ZDALNA I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W szkole zatrudniony jest psycholog szkolny. Uczniowie są objęci różnymi formami wsparcia:

 Zajęcia rewalidacji indywidualnej, w tym rewalidacji z surdopedagogiem.

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego.

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego.

 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

 Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się.

 Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

 Indywidualne konsultacje z języka polskiego w zakresie ukierunkowania i nadzorowania pracy

samokształceniowej.

 Indywidualne konsultacje z psychologiem szkolnym.

W 2021  roku,  w  związku  z  pandemią  COVID-19  nauka  odbywała  się  w  systemie  stacjonarnym,

hybrydowym oraz  zdalnym,  zgodnie  z  obowiązującymi  w danym okresie  przepisami.  Nauka  była

prowadzona  w  różnych  formach  i  metodami  dostosowanymi  do  potrzeb  i  możliwości  uczniów.  

W okresie nauki zdalnej oraz hybrydowej, lekcje były prowadzone na platformie Google Meet, Cisco

Webex,  Discord.  Zajęcia  praktyczne  z  przedmiotów  zawodowych  prowadzone  były  

w małych grupach w pracowniach przedmiotowych. Po powrocie do nauki stacjonarnej, w okresie od

września do grudnia 2021 r. prowadzone były dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

zajęcia wspomagające z matematyki, języka polskiego oraz języka angielskiego, których celem było

wsparcie uczniów po okresie nauczania zdalnego.

6. WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORCAMI I UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Szkoła owocnie współpracuje z licznymi przedsiębiorcami, pracodawcami, uczelniami wyższymi, w

tym  z  Uniwersytetem  Ekonomicznym  w  Krakowie,  Uniwersytetem  Rolniczym  

w Krakowie,  Izbą Rzemieślniczą w Krakowie,  Cechem Rzemiosł Różnych w Miechowie,  Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie. Współpracujemy z instytucjami wspierającymi

szkołę  w  procesie  wychowawczym,  tj.  Komendą  Powiatową  Policji  w  Miechowie,  Kuratorem

Sądowym,  Centrum  Kultury  i  Sportu  w  Miechowie,  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie,

Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.
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3. ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2

Informacje o Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie

W skład Zespołu Szkół Nr 2 im Jana Pawła II w Miechowie wchodzą:

1. Technikum – liczba uczniów 565

2. Branżowa Szkoła I Stopnia - liczba uczniów 52

Funkcjonują pozaszkolne formy kształcenia:

1. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Liczba słuchaczy na KKZ w dniu 30.09.2021 r. – 58

Razem w Technikum, Branżowej Szkole I Stopnia i KKZ  na 30.09.2021 uczy się 675 osób

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie:

1. Technikum

➢ technik hotelarstwa,

➢ technik żywienia i usług gastronomicznych,

➢ technik teleinformatyk,

➢ technik spedytor,

➢ technik pojazdów samochodowych,

➢ technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

2. Branżowa Szkoła I Stopnia

➢ mechanik pojazdów samochodowych,

➢ mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Formy kształcenia dla dorosłych w roku szkolnym 2021/2022

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 

Zawód: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Kwalifikacja w zawodzie: ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych

w rolnictwie I i III semestr. Liczba słuchaczy: 58
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Udział  Zespołu  Szkół  Nr  2  w  projektach  międzynarodowych  – projekty  z  Funduszu

Europejskiego :

 

„Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół  

Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” 

Cel projektu: 

Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych, rozszerzenie i kontynuacja celów Centrum utworzonego

zgodnie  z  projektem  „Utworzenie  i  rozwój  Centrum  Kompetencji  Zawodowych  Powiatu

Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” 

Grupy docelowe:

1.    Uczniowie/uczennice szkół 

2.    Nauczyciele 

Formy wsparcia w grupach docelowych:

1. kursy w formach pozaszkolnych,

2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

3. stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych,

4. doradztwo edukacyjno zawodowe,

5. staże i praktyki u pracodawców,

6. zakup środków trwałych (doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne),

7. modernizacja pomieszczeń,

8. rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli (kursy).

Podstawowe rezultaty projektu:

1. Przeprowadzone zostały następujące kursy dla uczniów:

- kurs spawacza MAG – 24 uczniów,

- kurs prawa jazdy kategorii B – 10 uczniów,

- kurs operatora wózków widłowych - 26 uczniów,

- kurs profesjonalnego magazyniera – 16 uczniów,

- kurs podstawy makijażu i wizażu – 16 uczniów,

- kurs SEP do 1kV1 – 20 uczniów,

- kurs projektowania stron internetowych – 16 uczniów,

- kurs asystencko – sekretarski z językiem angielskim – 8 uczniów,

- kurs diagnostyki pojazdów samochodowych i rolniczych – 20 uczniów,

- kurs grafiki komputerowej z elementami obróbki filmów – 16 uczniów.
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2. Zrealizowane zostały zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki:

- z języka angielskiego – 45 uczniów,

- z matematyki – 45 uczniów

wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zajęcia z uczniami za kwotę 8 570,48 zł.

3. Pomoc stypendialną dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych otrzymało 

10 uczniów na kwotę 144 400,00 zł

4. Zajęcia z doradztwa zawodowo – edukacyjnego - 10 uczniów

5. Odbyło się 28 płatnych staży (szeroka współpraca szkoły z pracodawcami)

na kwotę 14 468,50 zł;

6. Szkoła, po wstępnym rozpoznaniu potrzeb, uzyskała wsparcie w postaci środków trwałych na łączną 

kwotę 69 500,00 zł tj:

- podnośnik podprogowy za kwotę 12 500,00 zł

- podnośnik nożycowy, diagnostyczny wraz z szarpakami za kwotę 57 000,00 zł

7. Wykonano adaptację sali 18 w budynku Warsztatów szkolnych – pracowni ćwiczeń praktycznych do

montażu podnośnika nożycowego, diagnostycznego wraz z szarpakami za kwotę 27 000,00 zł.

8. W ramach realizacji wsparcia dla nauczycieli zrealizowane zostały następujące kursy :

- kurs cukierniczy I stopnia – 2 nauczycieli,

- kurs baristyczny – 2 nauczycieli

za łączną kwotę 2 950,00 zł.

W ramach środków finansowych Projektu została w budynku Szkoły dostosowana łazienka dla osób

niepełnosprawnych za kwotę 24 593,83 zł.

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie uczestniczył w projekcie pn. „Modernizacja

Kształcenia  Zawodowego  w  Małopolsce  II  w  zakresie  kształcenia  zawodowego”,  komponent

Małopolskiej  Chmury   Edukacyjnej  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  w  ramach

Regionalnego  programu  operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020  –  

10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego.

W ramach projektu zostały wykorzystane środki na:

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zajęcia z uczniami  w obszarze żywność i obszarze 

mechaniczno-mechatronicznym za kwotę 3 225,23 zł;

• zakup materiałów i pomocy dydaktycznych na zajęcia za kwotę 292,78 zł

Razem 3 518,01
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Współdziałanie Szkoły z otoczeniem: 

Szkoła  współpracuje  z  następującymi  instytucjami:  Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna,  Sąd

Rodzinny,  Bursa  Szkolna,  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  Powiatowe  Centrum  Pomocy

Rodzinie,  Powiatowa  Stacja  Sanitarno-Epidemiologiczna,  Szpital  św.  Anny  w  Miechowie,  Dom

Dziecka, Caritas, Muzeum Ziemi Miechowskiej, Policja,

Sprawozdanie z wykonania budżetu i realizowanych programów w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana

Pawła II w Miechowie za rok budżetowy 2021.

Wykonanie budżetu bez środków unijnych w roku 2021 wyniosło 6 024 296,81 zł

 w tym:

1. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosły 5 233 355,41 zł

nauczyciele 4 533 462,65 zł administracja i obsługa 699 892,76 zł

2. Koszty poniesione na bieżące funkcjonowanie Szkoły 790 941,40 zł  w tym remonty i  zakup

materiałów do wykonania remontów:

1. Malowanie filarów i belki w holu głównym budynku Warsztatów szkolnych – pracownie ćwiczeń

praktycznych, demontaż zużytych lamp i montaż nowych, zakup i montaż barierki przy podjeździe dla

niepełnosprawnych za kwotę 3 167,50 zł

2. Usunięcie zużytej i montaż nowej tablicy rozdzielczej instalacji elektrycznej oraz gniazd sieciowych

w budynku Warsztatów szkolnych – pracownie ćwiczeń praktycznych za kwotę 1 030,00 zł

3. Malowanie ścian, sufitu oraz lamperii w sali nr 17 budynku Szkoły za kwotę 550,00 zł

4. Malowanie ścian 18 m² oraz położenie 26 m² płytek na ścianach i  posadce w  WC chłopców  

w budynku Warsztatów Szkolnych -pracowni ćwiczeń praktycznych za kwotę 2 920,00 zł

5. Demontaż i montaż nowych lamp w pokoju nauczycielskim oraz wymiana szafy rakowej w sali 12 ,

uzupełnienie gniazd sieciowych za kwotę 1 100,00 zł

6. Malowanie ścian, sufitu oraz lamperii w sali 20 budynku Szkoły tj. 111 m² za kwotę 3 680,00 zł

7.  Zakup  nowego  rejestratora   i  3  kamer  do  monitoringu  w   budynku  Warsztatów  szkolnych  –

pracownie ćwiczeń praktycznych za kwotę 5 571,06 zł

8. Naprawa wózka widłowego za kwotę 1 334,55 zł

9. Wykonanie remontu dachu sali gimnastycznej za kwotę 53 000,00 zł

10. Częściowe uszczelnienie rynien dachowych za kwotę 959,40 zł

11. Prace remontowe na dachu budynku w części północno-wschodniej 1 584,00 zł

12. Wymiana zakupionych drzwi wraz z ościeżnicami w bibliotece szkolnej oraz szatni chłopców przy 

sali gimnastycznej za kwotę 2 224,00 zł
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13. Zakup ławek na korytarz 4 siedziskowych w ilości 5 szt. za kwotę 2 790,01 zł

13. Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku Szkoły za kwotę 11 244,16 zł

15. Malowanie ścian i sufitu w sekretariacie Szkoły i pomieszczeniu administracyjnym za kwotę

 5 883,60 zł

Razem 97 038,28

4. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY ZAGORZYCE

W SOSW prowadzimy:

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA  – jest  to  zorganizowane  specjalistyczne
wsparcie procesów rozwojowych i psychofizycznych dzieci już od 1 roku życia do rozpoczęcia nauki 
w  szkole  podstawowej.  Wzbogaceniem  tej  oferty  jest  współpraca  z  Poradnią  Psychologiczno  –
Pedagogiczną w Miechowie przy realizacji projektu rządowego „Za życiem”.

SZKOŁĘ  PODSTAWOWĄ  –  dla  uczniów  upośledzonych  umysłowo  w  stopniu  lekkim,  stopniu
umiarkowanym  i  znacznym  oraz  dla  uczniów  z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  z  autyzmem  
i zespołem Aspergera.

BRANŻOWĄ SZKOŁĘ I  STOPNIA –  dla  uczniów upośledzonych  umysłowo w stopniu  lekkim,
 oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem i zespołem Aspergera.

SZKOŁĘ PRZYSPOSABIAJĄCĄ DO PRACY – dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu
umiarkowanym  i  znacznym  oraz  dla  uczniów  z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  z  autyzmem  
i zespołem Aspergera.

INFORMACJA OGÓLNA O DZIAŁALNOŚCI SOSW w 2021 roku

1 Liczba uczniów szkół w SOSW: 60 
w tym: 
22 - niepełnosprawności sprzężonych, 
23 - lekka niepełnosprawność intelektualna,
8 - umiarkowana niepełnosprawność intelektualna,
4 – autyzm
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2 Liczba dzieci uczęszczających na zajęcia WWRD - 12
3 Liczba oddziałów: 8
4 Liczebność oddziałów: 4 – 8
5 Liczba wychowanków Internatu : 17

Realizując  swoje  zadania  statutowe  SOSW  w  Zagorzycach  w  roku  2021  przeprowadził  
w ramach współpracy z partnerami zewnętrznymi następujące programy i projekty:

1 W  partnerstwie  z  Poradnią  Psychologiczno  –  Pedagogiczną  (instytucja  wiodąca)  Ośrodek
prowadził  rządowy projekt  kompleksowego wsparcia  dla  rodzin  „Za życiem”  realizując  Ośrodek
Koordynacyjno -  Rehabilitacyjno – Opiekuńczy (OKRO) na lata 2018 - 2021. 

 (W ramach tego zadania opieką objętych było 11 dzieci w wieku od 2 do 6 lat,  którzy korzystali
z pomocy specjalistów: psychologa, surdopedagoga, rehabilitanta,  logopedy i  pedagogów w łącznej
liczbie: 28 godzin/tydzień (koszty wynikające z realizacji zadania ponosił budżet państwa) 
W kwietniu 2022 roku rusza kontynuacja programu ponownie wspólnie z PPP w Miechowie - instytucja
wiodąca).

2 Dokształcanie nauczycieli
Łączna suma wykorzystana na dokształcanie w 2021: 3 470,00 zł

3 Refundacja zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów: 5 880,00 zł

4 Program zdrowego odżywiania – przekazywanie uczniom Szk. Podst. przetworów mlecznych
i owoców. (koszty wynikające z realizacji zadania ponosił budżet państwa)

W roku 2021 zrealizowano również kolejne prace poprawiających bazę placówki i wyposażenie
w SOSW. 

I. Remonty:

               

 remont pomieszczeń ubikacji na parterze budynku, 23 950,00 zł
 modernizacja oświetlenia na korytarzach Ośrodka,   2 340,00 zł
 remont/modernizacja gabinetu logopedycznego/biblioteki,   2 380,00 zł 
 zakup wyposażenia  gab. log. /fotele, umywalka, blat rolety, lustro wykładzina/   3 790,00 zł
 zakup wyposażenia (żaluzji w 4 salach dydaktycznych) :      4 500,00 zł
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II. Nakłady związane z modernizacją wyposażenia w szkołach SOSW.

             

 zakup  24 siedzisk + konstrukcji przy boisku sportowym 9 535,00 zł
 zakup krzeseł szkolnych  1 520,00 zł
 zakup i montaż stolików ogrodowych 3 600,00 zł
 zakup 5 materacy do łózek w 2 sypialniach 1 000,00 zł
 zakup 15 krzeseł szkolnych 1 520,00 zł
 zakup półautomatycznego urządzenia do zbierania liści    539,00 zł
 zakup zieleni na rabaty Ośrodka oraz (realizacja nasadzeń zastępczych). 2 550,00 zł

III. Wydatki związane z zakupem/modernizacją sprzętu IT.
 zakup/wymiana centrali telefonicznej na cyfrową:       2 800,00 zł
 zakup/wymiana rejestratora    470,00 zł
 konserwacja/wymiana elementów monitoringu   1 200,00 zł 
 zakup mikrofonu do systemu nagłośnienia    499,00 zł

IV. Wydatki związane z przegotowaniem inwestycji pn. budowa sali gimnastycznej w SOSW

  

 koszty związane z przygotowaniem (utwardzeniem) parkingu szkolnego 9 600.00 zł
 koszty związane z zakupem i montażem wiaty śmietnikowej 5 800,00 zł
 zakup garażu stalowego /powierzchnia magazynowa po wyburzeniu komórki. 2 790,00 zł
 zakup materiałów na posadowienie garaży i przenoszonych szklarni 2 405,00 zł
 wydatki poniesione na wykonanie przyłącza wody przy szklarniach 1 068,00 zł

 usługi geodezyjne 2 000,00 zł
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V. Zakupy zrealizowane z programu „Aktywna Tablica 2021” 43 500,00 zł
(35 000.00 budżet państwa, 8 500,00 wkład własny Powiat Miechowski).

W ramach środków z niniejszego programu Ośrodek pozyskał następujący sprzęt, oprogramowanie i
pomoce:

- Laptop Acer TravelMate – 2 szt
- Moniotor interaktywny INSGRAF 65 – 1 szt
- Uchwyt ścienny do monitorów interaktywnych – 1 szt
- EduSensus Logopedia Pro – 1 szt
- EduSensus Spektrum Autyzmu Pro – 1 szt
- Etui wzmacniane do tabletu – 1 szt
- EduSensus Spektrum Autyzmu Pro – tablet – 1 kpl.
- Gruszka duża grafitowa niebiesko zielona – 3 szt
- Gruszka Mała szara – 3 szt
- Kolumna świetlna – 1 szt
- Mówik 2,0 + tablet Terra – 1 kpl.
- Parawan wyciszający niski – szary – 1 szt
- Projektor przestrzenny MATHMOS – 1 szt
- Tunel nieskończoności – 1 szt
- Wisząca piłka do terapii odruchów – 1 szt
- Kabina do terapii zaburzeń SI – zestaw rozszerzony – 1 kpl.
- Zjeżdżalnia rolkowa – 1 szt
- Kącik lustrzany – 1 kpl.
- Chmura świetlna SI – Lampa sufitowa – 1 kpl.
- Parawan wyciszający wysoki Zielony – 2 szt.

VI. Zakupy zrealizowane z programu „Laboratorium przyszłości 2021” 30 000,00 zł
 (100 % udział środków z budżetu państwa)

Pracownia IT
- Drukarka 3D do pakietu podstawowego Edu Lab3D
- EduLab 3D – pakiet podstawowy 
- Zestaw edukacyjny Arduino 
- Statyw do aparatu i kamery 
- Mikrofon kierunkowy SARMONIC Vmic 
- Mikroport saramonic BLINK 500b
- Gimbal do aparatu i kamery
- laptop AcerCromebook spin 512 
- Zestaw oświetleniowy lampa soft box, statyw, żarówka 
- Aparat fotograficzny Cannon 
- Stacja lutownicza HOT z grotem 

Pracownia AGD
- Robot wielofunkcyjny 
- Maszyna do szycia Juno
- Kuchenka elektryczna z piekarnikiem elektrycznym
- Zestaw garnków 
- Zestaw garnków ze stamerem
- Zestaw noży
- Sztućce: łyżka stołowa, widelec, nóż stołowy, łyżeczka stołowa 4 kpl.
- Czajnik elektryczny – 3 szt.
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- Żelazko
- Odkamieniacz do żelazka WORWO
- Odkurzacz + torebki filtracyjne 
- Frytownica MPM 
- Odkurzacz Elektrolux BBG 41 iw
- Kuchnia mikrofalowa Whirpool  
- Zmywarka FS 60 Whirpool
- Suszarka do ubrań Gorenje 
- Chłodziarko – zamrażarka BEKO
- Pralka Whirpool

VII. PERSPEKTYWA:
1.  Rozbudowa  bazy  SOSW -  sali  gimnastycznej  i  pomieszczeń  realizujących  wsparcie  w  ramach
prowadzonych zajęć specjalistycznych.

2 Uruchomienie oddziału przedszkolnego „0”
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5. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

Diagnoza i terapia: 
W  poprzednim  roku  szkolnym  nasza  poradnia  przyjęła  936  dzieci.  Wykonała  427  diagnoz

psychologicznych  (w  1386  godzin),  338  diagnoz  pedagogicznych  (1126  godzin)  i  73  diagnozy
logopedyczne (75 godzin). 
Systematycznie wszyscy pracownicy prowadzili terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną 
i biofeedback. 
Terapią  pedagogiczną  było  objętych  53  osoby,  które  uczestniczyły  w  1555  spotkaniach.  Terapią
psychologiczną w tym biofeedback było objętych 109 dzieci, które uczestniczyły w 2049 spotkaniach.
Terapią logopedyczną było objętych 79 dzieci, które uczestniczyły w 1514 spotkaniach. 

Wsparcie rodziców, pomoc psychologiczno – pedagogiczna: 
Interwencją kryzysową było objętych 30 osób:

✔samookaleczenia, 
✔próby samobójcze,
✔objawy depresji,
✔agresja i autoagresja, 
✔nieuleczalna choroba,
✔zagrożenie niedostosowaniem społecznym, 
✔zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży,
✔zaburzenia zachowania i emocji u nastolatków,
✔wsparcie i pomoc po tragicznym zdarzeniu – morderstwo. 

Wszyscy pracownicy udzielali porad bez badań i konsultacji rodzicom – 547 spotkań. 

Wsparcie dyrektorów, nauczycieli, wychowawców szkół, przedszkoli i placówek: 
 Odbyły się 108 konsultacje z nauczycielami i 63 z psychologami i pedagogami szkolnymi. 
Z uwagi na pandemię nie  odbywały się grupowe spotkania sieci  współpracy i  samokształcenia dla
psychologów i pedagogów szkolnych. Możliwy był kontakt telefoniczny i mailowy oraz indywidualny
z osobami prowadzącymi. 
Cały rok współpracowaliśmy ze szkołami, przedszkolami i placówkami w zakresie: 
- pedagogizacji rodziców m. in. trudności wychowawcze,
- funkcjonowania w grupie klasowej (depresja, słaba integracja, konflikty),
- organizacji procesu edukacji,
-  wsparcie  w  sytuacjach  trudnych  i  kryzysowych  –  praca  zespołu  interwencyjno  –  mediacyjnego
(prowadzone były obserwacje dzieci w grupie zarówno w przedszkolach jak i w szkołach). 

WIODĄCY OŚRODEK REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – OPIEKUŃCZY 

Od 1 grudnia 2017r. w naszej placówce na mocy porozumienia Starostwa Powiatowego w Miechowie 
i  Ministra  Edukacji  Narodowej  powstał  Wiodący  Ośrodek  Koordynacyjno  -  Rehabilitacyjno  -
Opiekuńczy – w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

Świadczymy kompleksowe wsparcie rodzinom z dziećmi z terenu powiatu miechowskiego, od chwili 
wykrycia niepełnosprawności dziecka lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. 

28



Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  5  września  2017  r.  w  sprawie
szczegółowych  zadań  wiodących  ośrodków  koordynacyjno  –  rehabilitacyjno  -  opiekuńczych  
(Dz. U. z 2017 r. poz.1712) realizujemy następujące zadania: 

1) udzielamy rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
2) wskazujemy  właściwe  dla  dziecka  i  jego  rodziny  formy  kompleksowej,  specjalistycznej

pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej,
pedagogicznej i logopedycznej,

3) wskazujemy jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom,
4) organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
5) koordynujemy korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

Tą formą systematycznej opieki objęte jest 12 dzieci z niepełnosprawnościami. 

Budżet 

Poradnia P-P DOCHODY WYDATKI

Budżet 2021 9 500,00 1 516 760,15

Realizacja 2021 8 029,99 1 499 843,28

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nie prowadziła żadnych zadań inwestycyjnych. 
 
REMONTY w 2021: 

 W pomieszczeniach Poradni wykonano remont: 
 
Częściowy remont łazienki i korytarza na parterze o łącznej kwocie: 27 829,00 zł 
Wykonano remont pokrycia dachowego na naszym budynku na kwotę 9 840,00 zł. 

Budżet Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego 

OKRO DOTACJA 

Budżet 2021 54 600,00 zł 

Realizacja 2021 39 480,00 zł
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6. BURSA MIĘDZYSZKOLNA

Bursa Szkolna w Miechowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Miechowskiego. Zapewnia opiekę 

i wychowanie młodzieży pobierającej naukę poza miejscem swojego stałego zamieszkania. 

Ilość miejsc w bursie wg pokoi – 37:

• Pokój 4- os. – 2

• Pokój 3- os. – 5 

• Pokój 2- os. – 5

• Pokój 1- os. – 4 

Młodzież przebywająca w bursie szkolnej kształci się w szkołach ponadpodstawowych Powiatu

Miechowskiego. Od września 2021 w bursie zakwaterowano 33 uczniów ze szkół:

Zespół Szkół Nr 1 – 21

Zespół Szkół Nr 2 – 6

Liceum ogólnokształcące – 6

Wychowankowie bursy szkolnej od 04 stycznia 2021 – 23 maja 2021 uczyli się zdalnie. W tym

czasie  uczniowie  przebywali  w  domach.  Wychowawcy  podjęli  pracę  zdalną  z  wychowankami,

nawiązywali  kontakt  z  młodzieżą i  ich rodzicami (opiekunami).  Udało się częściowo bezpośrednio

zrealizować plan pracy opiekuńczo – wychowawczej. Po powrocie do bursy uczniowie zostali objęci

opieką,  wsparciem psychologicznym.  Opracowano  procedury,  które  zapewniały  bezpieczny  pobyt  

w bursie.

Uczniowie płacili za pobyt w bursie 60,00 zł miesięcznie. Za wyżywienie, czyli za śniadanie,

obiad i kolację, stawka dzienna wynosiła 10,70 zł.

Bursa Szkolna pełni także funkcję administratora dla całego budynku przy ul. Sienkiewicza 27 

i 27a oraz częściowo przy ul. Sienkiewicza 18 i 20. Z tego powodu pokrywa koszty mediów innych

jednostek.  Bursa  posiada  także  rachunek  dochodów  wyodrębnionych,  na  który  wpływają  środki  

z wynajmu powierzchni reklamowej. Środki te są przeznaczane na poprawę standardu wyposażenia,  

na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia edukacyjne dla wychowanków oraz na drobne remonty  

i naprawy.

Budżet i jego realizacja w 2021 r.

Plan: 765 793,14 zł

Wykonanie: 756 802,08 zł
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Ze środków budżetowych wykonano:

➢ wymieniono człon w piecu gazowym – 12413,99 zł

➢ wymieniono 3 szt. lamp w oświetleniu ewakuacyjnym – 437,50 zł

➢ wymieniono moduł sensora MS-12/N2F oraz czujnik tlenku węgla i gazu – 1400 zł 

➢ usunięto awarie pionu kanalizacyjnego – 12440,22 zł 

Ze środków wyodrębnionych zakupiono:

➢ nagrody dla wychowanków – 90,70 zł

➢ artykuły do komputera – 190,01 zł

➢ ławki ogrodowe – 1438,00 zł

➢ kwiaty do ogródka – 30,00 zł

➢ znicze na cmentarz – 31,20 zł

➢ wstęp na kręgielnię – 78,00 zł

➢ oświetlenie choinkowe – 84,00 zł

➢ art. spożywcze – mikołajki – 91,63 zł

➢ deski do prasowania, opiekacz, noże – 885,03 zł

➢ sprzęt sportowy – 417,87 zł

➢ artykuły na Wigilię dla wychowanków – 45,40

➢ wzmacniacze wi-fi – 419,96 zł

➢ koce – 1440 zł

➢ mini piekarnik – 459,99 zł

7. MUZEUM ZIEMI MIECHOWSKIEJ

Z  powodu  reorganizacji  w  okresie  od  06.03.2021  r.,  do  20.03.2021  r.,  ze  względu  na  pandemię

spowodowaną zachorowaniem na covid-19 w okresie od 20.03.2021 r., do 09.04.2021r., muzeum było

nieczynne dla zwiedzających.

Działania administracyjne:

➢ Prowadzenie strony internetowej i portalu społecznościowego, przygotowanie informacji, 

aktualizowanie ich, administrowanie stroną i portalem.

➢ Regularne pisanie relacji i artykułów do prasy regionalnej.

➢ Zorganizowanie posiedzenia Rady Muzeum w dniu 16 .10.2021r.
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Działania organizacyjno-gospodarcze:

 Prace związane ze zmianą użytkowanych pomieszczeń  (przenoszenie dokumentów i mebli,

organizacja biura i stanowisk pracy, przenoszenie magazynu, itp.)

Pozyskiwanie, gromadzenie, konserwowanie i inwentaryzowanie zbiorów:

 Styczeń - grudzień – pozyskiwanie zabytków, fotografii, dokumentów i innych przedmiotów o

charakterze zabytkowym od osób prywatnych i instytucji.

Działania wystawiennicze:

➢ styczeń-kwiecień – kontynuacja wystawy obrazów Franciszka Kafla pt. „Madonny Polskie”

➢ styczeń–czerwiec  –  kontynuacja  przygotowań  do  wystawy  ziemiańskiej  (pozyskiwanie

eksponatów, kwerendy,  wybór dekoracji,  prace techniczne dotyczące aranżacji  pomieszczeń,

odnawianie eksponatów)

➢ 1 maja – otwarcie wystawy czasowej pt. „Zadar”.

➢ 25 czerwca – otwarcie wystawy malarstwa Marka Hołdy  pt. „Trzy światy” 

➢ 20 listopada – otwarcie wystawy ziemiańskiej pt. „ W starym dworze stary ład”

Wydarzenia i współpraca z innymi instytucjami:

 1-15  stycznia  –  opracowanie  merytoryczne  i  nagranie  filmu  promującego  wystawę  

pt. „Opowieści Syberyjskie, czyli tam i z powrotem”

 11  stycznia  –  umieszczenie  na  wystawie  „Przez  krew  idziem  ku  wolności”  zabytkowego

dębowego krzyża 

 15  lutego  –  współpraca  z  Instytutem  Pamięci  Narodowej  przy  przygotowaniu  gry  online  

pt. „Bitwa Miechowska” – koordynacja merytoryczna

 1  kwietnia  –  zakończenie  projektu  tworzonego  we  współpracy  z  fundacją  „Kultura  

i Miejsce” pt. „Miasto dobrze opowiedziane” – konferencja online ze wszystkimi uczestnikami

projektu

 29 kwietnia – współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej nad realizacją filmu    promującego

kolejną edycję gry miejskiej pt. „Rozbijmy  Więzienie w Miechowie”

 25 maja – prelekcja online Dyrektora Włodzimierza Barczyńskiego w Uniwersytecie III  wieku

w Krakowie

 8  czerwca  –  spotkanie  z  profesorem  Michałem  Wardzyńskim  z  Instytutu  Historii  Sztuki

Uniwersytetu Warszawskiego
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 17 czerwca -  prelekcja  online  Dyrektora  Włodzimierza  Barczyńskiego  w Uniwersytecie  III

wieku w Krakowie

 18  czerwca  –  wydarzenie  towarzyszące  wystawie  pt.  „Opowieści  Syberyjskie  czyli  tam  

i  z  powrotem”  –  wykład  Jacka  Kukuczki  z  Muzeum  Etnograficznego  w  Krakowie  

pt. „Syberia w Krakowie – Syberia w Muzeum”

 02–25 sierpnia – współpraca z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie nad realizacją

projektu digitalizacji szat i paramentów z kolekcji bożogrobców

 01 wrzesień – 25 październik – współpraca z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie  nad

przygotowaniem  i  realizacją  wirtualnej  wystawy  pt.  „Tajemnica.  800  lat  miechowskich

bożogrobców” udostępnionej na portalu wirtualne muzea małopolski.

Działalność usługowa i edukacyjna:

W  okresie  od  01.01.2021  do  31.12.2021  zostało  oprowadzonych  38  grup  pielgrzymkowo-

wycieczkowych (około 1420 osób)  i  zostało przeprowadzonych 23 zajęć edukacyjnych (około 310

osób).

 

Działalność merytoryczna, wydawnicza i naukowa:

1) styczeń  –  listopad  –  praca  nad  przygotowaniem  wydania  albumu,  dotyczącego  siedzib

ziemiańskich (opracowanie merytoryczne, kwerendy, fotografowanie)

2) 15 stycznia – wydanie kolejnego numeru Miechoviana – Szkice Historii – 2020

3) 1-15  stycznia  –  przygotowanie  przez  Marcina  Florka  oraz  dr.  Sebastiana  Wacięgę  

z  Małopolskiego Instytutu  Kultury w Krakowie artykułu  pt.  „Polacy na  Syberii  w nowej  narracji

muzealnej” do czasopisma naukowego na Uniwersytecie Wrocławskim

4) styczeń-kwiecień  –  opracowanie  scenariusza  i  nagranie  filmu  promującego  Muzeum Ziemi

Miechowskiej do projektu pt. „Miasto dobrze opowiedziane” realizowanego przez fundację „Kultura 

i Miejsce”.

5) listopad – wydanie albumu dotyczącego siedzib ziemiańskich pt. „Ziemia Miechowska. Dwory 

i Pałace ”
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8. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Zadania realizowane przez Powiat na rzecz osób niepełnosprawnych

Pomoc  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  finansowana  jest  ze  środków  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Powiat Miechowski otrzymał w 2021 r., zgodnie  
z algorytmem na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej kwotę 2 801 055 zł.
Zgodnie  z  Uchwałą  Rady  Powiatu  Miechowskiego,  ostateczny  podział  środków  na  poszczególne
zadania z rehabilitacji społecznej i zawodowej, przedstawiał się następująco:

Tabela 1 REHABILITACJA SPOŁECZNA – zadania realizowane przez PCPR

L. p. Rodzaj zadania finansowanego ze środków PFRON
Plan 2021r.

zł %

1
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i 
ich opiekunów w turnusach  rehabilitacyjnym art. 35a 
ust.1 pkt. 7 ppkt. A

92 559 3,31

2

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 
odrębnych przepisów; art. 35a ust.1 pkt 7 ppkt. C

195 261 7,02

3

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w 
komunikowaniu się i technicznych w związku z 
indywidualnymi  potrzebami osób niepełnosprawnych art. 
35a ust.1 pkt 7 ppkt. D

280 000 10,07

4
Zobowiązania dotyczące dofinansowanie kosztów 
działalności warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust.1 
pkt.8

2 212 992 79,60

RAZEM:  REHABILITACJA SPOŁECZNA 2 780 253 100,00

Środki  finansowe  PFRON  przeznaczone  na  realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  społecznej  
i  zawodowej w 2021 r.  zostały  wykorzystane  w kwocie  2 801 055 zł (dokonano zwrotu  środków  
w wysokości 30 198,00 zł). 

REHABILITACJA ZAWODOWA
Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego w 2021 roku wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy

w Miechowie, Powiat Miechowski zawarł umowę na przyznanie jednorazowo osobie niepełnosprawnej
środków  z  PFRON  na  podjęcie  działalności,  a  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  wypłaciło
wnioskodawcy kwotę 51 000,00 zł.
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Funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Na  terenie  Powiatu  Miechowskiego  funkcjonują  trzy  Warsztaty  Terapii  Zajęciowej:  
w Miechowie, Podlesicach i Rzędowicach. W 2021 r. w WTZ uczestniczyło 102 osoby posiadające
orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniami do terapii
zajęciowej.

Zgodnie  z  Ustawą  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób
niepełnosprawnych, środki przekazywane przez PFRON na funkcjonowanie WTZ stanowią 90%
kosztów ich działalności. Kwota środków PFRON na pokrycie kosztów uczestnictwa jednej osoby
w terapii zajęciowej określona była w wysokości 21 696,00 zł.  Funkcjonowanie WTZ zgodnie  
z  art.  35a,  ust.  1,  pkt  8  cyt.  Ustawy  dofinansowane  jest  ze  środków  powiatu  
w  wysokości  10%  kosztów  działalności.  W  2021  roku  była  to  kwota  2  410,67  zł  
na 1 uczestnika. 

Ponadto  WTZ  pozyskują  środki  finansowe  ze  sprzedaży  prac  wykonanych  przez
uczestników w ramach realizowanego programu terapii. Fundusze te nie zwiększają budżetu WTZ i
mogą  być  wykorzystane  wyłączne  w  porozumieniu  z  uczestnikami  na  pokrycie  wydatków
związanych m.in z integracją społeczną.

Tabela 2 Wydatki na działalność WTZ 

Liczba
uczestników

Koszty w 2021 r.
Środki

PFRON
Dofinansowanie

Powiatu
Środki z

innych źródeł
WTZ w 
Miechowie 50 1 337 154,96 1 084 800 120 533,00 131 821,45

WTZ w 
Rzędowicac
h

27 650 880,09 585 792 65 088,09 0,00

WTZ w 
Podlesicach

25 590 657,86 540 592 60 065,86 0,00

Ogółem 102 2 578 692,91 2 211 184 245 686,95 131 821,45

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miechowie 

WTZ w Miechowie funkcjonuje od 01.03.1994r., prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, jest placówką pobytu dziennego czynną od poniedziałku do
piątku od 07.30 do 15.30. W terapii zajęciowej uczestniczy 50 osób niepełnosprawnych, w tym 20
kobiet i 30 mężczyzn.

Uczestnicy  WTZ to  osoby  w stosunku  do  których  orzeczono  znaczny  bądź  umiarkowany
stopień niepełnosprawności z dysfunkcjami ruchowymi oraz ze współistniejącymi schorzeniami. Wśród
uczestników są osoby posiadające głęboki stopień niepełnosprawności intelektualnej. Uczestnicy WTZ
pochodzą z Powiatu Miechowskiego –- 45 osób, Krakowskiego - 5 osób.

Liczba pracowników zatrudnionych w WTZ wynosi 18 osób na 15,75 etatów.
W  2021  r.  pomimo  trudnego  dla  wszystkich  okresu  związanego  z  COVID - 19  WTZ  

w  Miechowie  funkcjonował  zgodnie  z  założeniami,  planami  pracy,  indywidualnymi  planami
rehabilitacji.  Uczestnicy  na  zajęcia  do  Placówki  uczęszczali  w  trybie  stacjonarnym.  
Niepełnosprawna młodzież Warsztatu realizowała swoje zadania w 10 pracowniach terapeutycznych.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Miechowie działa od 28 lat. 
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Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rzędowicach

Organem prowadzącym WTZ w Rzędowicach jest Gmina Książ Wielki.
Otrzymane  środki  przeznaczone  zostały  na  działalność  naszej  placówki:  bieżące  opłaty

(administracyjne, usługi telekomunikacyjne, opłaty za wywóz śmieci, energię), materiały i wyposażenie
do  terapii,  żywność,  wynagrodzenia  pracowników,  składki  na  ubezpieczenie  społeczne,  składki  na
fundusz  pracy,  utrzymanie  samochodu  (paliwo,  remonty),  integracje  społeczną  uczestników  WTZ,
ubezpieczenie  mienia  i  osób,  trening  ekonomiczny  uczestników,  szkolenia  pracowników,  usługi
zdrowotne, inne opłaty i składki).
W WTZ  w  Rzędowicach  uczestniczyło  27  uczestników  z  Powiatu:  Miechowskiego  –  23  osoby,
Jędrzejowskiego – 3 osoby, Zawierciańskiego – 1 osoba.

Zatrudnienie w WTZ  wynosi  9 osób na 7,25 etatu.
Warsztaty  Terapii  Zajęciowej  w  Rzędowicach realizowały  swoje  zadania  zgodnie  z Planem

Pracy na rok 2021, z Indywidualnymi Planami Rehabilitacji uczestników oraz zgodnie z działalnością
statutową.

Realizacja  tych  zadań  odbywała  się  przy  zastosowaniu  technik  terapii  zajęciowych  
w 5 pracowniach. 

W zakresie realizacji swoich zadań ustawowych Warsztaty współpracowały z placówkami służby
zdrowia,  opieki  społecznej,  edukacji,  kultury,  sportu  oraz  odpowiednimi  władzami  i  urzędami
państwowymi i samorządowymi, PFRON, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesicach 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesicach prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa
działają od 2003 r. 

Terapią zajęciową objętych jest 25 niepełnosprawnych uczestników. Na dzień 31.12.2021 r.  
w terapii brało udział 24 uczestników z powodu wygaśnięcia ważności orzeczenia u jednego uczestnika
z dniem 30.11.2021 r. W związku z powyższym zostało zwrócone dofinansowanie za miesiąc grudzień
na jednego uczestnika,  zarówno ze środków PFRON w kwocie 1 808 zł  jak i  ze środków powiatu
200,89 zł. 

Podopiecznymi WTZ są osoby mieszkające na terenie:  Powiatu Miechowskiego – 21 osób  
(w tym 6 osób będących mieszkańcami DPS w Miechowie) Powiatu Zawierciańskiego - 4 osoby.

W placówce zatrudnionych jest 8 pracowników na pełny etat. 
Działalność rehabilitacyjna w 2021r. prowadzona była w 5 pracowniach.

Turnusy rehabilitacyjne

Wyróżnia się następujące rodzaje turnusów:

 usprawniająco – rekreacyjny,
 rekreacyjno – sportowy i sportowy,
 szkoleniowy,
 psychoterapeutyczny,
 rozwijający zainteresowania i uzdolnienia,
 nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.
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Turnusy są organizowane dla grup osób niepełnosprawnych z:
 dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 dysfunkcją narządu słuchu,
 dysfunkcją narządu wzroku,
 upośledzeniem umysłowym,
 chorobą psychiczną,
 padaczką,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 innymi niż ww. dysfunkcjami lub schorzeniami.
Turnus rehabilitacyjny to aktywna forma rehabilitacji,  połączona z elementami wypoczynku,

mająca  na  celu  ogólną  poprawę  sprawności,  wyrobienie  zaradności,  pobudzanie  i  rozwijanie
zainteresowań. Osoba niepełnosprawna może pojechać na turnus rehabilitacyjny z opiekunem tylko raz
w roku, na wyraźne i uzasadnione zalecenie lekarza. Turnus rehabilitacyjny trwa nie krócej niż 14 dni.
W 2021r. z tej formy rehabilitacji skorzystało 65 osób niepełnosprawnych.

Tabela 3 Turnusy rehabilitacyjne

Liczba osób ubiegających
się o dofinansowanie

Liczba osób, które otrzymały
dofinansowanie

Kwota udzielonego
dofinansowania

(ogółem)

Ogółem 81 Ogółem 65 90 377

W tym liczba
niepełnosprawnych

61
W tym liczba niepełnosprawnych

dorosłych
38 57 317

Liczba opiekunów 20

Liczba niepełnosprawnych
z ZPCH

1 1 092

Liczba niepełnosprawnych dzieci i
młodzieży

6 9 996

Liczba opiekunów osób dorosłych 14 15 288

Liczba opiekunów
niepełnosprawnych dzieci

i młodzieży
6 6 684

Najwięcej  osób  korzystało  z  wyjazdów  rehabilitacyjnych  w  II  kwartale  roku.  Środki  finansowe
zaplanowane na realizację tego zadania zostały wykorzystane w 100%.

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Miechowskiego w 2021r. ze środków PFRON przeznaczono
na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się kwotę 278 629,00 zł.

W 2021 roku złożono 81 wniosków w ramach programu likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych na łączną kwotę 554 944,00 zł.

Likwidacja  barier  architektonicznych  w  miejscu  zamieszkania  osoby  niepełnosprawnej  –  
to  wszystkie  prace  budowlano  -  adaptacyjne  zgodne  z  prawem  budowlanym,  zmierzające  
do prawidłowego ukształtowania pomieszczeń mieszkalnych, w tym pomieszczeń sanitarnych wraz  
z ich wyposażeniem i dogodnym dojściem do mieszkania.
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W 2021  r.  u  22  osób  niepełnosprawnych  zlikwidowano  bariery  architektoniczne  w miejscu
zamieszkania,  26 osób skorzystało z likwidacji barier w komunikowaniu się, a  17 osób z likwidacji
barier technicznych. 

Tabela 4 Dofinansowanie do likwidacji barier w 2021 r.

Liczba złożonych wniosków
Liczba wniosków

dofinansowanych w roku

Kwota udzielonego

dofinansowania

81 65 278 629,00 zł
w tym:

bariery architektoniczne 22 153 936,00 zł
bariery w komunikowaniu się 26 82 603,00 zł
bariery techniczne 17 42 090,00 zł

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze

W 2021 r. na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
i sprzęt rehabilitacyjny wydatkowano kwotę 166 677,00 zł.

Przedmioty  ortopedyczne  to  niezbędne  osobie  niepełnosprawnej,  w  przypadku  trwałego
inwalidztwa lub w okresie długotrwałej choroby, przyrządy ortopedyczne, takie jak: protezy, gorsety,
kule, laski, balkoniki, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, pionizatory, aparaty do oddychania w nocy,
materace  przeciwodleżynowe,  poduszki  przeciwodleżynowe,  obuwie  ortopedyczne,  pieluchomajtki,
cewniki, sensory itp.

W 2021 r. złożonych było 229 wniosków.

Tabela 5 Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Liczba osób ubiegających się
o dofinansowanie

Liczba osób, które otrzymały
dofinansowanie

Kwota udzielonego
dofinansowania

(ogółem)

Ogółem:   229 Ogółem: 188 166 677 zł

w tym: Liczba
niepełnosprawnych

dorosłych
172 138 567 zł

Liczba niepełnosprawnych
dzieci

16 28 110 zł

Sprzęt rehabilitacyjny jest niezbędny dla osoby niepełnosprawnej w przypadku poprawy stanu zdrowia,
w  okresie  długotrwałej  choroby  lub  trwałego  inwalidztwa,  sprzęt  rehabilitacyjny  to  np.:  łóżko
rehabilitacyjne,  rower  stacjonarny,  rower  trójkołowy,  materac  ortopedyczny,  platforma do ćwiczeń,
orbitrek, bieżnia rehabilitacyjna, wioślarz itp.
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Tabela 6 Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

Liczba osób ubiegających się
o dofinansowanie

Liczba osób, które otrzymały
dofinansowanie

Kwota udzielonego
dofinansowania (ogółem)

Ogółem:     4 Ogółem: 4 3 951 zł

w tym: Liczba
niepełnosprawnych

dorosłych
4 3 951 zł

 Funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej

Decyzję o skierowaniu do Domów Pomocy Społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DPS
wydaje  organ  gminy,  natomiast  decyzję  umieszczającą  w  odniesieniu  do  DPS na  terenie  Powiatu
Miechowskiego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Pobyt  w  Domu  Pomocy  Społecznej  jest  odpłatny  do  wysokości  średniego  miesięcznego  kosztu
utrzymania,  ustalonego  przez  Starostę  i  ogłoszonego  w  wojewódzkim  dzienniku  urzędowym  nie
później niż do 31 marca każdego roku.

Opłatę za pobyt w DPS wnoszą w kolejności:

 mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,

 małżonek, zstępni przed wstępnymi,

 gmina,  z  której  osoba  została  skierowana  do  DPS,  w  wysokości  różnicy  między  średnim
kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2
(przy czym osoby i gmina określone w pkt.2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli
mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność).

Wykonanie budżetu dla  5 Domów Pomocy Społecznej w Powiecie  Miechowskim w 2021 r.
wyniosło 15 313 359,88 zł. 

Wszystkie Domy Pomocy Społecznej spełniają wymogi standaryzacyjne określone w rozporządzeniu w
sprawie domów pomocy społecznej i posiadają stosowne zezwolenie Wojewody na działalność. 
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Tabela 7 Informacje na temat działalności Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Miechowskim
w 2021r. 

DPS Betania
DPS ul. 
Warszawska 
49A

DPS Dom 
Kombatanta

DPS Mianocice
DPS 
Charsznica

Profil DPS PCH NI S NI S

Liczba miejsc –
statutowa

71 90 50 90 30

Koszt 
utrzymania w 
2021r.

4 080 zł 3 886 zł 3 790 zł 3 550 zł 3 586 zł

Stan 
mieszkańców 
na 31.12.2021r.

64 os. 85 os. 50 os. 86 os. 28 os.

Liczba 
zatrudnionych 
w osobach i 
etatach

45 os./
41,13 etatu

53 os./
49,00 etatów

30 os. /
28,25 etatu

53 os. /
50,50 etatu

19 os. /
18,75 etatu

Budżet 
placówki – 
wykonanie w 
2021r.

3 053 909 zł 4 276 328,91 zł 2 554 291,95 zł 4 070166,19 zł
1 358664,74

zł

dofinansowanie
Wojewody

156 507 zł 1 635 596,11 zł 64 231 zł 842 637 zł 36 580 zł

dochody z 
odpłatności 
mieszkańców

998 927 zł 1 446 074,90 zł 712 636,50 zł 1 436 249,70 zł 370 597,78 zł

dopłaty z gmin 1 874 847 zł 1 185 924,28 zł 1 410 075,88 zł 1 383583,02 zł 867 708,83 zł

pozostałe 
dochody

238 628 zł 8 733,01 zł 245 185,27 zł 194 910,32 zł 92 534,13 zł

granty ROPS, 
NFZ, COVID

71 647 zł 191 832,72 zł 10 895,05 zł 93 252,40 zł 27 824 zł

(PCH – dla przewlekle chorych, Ni – dla niepełnosprawnych intelektualnie, S – dla osób w podeszłym 
wieku)

Punkt Interwencji Kryzysowej

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie funkcjonuje od 2003 roku Punkt
Interwencji Kryzysowej (P I K). 

W 2021 roku wydatki Punktu Interwencji Kryzysowej wynosiły 42 593,54 zł. Koszty te pokryto
z  środków  powiatu  – 16 793,54 zł  oraz  środków  przekazanych  przez  gminy  z  terenu  powiatu
miechowskiego - 25 800,00 zł., w tym z gmin: Miechów - 6 600 zł, Gołcza - 4 800 zł Kozłów - 4 800
zł,  Słaboszów - 4 800 zł, Książ Wielki – 4 800 zł
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Szczegółowe rozliczenie środków przekazanych na funkcjonowanie P I K w ubiegłym roku: 

➢ Wynagrodzenie  - 39 907,00 zł
➢ Materiały biurowe i wyposażenie - 1 700,00 zł
➢ Usługi telefoniczne - 986,54 zł

W Punkcie Interwencji Kryzysowej pracuje:
✔ prawnik (udzielający porad prawnych)
✔ pedagog ( prowadzący terapię rodzin)
✔ psycholog (pracujący zarówno z indywidualnymi osobami jak również prowadzący terapię

rodzin)
✔ psycholog udzielający natychmiastowego wsparcia psychologicznego osobom znajdującym

się  w  nagłej  sytuacji  kryzysowej  w  ramach  Telefonu  Interwencyjnego  pod  nr  telefonu
518 764 440.

W 2021 roku pracownicy PIK pomogli 278 osobom z terenu naszego Powiatu. Prawnik udzielił
co  najmniej  jednej  porady  221  mieszkańcom  Powiatu  Miechowskiego,  indywidualna  pomoc
psychologiczna była potrzebna w  57 przypadkach, natomiast z pomocy terapii rodzin skorzystało  29
rodzin.
Ponadto w 2021 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Książu Wielkim znajdował się  Lokal
Interwencyjny.  W lokalu tym możliwe było umieszczenie osób i rodzin dotkniętych przemocą lub
znajdujących się  w innej,  nagłej  sytuacji  kryzysowej.  W ubiegłym roku nie  zaistniała  jednak taka
potrzeba.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy  Zespół  ds.  Orzekania  o  Niepełnosprawności  w  Miechowie  funkcjonuje  przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie od lutego 2000 r.

W oparciu o umowy - zlecenie w Zespole pracują orzecznicy:
➢ lekarze: internista, pediatra, neurolog, ortopeda, okulista, psychiatra,
➢ psycholog,
➢ doradca zawodowy,
➢ pedagog,
➢ pracownik socjalny,
➢ protokolant.

Obsługą administracyjną i biurową zajmuje się przewodniczący zespołu, sekretarz oraz dwóch
pracowników administracyjno – biurowych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

W 2021 roku rozpatrzono 977 wniosków, w tym 902 dla dorosłych i 75 dla dzieci. Wydano 878
orzeczeń dla osób dorosłych i 75 orzeczeń dla dzieci oraz 24 innych decyzji kończących postępowanie.
Z roku 2021 pozostało 95 wniosków o wydanie orzeczenia do rozpatrzenia na rok 2022, tj. 86 dla osób
dorosłych i 9 dla dzieci. Rozpatrzono 118 odwołań od orzeczeń, w tym 11 od orzeczeń dzieci i 107 od
orzeczeń  osób  dorosłych.  Wydano  176 kart  parkingowych  i  165 legitymacji dokumentujących
niepełnosprawność.
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Realizacja programu „Aktywny Samorząd”

Na podstawie umowy zawartej między Powiatem Miechowskim a PFRON, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Miechowie w 2021 r. realizowało pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

Głównym  celem  programu  jest  wyeliminowanie  lub  zmniejszenie  barier  ograniczających
uczestnictwo osób niepełnosprawnych  w życiu społecznym, zawodowym i w  dostępie do edukacji. 

Tabela 8 Tabela realizacji Projektu

Realizacja projektu

Obszar Zrealizowane wnioski Wypłacone dofinansowanie

Moduł I 9 47 036,70 zł
Moduł II 21 94 484,00 zł
Razem: 30 141 520,70 zł

Moduł I – likwidacja barier utrudniających  aktywizację społeczną i zawodową

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Realizacja programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”

Celem programu „Wyrównywanie różnic między regionami” jest wyrównywanie szans oraz 
zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym 
uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

W  ramach  obszaru  B  –  likwidacja  barier  w  urzędach,  placówkach  edukacyjnych  lub
środowiskowych  domach  samopomocy  w  zakresie  umożliwienia  osobom  niepełnosprawnym
poruszania się i komunikowania – dofinansowano windę w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie  
w kwocie 150 000,00 zł.

Pomoc repatriantom i Karta Polaka

W  2021  roku  na  teren  Powiatu  Miechowskiego,  do  Gminy  Gołcza  sprowadziło  się  
6 repatriantów (w tym jedna rodzina  5  osobowa).  Powyższym osobom wypłacono świadczenia  ze
środków budżetu państwa na:

 zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w kwocie 62 027,16 zł

 na pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki w kwocie 10 337,86 zł.
Przez cały czas repatrianci byli wspierani społecznie i aktywizowani zawodowo.

Karta Polaka
Środki na pomoc dla posiadaczy Karty Polaka są wypłacane z budżetu Wojewody. W 2021 r. nie

było udzielane wsparcie ze względu na brak stosownych wniosków.

42



9. CENTRUM ADMINISTRACYJNE do OBSŁUGI PLACÓWEK 

SOCJALIZACYJNYCH

1.Nazwa placówki: 

Centrum  Administracyjne  do  Obsługi  Placówek  Socjalizacyjnych  im.  J.  Korczaka   w  Miechowie
zapewnia  wspólną  obsługę  ekonomiczno  –  administracyjną  i  organizacyjną  Placówkom
Socjalizacyjnym Nr 1, Nr 2, Nr 3.

2.Profil:

 placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego

3.Liczba miejsc statutowych:  

          Placówka Socjalizacyjna Nr 1 – 14 miejsc
          Placówka Socjalizacyjna Nr 2 – 14 miejsc
          Placówka Socjalizacyjna Nr 3 -  10 miejsc

4.Liczba wychowanków wg stanu na 31.12.2021 r.: 

          Placówka Socjalizacyjna Nr 1 - 13 wychowanków
          Placówka Socjalizacyjna Nr 2 - 14 wychowanków
          Placówka Socjalizacyjna Nr 3 - 10 wychowanków

5.Koszt utrzymania:  
w 2021 r. - 4.775,00zł

6.Liczba zatrudnionych (w etatach/osobach): 

Stan na dzień 31.12.2021
Umowa o pracę: 26 os / 26 etatu, w tym 1 etat – umowa na zastępstwo
Umowa zlecenie: 1 osoba

7.Budżet placówki – wykonanie 2021r.:

Ogółem:  
Rozdział: 85510
Plan: 2.621.950,04 zł 
Wykonanie: 2.621.940,65 zł
Źródło finansowania:
Środki powiatu

8. Inwestycje:
- Roboty remontowe i adaptacyjne w Placówce Socjalizacyjnej nr 1 na kwotę 279.938,46zł.
-  Budowa  boiska  do  piłki  siatkowej  przy  Centrum  Administracyjnym  do  Obsługi  Placówek  
w  Miechowie  na  łączną  kwotę  203.296,60zł,  w  tym  86.332,60zł  środki  powiatu  miechowskiego,
73.030zł przeznaczyło województwo małopolskie z programu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-
Sportowa – MIRS 2021”, 43.934 zł środki przekazane przez sponsora Rotary Club Gutersloh-Verl  
w partnerstwie z Rotary Klub Kraków Wyspiański. 
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9.Informacje ogólne:

W dniu 30 czerwca 2021 r.  Powiat  Miechowski  uzyskał  zezwolenie  Wojewody Małopolskiego na
prowadzenie od 1 lipca 2021r. 
-  placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego o nazwie:
   „Placówka Socjalizacyjna nr 1” ul. Marii Konopnickiej 15/1, 32 – 200 Miechów, przeznaczonej dla
14 dzieci (Decyzja Nr 12/2021 znak: WP-IV.9931.12.2021),  
- placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego o nazwie:
  „Placówka Socjalizacyjna nr 2”, ul. Marii Konopnickiej 15/2, 32 – 200 Miechów, przeznaczonej dla
14 dzieci (Decyzja Nr 13/2021 znak: WP-IV.9931.13.2021),
- placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego o nazwie:
  „Placówka Socjalizacyjna nr 3”, ul. Marii Konopnickiej 15A, 32 – 200 Miechów, przeznaczonej dla
10 dzieci ( Decyzja Nr 11/2021 znak: WP-IV.9931.11.2021.
Zgodnie z art. 106 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz  w związku 
z art. 186 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
(Dz. U. z 2020r. poz. 821) Placówka Socjalizacyjna Nr 1, Placówka Socjalizacyjna Nr 2 i Placówka
Socjalizacyjna Nr 3 posiadają wpis do Rejestru Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

Placówki  Socjalizacyjne  Nr  1,  Nr  2  i  Nr  3  są  placówkami  opiekuńczo  –  wychowawczymi  typu
socjalizacyjnego, zapewniają całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakajają niezbędne potrzeby
bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne,  społeczne dzieciom i młodzieży w zakresie  wynikającym
z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu, realizują zadania instytucjonalnej
pieczy zastępczej w zakresie:
●realizacji  programu  wychowawczego  celem  doprowadzenia  do  powrotu  dziecka  do  rodziny
biologicznej, a w razie niemożności powrotu do rodziny, przysposobienia lub zapewnienia mu opieki w
jednej z rodzinnych form opieki zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia;
● zapewnianie dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb
bytowych,  rozwojowych,  emocjonalnych,  społecznych,  zdrowotnych oraz  odpowiedniego  standardu
świadczonych usług w zakresie  warunków mieszkaniowych i  wyżywienia,  zaopatrzenia w bieliznę,
odzież stosowną do pory roku i  inne przedmioty  osobistego użytku,  a także zaspokajanie  potrzeby
bezpieczeństwa wychowanków;
●realizowanie  opracowanego  we  współpracy  z  asystentem  rodziny,  przydzielonym  na  podstawie
odrębnych przepisów lub osobą reprezentującą podmiot organizujący pracę z rodziną, planu pomocy
dziecku dla każdego  wychowanka;
●prowadzenie zajęć specjalistycznych indywidualnych i grupowych;
●prowadzenie badań i  obserwacji  psychologicznych oraz pedagogicznych w celu diagnozy sytuacji
dziecka;
●bieżąca praca z rodzinami wychowanków;
●utrzymywanie kontaktu z pracownikami socjalnymi lub asystentami rodziny ośrodka pomocy 
społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, w celu uzyskania informacji o jego sytuacji 
rodzinnej;
●dokonywanie diagnozy psychofizycznej wychowanków;
●umożliwianie kontaktu dzieci z rodziną i osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej;
●zapewnianie dzieciom dostępu do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości 
rozwojowych;
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●objęcie dzieci działaniami terapeutycznymi w przypadku gdy ich sytuacja tego wymaga;
●zapewnianie dzieciom możliwości korzystania z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów 
świadczeń zdrowotnych.

Placówka Socjalizacyjna Nr 1 mieści się na piętrze budynku głównego i przeznaczona jest dla
14 wychowanków w wieku od 10 roku życia do usamodzielnienia. W Placówce mogą być umieszczane
dzieci  poniżej  10 roku życia,  gdy przemawia  za tym stan ich zdrowia lub dotyczy to  rodzeństwa.
Wychowankowie mają do dyspozycji: 
- 1 pokój 4-osobowy, 2 pokoje 3-osobowe, 2 pokoje 2-osobowe, właściwie oświetlone, o powierzchni
zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia, 
- pokoje do nauki indywidualnej, 
- dwie łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy i toalety, w ilości umożliwiającej korzystanie 
w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny, 
-  miejsce  do  przygotowywania  i  spożywania  posiłków,  zapewniające  odpowiednie  warunki  do
przechowywania i obróbki żywności,
- wspólną przestrzeń mieszkalną, stanowiącą miejsce spotkań i wypoczynku.

Placówka  Socjalizacyjna  Nr  2  znajduje  się  na  użytkowym  poddaszu  budynku  głównego  i
przeznaczona jest dla 14 wychowanków w wieku od 10 roku życia do usamodzielnienia. W placówce
mogą być umieszczane dzieci  poniżej  10 roku życia,  gdy przemawia za tym stan ich zdrowia lub
dotyczy to rodzeństwa. Wychowankowie maja do dyspozycji: 
-  2  pokoje  5-osobowe,  2  pokoje  2-osobowe,  właściwie  oświetlone,  o  powierzchni  zapewniającej
przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia,
- dwie łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy i toalety, w ilości umożliwiającej korzystanie 
w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny, 
-  miejsce  do  przygotowywania  i  spożywania  posiłków,  zapewniające  odpowiednie  warunki  do
przechowywania i obróbki żywności,
- wspólną przestrzeń mieszkalną, stanowiącą miejsce spotkań i wypoczynku.
- garderobę,
- magazyn.

Na parterze budynku, od strony wschodniej, znajdują się pomieszczenia Centrum Administracyjnego
do  Obsługi  Placówek  Socjalizacyjnych  z  odrębnym  wejściem,  które  zapewnia  wspólną  obsługę
ekonomiczno  –  administracyjną  i  organizacyjną.  W  zachodniej  części  usytuowane  są:  pokój
wychowawców, gabinet dyrektora, psychologa, pedagoga. 

Placówka Socjalizacyjna Nr 3 usytuowana jest w parterowym budynku nieopodal budynku głównego.
Przeznaczona  jest  dla  10  wychowanków  w  wieku  od  10  roku  życia   do  usamodzielnienia.  
W placówkach mogą być umieszczane dzieci poniżej 10 roku życia, gdy przemawia za tym stan ich
zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa. Wychowankowie mają do dyspozycji:
-  1  pokój  2-osobowy,  2  pokoje  4-osobowe,  właściwie  oświetlone,  o  powierzchni  zapewniającej
przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia, 
- dwie łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy i toalety, w ilości umożliwiającej  korzystanie 
w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny, 
- miejsce do przygotowywania i spożywania posiłków, zapewniające 

45



  odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności,
- wspólną przestrzeń mieszkalną, stanowiącą miejsce spotkań i wypoczynku,
- mini siłownia,
- magazyn,
- pokój wychowawców.

10.Wychowankowie w 2021r.

W 2021 r. w Placówkach Socjalizacyjnych Nr 1, Nr 2 i Nr 3  przebywało łącznie 45 wychowanków.

Stan na dzień 31.12.2021 r.
Placówka Nr 1 Placówka Nr 2 Placówka Nr 3

Wiek 0 – 6 lat - - -

7 – 9 lat - 1 2

10 – 13 lat 3 4 1

14 – 17 lat 8 6 4

pełnoletni wychowankowie 
kontynuujący naukę 2 3 3

Płeć dziewczęta 13 4

chłopcy - 14 6

Niepełnosprawność z orzeczeniem o 
niepełnosprawności

2 1 0

z orzeczeniem do kształcenia
specjalnego

4 3 4

wychowankowie w stałym 
leczeniu/ choroby przewlekłe

4 4 3

Rodzeństwa 2 - osobowe 3

3 – osobowe 5
4 – osobowe -

jedynacy 16

Opuszczenie placówki usamodzielnienie 1 2 4

powrót do rodziny naturalnej 1 - -
rodzina zastępcza - - -

rodzinna piecza zastępcza - - -
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 Wykaz województw, powiatów i gmin, z których pochodzą dzieci.

Lp. Województwo Powiat Gmina
1. małopolskie miechowski Miechów, Gołcza, Kozłów, 

Słaboszów
nowotarski Nowy Targ

myślenicki Siepraw

oświęcimski Oświęcim
2. lubuskie zielonogórski Sulechów
3. śląskie żarski Żory

gliwicki Gliwice, Pyskowice, 
Knurów, Pilchowice, Toszek,
Rudziniec.

Sytuacja rodzinna wychowanków.
 

Sieroty Półsieroty Dzieci mające obojga
rodziców

2 11 24

Etapy kształcenia.

Rodzaj szkoły
Przedszkole Podstawowa Zawodowa Średnia Policealna Szkoła

wyższa
- masowa specjalna masowe specjalne

9 3 114 4 3 4

11.Współpraca ze sponsorami

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych im. J. Korczaka w Miechowie od
wielu  lat  współpracuje  z  Rotary  Klub  Kraków  Wyspiański.  W  ramach  współpracy  opłacany  jest
korepetytor,  który  zdalnie  udzielał  wychowankom  korepetycji  z  przedmiotów  ścisłych  i  języka
angielskiego. Od 2015 r. współpracujemy z Rotary Club GUTERSLOH – VERL w Niemczech, który
przesłał w okresie świąt Bożego Narodzenia dla każdego wychowanka indywidualnie prezent. 
W ramach współpracy  ze  Stowarzyszeniem „Mimo To” z  Warszawy została  zorganizowana  przez
lokalną firmę cateringową wieczerza  wigilijna.  Ponadto dzieci  były obdarowane przesłanymi przez
Stowarzyszenie prezentami. 

47



10. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Miechowie

Powiatowe  Centrum  Usług  Wspólnych  zostało  utworzone  01.04.2017  r  Uchwałą  Rady  Powiatu

Miechowskiego nr XX/161/2017 z dnia 25.01.2017 r. 

Siedziba PCUW  mieści się w Miechowie przy ul. Sienkiewicza 20.

PCUW prowadzi obsługę następujących jednostek powiatu miechowskiego:

➢ Bursa Szkolna w Miechowie

➢ Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych

➢ Dom Pomocy Społecznej w Miechowie

➢ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie

➢ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miechowie

➢ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zagorzycach

Do  podstawowych  działań  PCUW  należy  zapewnienie  fachowej  i  sprawnej  obsługi  jednostkom

organizacyjnym powiatu miechowskiego w zakresie:

Obsługi finansowo - księgowej                                                       Obsługi kadrowo - płacowej

Obsługi zamówień publicznych
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PCUW  świadczy  usługi  w  zakresie  prowadzenia  rachunkowości,  spraw  kadrowych  

i  płacowych  pracowników  jednostek  organizacyjnych  powiatu  miechowskiego,  sporządzania

sprawozdawczości finansowej, budżetowej w zakresie operacji finansowych i statystycznej jednostek

obsługiwanych,  prowadzenia  rozliczeń  z  Urzędem  Skarbowym,  ZUS  i  innymi  instytucjami,  

jak również przeprowadzanie przetargów. 

W 2021 roku PCUW przeprowadziło 5 przetargów nieograniczonych tj. 

-  Usługa  cateringowa  polegająca  na  przygotowywaniu  i  dostarczaniu  posiłków  dla  CAPS  

w Miechowie,

- Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla CAPS w Miechowie,

- Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w Miechowie,

- Roboty remontowe i  adaptacyjne w Placówce Socjalizacyjnej  NR 1 przy CAPS w Miechowie,

- Remont budynku DPS w Miechowie.

Zadania i cele PCUW:

 zapewnienie  realizacji zadań głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych,

 realizacja zadań z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych,

 wprowadzenie ujednoliconych procedur,

 racjonalne wykorzystanie zasobów kadrowych,

 dążenie do efektywnego wydatkowania środków budżetowych,

 usprawnienie  zadań  z  zakresu  finansów,  księgowości  i  płac  rozproszonych  w  jednostkach

obsługiwanych,

 wymiana doświadczeń i uzupełnianie wiedzy poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach,

 poprawa jakości obsługi realizowanych zadań własnych i zleconych.

Budżet  PCUW w Miechowie:

Dochody

Plan na 2021 r. 580,00 zł
Wykonanie w 2021 r. 162,90 zł

Wydatki

Plan na 2021 r. 772 652,00 zł
Wykonanie w 2021 r. 772 583,52 zł
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11. POWIATOWY URZĄD PRACY

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie.

Liczba bezrobotnych na koniec 2021r. – 881
Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2021r. – 4,1%
Stan i stopa bezrobocia w powiecie miechowskim w 2021r.

Liczba 
bezrobotnych

Stopa bezrobocia Województwo Polska

01.01.2021 1064 4,9 5,3 6,3

styczeń 1144 5,2

luty 1144 5,2

marzec 1092 5,0

kwiecień 1087 5,0

maj 1060 4,9

czerwiec 1002 4,6

lipiec 966 4,4

sierpień 939 4,3
wrzesień 902 4,2

październik 907 4,2

listopad 922 4,2

grudzień 881 4,1 4,5 5,4

Na  początku  2021  rok  stopa  bezrobocia  w  powiecie  wynosiła  4,9%  (przy  krajowej  6,3%
 i  wojewódzkiej  5,3%).  Stopa  bezrobocia  na  koniec  roku  wyniosła  4,1%  (przy  krajowej  5,4%  
i wojewódzkiej 4,5%). Ilość zarejestrowanych bezrobotnych od początku roku zmniejszyła się o 183
osoby a stopa bezrobocia o 0,8%. Był to spadek porównywalny z danymi dla kraju jak i województwa
małopolskiego,  dający  w  efekcie  na  koniec  grudnia  2021  roku  stopę  bezrobocia  w  powiecie
miechowskim niższą o 0,4% niż liczona dla całej Małopolski.
W 2021 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie wpłynęło łącznie 933 ofert pracy w tym 508
subsydiowanych. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie oferty pracy dostępne na rynku są zgłaszane do
urzędu.  Konieczność  taka  występuje  tylko  w  sytuacji,  gdy  pracodawca  jest  zainteresowany
dofinansowaniem stanowiska lub organizacją stażu. 
Do  zadań  urzędów  pracy  należy  również  legalizacja  pracy  cudzoziemców,  realizowana  poprzez
rejestrację  oświadczeń  o  powierzeniu  wykonywania  pracy  oraz  wydawanie  zezwoleń  na  pracę
sezonową.
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W 2021 roku zarejestrowaliśmy 1070 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, w większości
dla obywateli Ukrainy oraz 339 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Ponad 98 % to
wnioski  dotyczące pracowników z Ukrainy, część postępowań z powodu niestawienia się do pracy
została umorzona.

PUP  w  Miechowie  rokrocznie  stara  się  pozyskać  jak  największą  ilość  środków  finansowych
przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych ograniczając koszty zatrudnienia ponoszone przez
pracodawców.  W roku  2021 pozyskaliśmy dodatkowe środki  z  rezerwy ministra  w  kwocie  ponad
0,5 mln zł.

W  2021  roku  Powiat  Miechowski  otrzymał  środki  na  programy  aktywizacji  zawodowej
bezrobotnych w 2021 r.

Źródło finansowania Kwota (zł)

Algorytm 1 946 724,19

projekt EFS POWER 2 021 143,89

projekt EFS RPO WM 1 151 973,54

Środki z rezerwy ministra 532 000,00

RAZEM środki przeznaczone na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobocia 

5 651841,62

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 347 000,00

OGÓŁEM 5 998 841,62

W ramach środków na programy aktywizacji sfinansowaliśmy:

Koszt poszczególnych form aktywizacji wraz z liczbą osób finansowanych w 2021 roku.

Forma Ilość osób
Koszt na 1 osobę

(zł)
Wydatki ogółem

(tys. zł)

Staże 310 5 830 1 807,3

Prace interwencyjne 84 4 845 407,0

Dofinansowanie
podejmowania działalności

gospodarczej 82 19 913 1 632,9
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Refundacja kosztów 
wyposażenia i doposażenia 
stanowiska pracy 62 24 993 1 549,6

Szkolenia bezrobotnych 67 2 958 198,2

Studia podyplomowe 2 1 900 3,8

Bon na zasiedlenie 6 6 000 36,0

Prace społecznie użyteczne 4 1 000 4,0

Szkolenia pracodawców i 
pracowników (KFS)

291 1 192 346,8

Oprócz zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom bezrobocia PUP realizował także działania
skierowane do osób pracujących i pracodawców. Są to szkolenia służące podniesieniu bądź zmianie
kwalifikacji  zawodowych,  w  celu  utrzymania  zatrudnienia,  finansowane  z  Krajowego  Funduszu
Szkoleniowego. W ramach tych środków w roku ubiegłym przeszkoliliśmy łącznie 291 osób na kwotę
346 800 zł. Główne branże objęte finansowaniem KFS: usługi budowlane, opieka zdrowotna, opieka
społeczna, transport. Kursy dotyczyły zawodów deficytowych.

Powiatowy  Urząd  Pracy  realizował  ponadto  następujące  instrumenty  w  ramach  Tarczy
Antykryzysowych:

 • dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników – 16 umów, 
•  dofinansowanie  osobie  prowadzącej  samodzielnie  działalność  gospodarczą  części  kosztów
prowadzenia tej działalności – 41 umów, 
• pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności mikroprzedsiębiorcy – 11 umów, 
•  dotacja  na  pokrycie  bieżących  kosztów  działalności  gospodarczej  mikroprzedsiębiorcy  i  małego
przedsiębiorcy wybranych branż – 490 umów. 

Wydatkowano na w/w instrumenty blisko 3,3 mln zł.
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12. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Wysokość nakładów na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w 2021 roku wynosiła:
PLANOWANE 25 999 786,99 zł
WYKONANIE 24 560 134,28 zł

WYKORZYSTANIE NAKŁADÓW

A) INWESTYCJE 

PRZEBUDOWY I REMONTY DRÓG – 20 187 202,87 zł

 Z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania - 19 272 170,15 zł 
o Przebudowa drogi powiatowej nr 1224K relacji Bukowska Wola – Działoszyce, odcinek

od km 0+000 do km 10+200, na długości 10,200 km” 
Wartość ogólna 7 835 410,78 zł, w tym:
Regionalny Program Operacyjny – Województwa małopolskiego – 5 010 697,35 zł
Powiat Miechowski – 1 908 359,31
Gmina Słaboszów – 916 354,12
Wydatki poniesione w 2021 roku: 7 803 399,66zł

o „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego do
projektowanej drogi ekspresowej S7 w węźle „Książ” poprzez:

-  budowę odcinka drogi powiatowej  nr 1217K Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło,  na
odcinku od drogi krajowej nr 7 do drogi powiatowej 1217K w m. Wielka Wieś, dł. ok. 1,815
km,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło, na odcinku
Wielka Wieś – Książ Mały – Moczydło, dł. ok. 7,733 km.
Wartość ogólna 12 807 434,78 zł, w tym: 
Regionalny Program Operacyjny – 6 655 405,88
Powiat Miechowski – 3 196 655,73
Gmina Książ Wielki – 2 955 373,17
Wydatki poniesione w 2021 roku: 4 231 418,44 zł

o “Przebudowa drogi powiatowej nr 1201K w km od 0+000 do km 0+592 w miejscowości
Miechów, Powiat Miechowski” 

Wartość ogólna 1 872 553,80 zł, w tym: 
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1 275 254,00
Powiat Miechowski – 299 203,40
Gmina Miechów – 298 096,40”

o „Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K w km od 0+000 do km 2+981 w miejscowości
Racławice, Janowiczki, Powiat Miechowski”

Wartość ogólna 5 364 798,25 zł, w tym:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 3 168 285,45
Powiat miechowski - 1 098 809,90
Gmina Racławice – 1 097 702,90

➢ Przebudowy dróg z udziałem gmin 50/50 - 598 012,72 zł:
o “Przebudowa  pobocza  drogi  powiatowej  nr  1188K  Uniejów-Chodowiec-Charsznica  

w m. Chodowiec, od km 0+490 do km 1+340”
Wartość ogólna 54 605,85 zł, w tym: 
Powiat Miechowski – 27 302,93
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Gmina Miechów – 27 302,92
o „Remont  dróg powiatowych:  nr  1207K w m.  Szczepanowice,  od  km 9+034 do km

9+434  do  km  9+625  do  km  9+745,  od  km  10+000  do  km  10+140;  nr  1210  w  
m. Parkoszowice, od km 2+605 do km 2+825, od km 2+980 do km 3+100; poprzez
wykonanie warstwy profilująco-wzmacniającej”

Wartość ogólna 210 108,60 zł, w tym:
Powiat Miechowski 105 054,30
Gmina Miechów – 105 054,30

o „Remont drogi powiatowej 1155K Skała – Ostrysz – Ulina Wielka – Ulina Mała, odc. 
od km 0+000 do km 1+300” w m. Ulina Mała

Wartość ogólna 333 298,27 zł, w tym:
Powiat Miechowski -166 649,14
Gmina Gołcza – 166 649,13

  Przygotowanie dokumentacji projektowych inwestycji przyszłych - 317 020,00 zł
o „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  1239K  DW  783  –  Biskupice  –  Jaksice  –

Kamieńczyce – Miechów (ul. Kolejowa) dł 6,97 km, od km 0+000 do km 6+970”
Wartość ogólna 260 760,00zł, w tym:
Powiat Miechowski  - 130 380,00
Gmina Miechów – 130 380,00

o „Przebudowa drogi powiatowej 1183K Kozłów – Przybysławice – Łazy, dł 2,000 km, 
w m. Rogów, od km 5+560 do km 7+560”

Wartość ogólna 56 260,00 zł, w tym:
Powiat Miechowski – 28 130,00
Gmina Kozłów – 28 130,00

B) ZAKUPY MAJĄTKOWE - 207 870,00zł   
- pług odśnieżny - 15 990,00 zł
- piaskarka - 43 050,00 zł
- ładowarka New Holland - 109 470,00zł
- pług odśnieżny - 39 360,00zł

C) BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG - 1 810 684,61 zł
ZIMOWE UTRZYMANIE SIECI DROGOWEJ - 821 013,00 zł
w tym: 
- odśnieżanie i zwalczanie śliskości drogi i chodniki- usługi - 397 453,69zł
- materiały: sól, piasek – 403 840,76 zł
- transport materiałów do zimowego utrzymania – 19 718,55zł

LETNIE UTRZYMANIE SIECI DROGOWEJ - 989 671,61 zł
w tym:
1. Remonty dróg i chodników - 523 198,21zł
- remonty nawierzchni bitumicznych (zlecone) - 121 155,00zł 
- likwidacja przełomów (średnie i ciężkie) - 361 389,99zł
- drobne remonty (nawierzchni, studzienki) – 21 612,81zł
- zakup masy na zimno - 19 040,41zł
2. Oznakowanie dróg powiatowych - 11 967,90 zł 
- zakup nowych znaków do wymiany pionowego oznakowania, zakup farby do malowania przejść dla 
pieszych, słupki do znaków - 11 967,90zł
3. Utrzymanie zieleni - 23 576,00 zł
- zakup sadzonek - 956,00zł   
- wycinka drzew trudnych - 12 420,00zł
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- podcinanie konarów drzew – skrajni - 10 200,00zł
4. Pozostałe koszty - 401 315,90 zł
- paliwo i oleje do pojazdów i sprzętów - 225 255,15zł
- mapy wypisy geodezyjne - 7 886,40zł
- aktywne znaki drogowe (energia) - 2 132,40zł
- utrzymanie czystości ulic (odbiór śmieci) - 14 137,20zł 
- sprzątanie pasa drogowego (usuwanie padłych zwierząt) - 1 296,00zł
- ubezpieczenie od zdarzeń na drogach - 11 500,00zł
- ubezpieczenie komunikacyjne - 9 368,00zł
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1 035,00zł
- opłata za odprowadzenie wód - 106,00zł
- badania wskaźników rezultatu - 3 075,00zł
- przeglądy pojazdów - 2 865,50zł
- części do pojazdów - 94 843,91zł
- remonty i naprawy pojazdów - 27 815,34zł
5. Roboty odwodnieniowe - 29 613,60 zł 
- zlecone odmulenie przepustów - 29 613,60zł

D) UTRZYMANIE BUD. MIESZKALNEGO - 30 309,54zł
- zakup gazu, przeglądy obiektu, wywóz śmieci, pomiary działki i budynku, zwrot kosztów remontu

E) UTRZYMANIE PRACOWNIKÓW I ZAPLECZA -2 234 067,26zł
- płace wszystkich pracowników wraz z narzutami – 1 920 572,11 zł
-  zakup  gazu,  ekogoroszku,  wyposażenia,  sprzątanie  pomieszczeń,  obsługa  prawna,  obsługa  BHP  
i RODO, opłaty za energię, wodę i ścieki, telekomunikacja, Internet, remont środków trwałych, podatki
od  nieruchomości,  opłaty  za  szkolenia,  badania  lekarskie,  programy  i  licencje,  środki  czystości,
materiały biurowe, usługi pocztowe, odpisy na ZFŚS, świadczenia BHP i inne - 403 495,15 zł

Wysokość dochodu Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w roku 2021

I. Dział 600 rozdział 60014
PLANOWANE 59 461,00 zł
WYKONANIE 65 496,04 zł

 Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 220,40 zł.
 Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 29 465,95 zł
 Dochody z tyt. usług (wynajem sprzętu, zimowe utrzymanie dr. po. Pińczów) – 7 252,07 zł. 
 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz drewna z pasa drogowego – 15 615,53 zł.
 Odsetki bankowe od środków na rachunkach i karne od zwłoki w zapłacie należności – 234,18 

zł.
 Wypływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrot VAT – 11 067,02 zł.
 Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 296,00 zł.
 Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu ZUS i podatku, 

zwrot innych kosztów) – 1 344,89 zł.

II. Dział 756, rozdział 75618
PLANOWANE 280 800,00 zł
WYKONANIE 285 083,21 zł

 Wpływy z lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) – 280 583,21 zł.
 Kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 4 500,00 zł.  
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13. SZPITAL ŚW. ANNY

Szpital  św.  Anny  w Miechowie  należy  do  systemu  podstawowego  szpitalnego  zabezpieczenia.
Oferuje  świadczenia  szpitalne,  ambulatoryjną  opiekę  specjalistycznej,  nocną  i  świąteczną  opiekę
zdrowotną,  specjalistyczne  badania  diagnostyczne,  a  także  świadczenia  z  zakresu  rehabilitacji,
psychiatrii  oraz  opieki  długoterminowej.  Z  usług  szpitala  korzystają  głównie  mieszkańcy  powiatu
miechowskiego, ale również pacjenci z gmin i powiatów ościennych. 

W 2021 roku Szpital dysponował 261 łóżkami na 12 następujących oddziałach:
chorób wewnętrznych o profilu ogólnym: 29 łóżek,
kardiologii i chorób wewnętrznych: 28 łóżek,
neurologicznym z pododdziałem udarowym: 29 łóżek,
intensywnej terapii i anestezjologii: 6 łóżek
gruźlicy i chorób płuc: 24 łóżka
obserwacyjno-zakaźny: 19 łóżek,
dziecięcy: 15 łóżek
noworodków i wcześniaków: 14 łóżek
położniczo-ginekologiczny: 30 łóżek
chirurgii o profilu chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznym i urologicznym: 35 łóżek,
szpitalny oddział ratunkowy: 6 łóżek,
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy: 26 łóżek.

W okresie  pandemii  covid-19 w szpitalu  wydzielone  zostały  łóżka  dla  pacjentów zakażonych,  
w  szczytowym  okresie  wiosną  2021  roku  było  to  101  łóżek,  rozdzielonych  zarówno  na  oddziały
przeznaczone wyłącznie do leczenia pacjentów z covid-19, jak i na oddziałach hybrydowych, gdzie
leczono pacjentów zarówno z zakażeniem jak i bez.

Łącznie w oddziałach szpitalnych w 2021 roku hospitalizowano 6 605 osób (410 noworodków),  
w  tym  660  pacjentów  z  potwierdzonym  zakażeniem  covid-19,  ilość  pacjentów  w poszczególnych
oddziałach przedstawia poniższa tabela:

l.p. Oddział
Ilość pacjentów

ogółem/covid-19

1. Chorób wewnętrznych 702 / 36

2. Kardiologiczny 655 / 71

3. Neurologiczny 772 / 36

4. Intensywnej Terapii 142 / 39

5. Gruźlicy i Chorób Płuc 309 / 182

6. Zakaźny 289 / 235

7. Dziecięcy 504 / 5

8. Noworodkowy 410 / 0

9. Położniczo - Ginekologiczny 1 111 / 9

10. Chirurgiczny 1 676 / 46

11. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 35 / 1

Razem 6 605 / 660
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W 2021 roku w Szpitalu św. Anny urodziło się 410 dzieci, zmarło 411 pacjentów.
W zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej i rehabilitacji domowej udzielono świadczeń medycznych

2 305  pacjentom, wykonano 90 306 zabiegów. W dziennym ośrodku rehabilitacyjnym przyjęto 263
pacjentów.

Szpitalny  Oddział  Ratunkowy  przyjął  w  2021  roku  10  431  pacjentów,  z  czego  2946  zostało
skierowanych  w  celu  dalszego  leczenia  na  oddziały  szpitalne  w  naszym  szpitalu,  7222  zostało
wypisanych  do  domu  po  udzieleniu  pomocy,  239  pacjentów  przewieziono  do  innych  szpitali
specjalistycznych. 24 pacjentów SOR zmarło. 

W  ramach  nocnej  i  świątecznej  opieki  zdrowotnej  w  2021  roku  świadczeń  udzielono  9465
pacjentom, w tym 3 082 dzieciom. Udzielono 740 teleporad (w tym 81 dzieci).

W strukturach  szpitala  funkcjonuje  także  Pogotowie  Ratunkowe,  w  którym całodobowy dyżur  
w Miechowie pełnią dwa zespoły ratownictwa medycznego, jeden zespół podstawowy pełni dyżur  
w Książu Wielkim w godzinach 7:00 - 19:00. W 2021 roku zespoły ratownictwa medycznego udzieliły
3413 świadczeń,  w tym 111 do dzieci,  114 do wypadków w ruchu drogowym, 29 do wypadków  
w pracy, 22 do wypadków w szkole, 2845 do wypadków i zachorowań w domu, 403 inne zdarzenia.
Szpital zrealizował równie 2281 transportów pacjentów.

Szpital wykonuje również szereg różnego rodzaju badań specjalistycznych. W 2021 roku ich ilości
przedstawiały się następująco: 

21 154 badań RTG
17 314 badań USG
6 092 tomografii komputerowej 
1 129 badań holter RR i EKG
1 071 gastroskopii
524 kolonoskopii, rektoskopii, sigmoskopii, polipektomii
506 spirometrii 
330 badań EEG
91 bronchoskopii.

Poradnie  specjalistyczne  w  2021  roku  przyjęły  81 846  pacjentów,  udzielono  również  12 805
teleporad. W podziale na poszczególne poradnie dane przedstawia poniższa tabela:
 

L.p. Nazwa poradni
Ilość pacjentów/ w tym 
teleporady

1 Diabetologiczna 2 829 / 617

2 Gastrologiczna 3 988 / 0

3 Kardiologiczna 7 645 / 1 577

4 Dermatologiczna 2 629 / 182

5 Neurologiczna 1 782 / 148

6 Leczenia bólu 11 834 / 1 

57



7 Pulmonologiczna 2 229 / 1 642

8 Reumatologiczna 4 266 / 3 402

9 Rehabilitacyjna 1 805 / 0

10 Chorób zakaźnych 128 / 126

11 Ginekologiczna 4 459 / 31

12 Chirurgii ogólnej 10 477 / 2

13 Chirurgii urazowo-ortopedycznej 4 449 / 0

14 Okulistyczna 3 909 / 190

15 Laryngologiczna 4 670 / 42

16 Urologiczna 3 080 / 0

17 Zdrowia psychicznego 8 711 / 4 813

18 Poradni Leczenia Uzależnień 1 270 / 32

19 Poradnia Medycyny Pracy 1 686 / 0

Razem 81 846 / 12805
 

W 2021 roku Poradnia Leczenia Uzależnień była finansowana także przez Urząd Gminy i Miasta 
w  Miechowie,  w  ramach  tej  współpracy  udzielono  porad  193  osobom  uzależnionym  
i współuzależnionym od alkoholu. 

W minionym roku szpital  na umowę o pracę  zatrudniał  482 pracowników, w tym 38 lekarzy,  
218 pielęgniarek,  26 położnych, 28 pracowników administracji,  10 fizjoterapeutów, 2 farmaceutów,
113 osób z personelu średniego medycznego oraz 47 osób innego personelu. Ponadto usługi dla szpitala
realizowane  były  na  podstawie  innych  tytułów  prawnych  (kontrakty,  umowy  zlecenia,  firmy
zewnętrzne). 

Wynik finansowy za rok 2021 przedstawia się następująco:
✔przychody: 100 779 429,70 zł
✔koszty: 104 425 041,30 zł
✔strata: 3 645 611,60 zł
✔amortyzacja: 3 686 682,14 zł.

W 2021 roku szpital realizował inwestycje oraz zakup sprzętowe ze środków własnych oraz dzięki
pozyskanym środkom zewnętrznym. 

Dzięki  wsparciu  Wojewody  Małopolskiego  zmodernizowano  wewnętrzną  instalację  gazów
medycznych na kilku oddziałach.  Inwestycja  kosztowała 350 000 zł.  Kontynuacja  prac obejmująca
modernizację  zbiornika  tlenu,  modernizację  drogi  dojazdowej  oraz  wymianę  kolejnych  odcinków
instalacji gazowej realizowana jest w roku 2022. 

W  2021  roku  zakończono  negocjacje  z  NFOŚiGW  oraz  podpisano  umowę  na  kolejny  etap
termomodernizacji  szpitala,  obejmującej  wymianę  oświetlenia  wewnętrznego,  wymianę  sieci
ciepłowniczej  oraz  instalację  paneli  fotowoltaicznych.  Planowany koszt  całości  inwestycji  wynosi  
2,4 mln zł,  realizowana będzie w 2022 roku.
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W 2021 roku pozyskano również dofinansowanie na dwie kolejne, równie ważne inwestycje.
Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego oraz wykorzystaniu środków z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w szpitalu stworzona będzie pracownia rezonansu magnetycznego (koszt to
6,4 mln zł). Środki z RFIL (ponad 1 mln zł) wykorzystane będą także do modernizacji lądowiska
dla helikopterów. Obie te inwestycje realizowane będą w roku 2022. 

14. KOMENDA POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Działalność operacyjna. Funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w powiecie 

miechowskim.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego kraju

obejmującą  szeroko  pojęte  ratownictwo.  Na  poziomie  powiatu  miechowskiego  w  2021  r.  krajowy

system ratowniczo-gaśniczy tworzyły niżej wymienione podmioty:

 1 jednostka ratowniczo-gaśnicza,

 11 jednostek ochotniczych straży pożarnych w strukturach KSRG.

Na  terenie  powiatu  miechowskiego  działają  również  72  jednostki  Ochotniczych  Straży

Pożarnych spoza Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Komenda  Powiatowa  PSP w  Miechowie  w  ramach  organizacji  Krajowego  Systemu  Ratowniczo -

Gaśniczego na poziomie powiatu w roku 2021 współpracowała z:

 Policją,

 Pogotowiem Ratunkowym,

 Zakładami Opieki Zdrowotnej i Szpitalami,

 Pogotowiem Gazowym,

 Pogotowiem Energetycznym,

 Pogotowiem Wodociągowym,

 Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,

 Powiatowym Zarządzaniem Kryzysowym.
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W 2021 roku, strażacy na terenie powiatu miechowskiego, interweniowali 1097 razy.

Rozkład ilości zdarzeń w 2021 r.

2021 r.

Pożary 129

Miejscowe zagrożenia 941

Alarmy Fałszywe 27

Ogółem 1097

2021

0
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Ilość zdarzeń w 2021

Od wielu lat czynione są starania, aby w sposób optymalny przygotować siły i środki OSP do

samodzielnego  prowadzenia  działań  ratowniczych.  Działania  te  polegają  przede  wszystkim  na

intensywnym szkoleniu strażaków, poprzez organizację kursów, szkoleń tematycznych oraz organizacji

wspólnych ćwiczeń doskonalących. Ponadto funkcjonuje procedura P-23 opracowana przez Komendę

Główną PSP, która wskazuje na wymagania sprzętowe względem jednostek starających się o włączenie

i jednostek funkcjonujących w strukturach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. 

Poniższa tabela pokazuje ilość wyjazdów interwencyjnych sił  i  środków krajowego systemu

ratowniczo  –  gaśniczego  z  terenu  powiatu  w  rozbiciu  na  Państwową  Straż  Pożarną  i  jednostki

Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujące na terenie powiatu miechowskiego.  Do części akcji,

dysponowano jednocześnie siły i środki PSP i OSP, dlatego statystyka uwzględnia te działania po obu

stronach.

 

Działania jednostek PSP i OSP w 2021 r.

Wyszczególnienie OSP PSP + OSP PSP Ogółem

Ilość akcji 549 172 376 1097

% 50% 16% 34% 100%

Takich  wspólnych  działań  na  ogólną  liczbę  zdarzeń  1097  było  172,  czyli  16,0%.  Należy

wspomnieć, że 549 akcje ratownicze, czyli 50,0 % były obsługiwanych samodzielnie przez jednostki
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OSP powiatu miechowskiego. Dodając do tej liczby 172 akcje wspólne, stwierdzamy, że jednostki OSP

uczestniczyły w 66,0 % zdarzeń wymagających interwencji straży pożarnej. 

Tak  duża  aktywność  jednostek  OSP,  zwłaszcza  włączonych  do  KSRG,  przekłada  się  

w  sposób  bezpośredni  na  funkcjonowanie  całego  systemu  ochrony  przeciwpożarowej  na  terenie

powiatu  miechowskiego,  którego  jak  widać  istotnym  elementem  są  jednostki  OSP.  Gotowość

operacyjna  jednostek  OSP  przekłada  się  często  na  minimalizację  czasu  dojazdu

i skuteczne podjęcie działań ratowniczych.

ILOŚĆ ZDARZEŃ W ROZBICIU NA GMINY POWIATU

Ogółem Miechów Charsznica Książ Wielki Gołcza Słaboszów Kozłów Racławice

1097

469

185
114 124 80 76 49

129
47 28 15 12 6 11 10

941

407

151 98 110 72 65 3827 15 6 1 2 2 0 1

Ilość zdarzeń według miejsca zdarzenia  w rozbiciu na  gminy i 
rodzaj zagrożenia

Ogółem zdarzenia Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe

Analiza danych za ostatnie kilka lat wskazuje, że niektóre grupy obiektów charakteryzują się od lat

zwiększoną ilością zdarzeń (zarówno pożarów jak i miejscowych zagrożeń). Są to środki transportu,

obiekty mieszkalne. Natomiast spadła ilość zdarzeń związanych z rolnictwem i uprawami. Działania w

obiektach  użyteczności  publicznej  były  związane  z  kontrolą  namiotu  pneumatycznego  który  był

rozłożony przy szpitalu w Miechowie.

Na  przestrzeni  ostatnich  kilku  lat  największa  ilość  miejscowych  zagrożeń  występuje

w miesiącach  od  marca  do  października.  Charakterystyka  tych  zdarzeń  jest  również  podobna  –

likwidacja  skutków  zdarzeń  związanych  z  warunkami  atmosferycznymi  (silne  wiatry,  intensywne

opady deszczu, itp.) oraz zwiększoną ilością wypadków komunikacyjnych związanych ze zwiększoną

intensywnością ruchu drogowego – okres wakacyjny. 

Zdarzenia, podczas których interweniuje straż pożarna (zarówno Państwowa Straż Pożarna jak 

i strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych), są niestety wydarzeniami powodującymi niejednokrotnie

śmierć, obrażenia u ludzi oraz straty materialne. 
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Dane obrazujące strukturę przyczyn powstania pożarów przedstawia poniższy wykres.
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Strukturę przyczyn powstania miejscowych zagrożeń przedstawiono na kolejnym wykresie.
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Przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń w 2021 r. 

Funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w powiecie miechowskim.

Na terenie powiatu miechowskiego funkcjonuje jedna JRG w Miechowie i 11 jednostek OSP 

w KSRG rozmieszczonych  w 6  gminach  na  terenie  powiatu.  Na terenie  gminy  Kozłów brak  jest

jednostki OSP w KSRG.
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          OSP Charsznica                                  OSP Tczyca                                       OSP Podlesice

                     

    OSP Przybysławice                            OSP Książ Wielki                               OSP Ulina Wielka

                        

      OSP Bukowska Wola                               OSP Falniów                                   OSP Racławice

               OSP Kalina Wielka                                   OSP Nieszków

63



 Rozmieszczenie pozostałych jednostek OSP przedstawia poniższa tabela.

Gmina Jednostki OSP

w KSRG

Jednostki OSP

spoza KSRG

Łącznie ilość

jednostek
Miechów 2 18 20
Charsznica 3 11 14
Gołcza 2 16 18
Książ Wielki 1 9 10
Słaboszów 2 7 9
Racławice 1 5 6
Kozłów 0 6 6
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15 156 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0

12 1 0
12 10 0 0 0 0 0 0

Ilość zdarzeń według miejsca zdarzenia  w rozbiciu osp W 
ksrg

Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Zabezpieczenie rejonu
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Działalność kontrolno-rozpoznawcza

Wydział  ds.  operacyjno  -  szkoleniowych  i  kontrolno  -  rozpoznawczych  w  Komendzie

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie w celu realizacji nadzoru nad przestrzeganiem

przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawania zagrożeń oraz przygotowania do działań ratowniczych,

prowadził  czynności  kontrolno  –  rozpoznawcze  z  zakresu  ochrony  przeciwpożarowej  na  terenie

powiatu miechowskiego.

Czynności kontrolno – rozpoznawcze w 2021 r. objęły następujący zakres:

 kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 

 rozpoznawanie zagrożeń innych niż pożarowe,

 rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych, 

 ocenę zgodności  wykonania obiektu z projektem budowlanym w zakresie  przestrzegania

przepisów przeciwpożarowych,

 oceny spełniania wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach

zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów.

 postępowanie  z  substancjami  kontrolowanymi,  nowymi  substancjami  i fluorowanymi

gazami  cieplarnianymi,  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  15  maja  2015  r.  o substancjach

zubożających warstwę ozonową oraz  o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  

(Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami

ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe

substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi

W  2021  r.  strażacy  Komendy  Powiatowej  PSP  w  Miechowie  przeprowadzili  65  kontroli

 w 80 obiektach:

 obiekty użyteczności publicznej 20

 obiekty zamieszkania zbiorowego             3

 obiekty mieszkalne – wielorodzinne 5

 obiekty produkcyjne i magazynowe           31

 gospodarstwa rolne 1

 lasy 5 

 w tym odbiory obiektów                             21 
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Ilość kontroli/obiektów i stwierdzonych usterek.

Rok Ilość

kontroli

Ilość skontrolowanych

obiektów

Ilość usterek Odbiory

2021 65 80 48 21

Rok 2021
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Ilość usterek Odbiory

Postępowanie administracyjne w 2021 r.

Podczas  kontroli  stwierdzono  nieprawidłowości  w  14  obiektach  i  wydano  40  decyzji

administracyjnych dotyczących usunięcia uchybień, w tym dotyczących:

✔ obiektów użyteczności publicznej              10

✔ obiektów produkcyjno-magazynowych     1

✔ obiektów mieszkalnych - wielorodzinnych 3

W  kontrolowanych  obiektach  budowlanych  najwięcej  usterek  stanowiły  nieprawidłowości

dotyczące:

 braku okresowych przeglądów instalacji użytkowych,

 braku okresowych przeglądów urządzeń przeciwpożarowych,

 braku  aktualnych  instrukcji  postępowania  na  wypadek  pożaru  lub  instrukcji

bezpieczeństwa pożarowego, 

 braku wymaganych urządzeń przeciwpożarowych, 

 brak  okresowych  przeglądów  instalacji  technologicznych  poza  budynkami  –

zaopatrzenia w wodę dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,

 składowania  materiałów  palnych  na  drogach  komunikacji  ogólnej  służącej

ewakuacji,

 składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach,

 składowania materiałów palnych na nieużytkowanych poddaszach i strychach,

 stosowania okładzin ściennych z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej,

 niezabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych,
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 przekroczenia dopuszczalnej przepisami długości dojścia ewakuacyjnego,

 braku zapewniania drogi pożarowej do obiektu,

 bark oznakowania miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych. 

Stan monitoringu pożarowego.

Na terenie powiatu miechowskiego zobowiązanych do posiadania instalacji alarmu pożarowego

i monitoringu jest  8 obiektów. Wszystkie wyposażone są w instalację sygnalizacji pożaru podłączoną

do SKKP w Miechowie: 

 Bazylika Grobu Bożego wraz z Domem Generałów i częścią dawnego klasztoru Bożogrobców 

w Miechowie,

 Szpital im Św. Anny w Miechowie,

 Dom Pomocy Społecznej w Miechowie,

 Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach,

 Hotel „Mercure” w Racławice Dosłońce,

 Hotel „Planeta” w Charsznicy,

 Galeria Miechowska w Miechowie,

 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym w Miechowie. 

Ponadto podłączone są jeszcze 4 obiekty, które nie posiadają takiego obowiązku wynikającego z

przepisów prawa – Krakowski Bank Spółdzielczy w Miechowie, Sąd Rejonowy w Miechowie, Urząd

Skarbowy  w  Miechowie  oraz  Dworek  „Zacisze”  w  Miechowie.  Do posiadania  instalacji  DSO

(Dźwiękowy System Ostrzegania) jest zobligowany obowiązującymi przepisami Szpital im. Św. Anny

w Miechowie, który na obecną chwilę w taką instalację nie jest wyposażony.

Zabezpieczenie materiałowo techniczne, inwestycje i remonty. 

Gospodarka materiałowo – techniczna.

Głównymi zadaniami w zakresie spraw kwatermistrzowsko-technicznych było:

➢ utrzymanie wysokiego wskaźnika sprawności technicznej sprzętu,

➢ doposażenie strażaków w środki ochrony osobistej, środki higieny osobistej,

➢ realizacja zadań w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych w ramach współpracy z jed-

nostkami samorządu terytorialnego na zakup sprzętu pożarniczego oraz na poprawę infrastruk-

tury komendy,
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➢ realizacja zadań w zakresie utrzymania obiektów, planowanych zakupów i napraw oraz opłat za

nośniki energii i usługi komunalne,

➢ realizacja świadczeń przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym.

W  roku  2021  prowadzone  były  prace  remontowe  i  modernizacyjne  w  obiektach  Komendy

Powiatowej PSP. Wykonano m.in.:

 Remont pomieszczenia jadalni w budynku JRG

                      

W 2021 roku wykonano pierwszą część remontu w miarę posiadanych środków finansowych.

Zakup materiałów do remontu wyniósł 23 325,70 zł.  Prace remontowe prowadzone były własnymi

siłami. W roku 2022 planowana jest druga część remontu.

Poza  tym  na  bieżąco  prowadzono  prace  związane  z  bieżącym  utrzymaniem  obiektów  

i terenów zielonych na terenie komendy.

Komenda Powiatowa PSP w Miechowie posiada zaplecze warsztatowe obsługi i konserwacji sprzętu,

na bazie którego przeprowadzono:

➢ prace konserwacyjne sprzętu transportowego i specjalistycznego Komendy Powiatowej PSP,

➢ wykonywano wszystkie wymagane okresowe obsługi techniczne i serwisowe,

➢ dokonano  również  w  ramach  posiadanych  kwalifikacji  i  możliwości  drobnych  napraw  

i  konserwacji  sprzętu  silnikowego  i  pojazdów  znajdujących  się  na  wyposażeniu  

KP PSP w Miechowie.

Od  2014  roku  Komenda  Powiatowa  PSP w  Miechowie  posiada  stację  serwisową  sprzętu

ochrony dróg oddechowych, która serwisuje sprzęt będący na wyposażeniu JRG oraz jednostek OSP z

terenu powiatu.

W punkcie serwisowym wykonywane są przeglądy masek oraz aparatów powietrznych zgodnie

z instrukcją serwisową obsługi, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Przeglądy  podstawowe  masek  wykonywane  są  po  każdorazowym  ich  użyciu  a  przeglądy

okresowe aparatów powietrznych co pół roku lub po stwierdzeniu nieprawidłowości w ich działaniu.
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Przeglądy główne masek wykonywane są co dwa lata przez nasz serwis. Przeglądy główne aparatów

powietrznych można wykonywać po podpisaniu stosownych porozumień w Komendzie Powiatowej

PSP w Wieliczce.

Komenda Powiatowa PSP posiada na swoim stanie 41 sztuk masek oraz 16 sztuk aparatów

powietrznych.

Jednostki  OSP z systemu KSRG z  terenu powiatu  wyposażone są  w 44 sztuki  masek i  44 sztuki

aparatów powietrznych.

W 2021 wykonano następujące przeglądy sprzętu ochrony dróg oddechowych:

 przeglądy okresowe aparatów: 16 szt.– JRG, 40 szt. – jednostki OSP

 przeglądy główne aparatów: 5 szt.-  JRG. 

Doposażenie sprzętu w 2021 roku.

1. Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie zakupiła i przekazała naszej komendzie na stan lekki 

samochód kwatermistrzowski SLKw  FORD TRANSIT.

          

Samochód kwatermistrzowski SLKw FORD TRANSIT

Koszt zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego SLKw FORD TRANSIT wyniósł  

164  700,00  zł.  Zakup  lekkiego  samochodu  kwatermistrzowskiego  SLKw  FORD  TRANSIT przez

Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie został sfinalizowany ze środków pozyskanych z WFOŚiGW

oraz  przekazanych  na  fundusz  wsparcia  przez  gminy:  Charsznica,  Gołcza,  Kozłów,  Książ  Wielki,

Miechów, Słaboszów, Racławice i Powiat Miechowski.
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2. Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie zakupiła i przekazała naszej komendzie:

 - 5 sztuk hełmów DRAGON HT 05, 8 par butów specjalnych HAIX oraz 5 komplety ubrań  

   specjalnych Ballyclare – wartość zakupu 33 313,32 zł. 

- namiot pneumatyczny o wartości 35 608,50 zł.

Zakup hełmów został sfinalizowany przez Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie oraz przez naszą

Komendę z partycypacją kosztów 50/50.

Ponadto Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie zakupiła i przekazała naszej komendzie:  

               

        Hełmy DRAGON HT 05              Ubranie specjalne Ballyclare Xenon

3. Komenda Miejska PSP w Krakowie przekazała nam:

Lekki samochód operacyjny SLOp Skoda Octavia
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4. Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie zakupiła i przekazała nam:

a) Pulsoksymetr Choicemmed MD300CB3 – 4 sztuki.

b) lekki samochód operacyjny SLOp JEEP CHEROKEE.

5.  Ze  środków finansowych  pozyskanych  z  Komendy  Wojewódzkiej  PSP w Krakowie  w  ramach

Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zakupiono:

a) Zestaw ratowniczy PSP R-1 o wartości 4899,96 zł
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b) Kombinezony Ochronne TYCHEM o wartości 1416,96 zł

c) Zestaw do tlenoterapii masowej o wartości 3635,00 zł

d) Aparaty powietrzne FENZY z sygnalizatorami bezruchu SUPER PASS II o wartości 10872,41 zł.
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Obecnie Komenda Powiatowa PSP w Miechowie posiada na swoim wyposażeniu następujące

pojazdy pożarnicze:

Pojazdy w KP PSP Miechów

Lp. Marka i typ pojazdu Rodzaj pojazdu Rok produkcji Wiek pojazdu

1. Arctic Cad Quad 2014 7 lat

2. Fiat Ducato SLKw 2002 19 lat

3. Isuzu D-Max SLRR 2011 10 lat

4. Man TGM 18.280 GCBA 5/35 2008 13 lat

5. Mercedes Benz GBA-Rt 2,5/16+4 2014 7 lat

6. Jeep Cherokee SLKw 2007 15 lat

7. Renault Trafic SL Bus 2016 5 lata

8. Scania P320 GBA 2,5/25 2020 1 rok

9. Skoda Octavia SLOp 2006 15 lat

10. Toyota Corolla SLOp 2017 4 lata

11. Volvo FL 6 SH – 25D 2005 16 lat

12. Ford Transit SLKw 2021 0 lat
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15. KOMENDA POWIATOWEJ POLICJI

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI  
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MIECHOWIE 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STAN ZATRUDNIENIA

Policjanci
Korpus Służby

Cywilnej
Pracownicy Policji

Stan etatowy 95 13 12

Stan zatrudnienia 94 13 12

Wakaty 1 0 0
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PRZESTĘPCZOŚĆ

 Przestępczość ogółem:  

 Wszczęte postepowania:  751

 Przestępstwa stwierdzone:      921

 Wykrywalność:  80,2 %

 Przestępczość kryminalna:  

 Wszczęte postepowania:     484

 Przestępstwa stwierdzone:    505

 Wykrywalność: 71,7 %

 Przestępczość narkotykowa:  

 Przestępstwa stwierdzone ogółem:     33

 Wykrywalność:     90,9 %

 Zabezpieczone środki odurzające:

- marihuana: 1182,2 g
- amfetamina: 258,4 g
- krzewy konopi indyjskich: 22 szt.

 Przestępczość gospodarcza:  

 Przestępstwa stwierdzone ogółem:     275

 Wykrywalność:     86,9 %
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PREWENCJA

 Priorytety Komendy Głównej Policji:  

Miernik
zakładany

Miernik
wykonany

Liczba policjantów służby prewencyjnej 
skierowanych do służby patrolowej i 
obchodowej:

100 % 94,7 %

Czas służby dzielnicowego w obchodzie 75,0 % 77,5 %
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 Ilość przeprowadzonych interwencji policyjnych:   6861

 Ilość ujawnionych wykroczeń:   4560

 Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa:  

 Ilość zgłoszonych zagrożeń: 558

 Zgłoszenia potwierdzone: 240

 Zgłoszenia nie potwierdzone: 172

 Zgłoszenia zakwalifikowane jako żart/pomyłka: 142

 Zgłoszenia w trakcie weryfikacji:     4

 Przemoc w rodzinie:  

✔ Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart”: 116

✔ Liczba wydanych środków zapobiegawczych:    33

RUCH DROGOWY

 Priorytety Komendy Głównej Policji:  

Miernik
zakładany

Miernik
wykonany

Średniodobowa liczba policjantów ruchu 
drogowego kierowanych do służby na 
drodze:

55 % 62,2 %

Ilość skontrolowanych dni czasu pracy i 
postoju kierowców:

460 473

 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:  

✔ Ilość wypadków drogowych:   27

✔ Liczba osób zabitych:      6

✔ Liczba osób rannych:   34
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✔ Ilość kolizji drogowych: 466

✔ Liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierujących: 130

✔ Liczba zatrzymanych uprawnień do kierowania: 132  w tym

- za jazdę pod wpływem alkoholu:     55
- za przekroczenie dozwolonej prędkości:   73
- za jazdę pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów:     4

✔ Liczba ujawnionych wykroczeń :           3908
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16. POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Powiatowy  Inspektorat  Nadzoru  Budowlanego  w  Miechowie  (w  skrócie  PINB)  stanowi

jednostkę  organizacyjną  administracji  publicznej  –  państwowej,  wchodzącą  w  skład  powiatowej

administracji zespolonej, do której ogólnie zalicza się powiatowe służby inspekcje i straże (art. 33b

ustawy o samorządzie powiatowym /j.t.: Dz.U z 2022 r., poz. 528 ze zm./). 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Miechowie pełni funkcję organu nadzoru budowlanego

pierwszej instancji, oraz wykonuje zadania i kompetencje określone w art. 83 ust. 1 ustawy – Prawo

budowlane /j.t.: Dz.U z 2021 r., poz. 2351 ze zm./, przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego, stanowiącego aparat pomocniczy kierownika jednostki (art. 33a ustawy o samorządzie

powiatowym). 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miechowie obecnie zatrudnia 9 pracowników

(w tym 1 na zastępstwo za osobę nieobecną). Od marca 2016 r. siedziba PINB mieści się w budynku

przy ul. Marii Konopnickiej 6.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zajmuje się między innymi: przyjmowaniem od

inwestorów  zawiadomień  o  rozpoczęciu  i  zakończeniu  budowy,  wydawaniem  pozwoleń  na

użytkowanie  obiektów  budowlanych,  przeprowadzaniem  kontroli  budowy  i  stanu  technicznego

użytkowanych  obiektów  budowlanych,  prowadzeniem  postępowań  naprawczych,  sprawdzaniem

legalności i zgodności z przepisami wybudowanych już budynków i budowli oraz (w razie potrzeby)

orzekaniem w zakresie ich legalizacji albo przymusowej rozbiórki. PINB podejmuje także formalno-

prawne działania interwencyjne związane z zabezpieczeniem obiektów budowlanych uszkodzonych  

w  wyniku  działania  sił  natury  (żywiołów),  zajmuje  się  badaniem  przyczyn  i  okoliczności  oraz

usuwaniem skutków katastrof budowlanych. Jest także jednym z ogniw struktur Powiatowego Zespołu

Zarządzania Kryzysowego.  

Powiatowy  Inspektorat  Nadzoru  Budowlanego  w  Miechowie  rzetelnie  wykonując  swoje

ustawowe zadania stoi na straży bezpieczeństwa i porządku prawnego w dziedzinie budownictwa na

terenie całego powiatu miechowskiego.
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Działalność  merytoryczna  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego  w  Miechowie  

w 2021 r. (główny zakres) wyrażona zbiorczo w liczbach, przedstawia się następująco.

Działalność merytoryczna (programowa) PINB w Miechowie w 2021r.

Rodzaj sprawy, działania lub czynności
Liczba spraw, działań
lub czynności w ciągu

roku 
Prowadzone jurysdykcyjno-orzecznicze postępowania administracyjne

nadzorowe w zakresie kompetencji PINB  
253

Prowadzone postępowania egzekucyjne dotyczące obowiązków
wynikających z wydanych przez PINB decyzji administracyjnych 

25

Wydane przez PINB decyzje administracyjne 175
Wydane przez PINB postanowienia 317

Przeprowadzone przez PINB kontrole terenowe 274
Obiekty budowlane przyjęte do użytkowania, po kontroli formalno-

prawnej 
287

Przyjęte zawiadomienia o rozpoczęciu budowy, wraz z kontrolą
dokumentacji

542

Rozpatrzone przez PINB skargi i wnioski obywateli dotyczące obiektów
budowlanych albo budowy (robót budowlanych)

53

Skierowane do organów ścigania (Prokuratura, Policja) zawiadomienia
o możliwości popełnienia przestępstwa

4

Skierowane do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
wnioski o wszczęcie postępowania z odpowiedzialności zawodowej w
budownictwie w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie 

---

Nałożone mandaty karne z tytułu popełnienia wykroczeń określonych w
art. 93 ustawy – Prawo budowlane

12

Powiatowy  Inspektorat  Nadzoru  Budowlanego  w  Miechowie  jest  jednostką  finansowaną  
z  budżetu  państwa  poprzez  przyznawane  periodycznie  dotacje  celowe  (budżet  zadaniowy)  na
prowadzoną działalność. 

W  2021  roku  zostały  wykonane  wydatki  z  przyznanych  środków  (budżet),  zgodnie  
z zatwierdzonym planem finansowym, w kwocie 777 860,52 zł. z podziałem na odpowiednie paragrafy.

Realizacja  wydatków  odbywała  się  zgodnie  z  zatwierdzonym  planem  budżetowym  i  ich
przeznaczeniem. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Miechowie wprowadził plan oszczędnościowy,
który jest konsekwentnie realizowany. Dokonywane są tylko wydatki niezbędne i konieczne.

W 2021 r. PINB w Miechowie przekazał dochody powiatu w kwocie 25,19 zł.  Dochody
Skarbu Państwa z grzywien w celu przymuszenia w kwocie 8 988,69 zł oraz koszty upomnień  
i koszty postanowień o nałożeniu grzywny w kwocie 46,40 zł. Pozostałe zaległości wynikające  
z  nałożonych  grzywien  o  łącznej  kwocie  116 880,17  zł  zostały  przekazane  częściowo  do
odpowiedniego  miejscowo  (właściwego)  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  w  celu  wszczęcia
postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych - postępowania nie zostały zakończone.
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17. WETERYNARIA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie przekazuje informacje dotyczące działalności 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Miechowie za rok 2021.

1). Struktura Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

a) Powiatowy Lekarz Weterynarii jako kierownik

b) Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt- 2 osoby

c) Zespół do spraw bezpieczeństw żywności – 2 osoby

d) Zespół do spraw pasz i utylizacji – 2 osoby

e) Zespół do spraw księgowych i administracyjnych-2 osoby

f) Samodzielne stanowisko do obsługi prawnej

W przypadku jeżeli Powiatowy Lekarz Weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie

jest  w  stanie  wykonać  ustawowych  zadań  Inspekcji,  może  na  czas  określony  wyznaczyć  lekarzy

weterynarii  nie  będących  pracownikami  kierowanego  przez  niego  Inspektoratu  lub  nie  będących

pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej.

W 2021 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie wyznaczył 12 lekarzy weterynarii. W/w

lekarze w imieniu PLW zostali wyznaczeni do nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, do nadzoru nad

skupami  zwierząt,  do  przeprowadzania  obserwacji  zwierząt  podejrzanych  o  wściekliznę  oraz  do

prowadzenia badań monitoringowych chorób zakaźnych (pobieranie prób).

W 2021 r. PLW w Miechowie sprawował nadzór nad:

Podmiotami sektora produkującego produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego:

1). 1 zatwierdzony zakład uboju zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna)

2). 1 zatwierdzony zakład przetwórczy mięsa

3). 3 zatwierdzone zakłady przetwórcze mleka

4). 14 podmiotów prowadzących transport produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

5). 4 zajmujących się pośrednictwem, obrotem produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

6). 1 punkt skupu dziczyzny

7). 5 kół łowieckich 

8). 160 gospodarstw produkujących mleko 

9). 26 podmioty prowadzące Rolniczy Handel Detaliczny

10). 40 prowadzące sprzedaż bezpośrednią

11.) 3 podmioty prowadzące działalność marginalną, lokalną, ograniczoną

12.) 1 ferma jaj konsumpcyjnych

81



W 2021 przeprowadzono 408 kontroli wynikających z harmonogramu pracy, analizy ryzyka, spraw

bieżących oraz skarg.

W  w/w  podmiotach  przeprowadzane  są  próbkobrania  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.

Produkty  kontrolowane  są  pod  względem  mikrobiologicznym,  fizykochemicznym  (Listeria

monocytogenes,  Salmonella,  WWA,  ogólna  liczba  drobnoustrojów,  Enterobakeriacae  i  inne).  

W pobranych próbach nie stwierdzono niezgodności dotyczących higieny procesu.

Podmiotami sektora paszowego oraz utylizacyjnego.

1).  4 produkujących pasze wprowadzane do obrotu (wymagające rejestracji)

2).  6 produkujących pasze nie wprowadzane do obrotu

3). 24 podmiotów prowadzących obrót paszami z wymaganą rejestracją

4).  1630  hodowców  zwierząt  gospodarskich,  żywienie  zwierząt  przeznaczonych  do  produkcji

żywności

5). 1638 wytwórców materiałów paszowych

6). 10 magazynów paszowych

7). 23 podmiotów transportujących pasze

8). 14 producentów ekologicznych

9).  2 zakłady utylizacyjne przetwórcze kat.1 i kat.3 

10). 2 zakłady utylizacyjne pośrednie kat. 1 i kat.3

11).  9  podmiotów  transportujących  uboczne  produkty  pochodzenia  zwierzęcego  wszystkich

kategorii

12). 1 podmiot pośrednik w handlu nie posiadających magazynów

13). 1 inne podmioty zarejestrowane sektora utylizacyjnego

14). 2 podmioty wykorzystujące pupz na szczególne cele paszowe

Podmiotami w sektorze materiału biologicznego.

1). 7 punktów inseminacyjnych

2). 3 podmioty dystrybucji nasienia knurów

3). 5 punktów kopulacyjnych

W w/w podmiotach  w 2021 r.  przeprowadzono  197 kontrole,  106 w dziale  pasz,  91  w dziale

utylizacyjnym.
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W bieżącym roku kontrole prowadzone są zgodnie z planem pracy i harmonogramem. 

W ramach RPUKP na rok 2021 pobrano 30 prób pasz do badań w kierunkach mikrobiologicznym,

fizykochemicznym i innych. 

Nadzór nad ochroną zdrowia zwierząt oraz ochrona zwierząt.

1). W 2021 przeprowadzono ok 744 kontroli w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta. Były to

kontrole  zarówno  planowe  jak  i  pozaplanowe,  dotyczyły  zdrowia  zwierząt  oraz  dobrostanu

zwierząt. Właścicieli zwierząt ukarano 25 mandatami karnymi oraz 2 kary administracyjne.

Ponadto pod nadzorem PLW w Miechowie znajduję się  Schronisko dla  zwierząt  bezdomnych  

w  Racławicach.  Przeprowadzane  tam  są  kontrolę  wynikające  z  harmonogramu  oraz  kontrolę

doraźne w razie potrzeby. 

W 2021 w ramach monitoring chorób zakaźnych w powiecie miechowskim zostało pobranych ok

5045 prób od zwierząt w gospodarstwach, od bydła, owiec i kóz, trzody chlewnej, drobiu. 

Corocznie przeprowadzane są akcje szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie, poprzez rozłożenie

szczepionki  oraz  zrzut  z  samolotu.  Przeważnie  są  to  trzy  akcje,  wiosenna,  jesienna.  W 2021

rozłożono 660 dawek szczepionki. Akcja rozkładania szczepionek jest prowadzona w bardzo ścisłej

współpracy z Kołami Łowiecki. 

W  2021  jaki  i  w  poprzednich  latach  prowadzony  jest  odstrzał  sanitarny  dzików,  w  który

zaangażowanych było 14 kół łowieckich  

W związku z zagrożeniem wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń przeprowadzono kontrolę  

z  bioasekuracji  przez  pracowników Inspekcji  Weterynaryjnej.  W 2021 przeprowadzono ok 592

kontroli,  po  których  w  razie  stwierdzanych  nieprawidłowości  zostały  wszczęte  postępowania

administracyjne. 

Sytuacja epidemiologiczna spowodowana wirusem COVID-2 nie wpłynęła na ciągłość pracy

Inspektoratu.  Wszelkie  zaplanowane  działania  na  rok  2021  przeprowadzono  terminowo.

Pracownicy  placówki  przeprowadzali  czynności  służbowe  zarówno  w terenie  jak  i  na  miejscu

umożliwiając bezpośredni kontakt z zachowaniem reżimu sanitarnego.  
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18. POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA

Ocena wykonania dochodów budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Miechowie w 2021 r.

Podstawą prawną działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest art.104 ustawy z dnia

14  czerwca  1960  r.  –  Kodeks  Postępowania  Administracyjnego  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2021  r.

poz.735)  w związku z  art.  3  i  4,  art.  12 ust.  1  i  art.  36  ust.  1  ustawy z  dnia  14 marca  1985 r.  

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195), § 1, 2 i 6 rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r.  w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania

laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 

z 2010 r., Nr 36, poz. 203), art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 

i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 2021 z późn. zm.), § 2 ust. 1 pkt 1, § 2 ust. 2 § 4, §

8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2017 r.  w sprawie opłat za czynności wykonywane

przez organy PIS w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz. U. z 2017 r., poz. 2012) oraz art. 47 § 1

i art. 63 § 1 ustawy z dnia 29  sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,

poz. 1540 z późn. zm.) i art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych

(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 305).

Dochody  Stacji  uzyskane  są  wskutek  wystawianych  decyzji  rachunkowych  oraz  prowadzonego

postępowania egzekucyjnego. Komórki wchodzące w skład Oddziału Nadzoru Sanitarnego tj.: Higiena

Żywności  i  Żywienia,  Epidemiologia,  Higiena  Komunalna,  Higiena  Pracy,  Nadzór  Zapobiegawczy,

Higiena Dzieci i Młodzieży wystawiają decyzje rachunkowe w razie stwierdzenia nieprawidłowości

oraz uchybień podczas przeprowadzanych kontroli  sanitarnych. Decyzje rachunkowe wystawiane są

także za przeprowadzenie kontroli  sprawdzających w przypadku braku usunięcia nieprawidłowości  

w danym obiekcie z wyjątkiem Higieny Żywności i Żywienia, który to dział wystawia decyzje zawsze

po  kontroli  sprawdzającej.  Decyzje  rachunkowe  wystawiane  są  za  przeprowadzenie  analizy

zakwestionowanych próbek żywności i wody oraz za wydane opinie sanitarne i odbiory obiektów.  

W  roku  2021  zostały  wystawione  również  decyzje  za  złamanie  zakazu  przemieszczania  się,  

a wynikające z wprowadzonego stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Plan dochodów na rok 2021 wynosi 42 000,00 zł w tym:

§ 0690 - wpływy z różnych opłat zł  42 000,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 50583,48 zł
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Na kwotę tą składają się:

§ 0570 - zł         0,00 kary i grzywny,

§ 0640 - zł     203,20 koszty upomnień,

§ 0690 - zł 50234,58 w tym:

kontrole sanitarne - zł         25883,58,

wydanie opinii sanitarnych - zł       24351,00

      - § 0920 - zł             20,50 - odsetki za nieterminowe uiszczanie należności.      

Plan dochodów na rok 2020 wynosił zł 42 000,00,  po dokonaniu analizy trzech ostatnich lat  

w roku 2021 dochody zostały zaplanowane na tym samym poziomie i wynoszą również zł 42 000,00.

Wykonanie dochodów jest   wyższe niż zaplanowano w związku z pojawieniem się nowych

wpływów wygenerowanych przez  Sekcję  Nadzoru  Epidemiologii  w związku z przekazaniem przez

Małopolskiego  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krakowie  pod  nadzór

Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Miechowie  podmiotów  leczniczych,  w  tym

Szpitala w Miechowie (ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 322), co spowodowało przeprowadzenie

dodatkowych kontroli pozaplanowych w związku z pojawieniem się ognisk epidemicznych w szpitalu.

Wzrost zatrudnienia w komórce epidemiologii umożliwił, nawet w trudnej sytuacji epidemiologicznej

na oddelegowanie pracowników do przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych. Na wzrost

dochodów miała  również wpływ liczba zakwestionowanych próbek wody do spożycia oraz próbek

wody basenowej,  wzrost realizacji wykonania kontroli  planowych żywności,  co zwiększyło odsetek

kontroli z nieprawidłowościami, wzrost ilości zakwestionowanych próbek żywności. 

W 2021 r. pracownicy PSSE w Miechowie przeprowadzili 2643 wywiady epidemiologiczne, do

tego zadania zostali wyznaczeni wszyscy pracownicy PSSE. Ponadto przeprowadzono 1740 kontroli

przestrzegania  przepisów  rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie  ustanowienia  określonych

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W roku 2021 przeprowadzono ogółem 2830 kontroli w nadzorze sanitarnym w tym: 93 kontroli 

w  zakresie  zapobiegawczego  nadzoru  sanitarnego,  wykonano  68  wizytacji  w  ramach  oświaty

zdrowotnej i promocji zdrowia, przeprowadzono 239 kontroli w obiektach użyteczności publicznej, 477

kontroli  w  zakładach  produkcji  i  obrotu  żywnością,  57  kontroli  obiektów  oświatowych  oraz  156

kontroli przeprowadzonych przez nadzór Higieny Pracy w zakładach pracy. Ponadto dokonano poboru

352 próbek żywności kosmetyków i  wody,  wydano 172 decyzji  merytorycznych w tym 9 decyzji  

w sprawie chorób zawodowych, wydano 238 decyzji płatniczych.
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2. Analiza należności.

DZIAŁ/
ROZDZIAŁ/
PARAGRAF 

 NALEŻNOŚCI  ROKU  2020  NALEŻNOŚCI ROKU 2021

851/85132/0570 19816,34 38020,34

851/85132/0640 0 11,60

851/85132/0690 5980,70 3152,45

851/85132/0830 950 950

851/85132/0920 419,68 419,68

851/85132/0970 2905,90 2905,90

RAZEM 30072,62 45459,97

 

Na w/w należności składają się w roku 2020 i 2021 należności wymagalne na kwotę zł 3297,90

(2905,90 + 392,00 odsetki) od LPK Group za zakup wadliwego oprogramowania, które w ostateczności

zostały skierowane do Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Nowej Huty, oraz należności za badania na

zlecenie na kwotę zł 950,00 które zostały skierowane do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty.

Wzrost należności w roku 2021 w stosunku do roku 2020 spowodowany jest wystawieniem

decyzji płatniczej na kwotę zł 10000,00 za niestosowanie się do obowiązku czasowego ograniczenia

prowadzenia działalności, decyzji płatniczej na kwotę zł 5000,00 za złamanie obowiązku kwarantanny

oraz trzy postanowienia o nałożeniu grzywny na kwotę zł 3204,00 W roku  2020 zostało wystawione

dziewięć  decyzji  PPIS  o  nałożeniu  kary  pieniężnej   za  złamanie  zakazu  przemieszczania  się   

w wysokości zł 5000,00 - każda . Z tego pięć decyzji zostało umorzonych (2 przez PPIS w Miechowie,

3 przez MPWIS w Krakowie). Sześć decyzji przesłano do Komornika, który pozyskał część z 5000,00

tj.  kwotę zł 174,32.   

W przypadku nieterminowych wpłat prowadzi  się windykację „miękką”,  tzn.  dzwoni się do

dłużników,  wysyła  e-maile  o  kwotach  zobowiązań  oraz  grożącej  egzekucji  i mogących  powstać

kosztach  egzekucyjnych.  Gdy  mimo  tych  działań  dłużnicy  nie  dokonają  wpłat,  wysyłane  są

upomnienia,  a następnie po otrzymaniu potwierdzonych zwrotek wystawiane są tytuły wykonawcze

celem ściągnięcia należności.

Celem wyeliminowania  w/w zaległości  wystawiono  17 upomnień  na  kwotę  214,80  zł  oraz

wystawiono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 36017,39 zł.  Oprócz tego wysyłane są pisma do

Urzędów  Skarbowych  dotyczące  zapytania  o  sprawę  tytułów  wykonawczych  przekazanych  do

egzekucji w latach ubiegłych.
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Kwota wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 rok wynosi zł 2150303,21.

W  roku  2021  dokonano  zakupu  zasilacza  oraz  akumulatorów  do  chłodni  wykorzystywanej  do

czasowego  magazynowania  preparatów  szczepionkowych  w  celu  podtrzymania  pracy  urządzenia  

w  sytuacji  braku  zasilania  elektrycznego  przez  12  godzin.  Wyremontowano  gruntownie  dwa

pomieszczenia biurowe.

Zakupiono samochód z napędem hybrydowym służący do transportowania próbek żywności,

wody oraz pracy terenowej. Wykonano utwardzenie za pomocą kostki betonowej zaplecza i dojazdu do

garaży oraz wykonano ogrodzenie działki PSSE w Miechowie.

Środki finansowe wykorzystywane były zgodnie z planem finansowym, klasyfikacją budżetową

oraz zgodnie z planem zadań nałożonych na Inspekcję Sanitarną. Wydatki realizowane są w terminach

otrzymywania środków z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan wydatków na dzień 31 grudnia

2021 roku został zrealizowany w 99,99 %.

Covid -19 

Koronawirusy,  znane  od  60  lat,  to  gatunki  wirusów  należących  do  podrodziny  Coronavirinae,  

w zależności od rodzaju, specyficzne dla ssaków i ptaków. Są to wirusy osłonkowe posiadające jedną

nić RNA. Najbardziej znane koronawirusy ludzkie to  SARS, którego rezerwuarem są ludzie, szerzy się

drogą  kropelkową,  także  powietrzną  i kontaktową,  a  jego  śmiertelność  oceniana  jest  na 10% oraz

MERS-CoV,  z  rezerwuarem  ludzkim  i zwierzęcym  (wielbłądy),  ze  śmiertelnością  sięgającą  50%

chorych.

COVID-19 to nowa jednostka chorobowa wywołana wirusem SARS-CoV-2. Pierwszy zarejestrowany

przypadek  nosi  datę  8  grudnia  2019  r.  Transmisja  wirusa  SARS-CoV-2  była  i  jest  niezwykle

dynamiczna, szczególnie można było to zauważyć podczas odkrycia nowego wariantu Omicron.

Covid-19 to choroba zakaźna najczęściej układu oddechowego wywoływana przez wirus SARS-CoV-2

należący do rodziny koronawirusów, może także atakować inne układy (narządy). Przebieg zakażenia

może  być  bezobjawowy,  łagodny,  ciężki,  nawet  z koniecznością  hospitalizacji,  czy  kończący  się

zgonem. Atakując drogi oddechowe wywołuje powikłania takie jak zapalenie płuc czy niewydolność

oddechową. 

Pacjenci z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 mają objawy zakażenia układu

oddechowego, takie jak: gorączka, kaszel (raczej suchy), duszność. Ponadto często występuje także ból

mięśni, ból głowy, ból gardła, nudności, biegunka. Charakterystycznym objawem u części chorych była

nagła  utrata  węchu  i  smaku.  Objawy zwykle  pojawiają  się  między  2  a  14  dniem po  zakażeniu,  

w zależności od wariantu wirusa. 
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Czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 są: wiek,  choroby współistniejące,

otyłość a najnowsze odkrycia donoszą o predyspozycjach związanych z czynnikiem genetycznym. 

Źródłem zakażenia jest chory człowiek oraz jego wydzieliny (ślina, bioaerozol). Większość zakażeń  

u ludzi dochodzi przede wszystkim drogą kropelkową, kiedy zakażona osoba kaszle lub kicha. Walkę 

z epidemią utrudnia naturalny proces mutacji wirusa SARS-CoV-2 oraz zmiany genetyczne zachodzące

na powierzchni  wirusa co prowadzi do większej transmisji wirusa w odniesieniu do dzikiego szczepu,

w czasie inkubacji, czy zjadliwości.

Pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) w Polsce wykryto

w dniu 4 marca 2020, natomiast w powiecie miechowskim 1 przypadek wystąpił w dniu 6 kwietnia

2020  r.  W  powiecie  miechowskim  w  2021  r.  odnotowano  2449  zachorowań  na  COVID-19,  

a  307  chorych  wymagało  hospitalizacji.  Pozostali  chorzy  przebywali  w  tzw.  izolacji  domowej,

nadzorowani  przez  lekarzy  Podstawowej  Opieki  Medycznej,  do  momentu  uznania  ich  za

ozdrowieńców.  Odnotowano  68  zgonów osób  zakażonych  wirusem  SARS-CoV-2.  W  2021  r.  

w kwarantannie przebywało 5248 osób, w tym 3530 narażonych na zakażenie poprzez kontakt z osobą

zakażoną  lub  podejrzaną  o  zakażenie,  594  po  przekroczeniu  granicy.  Pozostałe  1124  to  osoby

podejrzane o zakażenie, które przebywały w kwarantannie oczekując na wynik wykonanego testu. 

Poniższy wykres przedstawia liczbę osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 zgłoszonych do PSSE

w Miechowie poszczególnych miesiącach 2021 r.
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Wykres nr 1 – Porównanie liczby osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 na przestrzeni lat  
2020-2021 w powiecie miechowskim

Szczyt zachorowań przypadał na okres marzec-kwiecień oraz listopad-grudzień. 
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Po  analizie  osób  zakażonych,  sklasyfikowanych  według  wieku  (skala  co  5  lat)  na  terenie

powiatu miechowskiego, najwięcej przypadków zakażeń było wśród osób w przedziale wiekowym  

36-40, 41-45 i 61-65 lat. Najmniej zakażeń stwierdzono u dzieci i młodzieży do 15 r. życia oraz u osób

powyżej 80 r. życia.
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Wykres nr 2- liczba osób zakażonych w 2021 r. z podziałem na wiek w podziałach 5-letnich.
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Rozkład  osób  poddanych  hospitalizacji  z  powodu  SARS-CoV-2  wskazuje  na  wyraźny  wzrost  

w  miesiącach  wiosennych  i  jesienno-zimowych,  co  było  skorelowane  ze  wzrostem  liczby  osób

zakażonych.
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Wykres nr 3- Porównanie liczby osób hospitalizowanych zakażonych SARS-CoV-2 
w poszczególnych miesiącach na przestrzeni lat 2020-2021 na terenie powiatu miechowskiego.

W 2021 r.  z  powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i  określoną przez lekarza przyczyną

zgonu  Covid-19  zakwalifikowano  68  osób.  Największą  liczbę  zgonów  odnotowano  w  kwietniu  

i grudniu 2021 r. co również było skorelowane z wysoką liczbą zakażeń ww. wirusem oraz wzrostem

osób hospitalizowanych z powodu SARS-CoV-2. Poniższy wykres przedstawia liczbę osób zmarłych –

zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w poszczególnych miesiącach.
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Wykres nr 4 - Porównanie liczby zgonów z powodu zakażenia SARS-CoV-2 
w poszczególnych miesiącach na przestrzeni lat 2020-2021 na terenie powiatu miechowskiego.
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19. STAROSTWO POWIATOWE - Wydziały

Biuro Rady Powiatu

Rada  Powiatu  Miechowskiego  w  2021  roku  obradowała  w  oparciu  o  roczny  plan  pracy

zatwierdzony uchwałą XXIV/182/2020 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29.12.2020 r.

W 2021 r. odbyło się 9 sesji Rady Powiatu, na których podjęto 71 uchwał.

Zgodnie z art 15 ust 1a ustawy o samorządzie powiatowym obrady rady powiatu były transmitowane 

i  utrwalane  za  pomocą urządzeń rejestrujących obraz  i  dźwięk.  Nagrania  obrad były  udostępniane

 w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu. 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w 2021 r. większość obrad sesji odbywała się w formie

wideokonferencji. Tylko jedna sesja w dniu 23.09.2021 r. odbyła się w formie stacjonarnej.

Podczas sesji Rady w 2021 roku, radni zgłosili 2 interpelacje.

W 2021 r. do Rady Powiatu wpłynęła 1 skarga, rozpatrzona uchwałą Nr XV/191/2021 Rady Powiatu

Miechowskiego z dnia 25.02.2021 r. 

Posiedzenia odbywały się w zaplanowanych terminach. Sesje Rady Powiatu dotyczyły spraw

należących  do  wyłącznej  właściwości  rady  oraz  wynikających  z  przyjętych  do  realizacji  zadań.

Uchwały  był  podejmowane  terminowo  i  przekazywane  do  właściwych  organów  nadzoru:

Małopolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Krakowie  oraz  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  

w Krakowie jak i właściwych jednostek oraz do publikacji  w dzienniku urzędowym Województwa

Małopolskiego.

Na sesjach obradowano i  podejmowano uchwały w sprawach dotyczących istotnych kwestii

życia  publicznego  i  spraw  społecznych  –  spraw  drogowych,  oświatowych,  inwestycyjnych,

dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej  

i innych.

Tematami wiodącymi na sesjach Rady Powiatu oraz na posiedzeniach Komisji stałych były:

 uchwalenie budżetu powiatu,

 sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 

 informacje  na  temat  stanu  bezpieczeństwa  w  powiecie  gdzie  sprawozdania  z działalności

prezentowali przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej,

 sprawy dotyczące oświaty,

 analiza sytuacji  w służbie zdrowia oraz sytuacji  epidemiologicznej  w powiecie  w związku  

z pandemią wirusa SARS CoV-2

 informacje o stanie dróg w powiecie,
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 analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie. 

 analiza sytuacji na wsi i w rolnictwie gdzie sprawozdania prezentowali przedstawiciele 

instytucji okołorolnych:

➢ Powiatowy Lekarz Weterynarii

➢ Małopolski Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

➢ Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miechowie

➢ Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 

W  Sesjach  Rady  Powiatu,  uczestniczyli  dyrektorzy  i  kierownicy  powiatowych  jednostek

organizacyjnych, służb, inspekcji i straży, którzy prezentowali informacje związane z funkcjonowaniem

placówek. 

Ponadto  informacje  związane  z  tematyką sesji  przedstawiali:  Starosta  Jacek Kobyłka,  Wicestarosta

Paweł Osikowski, Sekretarz Powiatu Maria Sztuk, Skarbnik Powiatu Teresa Florek.

Radni obradowali również podczas posiedzeń stałych komisji Rady Powiatu  oparciu o roczny

plan pracy komisji  zatwierdzone uchwałą nr XXV/189/2021 Rady Powiatu Miechowskiego,  z dnia

25 lutego 2021 roku.

Komisja Budżetu i Mienia Powiatu odbyła 16 posiedzeń. 

Komisja Promocji Oświaty Kultury i Sportu odbyła 15 posiedzeń.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji roku odbyła 17 posiedzeń.

Komisja Rewizyjna odbyła 16 posiedzeń. 

Przeprowadziła 2 kontrole zgodnie z planem kontroli na 2021 r.:

 Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Mianocicach

 Kontrola w Muzeum Ziemi Miechowskiej w Miechowie

Komisja Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy odbyła 13 posiedzeń.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej odbyła 14 posiedzeń.
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Sprawozdanie z posiedzeń Zarządu Powiatu Miechowskiego w 2021 roku

W 2021 roku Zarząd Powiatu  Miechowskiego odbył  w sumie  49 posiedzeń.  W tym czasie
podjął  125 różnotematyczne  uchwały.  Wszystkie  posiedzenia  organu  wykonawczego  były
protokołowane. W zależności od tematyki, uczestniczyli w nich naczelnicy poszczególnych wydziałów
Starostwa Powiatowego w Miechowie, bądź też dyrektorzy lub kierownicy jednostek organizacyjnych.
Część posiedzeń odbywała się w trybie stacjonarnym, a część w związku z sytuacją epidemiologiczną,
w trybie zdalnym – online.

W trakcie obrad rozpatrywano cyklicznie sprawy wniesione w formie pisemnych wniosków,
próśb, zapytań, informacji i materiałów merytorycznych, przez jednostki organizacyjne powiatu, urzędy
gminne, instytucje zewnętrzne oraz mieszkańców miasta i gmin powiatu miechowskiego. Ich tematyka
obejmowała  wszystkie  istotne  zagadnienia  związane  z  funkcjonowaniem powiatu  miechowskiego  
i życiem jego mieszkańców. Zarząd Powiatu opracowywał również projekty uchwał na kolejne sesje
Rady Powiatu. Na bieżąco podejmowane były działania zmierzające do realizacji zadań wynikających 
z kompetencji ustawowych Zarządu Powiatu, uchwał Rady Powiatu. Podejmowano szereg inicjatyw. 

W czasie całorocznych posiedzeń, Zarząd Powiatu omawiał, rozpatrywał i rozstrzygał sprawy 
dotyczące:

 budżetu powiatu

 sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem

 pozyskiwania funduszy zewnętrznych, krajowych i europejskich

 drogownictwa, w tym: modernizacje i przebudowy dróg w ramach różnych źródeł 
współfinansowania, bieżące utrzymanie sieci drogowej, transport publiczny

 organizacji strefy gospodarczej w Gminie Książ Wielki

 rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska

 geodezji i majątku powiatu

 funkcjonowania Szpitala św. Anny

 szkolnictwa ponadgimnazjalnego

 pomocy społecznej

 rynku pracy i bezrobocia

 bezpieczeństwa i porządku publicznego

 współpracy z gminami i promocji powiatu

 współpracy z organizacjami pozarządowymi

 działalności jednostek organizacyjnych powiatu

 działalności służb i inspekcji powiatowych

 pracy wydziałów starostwa

 analizy pokontrolne

Członkowie Zarządu Powiatu w okresie sprawozdawczym uczestniczyli także w spotkaniach
oficjalnych,  okolicznościowych,  uroczystościach,  naradach,  konferencjach  itp.,  organizowanych  na
terenie urzędu,  powiatu miechowskiego,  zdalnie  w formie on-line oraz w jednostkach ościennych  
w  Małopolsce  i  kraju.  Zarząd  Powiatu  podejmował  m.in.  Premiera  RP,  Marszałków  i  Wojewodę
Małopolski.
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ZiPS

W 2021 zostało wydanych 9 decyzji zezwalających na sprowadzenie z zagranicy zwłok lub szczątków

ludzkich.

Zamówienia publiczne

Postępowania zamówień publicznych w 2021 r.:

Or.272.1.2021  „Nadzór  inspektorski  nad  digitalizacją,  weryfikacją,  poprawą  jakości  mapy
ewidencyjnej  oraz  modernizacją  bazy danych EGiB gmin:  Słaboszów,  oraz  jednego obrębu
Racławice gminy Racławice”

Or.272.2.2021  „Przebudowa  i  budowa  nowych  dróg  zgodnie  z  projektem  zagospodarowania
poscaleniowego  wsi  Chodów  gmina  Charsznica  w  ramach  operacji  pn:  Scalanie  gruntów,
poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 Or.272.3.2021  „Dostawa  baz  danych  BDOT500  i  GESUT  dla  jednostki  ewidencyjnej  –Gmina
Miechów – obszar wiejski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”

Or.272.4.2021  „Przebudowa  i  budowa  nowych  dróg  zgodnie  z  projektem  zagospodarowania
poscaleniowego  wsi  Chodów  gmina  Charsznica  w  ramach  operacji  pn:  Scalanie  gruntów,
poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 Or.272.5.2021  „Dostawa  sprzętu  komputerowego  i  oprogramowania  dla  Starostwa  Powiatowego  
w Miechowie”

Or.272.6.2021  „Remont  ogrodzenia  posesji  Starostwa  Powiatowego  w  Miechowie  przy  
ul. Racławickiej 12”

Or.272.7.2021„Nadzór  inspektorski  nad  dostawą  baz  danych  BDOT500  i  GESUT  dla  jednostki
ewidencyjnej –Gmina Miechów – obszar wiejski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”

Or.272.8.2021 „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu
Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 - Część I - dostawa kamery wideo; Część II - dostawa aparatu
fotograficznego;  CZĘŚĆ  III:  -  dostawa  drukarki  do  zdjęć;  Część  IV  -  dostawa  drukarki
wielkoformatowej; Część V - dostawa oprogramowania”

Or.272.9.2021  „Budowa  Sali  gimnastycznej  przy  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  
w Zagorzycach”

Or.272.10.2021 „Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach projektu: „Rozwój
Centrum Kompetencji  Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie  Zespołu Szkół  Nr 1  
i  Zespołu  Szkół  Nr  2  -  Część  I  –  dostawa  podnośnika  z  szarpakami;  Część  II  -  dostawa
podnośnika najazdowego”

Or.272.11.2021  „Dostawa baz  danych  BDOT500  i  GESUT dla  jednostki  ewidencyjnej  –120801_2
Charsznica”

Or.272.12.2021 „Budowa Sali  gimnastycznej  przy  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Zagorzycach”

Or.272.13.2021 „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania: Część I Program do pracowni
spedycji - możliwość pracy na minimum 10 stanowiskach; Część II –Komputery przenośne -
Laptopy – 10 sztuk; Część III: Pakiet biurowy – 10 sztuk; Część IV – słuchawki – 10 sztuk.
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Or.272.14.2021  „Remont  ogrodzenia  posesji  Starostwa  Powiatowego  w  Miechowie  przy  
ul. Racławickiej 12”

Or.272.15.2021  „Nadzór  inspektorski  nad  dostawą  baz  danych  BDOT500  i  GESUT dla  jednostki
ewidencyjnej –120801_2 Charsznica”

Or.272.16.2021 „Nabywanie dodatkowych kwalifikacji  przez uczniów w ramach projektu: „Rozwój
Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie ZS nr 1 i ZS nr 2”

Or.272.17.2021  „Budowa  boiska  do  piłki  siatkowej  przy  Centrum  Administracyjnym  do  Obsługi
Placówek Socjalizacyjnych w Miechowie”

Or.272.18.2021  „Budowa  boiska  do  piłki  siatkowej  przy  Centrum  Administracyjnym  do  Obsługi
Placówek Socjalizacyjnych w Miechowie”

Or.272.19.2021 „Sprzęt komputerowy do obsługi wyłączeń z produkcji rolnej”
Or.272.20.2021 „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego

pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny”
Or.272.21.2021 „Sprzęt komputerowy do obsługi wyłączeń z produkcji rolnej”
Or.272.22.2021 „Nabywanie dodatkowych kwalifikacji  przez uczniów w ramach projektu: „Rozwój

Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie ZS nr 1 i ZS nr 2”
Or.272.23.2021 „Nadzór inspektorski nad budową boiska do piłki siatkowej przy Centrum 

Administracyjnym do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych w Miechowie”
Or.272.24.2021 „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego

pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny”
Or.272.25.2021„Sprzęt komputerowy do obsługi wyłączeń z produkcji rolnej”
Or.272.26.2021„Nabywanie  dodatkowych  kwalifikacji  przez  uczniów w ramach  projektu:  „Rozwój

Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie ZS nr 1 i ZS nr 2”
Or.272.27.2021„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego

pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny”
Or.272.28.2021„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego

pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny”
Or.272.29.2021„Budowa  Sali  gimnastycznej  przy  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  

w Zagorzycach wraz z instalacją fotowoltaiczną”
Or.272.30.2021„Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej z uzysk. pozwolenia na budowę

oraz  wyk.  prac  adaptacyjno-budowlanych  do  montażu  zewnętrznej,  elektrycznej  platformy
pionowej o konstrukcji samonośnej”

Wydział Finansowy

Informacje finansowe dotyczące Powiatu Miechowskiego za 2021 rok.

Dochody wykonane  – 89 004 298,31 zł tj. 103,93 % planu.
Wydatki wykonane –93 235 348,81zł tj. 94,71 % planu.
Wynik finansowy – minus 4 231 050,50 zł

Przychody- 16 926 788,77 zł, w tym:
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów (10 611 398,55 zł)

96



-  z  tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  wynikających  
z  rozliczenia  dochodów i  wydatków nimi  sfinansowanych,  związanych  ze  szczególnymi  zasadami
wykonywania budżetu określonych w odrębnych przepisach – 6 315 390,22 zł

Rozchody- 1 064 532,60 zł (spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek).
Stan należności krótkoterminowych na koniec roku 2021 – 1 627 662,86 zł
Stan należności długoterminowych (powyżej 1 roku) na koniec roku 2021 – 1 627 662,86 zł.
Są to należności uznane przez Sądy Rejonowe w związku z upadłością, w tym:
POLDIM Tarnów w upadłości – 1 549 502,50 zł, należność zgłoszona do Syndyka.
DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Strzyżów w upadłości – 62 986,84 zł, należność 
zgłoszona do Syndyka.
NANOTEL S.A w upadłości – 15 173,52 zł, należność zgłoszona do Sądu Rejonowego we Wrocławiu.
 Powiat posiada zabezpieczenie z tytułu wykonania umów na kwotę 3 851 027,21 zł i są to gwarancje 
ubezpieczeniowe i bankowe.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2021r wynosi 9 131 883,17 zł  i są to zobowiązania
niewymagalne.

Stan zobowiązań finansowych, krótkoterminowych na koniec 2021 r – 1 064 533,51 zł i są to 
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (do 1 roku).

Stan zobowiązań finansowych, długoterminowych na koniec 2021 r wynosi 18 278 628,94 zł,
 i jest to zadłużenia z tytułu kredytów krajowych, bankowych, pożyczek i wykupu obligacji 
powiatowych,w tym:
powyżej roku do 3 lat – 4 040 246,90 zł
powyżej 3 lat do 5 lat –3 660 220,04 zł
powyżej 5 lat – 10 578 162 zł
 
Łączna wartość zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wynosi 19 343 161,54 zł, tj. 21,3% 
wykonanych dochodów na koniec 2021 r.

 Poręczenia dla Szpitala Św. Anny w Miechowie – 718 724,69 zł

Wartość mienia powiatu, zgodnie z ewidencją księgową  na dzień 31.12.2021 r. wynosi 
240 965 292,66 zł.

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku powiatu wynosi 13 943 161,54 zł (weksle).

Powiat posiada do zwrotu nienależnie pobraną subwencję oświatową na łączną kwotę 1 642 405 zł  
i zgodnie z decyzją Ministra Finansów spłata jest rozłożona na raty do 2023 r.
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Wydział Geodezji

Wykaz  ilości  oraz  rodzaju  spraw  prowadzonych  w  2021  roku  przez  Wydział  Geodezji,

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

Do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, w tym prowadzenie dla obszaru powiatu:

✔ ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w artykule 4 ustęp 1a 

punkt 2,

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

w artykule 4 ustęp 1a punkt 3, zwanej dalej "powiatową bazą Geodezyjnej Ewidencji Sieci

Uzbrojenia Terenu",

✔ gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

✔ obiektów  topograficznych  o  szczegółowości  zapewniającej  tworzenie  standardowych

opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,

✔ tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w artykule 4 ustęp 1a

pkt 7 i 10 oraz ustęp 1b,

✔ tworzenie i  udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500,

1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w artykule 4 ustęp 1e punkt 1 i 2;

✔ koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

✔ zakładanie osnów szczegółowych;

✔ ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

✔ prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

✔ prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji  gruntów i budynków, w tym bazy danych,  

o której mowa w artykule 4 ustęp 1a punkt 2

Rejestr ewidencji gruntów i budynków składa się z części opisowej i graficznej. Zmiany w tym

rejestrze  wynikają  z  aktów  normatywnych,  prawomocnych  orzeczeń  sądowych,  decyzji

administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych

oraz  dokumentacji  architektoniczno-budowlanej  przechowywanej  przez  organy  administracji

architektoniczno-budowlanej.

Na  podstawie  materiałów  zasobu,  włączonych  do  Państwowego  Zasobu  Geodezyjnego

i Kartograficznego w wyniku pozytywnej weryfikacji operatów technicznych sporządzonych w roku

2021, wprowadzono zmiany w części graficznej.

Zmiany te w całości są wykonywane przez operatorów bez wykorzystania plików wsadowych.
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W roku 2020 w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego”

utworzono bazy danych Geodezyjnej  Ewidencji  Sieci  Uzbrojenia Terenu i  Bazy Danych Obiektów

Topograficznych 500 dla jednostki ewidencyjnej Miechów-miasto natomiast w roku 2021 utworzono ze

środków pochodzących  z  dotacji  wojewody  bazy  danych  Geodezyjnej  Ewidencji  Sieci  Uzbrojenia

Terenu i Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500 dla jednostek ewidencyjnych Miechów-obszar

wiejski  i  Charsznica.  Dla  pozostałej  części  powiatu  mapa  zasadnicza  jest  prowadzona  w  postaci

hybrydowej (połączenie mapy wektorowej oraz rastrowej z georeferencją umożliwiającą prezentację

treści  rastrowej  w  jednolitym  układzie  odniesienia  z  treścią  wektorową)  według  wcześniejszych

przepisów. Mapa w takiej postaci jest udostępniana jako standardowe opracowanie kartograficzne.

W wyniku aktualizacji  bieżącej  na podstawie materiałów zasobu, włączonych do Państwowego

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w wyniku pozytywnej weryfikacji operatów technicznych

sporządzonych w roku 2021, wprowadzono zmiany w tych bazach.

Zmiany te są wykonywane półautomatycznie z wykorzystaniem plików wsadowych.

Z  wykonania  wszystkich  zadań  wynikających  z  Ustawy  Prawo  Geodezyjne  i Kartograficzne

corocznie jest wykonywane sprawozdanie statystyczne obrazujące stan zaawansowania informatyzacji

oraz  dostosowania  do  obowiązujących  przepisów  prowadzonych  rejestrów  publicznych.  Powiat

miechowski  jest  podzielony  administracyjnie  na  osiem  jednostek  ewidencyjnych  (jedna  miejska  

i siedem wiejskich), które są podzielone na sto trzydzieści dziewięć obrębów ewidencyjnych (jeden

miejski i sto trzydzieści osiem wiejskich). Na terenie powiatu według stanu na dzień 31.12.2021 r. było

ujawnionych 95926 działek ewidencyjnych, których granica wyznaczało 350298 punktów granicznych.

W rejestrze ewidencji gruntów i budynków część opisowa tego rejestru jest w całości prowadzona  

w formie elektronicznej natomiast część graficzna (mapy) prowadzone są w zakresie geometrii działek

w całości w wersji numerycznej a w zakresie konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych dla

obszaru miasta w wersji numerycznej a dla pozostałych obszarów w wersji analogowej. W rejestrze

tym ewidencja budynków i lokali kompleksowo została założona tylko dla dwóch obrębów (miasto

Miechów oraz Wierzbica) oraz pojedynczych budynków na pozostałym obszarze. Obecnie trwają prace

w  ramach  projektu  RPMP.02.01.04-12-0074/16  „E-usługi  w  informacji  przestrzennej  Powiatu

Miechowskiego”  i  po  zakończeniu  tych  prac  sześć  jednostek  ewidencyjnych  oraz  dodatkowo dwa

obręby  (Racławice  i Wierzbica)  będą  posiadać  kompletne  dane  rejestru  Ewidencja  Gruntów  

i  Budynków.  W roku  2021  dokonano  w  ramach  projektu  RPMP.02.01.04-12-0074/16  „E-usługi  

w  informacji  przestrzennej  Powiatu  Miechowskiego”  zmiany  formy  prowadzenia  baz  Ewidencji

Gruntów i Budynków poprzez połączenie poszczególnych jednostek ewidencyjnych w jedną spójna

bazę powiatową.
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Kolejnym prowadzonym rejestrem jest Rejestr cen nieruchomości. Jest on prowadzony w wersji

elektronicznej nieprzerwanie od 2008 roku i na dzień 31.12.2021 r było w nim ujawnionych 7678 cen

transakcyjnych.

Kolejnymi  prowadzonymi  rejestrami  są  Baza  Danych  Obiektów  Topograficznych  500  oraz

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu. W roku 2021 w ramach projektu RPMP.02.01.04-12-

0074/16 „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego” utworzono bazy tych rejestrów

dla jednostek ewidencyjnych Miechów-obszar wiejski i Charsznica. W roku 2022 zaplanowano prace

związane z utworzeniem baz BDOT500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej Gołcza, które mają

zostać  sfinansowane ze środków własnych powiatu pochodzących ze  sprzedaży materiałów zasobu

geodezyjnego.

W ramach obowiązku wynikającego z artykułu 12 ustęp 3 Wykonawca prac geodezyjnych lub prac

kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne. Zgłoszenia te są wprowadzane do

systemu  teleinformatycznego  a  organ,  który  otrzymał  zgłoszenie  prac  geodezyjnych  lub  prac

kartograficznych udostępnia  kopie  zbiorów  danych  lub  innych  materiałów  państwowego  zasobu

geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej "materiałami zasobu", dotyczących danego zgłoszenia

prac niezwłocznie, nie później  niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty,  o której

mowa  w  artykule  40a  ustęp  1.  Po  wykonaniu  tych  prac  geodezyjnych  lub  prac  kartograficznych

Wykonawca zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone

prace geodezyjne lub prace kartograficzne, o zakończeniu tych prac, przekazując:

 zbiory  nowych,  zmodyfikowanych  lub  zweryfikowanych  danych,  które  należą  do  zakresu

informacyjnego baz danych, o których mowa w artykule 4 ustęp 1a punkt 2, 3 i 10-12;

 dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie artykułu 19 ustęp 1 punkt 11 lub ich

uwierzytelnione kopii.

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne

materiały  stanowiące  wyniki  prac  geodezyjnych  lub  prac  kartograficznych,  weryfikuje  je  pod

względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji  i kartografii.  Weryfikacja jest

dokonywana niezwłocznie, a w przypadku prac, o których mowa w artykule 12 ustęp 1 punkt 3, dla

obszaru objętego zgłoszeniem prac:

➢ do 1 ha - nie później niż w terminie 7 dni roboczych,

➢ powyżej 1 ha do 10 ha - nie później niż w terminie 10 dni roboczych,

➢ powyżej 10 ha - nie później niż w terminie 20 dni roboczych

o od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia 

o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.
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Wyniki  weryfikacji utrwala się w protokole. Podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych

materiałów  do  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego  stanowi  pozytywny  wynik

weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów jako

przedmiotu  zamówienia  publicznego  realizowanego  w związku  z wykonywaniem  zadań  Głównego

Geodety Kraju lub organów administracji  geodezyjnej  i kartograficznej.  Organ Służby Geodezyjnej

i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki

prac  geodezyjnych  lub  prac  kartograficznych,  potwierdza  ich  przyjęcie  do  państwowego  zasobu

geodezyjnego i kartograficznego wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także nadaje klauzule

urzędowe  dokumentom  opracowanym  na  podstawie  wykonanych  prac  geodezyjnych  lub  prac

kartograficznych  na  potrzeby  postępowań  administracyjnych,  postępowań  sądowych  lub  czynności

cywilnoprawnych. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji właściwy organ Służby Geodezyjnej

i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazane przez

niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień

i nieprawidłowości. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub

prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na

piśmie  do  wyników  weryfikacji.  Jeżeli  organ Służby  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  nie  uwzględni

stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną 

o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub

innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę.

Liczba zgłoszonych prac 1735 (wzrost o 14% w stosunku do roku poprzedniego).

Liczba zgłoszeń z sąsiednich powiatów, dla których udostępniono dane 22 (wzrost o 1% w stosunku 

do roku poprzedniego).

W  związku  z  wdrożeniem  w  ramach  e-usług  portalu  geodety  wszystkie  zgłoszenia  były

obsługiwane  za  pośrednictwem tego  portalu.  Obsługa  automatyczna  wymaga  tworzenia  szablonów

umożliwiających samodzielne  pobieranie  plików przez  Wykonawców prac  a  ze  względu  na  ciągłe

zmiany  w  przepisach  oraz  utworzenie  bazy  powiatowej  w  roku  2021  wszystkie  szablony  zostały

sporządzone ponownie. Wiązało się to również ze zintensyfikowaniem prac w zakresie skanowania

dokumentów co jest wykonywane nadal.

W wyniku weryfikacji przekazanych operatów technicznych sporządzono 1611 (wzrost o 20%

w stosunku do roku poprzedniego) pozytywnych protokołów weryfikacji. Na podstawie pozytywnej

weryfikacji  włączono  do  Państwowego  Zasobu  Geodezyjnego  i Kartograficznego  1611 operatów

technicznych.

Dokumenty  tworzące  te  operaty  zostały  zeskanowane,  opisane  i  wprowadzone  do  systemu

teleinformatycznego  służącego  do  prowadzenia  Państwowego  Zasobu  Geodezyjnego
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i Kartograficznego.  W roku  2020  digitalizacji  poddano  dokumenty  zasobu  zajmujące  na  półkach  

12 mb.

Za czynności związane z udostępnieniem materiałów i uwierzytelnieniem, w związku z obsługą

zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, zostały sporządzone dokumenty obliczenia opłaty oraz

odnotowane, po okazaniu dowodu wpłaty, ich opłacenie w systemie. Po odnotowaniu dowodu wpłaty

za udostępnione materiały zasobu wystawiono licencje.

W ramach  realizacji  projektu  RPMP.02.01.04-12-0074/16  „E-usługi  w  informacji  przestrzennej

Powiatu Miechowskiego”:

o Przygotowano nowe warunki techniczne dla zadania digitalizacja, weryfikacja, poprawa

jakości  mapy  ewidencyjnej  oraz  modernizacja  bazy  danych  Ewidencji  Gruntów  

i Budynków dla jednostki ewidencyjnej Słaboszów oraz obrębu Racławice w jednostce

ewidencyjnej Racławice. Przygotowano warunki techniczne do pełnienia nadzoru nad

tymi  zadaniami.  Podpisane  zostały  umowy  w tym  zakresie  i  rozpoczęły  się  prace

związane z realizacją umów.

o Dokonano  pełnego  wdrożenia  uruchomionych  e-usług  „Obsługa  wykonawcy  prac

geodezyjnych”,  "Udostępnianie  materiałów  zasobu  i  wnioski  Zespołu  Uzgadnienia

Dokumentacji",  „Zapytania  komornicze",  „Dane  Rejestru  Cen  Nieruchomości”,

„Nieodpłatnego  pozyskiwania  danych  zgromadzonych  w  rejestrach  publicznych”,

„Internetowe narady koordynacyjne – Zespół Uzgadniania Dokumentacji”.

o Dokonano skanowania, opisania i podpięcia do systemu do prowadzenia Państwowego

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego operaty zajmujące na półkach 12 mb.

o Przygotowano  warunki  techniczne  dla  zadania  digitalizacja,  weryfikacja,  poprawa

jakości  mapy  ewidencyjnej  oraz  modernizacja  bazy  danych  Ewidencji  Gruntów  

i Budynków dla jednostek ewidencyjnych Słaboszów i Racławice oraz nowe dla obszaru

ograniczonego do jednostki ewidencyjnej Słaboszów i obrębu Racławice w jednostce

ewidencyjnej Racławice. Przygotowano warunki techniczne do pełnienia nadzoru nad

tymi zadaniami. W roku 2021 podpisane zostały umowy w tym zakresie i rozpoczęły się

prace związane z realizacją umów.

Udostępnianie materiałów zasobu geodezyjno-kartograficznego

Udostępnianie  materiałów  zasobu  odbywa  się  na  podstawie  wniosku  sporządzonego  na

formularzu P do którego należy dołączyć uszczegółowienie wniosku odpowiednio na formularzu od  

P1 do P8.
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Udostępnieniu podlegają materiały zasobu:

1) zbiory danych ewidencyjnych Ewidencji Gruntów i Budynków

2) rejestry, kartoteki, skorowidze oraz zestawienie tworzone na podstawie baz danych Ewidencji 

Gruntów i Budynków

3) mapy ewidencji gruntów oraz mapy zasadnicze

4) rejestr cen i wartości nieruchomości

5) zbiory danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

6) zbiory danych bazy danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500

7) inne materiały zasobu

Ilość przyjętych wniosków wraz z ustaleniem zakresu zamawianych przez stronę materiałów – 2098

(wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 21%). W celu realizacji wniosków wystawiono dokumenty

obliczenia  opłaty,  przygotowano  materiały  objęte  wnioskami,  odnotowano  dokonanie  wpłat,

wystawiono licencje oraz wydano lub wysłano zamawiane materiały.

Udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjno-kartograficznego bez pobierania opłat na podstawie

artykułu 40a punkt 2:

ilość  przyjętych  wniosków  wraz  z  ustaleniem  udostępnianych  materiałów  –  23.  W celu

realizacji  wniosków  przygotowano  materiały  objęte  wnioskami,  wystawiono  licencje  oraz

wydano lub wysłano zamawiane materiały.

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Koordynacja projektowanej sieci uzbrojenia jest przeprowadzana na naradach koordynacyjnych

na podstawie złożonego wniosku inwestora lub projektanta bez względu na długość sieci i bez względu

na ich rodzaj. Na wniosek inwestora, projektanta, wójta, burmistrza oraz podmiotów zarządzających

sieciami uzbrojenia terenu uzgodnieniom mogą podlegać również sieci położone „na obszarze luźnej

zabudowy wiejskiej”.

Celem narady koordynacyjnej jest wsparcie projektanta i inwestora w działaniach związanych 

z  właściwym usytuowaniem projektowanej  sieci  uzbrojenia  terenu  i wyeliminowania  ewentualnych

zagrożeń  wynikających  z  nieodpowiedniego  usytuowania  tych  sieci  już  istniejących.  Etapy

koordynacji:

o przyjęcie i sprawdzenie wniosków pod względem zgodności z przedmiotem 

uzgodnienia – 239 (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 61%).

o rejestracja wniosku i ustalenie z wnioskodawcą terminu narady koordynacyjnej

o naliczenie dokumentu obliczenia opłaty
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o zawiadomienie  o  terminie  narady  podmiotów  (inwestora,  projektanta,

przedstawiciela  branż  będących  właścicielami  lub  zarządcami  istniejących  sieci

uzbrojenia  terenu)  zainteresowanych  rozwiązaniami  technicznymi  i  lokalizacją

projektowanych sieci urządzeń budowlanych

o narada koordynacyjna 

o przygotowanie  dokumentacji  z  narady  koordynacyjnej  oraz  wydanie  protokołów

i projektów z klauzulami wnioskodawcy 

o opracowanie projektu (skanowanie, wpasowanie, wektoryzacja i wprowadzenie do

programu geodezyjnego EwMapa)

o archiwizacja

W roku 2021 przyjmowano wnioski o koordynację usytuowania sieci uzbrojenia terenu w formie

elektronicznej  i  analogowej  oraz  przeprowadzano  narady  koordynacyjne  wyłącznie  w  formie

elektronicznej.

Ewidencja gruntów i budynków

 wprowadzanie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków na podstawie aktów notarialnych,

postanowień sądowych, decyzji administracyjnych, umów dzierżawy – 4889

 prowadzanie spraw dotyczących zmian użytków gruntowych:

 wizje terenowe – 0

 wydanie decyzji administracyjnych – 0

• prowadzenie  indywidualnych  postępowań  administracyjnych  zakończonych  wydaniem  decyzji  

w zakresie regulacji stanów prawnych oraz zmian w ewidencji gruntów i budynków – 9

• odpowiedzi na wnioski stron nie wymagające decyzji administracyjnej – 122

• wydawanie wyrysów i wypisów do celów prawnych – 3389(wzrost w stosunku do roku 

poprzedniego o 16%)

• wydawanie zaświadczeń do Sądu Rejonowego w Miechowie dotyczących uwłaszczenia działek – 0

• udzielanie  informacji  dotyczących  danych  z  operatu  ewidencji  gruntów  i  budynków  dla

komorników, urzędów skarbowych, Komendy Policji i innych organów ścigania – 87

• sporządzanie wypisów i wyrysów w celu sprostowania ksiąg wieczystych (dział I) – 1023 (wzrost

w stosunku do roku poprzedniego o 643%)

• prowadzenie rejestru cen nieruchomości

• wprowadzanie transakcji do rejestru cen – 591

• obsługa rzeczoznawców majątkowych – 33
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• przygotowanie rejestru cen dla rzeczoznawców majątkowych 

• sprawozdania kwartalne i roczne

• prowadzenie rezerwacji numerów działek do podziału dla wykonawców prac geodezyjnych – 74

(wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 61%)

• sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów 

i budynków 

Ustawa o wliczaniu  okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do  pracowniczego

stażu pracy

Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym dla zakładów pracy, Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 153 (wzrost 

w stosunku do roku poprzedniego o 40%)

Ustawa kodeks postępowania administracyjnego

1 wydawanie postanowień prostujących Akty własności Ziemi – 12 (wzrost w stosunku do roku po-

przedniego o 400%)

2 odszukanie aktów własności ziemi oraz uprawomocnienia na wniosek stron – 64 (wzrost w stosun-

ku do roku poprzedniego o 61%)

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

1 analiza wniosków – 16

2 wydawanie upoważnień dla geodety dla przeprowadzenia klasyfikacji – 13

3 powołanie biegłego - 3

4 analiza przyjętego operatu - 14

5 zawiadomienie właścicieli o możliwości złożenia zastrzeżeń do operatu klasyfikacyjnego - 14

6 wydanie decyzji – 13

7 wprowadzanie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków - 13

Uzgodnienia  wykonywane  na  podstawie  Ustawy  o  Planowaniu  i  Zagospodarowaniu

Przestrzennym

uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian 

w planie miejscowym - 1
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Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Wydawanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków – 63 (wzrost w stosunku do

roku poprzedniego o 350%)

Scalenie i wymiana gruntów

1 Przygotowanie  i  złożenie  korekt  programu  inwestycyjnego,  harmonogramu  finansowego

i harmonogramu  rzeczowego  dotyczące  zagospodarowania  poscaleniowego  dla  obiektów:

Chodów, Marcinkowice i Pogwizdów, w związku ze zmianami jakie następowały z powodu

podpisywania kolejnych umów z wykonawcami prac.

2 Przygotowanie  i  złożenie  do  Sądu Rejonowego w Miechowie,  Wydział  Ksiąg  Wieczystych

wniosków o wpisanie ostrzeżenia o wszczęciu postępowania scaleniowego:

złożenie wniosków – 83 szt.

3 Prowadzenie scalenia na obrębie Marcinkowice gmina Charsznica:

• konsultacje z wykonawcą prac

• wyjaśnianie rozbieżności

• zebrania wiejskie – 1 zebrań

• zgody na sporządzenie aktu notarialnego – 14 pism

4 Prowadzenie scalenia na obrębie Pogwizdów gmina Charsznica:

•  konsultacje z wykonawcą prac

•  wyjaśnianie rozbieżności

•  zebrania wiejskie – 1 zebrań

•  zgody na sporządzenie aktu notarialnego – 16 pism

5 Przygotowanie i złożenie zapotrzebowań na środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

w związku z prowadzonymi pracami scaleniowymi na obiekcie  Marcinkowice i  Pogwizdów

oraz poscaleniowymi na obiekcie Chodów – 8 sztuk

6 Przygotowanie  i  złożenie  sprawozdań  kwartalnych  i  rocznych  w  związku  z prowadzonymi

pracami  scaleniowymi  na  obiekcie  Marcinkowice  i  Pogwizdów  oraz  poscaleniowymi  na

obiekcie Chodów – 15 sztuk

7 Kompletowanie  i  analiza  wniosków o  wszczęcie  postępowania  scaleniowego dla  obiektów:

Jelcza, Tczyca, Uniejów Parcela i Wierzbie – 328 wniosków
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Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Sprawy dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa w 2021 roku

 Kupno,  sprzedaż,  darowizna,  zamiana  – 8 spraw  (czynności:  przygotowanie  wniosku  do

wojewody o zgodę - 5, przeprowadzenie postępowanie przetargowego - 0, korespondencja - 8,

zawarcie aktu notarialnego – 1)

 Użytkowanie wieczyste 

 informacje o opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste dla nowych użytkowników – 3 sprawy

(czynności: korespondencja – 3 sprawy, zawiadomienie o opłacie – 3 sprawy)

 ustalenie  stawki procentowej  i  wysokości  opłaty  rocznej  –  1 sprawa (czynności:  powołanie

biegłego  rzeczoznawcy,  ocena  operatu  szacunkowego,  oględziny  w terenie,  zawiadomienie  

o ustaleniu stawki procentowej i wysokości opłaty rocznej) 

 aktualizacja  opłaty  rocznej  –  9 spraw (czynności:  powołanie  biegłego rzeczoznawcy,  ocena

operatu szacunkowego, zawiadomienie o zmianie opłaty rocznej)

 decyzja  o  zmniejszeniu  opłaty  rocznej  –  1 sprawa  (czynności:  analiza  wniosku,  wszczęcie

postępowania, wydanie decyzji)

 korespondencja z użytkownikami wieczystymi – 2 sprawy

 Trwały zarząd

 bonifikata  od  opłaty  rocznej  –  2 sprawy (czynności:  analiza  wniosku,  przeprowadzenie

postępowania, wydanie decyzji administracyjnej)

 korespondencja z jednostkami sprawującymi trwały zarząd dotycząca spraw bieżących –  

2 sprawy 

 Najem, dzierżawa, użyczenie

 najem  –  1 sprawa  dotycząca  aktualizacji  miesięcznego  czynszu  (czynności:

korespondencja z najemcą, badanie wysokości czynszu za najem lokali mieszkalnych

na rynku lokalnym, sporządzenie aneksu do umowy)

 sporządzenie nowych umów dzierżawy i najmu dla działek pod garażami przy ulicy

Konopnickiej –  5 spraw (czynności: korespondencja z najemcami, badanie wysokości

czynszu  za  najem  i  dzierżawę  na  rynku  lokalnym,  wniosek  do  Wojewody

Małopolskiego o zgodę na zawarcie umów najmu i dzierżawy, sporządzenie nowych

umów najmu i dzierżawy)

 użyczenie – 1 sprawa (czynności: korespondencja, oględziny w terenie)

 Czasowe  ograniczenie  prawa  własności  –  23 sprawy  (czynności:  analiza  wniosku  -  23,
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oględziny w terenie - 18, przeprowadzenie postępowania -23, wydanie decyzji administracyjnej

- 22, odwołania - 3)

 Zwrot  wywłaszczonej  nieruchomości  –  2 sprawy  (czynności:  oględziny  w  terenie  -  2,

prowadzenie  postępowania  (korespondencja  ze  stronami)  –  2,  powołanie  biegłych

(rzeczoznawcy i geodety) – 2, zawiadomienie o zebraniu materiałów – 1, decyzja – 1, czynności

zmierzające do ustalenia spadkobierców po osobach wywłaszczonych - 1)

 Powoływanie  biegłych  w  prowadzonych  postępowaniach  administracyjnych  –  6 spraw

(czynności: wydanie postanowienia o powołaniu biegłego - 6).

 Wydawanie  zezwoleń  na  udostępnienie  nieruchomości  i  lokalizacje  inwestycji  –  7 spraw

(czynności: analiza wniosku, wydanie rozstrzygnięcia w sprawie)

 Składanie wniosków wieczystoksięgowych i cywilnych – 17 spraw (czynności: przygotowanie

niezbędnych dokumentów, sporządzenie i złożenie wniosku)

 Wydawanie decyzji o odszkodowaniu za działki przejęte pod drogi na podstawie art. 98 ustawy

o  gospodarce  nieruchomościami  –  1 sprawa  (czynności;  analiza  wniosku,  zawiadomienie  

o zebraniu materiałów, decyzja)

 Sporządzanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i  korespondencja  
z Wojewodą Małopolskim w tej sprawie.

 Sprawozdawczość i sprawy ogólne –  132 sprawy (czynności: korespondencja, odpowiedzi na

pisma  stron,  sprawozdania,  opracowywanie  danych  do  projektów  budżetu,  przesyłanie

informacji  z  zakresu  katalogu  czynności  oraz  zapotrzebowania  na  środki  finansowe,

opracowanie  i  przekazanie  wykazów  płatników-użytkowników  nieruchomości  Skarbu

Państwa).

Sprawy dotyczące nieruchomości Powiatu Miechowskiego w 2021 roku

 Kupno,  sprzedaż,  darowizna,  zamiana,  ustanowienie służebności  –  4 sprawy (czynności:

przygotowanie  projektów  uchwał,  zlecenie  opracowania  operatów  szacunkowych  i  ich

ocena,  przeprowadzenie  postępowań  przetargowych,  korespondencja,  zawarcie  aktów

notarialnych).

 Trwały  zarząd  -  przekazywanie  w  trwały  zarząd  nieruchomości  na  rzecz  jednostek

powiatowych –  59 spraw (czynności:  analiza wniosków, przeprowadzenie postępowania,

wykonanie inwentaryzacji budowlanej w 1 sprawie, wydanie decyzji administracyjnej).

 Najem, dzierżawa, użyczenie

 dzierżawa  –  zawarcie  2  nowych  umów  dzierżawy  (czynności:  przeprowadzenie

postępowania  przetargowego,  zawieranie  nowych  umów  dzierżawy,  korespondencja),
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12 spraw  -  obliczenie  wysokości  czynszu  dzierżawnego  za  półrocza,  korespondencja

z dzierżawcami.

 Wydawanie zezwoleń na udostępnienie nieruchomości i lokalizacje inwestycji –  1 sprawa

(czynności: analiza wniosku, wydanie rozstrzygnięcia w sprawie).

 Składanie  wniosków  wieczystoksięgowych  –  209 spraw  (czynności:  przygotowanie

niezbędnych dokumentów, sporządzenie i złożenie wniosku).

 Sprawozdawczość i sprawy ogólne – 24 spraw (czynności: korespondencja, odpowiedzi na

pisma  stron,  sprawozdania,  opracowywanie  danych  do  projektów budżetu,  opracowanie

i przekazanie wykazów płatników-użytkowników nieruchomości Powiatu Miechowskiego).

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Przygotowanie  i  przekazanie  do  Wojewody  Małopolskiego  i  Krajowego  Zasobu  Nieruchomości

wykazów  nieruchomości  Skarbu  Państwa,  które  są  przeznaczone  pod  zabudowę  mieszkaniową –  

2 sprawy (czynności: analiza opracowanego wykazu, przekazanie informacji w formie tabelarycznej  

i graficznej (GML) do Krajowego Zasobu Nieruchomości i Wojewody Małopolskiego).

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wykonywanie czynności związanych z identyfikacją nieruchomości podlegających przejęciu na

rzecz  Skarbu  Państwa  na  podstawie  wyżej  wymienionej  ustawy  –  1  sprawa  (czynności:

sprawozdawczość).

Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

1 Uznawanie  nieruchomości  za  mienie  gromadzkie  –  1 sprawa  (czynności:  przeprowadzenie

rozprawy administracyjnej, zebranie i analiza niezbędnych materiałów, wydawanie i publikowanie

decyzji administracyjnych, zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości).

2 Uznawanie  nieruchomości  za  wspólnoty  gruntowe  –  1 sprawa  (czynności:  analiza  materiałów,

korespondencja, pozyskiwanie nowych materiałów i dowodów w sprawie).

Ustawa  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg

publicznych

Odszkodowania za grunt zajęty pod drogi powiatowe – 1 sprawa (czynności: analiza wniosku, 

przeprowadzenie postępowania, wydanie decyzji administracyjnej).
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Ustawa Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

1. Nabywanie przez Powiat  Miechowski  prawa własności  nieruchomości  w trybie  artykułu 60

wyżej wymienionej ustawy –  5 spraw (czynności: przygotowanie niezbędnych dokumentów,

sporządzenie  kart  inwentaryzacyjnych  nieruchomości,  wystąpienie  do  Wojewody

Małopolskiego o wydanie decyzji  w tej sprawie), opracowywanie dokumentacji geodezyjno-

prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe – 28 spraw

(czynności:  przygotowanie  zakresu  prac  oraz  dokonanie  rozeznania  cenowego  na  rynku,

wnioski o przeprowadzenie postępowań przetargowych, udział w pracach geodezyjnych, odbiór

dokumentacji).

2. Nabywanie przez Powiat  Miechowski  prawa własności  nieruchomości  w trybie  artykułu 73

wyżej  wymienionej  ustawy –  2 sprawy (czynności:  opracowanie  dokumentacji  geodezyjno-

prawnej, przygotowanie niezbędnych dokumentów, wystąpienie do Wojewody Małopolskiego

o wydanie decyzji w tej sprawie).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

1 Wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 

2 sprawy (czynności: analiza stanu prawnego nieruchomości pod kątem stwierdzenia przesłanek do

przekształcenia,  zlecenie  wykonania  operatu  szacunkowego  i naliczenie  rocznej  opłaty

przekształceniowej, wydawanie zaświadczeń.

2 Wydawanie  zaświadczeń  o  dokonaniu  opłaty  jednorazowej  –  2  sprawy  (czynności:  obliczenie

kwoty  do  zapłaty  z  zastosowaniem  bonifikaty,  korespondencja  z  wnioskodawcą,  wydawanie

zaświadczeń o dokonaniu wpłaty jednorazowej). 

Nieodpłatna pomoc prawna

Na  terenie  powiatu  miechowskiego  nieodpłatna  pomoc  prawna  była  udzielana  w  dwóch
punktach w Miechowie: w Bursie Szkolnej przy ul. Sienkiewicza 27A oraz w DPS “Dom Kombatanta”
przy ul. Szpitalnej 1. W Bursie Szkolnej dyżury pełnili adwokaci i radcowie wyznaczeni przez Izby
Radców  i  Adwokatów.  Natomiast  w  DPS  “Dom  Kombatanta”  usługi  świadczyła  organizacja
pozarządowa - “Stowarzyszenie Sursum Corda” wyłoniona w drodze konkursu.
Ze względu na epidemię koronowirusa w 2021 roku porady prawny udzielane były telefonicznie.

W  2021  roku  udzielono  342  porad  prawnych,  z  czego  88  porad  udzielono  w  punkcie
prowadzonym przez  organizację  pozarządową,  a  254  w  punkcie  prowadzonym przez  adwokatów  
i radców prawnych.
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Najczęściej udzielano porad z zakresu:
1 prawa cywilnego – 175,
2 prawa rodzinnego – 90,
3 prawa ubezpieczeń społecznych – 13,
4 prawa karnego – 31,
5 prawa administracyjnego – 9,
6 prawa pracy – 18,
7 prawa podatkowego – 2,
8 inne – 4.

Oprócz  porad  udzielanych  petentom,  organizacja  pozarządowa,  przeprowadziła  kampanię

społeczną, publikowała informatory i poradniki w wersji elektronicznej i papierowej, ukazywały się

również publikacje w mediach.

Powiat Miechowski otrzymał na realizację zadania dotację w wysokości 132.000,00 zł. Każdy 

z punktów otrzymał po 50% kwoty dotacji.

Wydział  Rozwoju  Gospodarczego,  Rolnictwa,  Leśnictwa,  Ochrony  Środowiska  

i Rynku Pracy (RGR)

Zakres  pracy  Wydziału  RGR  skupia  się  wokół  szeroko  rozumianych  działań  na  rzecz  rolnictwa,

leśnictwa  i  ochrony  środowiska  przyrodniczego,  a  także  poprzez  wspieranie  przedsięwzięć

inwestycyjnych na rozwój powiatu miechowskiego.

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Na wniosek inwestorów wydawane są decyzje zezwalające na wyłączenie z produkcji rolnej użytków

rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III,

III  a,  III  b oraz użytków rolnych klas  IV, IV a,  IV b,  V i  VI,  wytworzonych z gleb pochodzenia

organicznego. Wyłączenie następuje nieodpłatnie w przypadku przeznaczenia gruntów o powierzchni

do 500 m2 na cele budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Opłatom podlegają również grunty

przeznaczone na cele  budowy wolnostojących garaży i budynków gospodarczych.  Wydanie decyzji

następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego.
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Ogółem ilość prowadzonych spraw w 2021 r. – 182, w tym:

 wydane decyzje na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 87

 wydane  decyzje  umarzające  postępowanie  administracyjne  w  sytuacji,  gdy

wnioskodawcami  są  rolnicy  posiadający  gospodarstwo  rolne,  a  teren  pod  budowę  to

zabudowa zagrodowa – 31

 udzielone informacje o braku potrzeby wyłączania gruntów z produkcji rolnej – 22

 wydane  decyzje  na  wyłączenie  gruntów  z  produkcji  rolnej  w  sytuacji,  gdy  z  tytułu

wyłączenia są naliczane należności i opłaty roczne, płatne przez 10 lat na konto Urzędu

Marszałkowskiego – 26

 pozostałe  sprawy (w  tym pozostawione  bez  rozpatrzenia  z  uwagi  na  brak  uzupełnienia

wniosku) – 16.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych  – 261

spraw  (w  tym  wydano  10  postanowień odmawiających  uzgodnienia  projektu  decyzji  o warunkach

zabudowy ze względu na ochronę gruntów rolnych i leśnych).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Ogółem ilość prowadzonych spraw dotyczących spółek wodnych w 2021 r. – 10,

w tym: udział w Walnych Zgromadzeniach Gminnych Spółek Wodnych oraz Walnym Zgromadzeniu

Rejonowego Związku Spółek Wodnych, sprawdzanie zgodności przesłanych uchwał podejmowanych

w Gminnych Spółkach Wodnych z przepisami prawa, sprawdzanie dokumentacji przedstawianych do

rozliczenia przez poszczególne Spółki Wodne do Marszałka Województwa Małopolskiego, dotyczące

dotacji na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych w poszczególnych spółkach, sprawdzanie

dokumentacji  przedstawianych  do  rozliczenia  przez  poszczególne  Spółki  Wodne  do  Wojewody

Małopolskiego,  dotyczące  dotacji  na  konserwację  urządzeń  melioracji  szczegółowych

w poszczególnych spółkach.

Ponadto w ramach współpracy z Polskim Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie publikowane są na

tablicy  ogłoszeń  (i  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej)  obwieszczenia,  postanowienia  i  decyzje

wodnoprawne wydawane przez Wody Polskie. Powiat miechowski przesyła każdorazowo informację 

o czasie i terminie opublikowania tych dokumentów.

Ogółem ilość prowadzonych spraw w 2021 r. z ustawy Prawo wodne – 36.
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Wydano  4  decyzje  zmieniające  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów,  1  wniosek  o  zezwolenie  na

przetwarzanie  odpadów  został  przekazany  zgodnie  z  kompetencjami  do  Marszałka  Województwa

Małopolskiego. Ponadto udzielono odpowiedzi na 6 wniosków o informację z zakresu gospodarowania

odpadami.

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

W 2021 r. prowadzono 20 spraw dotyczących zgłoszenia instalacji,  w tym: 12 wniosków o zmianę

zgłoszeń  instalacji  wytwarzających  pola  elektromagnetyczne,  5  zgłoszeń  nowych  instalacji

wytwarzających  pole  elektromagnetyczne,  2  zgłoszenia  zakończenia  eksploatacji  instalacji

wytwarzających pole elektromagnetyczne i 1 zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia.

Jedna sprawa dotyczyła zakresu ochrony przed hałasem.

Ponadto  wpłynął  wniosek  o  zmianę  pozwolenia  na  emisje  dla  wytwórni  mas  bitumicznych

w miejscowości Parkoszowice – zakończony wydaniem decyzji.

1 wniosek o wygaszenie decyzji na wytwarzanie odpadów – wydano decyzję.

2 wnioski o zgłoszenie zbiorników na paliwo przekazano zgodnie z kompetencjami do gminy.

1  wniosek  o  zmianę  pozwolenia  zintegrowanego  (przekazany  przez  Marszałka  Województwa

Małopolskiego) – postępowanie w toku.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

Wydano 51 kart wędkarskich (w tym 3 duplikaty) i rozpatrzono 2 wnioski o prolongatę legitymacji

strażników Społecznej Straży Rybackiej.

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości 

do 24 m

Zarejestrowana  została  1  jednostka  pływająca  (na  podstawie  wniosku  z  2020  r.)  oraz  wpłynęły  3

wnioski o rejestracje skuterów wodnych – 2 jednostki zarejestrowano, 1 sprawa nie została zakończona.
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Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

Otrzymano  celem  zapoznania  i  archiwizacji  decyzje  wydane  przez  Marszałka  Województwa

Małopolskiego dotyczące wygaśnięcia koncesji (1 sprawa), zatwierdzające dokumentacje geologiczne

(3 sprawy) i zatwierdzające projekty robót geologicznych (2 sprawy).

Wpłynęło 7 wniosków o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót hydrogeologicznych – wydano

5 decyzji.

2 wnioski o zatwierdzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej – wydano 2 decyzje.

Wpłynął 1 wniosek o wygaszenie koncesji na wydobywanie kruszywa – wydano decyzję umarzającą

postępowanie.

Wpłynęły 3 wnioski o zatwierdzenie projektów robót hydrogeologicznych – wydano 3 decyzje.

Wpłynęły 3 wnioski o zatwierdzenie Dokumentacji hydrogeologicznej – wydano 3 decyzje (z czego

jedna sprawa zakończyła się umorzeniem postępowania).

Wykonano 1 sprawozdanie dotyczące zasobów wód.

Przyjęto  i  rozpatrzono  7  zgłoszeń  robót  geologicznych  (w  tym  2  na  wykonanie  otworów  celem

wykorzystania ciepła ziemi).

Pozostałe  prowadzone  sprawy  wynikające  z  przepisów  prawa,  będące  w  kompetencji  

Wydziału RGR

Bieżące  planowanie  i  rozliczanie  zadań  finansowanych  ze  środków  pochodzących  z  opłat  za

gospodarcze  korzystanie  ze  środowiska  oraz  z  administracyjnych  kar  pieniężnych,  a  także

przygotowanie  rocznego  sprawozdania  z  tego  zakresu  i  złożenie  do  Marszałka  Województwa

Małopolskiego.  Dodatkowo  przygotowano  i  wprowadzono  do  portalu  GUS  sprawozdanie  

z  finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sporządzone zostało:

sprawozdanie  z  realizacji  zadań  określonych  w  Programie  Ochrony  Powietrza  dla  Województwa

Małopolskiego  (2  sprawy),  sprawozdanie  z  użytkowania  składowiska  odpadów  (1  sprawa)  

i sprawozdanie z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (2 sprawy).

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie

Wydawano 6 decyzji zezwalających i 1 decyzję odmowną na hodowanie lub utrzymywanie chartów

rasowych  lub  ich  mieszańców.  Ponadto  naliczono  12  czynszów  dzierżawnych  i rozesłano  do
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poszczególnych  kół  łowieckich.  Otrzymane  czynsze  dzierżawne  rozdzielono  na  13  gmin  

i nadleśnictwo.

Przeprowadzenie  całości  procedury  związanej  z  udzieleniem  przez  Powiat  Miechowski  dotacji  

w łącznej wysokości 2964 zł na zakup kuropatw dla Koła Łowieckiego Leśnik, Mirów i Gryf.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew rosnących na gruntach własności gminnej, spółdzielni lub 

wspólnot mieszkaniowych, w tym:

✔ decyzje pozytywne – 13

✔ decyzje częściowe – na usunięcie części drzew zawartych we wniosku nie udzielono 

pozwolenia – 9

✔ decyzje umarzające – 1

✔ inne – 4.

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew rosnących w pasach drogowych gminnych dróg publicznych 

uzgodnione z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie: 

 ilość decyzji pozytywnych – 3

 ilość decyzji częściowych – na usunięcie części drzew zawartych we wniosku nie udzielono 

pozwolenia – 1.

Wydano 15 decyzji z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych w zamian za usuwane drzewa.

Prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii 

Europejskiej. Ilość spraw – 4.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Wydane zostało 1 pozwolenie na usunięcie drzew i krzewów.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Wydawanie decyzji o ustaleniu zadań z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu

lasu. Ilość prowadzonych spraw zakończonych decyzją – 3.
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Cechowanie  drewna pozyskanego  z  lasu  oraz  wydanie  świadectwa  legalności  pozyskania  drewna  

(35 spraw).

Wydano 913 zaświadczeń na potrzeby sporządzania aktów notarialnych dotyczących objęcia gruntów

uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty sporządzonej na podstawie inwentaryzacji

stanu lasu.

Sporządzone  zostały  4  raporty  dla  Wojewody  Małopolskiego  z  zakresu  wykonania  podstawowych

zadań gospodarczych w lasach niepaństwowych.

Pozostałe zadania z tego zakresu to wyznaczanie trzebieży oraz doradztwo z zakresu gospodarki leśnej

na prośbę właściciela lasu.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

Sporządzanie  kwartalnych  wniosków  do  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa

o przekazywanie  środków finansowych na  wypłaty  ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów

rolnych za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych. Comiesięczne

obliczanie  wysokości  ekwiwalentu  za  wyłączenie  gruntu  z  produkcji  rolnej  i prowadzenie  uprawy

leśnej dla osób, które zalesiały grunty na podstawie powyższej ustawy oraz przekazywanie listy osób

wydziałowi finansowemu, w celu jego wypłaty.

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

Sporządzono roczne sprawozdanie o lasach (odrębnie w zakresie lasów prywatnych i publicznych) dla 

Głównego Urzędu Statystycznego.

Referat Inwestycji, Promocji i Rozwoju

Inwestycje

Marzec 2021 r. - wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu

„Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” dla zadania pn. „Budowa boiska do piłki

siatkowej przy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych w Miechowie”. 

Wysokość przyznanej dotacji to 73 030,00 zł (36,80% wartości całkowitej zadania). Wartość całkowita

inwestycji 125 445,60 zł. 
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Marzec 2021 r. - wniosek do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie

w wysokości  50%  (z  kwoty  2  587  114,00  zł)  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Rozbudowa  sali

gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie” w ramach programu Sportowa Polska - Program

rozwoju  lokalnej  infrastruktury  sportowej  edycja  2021.  Wniosek  nie  został  zakwalifikowany  do

otrzymania pomocy.

Maj - październik 2021 r. - „Remont ogrodzenia posesji Starostwa Powiatowego w Miechowie przy  

ul. Racławickiej 12”. Kwota całkowita zadania 80 675,28 zł.

Lipiec 2021 r. - zostały złożone 3 wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski

Ład – Programu Inwestycji Strategicznych:

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783 Biskupice – Jaksice – Kamieńczyce –

Miechów (ul. Kolejowa) dł. 6,970 km, od km 0+000 do km 6+970,

 Budowa  sali  gimnastycznej  przy  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym

w Zagorzycach wraz z instalacją fotowoltaiczną,

 Wykonanie kompletnej infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim – Powiat

Miechowski w systemie zaprojektuj-wybuduj.

W październiku 2021 r. Powiat Miechowski uzyskał wstępną promesę na dofinansowanie inwestycji

pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zagorzycach

wraz z instalacją fotowoltaiczną” w kwocie 4 009 414,32 zł.

Wartość  całkowita  zadania  8  112  980,00  zł.  Pozostała  kwota  została  pokryta  z dofinansowania

uzyskanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 4 180 000,00 zł. Pozostałe

zadania nie zostały objęte wsparciem.

 Promocja Powiatu – sporządzanie relacji zdjęciowych z wydarzeń, współpraca przy wykonaniu

kalendarza Powiatu Miechowskiego na 2022 r.

 Administrowanie powiatową stroną internetową

Na bieżąco są aktualizowane i publikowane ogłoszenia dla mieszkańców, komunikaty innych instytucji

powiatowych, wojewódzkich, rządowych, stowarzyszeń, harmonogramy rocznych dyżurów aptek itp.,

a  także informacje związane z  epidemią (SARS-CoV-2).  W 2021 r.  w serwisie  powiatowym został

utworzony  nowy  dział  „Inwestuj”,  w  którym  została  przedstawiona  koncepcją  zagospodarowania

terenów  w  Parku  Technologicznym  w  Książu  Wielkim  –  Powiat  Miechowski.  Powstała  grafika

promująca powstanie strefy inwestycyjnej.

Aktualizowane  informacje  przygotowywane  są  zgodnie  z  ustawą  o  dostępności  cyfrowej  stron

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z późniejszymi

zmianami) cały serwis zgodny z wytycznymi i standardem WCAG 2.1.
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Administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej (BIP)

Obowiązek prowadzenia BIP wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68)  

i Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

BIP jest  na  bieżąco  aktualizowany  i  uzupełniany  zgodnie  z  ustawą  o dostępności  cyfrowej  stron

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z późniejszymi

zmianami).

W 2021 roku opublikowano:

 Uchwały Zarządu – 121 pozycji + dodatkowe załączniki do uchwał,

 Uchwały Rady Powiatu – 70 pozycji + dodatkowe załączniki do uchwał,

 Kalendarium Sesji Rady Powiatu – 10 pozycji,

 Protokoły z Sesji Rady Powiatu Miechowskiego – 10 pozycji,

 Interpelacje radnych – 2 + 2 odpowiedzi,

 Protokoły głosowań z sesji Rady – 10 pozycji,

 Oświadczenia majątkowe: Radnych, Zarządu Powiatu, Osób wydających decyzje 

administracyjne w imieniu Starosty, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników 

jednostek organizacyjnych – 55 pozycji,

 W zakresie budżetu - wykonanie budżetu za I, II, III i IV kwartał, Uchwały składu 

orzekającego RIO, Sprawozdanie budżetowe powiatu miechowskiego, Sprawozdania 

finansowe Starostwa Powiatowego w Miechowie, Sprawozdania finansowe łączne powiatu 

miechowskiego,

 Zamówienia poniżej 130 000,00 zł, poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. PZP (Dz.U. 

z 2021r. poz. 1129) wraz załącznikami – 37 pozycji,

 Plany udzielania zamówień publicznych,

 Ogłoszenia, zawiadomienia i obwieszczenia – 127 pozycje,

 Nabór na stanowiska urzędnicze + wyłonienie kandydatów – 8 pozycji.

 Pozycja menu – Nieodpłatna pomoc prawna, został zaktualizowany harmonogram dyżurów 

na 2022 r., zamieszczono niezbędne informacje dla uprawnionych do korzystania z 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i 

nieodpłatnej mediacji.
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Dodatkowo powierzone zadania:

Wspomaganie pracy informatyka w Starostwie Powiatowym w Miechowie.

Instalacja, konfiguracja i obsługa sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia prezentacji na sesjach Rady

Powiatu  Miechowskiego,  a  także  innych  spotkań  odbywających  się  w Starostwie  Powiatowym  

w Miechowie, w których jest wykorzystywany sprzęt do prezentacji multimedialnych.

Moderowanie  sesji  Rady  Powiatu  Miechowskiego  i  posiedzeń  Zarządu  Powiatu  Miechowskiego

przeprowadzanych w formie wideokonferencji – online (w zastępstwie).

Ponadto  w referacie  przygotowywane  są  projekty  umów,  umowy właściwe  oraz  aneksy do umów

partnerskich  z  Gminami,  dotyczących  współfinansowania  inwestycji  drogowych  powiatu

miechowskiego.

Doradca ds. klimatu i środowiska

Powiat  Miechowski  jako  jeden  z  partnerów  realizuje  projekt  zintegrowany  LIFE-IP

EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa

małopolskiego”. 

Termin realizacji: 1 stycznia 2021 r.  – 31 grudnia 2030 r.

Projekt  współfinansowany ze  środków Programu LIFE Unii  Europejskiej  i  Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budżet projektu to 16,4 mln euro (około 70 mln złotych), w tym:

 Program LIFE – 9,84 mln euro (60%)

 NFOŚiGW – 5,72 mln euro (35%)

 Wkład własny partnerów – 0,84 mln euro (5 %).

Partnerzy projektu (krajowi i zagraniczni):

➢ Województwo Małopolskie

➢ Ministerstwo Rozwoju i Technologii

➢ Województwo Śląskie

➢ Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

➢ Europejskie Centrum Czystego Powietrza

➢ Miasta na prawach powiatów - Kraków, Tarnów, Nowy Sącz
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➢ 18 powiatów Małopolski

➢ Instytut ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu 

➢ Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus

Cele i zakres projektu:

 wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego

 rozwój możliwości instytucjonalnych, które wzmocnią wdrażanie  Krajowego planu na rzecz

energii i klimatu oraz Europejskiego Zielonego Ładu

 promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii

 zapewnienie  szerokiego  wsparcia  i  zaangażowania  we  wdrażaniu  działań  w  zakresie

przeciwdziałania i adaptacji do skutków zmian klimatu.

Zadania doradcy ds. klimatu i środowiska obejmują: 

➢ realizację  działań  określonych  w  Regionalnym  Planie  Działań  dla  Klimatu  i  Energii  dla

województwa  małopolskiego oraz Programie  ochrony  powietrza dla  województwa

małopolskiego;

➢ pomoc  gminom w opracowaniu  strategicznych  dokumentów i  planów zarządzania  energią  

i klimatem oraz we włączeniu tych kwestii do innych planów i strategii miejskich;

➢ zachęcanie i pomoc gminom z terenu powiatu w ubieganiu się o finansowanie instalacji OZE,

termomodernizacji  budynków,  budownictwa  niskoemisyjnego,  zrównoważonego  transportu,

niższego zużycia energii, środków dostosowania do zmian klimatu;

➢ ubieganie  się  o  finansowanie  działań  ograniczających  zmiany  klimatu  oraz  działań

adaptacyjnych na poziomie powiatu;

➢ przeprowadzanie  lokalnych  kampanii  informacyjno-edukacyjnych  w  zakresie  ograniczenia

zmian klimatu.

W ramach  dotychczasowych  działań  doradca  ds.  klimatu  i  środowiska  wraz  z  Gminą  Słaboszów

uczestniczył w akcji „Sprzątania świata”, przeprowadził prelekcję dla uczniów klas VII i VIII Szkoły

Podstawowej w Szreniawie (w gminie Gołcza), połączoną z akcją sadzenia drzew oraz przekazania

zestawów  koszy  do  segregacji  odpadów.  Zorganizowane  zostało  także  spotkanie  informacyjno-

zapoznawcze dla ekodoradów gminnych dotyczące współpracy na linii powiat – gminy.
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Zdjęcie 1. „Sprzątanie świata” w Gminie Słaboszów

  

Zdjęcie 2. Sadzenie drzew z uczniami Szkoły Podstawowej w Szreniawie

Zdjęcie 3. Spotkanie informacyjne z ekodoradcami gminnymi

Wydział Komunikacji

Wydziału  Komunikacji  Transportu  i  Dróg  Starostwa  Powiatowego  w Miechowie  realizuje  

i także realizował w 2021 r. zadania wynikające w szczególności z następujących ustaw:

 Prawo  o ruchu drogowym, 

 Ustawy o kierujących pojazdami, 

 Ustawy o transporcie drogowym, 

 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, 

 oraz zadania wynikające z innych aktów aktów prawnych – wykonawczych.
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1. Z zakresu rejestracji pojazdów realizowane zadania dotyczyły w szczególności: 

✔Rejestracji  pojazdów, wydawania tablic  rejestracyjnych,  dowodów rejestracyjnych,  kart  pojazdu,

znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych na szybę samochodu. Prowadzono sprawy związane 

z  czasową  rejestracją  pojazdów,  wydawaniem  pozwoleń  czasowych,  tymczasowych  tablic

rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych na tablice rejestracyjne.  

✔Wyrejestrowania oraz czasowego wycofania pojazdów z ruchu. 

✔Kierowania pojazdów na dodatkowe badania techniczne  w razie  uzasadnionego przypuszczenia,

 że zagraża bezpieczeństwu ruchu, lub narusza wymagania ochrony środowiska. 

✔Dokonywania  wpisów  w  karcie  pojazdu  o  nabyciu  lub  zbyciu  pojazdu  oraz  zmian  danych

zawartych w pojeździe.

✔Przyjmowania  zawiadomień  o  nabyciu  lub  zbyciu  pojazdu  oraz  prowadzono  postępowania

administracyjne w tym zakresie.  

✔Ścisłej współpracy w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów oraz wydawania praw jazdy, m. in. 

z  organami  rejestrującymi  pojazdy  i  wydającymi  uprawnienia  dla  kierowców  (starostowie  

i prezydenci miast) oraz Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie

zaopatrywania  Starostwa  w dowody  rejestracyjne,  karty  pojazdów,  znaki  legalizacyjne  i  nalepki

kontrolne na szybę pojazdu oraz produkowanie dokumentów komunikacyjnych. 

✔Ścisłej  współpracy z ministerstwem właściwym do spraw administracji  i  cyfryzacji  i  tworzonej

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w zakresie ewidencji, rejestracji pojazdów  

i wydanych uprawnień do kierowania.

2.  Z  zakresu  wydawania  praw  jazdy  i  innych  uprawnień,  realizowane  zadania  dotyczyły  

w szczególności:

✔ Wydawania praw jazdy w tym międzynarodowych  i pozwoleń do kierowania tramwajem.

✔ Przyjmowania wniosków od kierowców dotyczących: 

a) dokonania wpisów w dokumencie prawa jazdy o dodatkowych szkoleniach dla kierowców

„zawodowych”, 

b) zawiadomień o zagubieniu praw jazdy i wydawanie wtórników prawa jazdy, 

c) wymiany praw jazdy,

d) wydania indywidualnego profilu kandydata na kierowcę (PKK).
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✔  Wydawanie decyzji administracyjnych, m.in. w sprawach:

a) uzyskania uprawnień,  cofnięcia lub  zatrzymania prawa jazdy, 

b) skierowania na badania: lekarskie, psychologiczne, egzamin  sprawdzający kwalifikacje do

kierowania pojazdami,

c) przywrócenia uprawnień (prawa jazdy).

3. Z zakresu nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców (OSK) w szczególności:

1 Prowadzenie rejestru przedsiębiorców, prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – 8.

2 Wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki

szkolenia kierowców – 1.

3 Prowadzenie  nadzoru  nad  pracą  ośrodków  szkolenia  kierowców  (OSK)  

w  szczególności;   w  tym  prowadzenie  okresowych  kompleksowych  kontroli  Ośrodków

Szkolenia Kierowców - 8 

4 Prowadzenie  kontroli  dokumentacji  i  działalności  ośrodka  szkolenia  w  zakresie  szkolenia

kandydatów na kierowcę – 8.

5 Kierowanie instruktorów i kandydatów na instruktora na egzamin - 11

6 Dokonywanie  wpisów instruktorów do ewidencji  i  wydawanie  legitymacji  instruktora nauki

jazdy – 9. 

W  Powiecie  Miechowskim  w  2021  r.  działalność  szkoleniową  w  zakresie  nauki  jazdy  dla

kandydatów na kierowców prowadziło: 

✔   10 ośrodków szkolenia kierowców,

✔   2 podmioty wpisane do ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie szkoły.

✔   49  instruktorów/wykładowców nauki jazdy. 

4.  Z zakresu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów (SKP): realizowane zadania dotyczyły  

w szczególności nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów w tym:

✔ Nadawanie uprawnień diagnosty – 2.

✔ Wpisywanie Stacji Kontroli Pojazdów do prowadzonego rejestru działalności gospodarczej oraz

jego aktualizacja.
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✔ Prowadzenie planowanych  – corocznych kontroli Stacji Kontroli Pojazdów - 12

✔ Wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje

kontroli pojazdów.

W Powiecie  Miechowskim  w  2021  r.  działalność  regulowaną  w  zakresie  prowadzenia  Stacji

Kontroli Pojazdów realizowało:

1   12 przedsiębiorców prowadząc Stacje/Okręgowe Kontroli Pojazdów.

2   36 diagnostów (wpisanych do rejestru diagnostów).

5. W zakresie organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych, realizowane

zadania dotyczyły w szczególności prowadzenia spraw związanych z: 

✔  Zatwierdzaniem projektów stałej i czasowej organizacji ruchu dla drogi. 

✔ Opiniowaniem  projektów  czasowej  lub  stałej  organizacji  ruchu  dla  dróg  powiatowych   

i gminnych dla których Starosta jest organem zarządzającym ruchem.

✔ Dokonywaniem okresowej kontroli  oznakowania wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych  

w  ramach:   Zespołu  ds.  zarządzania  ruchem  na  drogach  powiatowych  i  gminnych)  oraz

Komisji ds. Przystanków komunikacji publicznej na drogach powiatowych.

✔ Wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny m. in. na przeprowadzenie

imprezy na drogach powiatowych i gminnych.

6. W zakresie wyznaczania parkingu strzeżonego i firmy holowniczej dla pojazdów usuwanych 

z dróg powiatu miechowskiego, w szczególności:

1 Wyznaczaniem  jednostek  holowniczych  do  wykonywania  czynności  holowania  pojazdów  

z dróg na zlecenie uprawnionych organów. 

2 Wyznaczaniem podmiotów prowadzących parkingi strzeżone dla pojazdów usuwanych z dróg

powiatu miechowskiego. 

3 Przygotowaniem projektu uchwały o stawkach obowiązujących za czynności holowania oraz

parkowania na wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym. 

4 Prowadzeniem  spraw  związanych  z  usuwanymi  i  odholowanymi  na  parking  strzeżony

pojazdami z dróg oraz przejmowanymi na rzecz Powiatu.

W 2021 roku zadania w zakresie usuwania, parkowania i holowania pojazdów na parkingu strzeżonym

wyznaczonym przez Starostę Miechowskiego realizowano w szczególności na podstawie: Uchwały Nr
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XXIII/174/2020 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia

wysokości  opłat  i  kosztów  związanych  z  usunięciem  i  przechowywaniem  pojazdów  na  parkingu

strzeżonym na terenie Powiatu Miechowskiego.

7. Z zakresu transportu drogowego, realizowano w szczególności zadania w zakresie:

1 Wydawania  zezwoleń  na  krajowy  drogowy  przewóz  osób  pojazdami  samochodowymi  nie

będącymi taksówkami w skali powiatu.

2 Uzgadniania  zezwoleń  na  prowadzenie  regularnych  przewozów  na  linii  komunikacyjnej

obejmującej swym zasięgiem powiaty sąsiadujące lub województwo – 7.

3 Wydawania  Licencji  i  wypisów  z  licencji  oraz  Zezwoleń  i  wypisów  z  Zezwolenia   na

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – w transportu drogowego osób i rzeczy oraz

pośrednictwa przy przewozie rzeczy - 41.

4 Wydawania Zaświadczeń i wypisów z Zaświadczeń  na krajowy przewozy drogowe na potrzeby

własne osób i rzeczy – 31.

5 Wydawania  Zezwoleń   oraz  Wypisów  na  na  przewozy  regularne  specjalne  w  krajowym

transporcie drogowym osób – 11.

6 Opracowywania  analizy  sytuacji  rynkowej  w  zakresie  regularnego  przewozu  osób,

poprzedzającej podjęcie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na wykonywanie regularnego

przewozu osób w transporcie drogowym – 3.

7 Dokonywania  kontroli  działalności  gospodarczej  posiadacza;  Licencji,  Zezwolenia  oraz

Zaświadczenia  wykonującego  transport drogowy osób lub rzeczy – 30.

8 Wydawania opinii dotyczących wydania lub zmiany zezwolenia na przewozy regularne dla linii 

komunikacyjnych wybiegających zasięgiem poza powiat - 7

Przedsiębiorcy  z  Powiatu  Miechowskiego  wykonujący  transport  drogowy  osób  dla  których

organem wydającym dokumenty i uprawnienia do prowadzenia działalności transportowej jest

Starosta Miechowski posiadali w 2021 r.:

1 Licencja  na  wykonywanie  transportu  osób  lub  Zezwolenie  na  wykonywanie  zawodu

przewoźnika drogowego osób - 20

2 Licencja na samochód osobowy i poj. samochodowy w transporcie osób - 5 

3 Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy - 166
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4 Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy - 35 

5 Zezwolenia na przewozy regularne - 23 

6 Zezwolenia na przewozy regularne specjalne - 5

7 Zaświadczenia na potrzeby własne – przewóz rzeczy - 80

Realizując powyższe zadania w Wydziale rozpatrując wnioski jw. w szczególności wydawano decyzje

administracyjne bądź postanowienia lub opinie oraz zatwierdzano projekty, etc.  

8. Z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym – w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów 

w Wydziale  Komunikacji,  Transportu i  Dróg Starostwa Powiatowego w Miechowie w 2021 r.

wydano/dokonano:

1   14.269  decyzje administracyjne o rejestracji pojazdów,

2        761  decyzji  administracyjnych o wyrejestrowaniu pojazdu,

3     5.336  wpisów do centralnej ewidencji pojazdów (CEPiK),

4     5.845  zmian danych w ewidencji zarejestrowanych pojazdów (CEPiK),

5     3.089  zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu.

W  centralnej  ewidencji  pojazdów  (CEPiK)  w  Powiecie  Miechowskim  wg  stanu  na  dzień

31.12.2021 r. znajdowało się 65.043 pojazdów, w tym:

Lp Rodzaj pojazdu Ilość

1 Autobus 231

2 Ciągnik rolniczy 9.790

3 Ciągnik samochodowy 1.128

4 Motocykl 2.732

5 Motorower 2.606

6 Naczepy ciężarowa  (i inne podrodzaje) 1.125

7 Przyczepy ciężarowe (i inne podrodzaje) 2.615

8 Przyczepa lekka 2.113

9 Samochód ciężarowy (i inne podrodzaje) 7.197

10 Pojazd samochodowy inny 190

11 Samochód osobowy (i inne podrodzaje) 34.865

12 Samochód specjalny (i inne podrodzaje) 473
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Rejestrując pojazdy w Powiecie Miechowskim w 2021r. wydano: 

          Tabela 1. Tablice rejestracyjne wydane w 2021r. 

Lp Rodzaj tablic Ilość

1 Indywidualne 13

2 Zabytkowe 8

3 Motorowerowe 143

4 Samochodowe 4.589

5 Motocyklowe/ciągnikowe 800

6 Tymczasowe 116

Tabela 2. Wydane druki dot. rejestracji pojazdów.

Lp Rodzaj dokumentu Ilość

1 Dowód rejestracyjny 6.820

2 Karta pojazdu 1.293

3 Nalepka kontrolna 4.105

4 Pozwolenie czasowe 6.903

5 Znak legalizacyjny 6.679

9. Z  zakresu ustawy o kierujących pojazdami:

W Powiecie Miechowskim w 2021 r. 

1 Przyjęto  i  wprowadzono  do  systemu  centralnej  ewidencji  kierowców  (CEPiK)  

2.127 wniosków o wydanie uprawnień, 

2 Wydano 1.553 praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem ,

3 Dokonano 2.149 wpisów wydając prawo jazdy - w prawie jazdy dot. spełnienia dodatkowych

kwalifikacji dla „kierowców zawodowych”. 

4 Wydano 1.715 decyzji administracyjnych; dot. w szczególności wydania praw jazdy, cofnięcia,

zatrzymania,  przywrócenia,  skierowania  na  kurs  reedukacyjny,  kontrolne  sprawdzenie

kwalifikacji, badanie lekarskie i psychologiczne etc. kierowców 

 Tabela 1. Wydane dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami

Lp Rodzaj dokumentu Liczba

1 Prawo jazdy 1.684

2 Międzynarodowe prawo jazdy 7

3 Pozwolenie do kierowania tramwajem 1

Razem 1.692
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Tabela 2. Wpisy dokonywane w prawie jazdy dla kierowców wykonujących transport drogowy osób

lub rzeczy:

Lp Rodzaj wniosku

Liczba

Blok  programowy  w

zakr.  Kat.  C1,C1+E,  C,

C+E

Blok  programowy  w

zakr.  Kat.  D1,  D1+E,

D, D+E

1 Kwalifikacja wstępna 27 0

2 Kwalifikacja wstępna przyśpieszona 283 26

3 Kwalifikacja  wstępna  uzupełniająca
przyśpieszona

10 14

4 Szkolenie okresowe 1.438 347

Razem 2.149

Tabela 3. Wydane decyzje administracyjne dotyczące uprawnień

Lp Rodzaj decyzji Liczba decyzji

1 Cofnięcie 105

2 Zatrzymanie 213

3 Przywrócenie 29

4 Skierowanie na kurs reedukacyjny 57

5 Skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji

w formie egzaminu

6

6 Skierowanie na badanie lekarskie 52

7 Skierowanie na badanie psychologiczne 55

8 Wydanie  zezwoleń  na  kierowanie  pojazdami

uprzywilejowanymi i przewóz wartości pieniężnych

4

9 Przedłużenie ważności zezwolenia wym. w pkt. 8

i rozszerzenie jego zakresu

6

Razem 436
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Tabela 4. Wymiana dokumentów wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wydawanie

wtórników praw jazdy

Lp Rodzaj sprawy Liczba

1 Wymiana  dokumentów  wydanych  poza  terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej na krajowe prawo jazdy

16

2 Wydanie wtórnika ze względu na utratę dokumentu 53

3 Wydanie wtórnika ze względu na zniszczenie dokumentu 1

4 Zmiana stanu faktycznego wymagająca zmiany dokumentu 137

Razem 207

Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział  Budownictwa  i  Architektury  (oznaczenie  "BA") zajmuje  się  wykonywaniem obowiązków
organów administracji architektoniczno-budowlanej  pierwszej instancji jakie zostały mu przypisane  
w określonych przepisach. 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

✔w zakresie ustawy prawo budowlanego (ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  -  Prawo  budowlane j.t. Dz.
U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.)  wykonywanie zadań i obowiązków przypisanych Staroście jako
organowi administracji architektoniczno-budowlanej

✔w zakresie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych  (ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm)
prowadzenie spraw związanych w wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej  na  wniosek  właściwego  zarządcy  drogi  w  odniesieniu  do  dróg  powiatowych  
i gminnych 

✔w  zakresie  ustawy  o  szczególnych  zasadach  odbudowy,   remontów  i  rozbiórek  obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu  (ustawy z dnia 11
sierpnia 2001 r.  tekst jednolity z dnia 5 lipca 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1345 ) prowadzenie
spraw związanych ze zgłoszeniami odbudowy obiektów budowlanych i budowli zniszczonych
w wyniku działania żywiołu oraz wydawaniem decyzji udzielających pozwolenia na budowę
lub/i rozbiórkę dotyczącego obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu  

✔w zakresie ustawy o własności lokali  (ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali  - j.t.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 ze zm.) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń 
o samodzielności lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu niż mieszkalny

✔w zakresie  prawa lokalowego i  dodatków mieszkaniowych  (Rozporządzenia  Rady Ministrów  
z  dnia  28  grudnia  2001  r.  w  sprawie  dodatków  mieszkaniowych  -  Dz.U.Nr  156  poz.1817)
wydawanie  zaświadczeń  o  powierzchni  użytkowej  lokali  mieszkalnych  na wniosek  osoby
starającej się o dodatek mieszkaniowy
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W  ramach  wyżej  przypisanych  zadań  i  kompetencji  w  2021  roku  w  Wydziale  Budownictwa  
i Architektury rozpatrzonych zostało :

✔ 555 wniosków o pozwolenie na budowę
✔ 40 wniosków o pozwolenie na rozbiórkę 
✔ 1069  zgłoszeń  zamiaru  rozpoczęcia  robót  budowlanych  nie  wymagających  pozwolenia  na

budowę
✔ 1 wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

W odniesieniu do podanej liczby wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę wydanych zostało :
✔ 238 wezwań o ich uzupełnienie
✔ 59 postanowień o uzupełnienie złożonych projektów budowlanych
✔ 548 decyzji 

W odniesieniu do podanej liczby zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę  wydano :

✔ 933 zaświadczenia o przyjęciu złożonego zgłoszenia 
✔ 285 postanowień o konieczności uzupełnienia złożonego zgłoszenia
✔ 15 decyzji  o wniesieniu sprzeciwu co do złożonego zgłoszenia ponieważ roboty nim objęte

wymagają pozwolenia na budowę

Wydana została 1 decyzja dotycząca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Zarejestrowano i wydano 576 dzienników budowy.

Działając na podstawie otrzymanych pisemnych upoważnień Ministra Inwestycji i Rozwoju  wydano :
✔ 1  postanowienie  o  udzieleniu  zgody  na  odstępstwo   od  przepisów  określonych  

w rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2015 r. poz.
1422, z późn. zm.) 

✔ 1  postanowienie  o  udzieleniu  zgody  na  odstępstwo   od  warunków  usytuowania  budowli
określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Z 2020 r. poz.
1043)

Wydano 15 zaświadczeń o stwierdzeniu samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych.

Udzielono  29  pisemnych  informacji  w  sprawach  określenia  rodzaju  formalności  jakich
wymagają roboty budowlane wymienione w zapytaniu wnioskodawcy.

Sporządzono :
✔ 12 meldunków B-06 o budownictwie mieszkaniowym i  4 sprawozdania B-05 o wydanych

pozwoleniach  na  budowę  i  zgłoszeniach  z  projektem  budowlanym  budowy  obiektów
budowlanych dla Głównego Urzędu Statystycznego

✔ 2 sprawozdania GUNB-3 dla Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Przygotowano na podstawie posiadanych rejestrów i akt spraw 4 zestawienia danych niezbędnych do
udzielenia odpowiedzi na złożone wnioski o udostępnienia informacji publicznej. 

Ogółem do Wydziału Budownictwa i Architektury tut. Starostwa w 2021 roku wpłynęły  3448

spraw z zakresu działania Wydziału (wnioski, zgłoszenia,  podania, zapytania itp.).
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Wydział Oświaty

W 2021 r. Wydział Oświaty Kultury i Sportu wykonywał następujące zadania:

Zadania oświatowe: 

 Zadania oświatowe wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego,

 Zadania  wynikające  ze  sprawowanego  nadzoru  nad  prowadzonymi  szkołami  i placówkami

oświatowymi,

 Zadania dotyczące niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

Zadania z zakresu kultury i sportu

 Zadania wykonywane samodzielnie

 Zadania dotyczące organizacji pozarządowych

Inne zadania

 Nadzór nad stowarzyszeniami.

Ad. I Zadania oświatowe: 

Ad I. 1. Zadania oświatowe wykonywane przez j.s.t

 . Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli poniesione w roku poprzednim.

Przeprowadzanie  na  podstawie  artykułu  30a  ustęp  5  analizy  poniesionych  w  poprzednim  roku

kalendarzowym  wydatków  na  wynagrodzenia  nauczycieli  w odniesieniu  do  wysokości  średnich

wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

(tekst  jedn.  Dz.U.  z  2021,  poz.  1762)  oraz  średniorocznej  struktury  zatrudnienia  nauczycieli  na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Wynik analizy przedkładany jest Zarządowi Powiatu,

Regionalnej Izbie Obrachunkowej, zawiązkom zawodowym, dyrektorom szkół (styczeń). Dane za 2020

rok zawarte są w Uchwale Nr 94/219/21 Zarządu Powiatu Miechowskiego z dnia 29.01.2021 r. 

 Wyliczenie kwot do budżetu powiatu na zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela tj:

środki  na  doskonalenie  zawodowe  nauczycieli,  środki  na  nagrody  starosty,  środki  na

Fundusz świadczeń zdrowotnych 

 Przyjmowanie sprawozdań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz realizacji

środków na pomoc zdrowotną.

 Przygotowanie  projektu  uchwały:  Uchwała  Nr  XXX/239/2021  Rady  Powiatu

Miechowskiego z dnia 23.09.2021 r. 
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 Awans zawodowy nauczycieli (dotyczy nauczycieli ubiegających się o  przyznanie stopnia

awansu zawodowego nauczyciela mianowanego): 

 Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego (przygotowanie 

propozycji składu komisji egzaminacyjnej (komisja została powołana Uchwałą Nr 

118/280/21 Zarządu Powiatu Miechowskiego z dnia 08.07.2021r) 

 Powołanie ekspertów do udziału w pracach komisji 

 Obsługa administracyjna egzaminu, przygotowanie umów, rachunków 

dla zaproszonych ekspertów 

 Przygotowanie projektów decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego.

W 2021 roku przeprowadzono egzamin dla czterech nauczycieli  (3 nauczycieli  

z Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie, 1 nauczyciela z Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana

Pawła II w Miechowie) 

 Nagrody Starosty dla nauczycieli: W 2021 r. zostały przyznane nagrody dla 13 nauczycieli

 Ocena pracy dyrektorów szkół/placówek. W 2021r przeprowadzono procedurę oceny pracy

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie.

 Uzupełnienie tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli.

 Analiza stanu zatrudnienia na podstawie projektu arkusza organizacyjnego (maj).

  Przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok w tym

o wynikach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

z uwzględnieniem  działań  podejmowanych  przez  szkoły  nakierowanych  na  kształcenie

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz na temat nadzoru pedagogicznego

sprawowanego przez kuratora oświaty – gromadzenie materiałów w ciągu całego roku –

materiał  został przyjęty przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXXI/240/2021 Rady Powiatu

Miechowskiego z dnia 28.10.2021 r.

 Powiatowy plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (styczeń -marzec).

 Przygotowanie  procedury  w  sprawie  ustalenia  planu  dofinansowania  form doskonalenia

zawodowego  nauczycieli  na  dany  rok  szkolny  oraz  określenia  maksymalnej  kwoty

dofinansowania  opłat  za  kształcenie  nauczycieli,  pobieranych  przez  uczelnie  oraz

specjalności  i  formy  kształcenia  nauczycieli  prowadzone  przez  uczelnie  na  które

dofinansowanie może być przyznane. 

 Opracowanie wzoru formularzy (wniosków i dyrektorów szkół i sprawozdań).

  Przyjmowanie wniosków i sprawozdań ich zgodność z rozporządzeniem MEN. 

 Przeprowadzenie konsultacji ze związkami zawodowymi. 
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 Przeprowadzenie  uzgodnienia  z  dyrektorami  szkół  i  placówek  oświatowych  w  sprawie

określenia  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  za  kształcenie  pobieranych  przez

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na

które dofinansowanie może być przyznane 

 Opracowanie projektu planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

 Sprawdzanie  składanych  korekt  i  przedkładanie  do  zatwierdzenia  Zarządowi  Powiatu.

Powiatowy  plan  dofinansowania  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  został  przyjęty

Uchwałą Nr 94/217/21 Zarządu Powiatu  Miechowskiego z  dnia 29.01.2021r.  w sprawie

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok

oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty.

 Analizowanie metryczki subwencji oświatowej.

 Kontrolowanie poprawności  wyliczenia subwencji  oświatowej dla powiatu (niezwłocznie

po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej) 

 Prowadzenie postępowań w zakresie  kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków

wychowawczych.  W  2021  roku  wydano  6  skierowań  do  młodzieżowych  ośrodków

wychowawczych.

 Skierowania do kształcenia specjalnego.

 Kierowanie  uczniów  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego

do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zagorzycach - wydano 7 skierowań

 W przypadkach kiedy SOSW w Zagorzycach nie prowadzi wymaganej dla ucznia formy

kształcenia  specjalnego,  kierowanie  uczniów  do  najbliższego  powiatu  prowadzącego

odpowiednią  szkołę  lub  ośrodek  -  w  2021r  pojawiły  się  2  przypadki  kierowania  do

kształcenia specjalnego poza powiat.

 Tworzenie planu sieci publicznych szkół

 Wykonywanie analiz oświatowych:

 Sporządzanie  informacji  dotyczącej  wyborów  kształcenia  w  szkołach

ponadpodstawowych przez absolwentów szkół podstawowych z terenu powiatu

miechowskiego. 

 Wyliczanie kosztów funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, porównanie

z subwencją i dochodami w roku poprzednim (luty, marzec)

 Bieżące  analizowanie  ogólnych  kwot  wydatków  szkół  i  placówek  oświatowych,

w odniesieniu do subwencji oświatowej (cały rok, średnio raz na kwartał). 
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 Analiza  dynamiki  subwencji  oświatowej.  Analiza  ilości  uczniów  przeliczeniowych  na

przestrzeni minionych lat. 

 Analizowanie  sytuacji  demograficznej  powiatu,  gromadzenie  danych  z  gmin,

monitorowanie ruchu absolwentów klas ósmych z terenu powiatu. 

 Analizowanie wyników egzaminów maturalnych w pierwszym terminie – w sesji wiosennej 

oraz sesji poprawkowej w drugim terminie. 

 Analiza edukacyjnej wartości dodanej na podstawie wyników egzaminu maturalnego.

  Monitorowanie stanu ilościowego szkół (ilość oddziałów, uczniów/słuchaczy),  wyliczenia

określające  średnią  liczbę  uczniów  w oddziale,  która  gwarantuje  pokrywanie  kosztów

kształcenia subwencją oświatową. W zależności od potrzeb wykonywane są również inne

analizy

Ad.I.2.  Zadania  wykonywane  przez  szkoły  i  placówki  oświatowe -  nadzorowane przez  organ

prowadzący:

✔ Organizacja  roku  szkolnego:  Opracowanie  projektu  założeń  nowego  roku  szkolnego.

Sprawdzanie  i  przygotowywanie  do  zatwierdzania  projektów  arkuszy  organizacyjnych

(właściwych  arkuszy  organizacyjnych  oraz  aneksów)  –  szkół  i  placówek  oświatowych,

opracowanych  przez  dyrektorów  szkół/placówek  (projekty  kwiecień,  arkusze  właściwe

kwiecień,  maj,  aneksy  cały  rok).  Sprawdzanie  i  przygotowywanie  do  zatwierdzenia

wniosków  dyrektorów  szkół  w sprawie  przydziału  godzin  na  pomoc  psychologiczno–

pedagogiczną. Rekrutacja do klas pierwszych klas szkół ponadpodstawowych, na pierwsze

semestry  szkół  dla  dorosłych  oraz  na  kwalifikacyjne  kursy  zawodowe.  Opracowanie

projektu prognozy rekrutacyjnej – liczba oddziałów, liczebność oddziałów (styczeń, luty).

Nadzór nad rekrutacją do klas pierwszych – prowadzoną przez szkoły (maj. czerwiec, lipiec,

sierpień). Rekrutacja do szkół dla młodzieży została zaakceptowana przez Zarząd Powiatu

Uchwałą Nr 121/293/21 Zarządu Powiatu Miechowskiego z dnia 05.08.2021r. Rekrutacja do

szkół dla dorosłych oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe została zaakceptowana przez

Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 123/297/21 z dnia 27.08.2021r. Analizowanie zainteresowań

kształcenia zawodowego absolwentów szkół podstawowych oraz możliwości finansowych

w zakresie tworzenia nowych zawodów. Sprawy związane z udzielaniem zgody dyrektorom

szkół na zatrudnienie osób nie będących nauczycielami, ale posiadających przygotowanie

zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia

zajęć z zakresu kształcenia zawodowego. Kryteria rekrutacji, uwzględniające zapewnienie
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jak najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanków oraz lokalnych potrzeb społecznych - do

Bursy  Szkolnej  jako publicznej  placówki  zapewniającej  opiekę  i  wychowanie  uczniom  

w  okresie  pobierania  nauki  poza  miejscem  stałego  zamieszkania  –  monitorowanie

adekwatności kryteriów do aktualnej sytuacji.  Przyjmowanie uczniów do szkół w trakcie

roku  szkolnego,  jeżeli  wymagałoby  to przeprowadzenia  zmian  organizacyjnych  pracy

szkoły  powodujących  dodatkowe  skutki  finansowe  –  nadzorowanie  działań  dyrektorów

poprzez kontrolowanie aneksów do arkuszy organizacyjnych. Uzgadnianie z Dyrektorem

Bursy Szkolnej terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów

składania  dokumentów  rekrutacyjnych.  Uzgadnianie  z  dyrektorami  szkół,  terminów

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym

terminów  składania  dokumentów  -  nadzór  nad  działaniami  szkoły  w  tym  zakresie  -

aktualnie KKZ są prowadzone w ZS Nr 2 w Miechowie

✔ Przetwarzanie  danych  Systemu  Informacji  Oświatowej.  Wprowadzanie  danych  zgodnie

z obowiązkiem  przypisanym  dla  organu  prowadzącego.  Monitorowanie  danych

wprowadzanych przez szkoły i placówki oświatowe. Kontrola prawidłowości i zgodności

ze stanem  faktycznym  wprowadzania  danych  na  podstawie  raportów  udostępnianych

w Systemie Informacji Oświatowej (od sierpnia do grudnia 2021 r.)

✔ Przeprowadzanie  kontroli  dokumentów  źródłowych  SIO  we  wszystkich  szkołach

i placówkach  prowadzonych  i  dotowanych  przez  Powiat  (grudzień  2021  –  luty  2022).

Potwierdzanie  danych  udostępnionych  w  raportach  MEN  do  naliczenia  subwencji

oświatowej na rok 2022r.

✔ Wykonywanie innych zadań m.  in.:  Uzgadnianie  przez  dyrektorów placówek warunków

korzystania  z  internatu/bursy  w tym wysokości  opłat  za  zakwaterowanie  i  wyżywienie,  

a także terminu i sposobu ich wnoszenia – dotyczy internatu SOSW w Zagorzycach i Bursy

Szkolnej  w  Miechowie.  Zwolnienia  w  całości  lub  części  z  opłat  za  zakwaterowanie  

w  internacie/bursie  w przypadku  szczególnie  trudnej  sytuacji  materialnej  rodziny  lub  

w szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  losowych.  Opiniowanie  zamiaru  powierzenia

przez  dyrektorów szkół  stanowisk  kierowniczych w szkołach/placówkach.  Przyjmowanie

protokołów kontroli  stanu bezpieczeństwa w szkołach/placówkach. Akceptacja wysokości

stawki żywieniowej w stołówkach szkolnych.

✔ Przygotowywanie  propozycji  rozstrzygnięć  wniosków  dyrektorów  szkół  w sprawie

przyznawania  ilości  godzin  na  kształcenie  indywidualne  –  1  wniosek  o nauczanie

indywidualne
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Ad I 3). Zadania dotyczące niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

  Dotowanie  szkół  i  placówek  niepublicznych  Ustalanie  i  weryfikacja  wysokości

miesięcznych  kwot  dotacji  dla  szkół  i  placówek  niepublicznych  zgodnie  z przepisami.

Ustalanie  kwoty wyrównania kwoty dotacji  w związku ze wzrostem kwoty finansowego

standardu A podziału subwencji oświatowej od którego zależy m. in. wysokość dotacji na

ucznia  oraz  stanu  osobowego  uczniów  w danym  miesiącu  Dokonywanie  analizy  zmian

wysokości  środków  finansowych  w planie  budżetowym  na  2021  r.  znajdujących  się  

w  rozdz.  80116,  80120,  85404  stanowiących  wydatki  na  dotacje  dla  szkół  i  placówek

niepublicznych prowadzonych w Miechowie 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy – Łączna kwota dotacji przekazanej w 2021 r. 

3 704 206,88 zł

Szkoły w Miechowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Łączna Kwota przekazanej

dotacji w 2021 r. 1 200 718,76 zł

Zespół Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych w Książu Wielkim w tym dotacja na Szkolne

Schronisko Młodzieżowe oraz Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – Łączna kwota przekazanej dotacji 

w 2021 r.: 666 950,60 zł

  Prowadzenie postępowań w sprawie dokonywania wpisów do ewidencji szkół i placówek

niepublicznych oraz zmian we wpisie w ewidencji.  W 2021 r. wydano 2 zaświadczenia  

o zmianie we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 Monitorowanie  ewentualnych  przesłanek  stanowiących  podstawę  do  wykreślenia  szkoły

niepublicznej z ewidencji.

 Wydano  decyzję  o  odmowie  wpisu  do  Ewidencji  szkół  i  placówek  niepublicznych

prowadzonej przez Starostę Miechowskiego – Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

oraz Szkoły Policealnej. Wniosek był złożony przez Centrum Edukacji SIGMA w Tarnowie

Ad II. Zadania z zakresu kultury i sportu

Ad. II 1). Zadania wykonywane samodzielnie przez Wydział

Opracowanie projektu planu imprez z zakresu sportu, kultury i turystyki do zrealizowania w 2021 roku.

Przeprowadzenie  konsultacji  ze  szkołami,  organizacjami  pozarządowymi  i  grupami  aktywności
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społecznej  konsultacji,  nawiązanie  współpracy,  itp.  w zakresie  zabezpieczenia  potrzeb  społecznych

i realizacji zadań. Sporządzenie harmonogramu finansowego na podstawie oszacowania kosztów. Plan

został przyjęty Uchwałą Nr 95/220/21 Zarządu Powiatu Miechowskiego z dnia 12.02.2021r. w sprawie

przyjęcia planu imprez z zakresu sportu, kultury i turystyki do zrealizowania w 2021 roku. Realizacja

zadań wynikających z planu imprez z zakresu sportu, kultury i turystyki do zrealizowania w 2021 roku.

Zmiany planu: 

Przygotowanie i realizacja imprez z zakresu sportu, kultury i turystyki - nawiązywanie współpracy,

przeprowadzanie  imprez,  przygotowywanie  zapytań  cenowych  –  poprzedzających  zakupy  nagród,

rozliczanie realizowanych zadań. 

Ad II 2. Zadania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi

• Przygotowanie  projektu  rocznego  Programu  współpracy  Powiatu  Miechowskiego

z organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku

publicznego na rok 2022. Przeprowadzenie konsultacji projektu w/w programu z organizacjami

pozarządowymi - na podstawie Uchwały Nr XXXI/259/2010 Rady Powiatu Miechowskiego  

z dnia 30 czerwca 2010 r. Program został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/244/2021 Rady Powiatu

Miechowskiego z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego „Programu współpracy

Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2022” Przeprowadzenie postępowania konkursowego -

ogłoszono cztery otwarte konkursy ofert  (liczba zadań ogłoszonych w konkursie w 2021 roku:

15, liczba podpisanych umów na realizację zadań z podmiotami biorących udział w konkursie:

12, liczba organizacji, które nie spełniały warunków formalnych: 2, liczba organizacji,  które

uzyskały mniejszą ilość punktów:1 liczba zadań, na które żadna organizacja nie złożyła oferty:

3.  Łączne  wykorzystanie  środków:  40 000  zł  na  realizację  12  zadań  zleconych  w  trybie

konkursu ofert. W roku 2021 nie powierzano zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

• Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych – (w ewidencji zapisanych jest 19

UKS)  i klubów  sportowych  działających  w  formie  stowarzyszenia,  których  statuty  nie

przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (w ewidencji zapisanych jest 9 ).

• Prowadzenie postępowań w sprawie dokonywania wpisu do ewidencji wykreślenia oraz zmian

we wpisie uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie

stowarzyszenia,  których  statuty  nie  przewidują  prowadzenia  działalności  gospodarczej  

(1 decyzja o zmianie we wpisie do ewidencji, 1 decyzja w sprawie wykreślenia z ewidencji) 

• Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji (3 zaświadczeń)
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Ad III. Inne zadania

o Obsługa administracyjna programów rządowych:

 Rządowy  program  „Za  życiem”  -  „zapewnienie  realizacji  zadań  wiodącego  ośrodka

koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu, 

 Obsługa  administracyjna  dotacji  celowej  na  wyposażenie  szkół  w  podręczniki,  materiały

edukacyjne  i  materiały  ćwiczeniowe  w  ramach  realizacji  Rządowego  programu  pomocy

uczniom  (dotacja  dla  Szkoły  Podstawowej  Specjalnej  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym im. Jaksy herbu Gryf w Zagorzycach)

 „Aktywna  tablica”  –  zakup  pomocy  dydaktycznych  dla  Szkoły  Podstawowej  Specjalnej  

w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Zagorzycach (wartość całkowita 43 500 zł,

dotacja 34 800 zł, wkład własny 8700 zł), 

 obsługa  administracyjna  dofinansowania  zajęć  wspomagających  dla  uczniów Łączna  kwota

otrzymana z MEN na realizację zajęć wspomagających – 72800 zł

 obsługa  administracyjna  wnioskowanie  i  sprawozdawczość  w  ramach  rządowego  programu

„Laboratoria przyszłości” – zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej

w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  w Zagorzycach.  Kwota  otrzymana  przez

Szkołę – 30000 zł

 obsługa  administracyjna  w  tym  wnioskowanie  i  sprawozdawczość  w  ramach  rządowego

programu  „Narodowy  Program  Rozwoju  Czytelnictwa  na  lata  2021-2025”  –  wyposażenie

bibliotek szkolnych – łączna kwota wnioskowana 39 000 zł, wkład własny 9750 zł

 wnioskowanie w ramach rządowego programu „Poznaj Polskę” – brak realizacji ze względu na 

wyczerpanie puli środków 

 Obsługa  administracyjna  wnioskowanie  i  rozliczanie  projektów  edukacyjnych

współfinansowanych  ze  środków  Unii  :  „Małopolska  Chmura  Edukacyjna  w  Liceum

Ogólnokształcącym  im.  Tadeusza  Kościuszki  w Miechowie  w  roku  szkolnym  2021/2022”

Wartość całkowita: 7 319,54 zł, Dofinansowanie: 6 953,56 „Małopolska Chmura Edukacyjna 

w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie w roku szkolnym 2021/2022” Wartość całkowita 5 668,75

zł,  Dofinansowanie:  5 385,31 zł.  "Modernizacja  kształcenia  zawodowego w Małopolsce  II"

Całkowita wartość projektu 105 904,23 zł. Grant 1 Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet

Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych Wyposażenie szkół w laptopy:Szkoła

Podstawowa  Specjalna  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  w Zagorzycach  –

wartość przekazanego sprzętu 5340,66 zł. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 

w Miechowie – wartość przekazanego sprzętu – 21 362,64 zł  .  Grant 2 Małopolska Tarcza
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Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny - Zakup sprzętu niezbędnego do transformacji cyfrowej

szkoły w ramach komplementarnego projektu HUMINE dla szkół modelowych. Wartość grantu

90 000 zł

 Zadania wynikające z nadzoru nad stowarzyszeniami.

W  roku  2021w  związku  z  przejęciem  dokumentacji  Stowarzyszeń  Rejestrowych,  Fundacji,

Ochotniczych  Straży  Pożarnych  oraz  Stowarzyszeń  Zwykłych  przeanalizowano  dokumentację

stowarzyszeń  rejestrowych  –  137  teczek,  dokumentację  stowarzyszeń  zwykłych  –  7  teczek

dokumentację  fundacji  –  14  teczek  dokumentację  ochotniczych  straży  pożarnych  –  33  teczki.

Sporządzono wykazy, ewidencje dla w/w organizacji pozarządowych oraz listę społecznych opiekunów

zabytków, które zostały po opracowaniu umieszczone na stronie internetowej Starostwa. 

W 2021r do wykazu oraz ewidencji stowarzyszeń   do wykazu  stowarzyszeń rejestrowych wpisano  

6  nowych  stowarzyszeń  do  ewidencji  stowarzyszeń  zwykłych  wpisano  3  nowe stowarzyszenia  do

wykazu fundacji wpisano fundacji wpisano 3 nowe fundacje. Wydano 3 zawiadomienia o dokonaniu

wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. W 2021r. zlikwidowano z mocy prawa 3 stowarzyszenia

zwykłe. Dokonano aktualizacji bazy stowarzyszeń poprzez weryfikację dostępnych informacji w KRS.

W związku z procedurą likwidacji stowarzyszenia wyznaczono 1 likwidatora. Opracowano następujące

procedury  :procedurę  dotycząca  rejestracji  i  wydawanie  zaświadczeń  o  rejestrację  stowarzyszenia

zwykłego,  procedurę  dotycząca  zmiany  danych  we  wpisie  stowarzyszeń  zwykłych,  procedurę

dotycząca  likwidacji  stowarzyszenia  zwykłego,  procedurę  ustanowienia  społecznego  opiekuna

zabytków Wydano 1 zaświadczenie dla społecznego opiekuna zabytków. 

o Udzielanie  informacji  publicznej  zgodnie  z  wnioskami  złożonymi  na podstawie  Ustawy  

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dziennik Ustaw z 2022 r.,

pozycja  902)  –  12  wniosków  złożonych  w  2021  r.  informacja  na  temat  wspierania

migrantów finansowanie organizacji  pozarządowych, sprawozdanie departament Sportu  

i  Igrzysk Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, wykaz stowarzyszeń kultury fizycznej

informacje dotyczące działalności stowarzyszeń i fundacji

Szanowni Państwo Radni.

Przedkładając  w  imieniu  Zarządu  Powiatu,  raport  o  przebiegu  roku  2021
chcieliśmy  pokazać  ważniejsze  inwestycje,  wydarzenia,  pracę  administracyjną,  stan
zdrowotny, epidemiologiczny i inne rzeczy, które miały miejsce w ubiegłym roku. 

Dziękuję wszystkim Państwu za wspólną pracę, Państwu Radnym, wszystkim 
kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych naszego powiatu.
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