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Wstęp 

W celu realizacji obowiązku określonego w art. 30 a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U z 2020 poz. 920) Zarząd Powiatu w Olkuszu przedstawia niniejszy 

raport obejmujący działalność Zarządu Powiatu w Olkuszu w 2020 roku. Przedmiotowy raport został 

opracowany w ujęciu zadaniowym i dotyczy realizowanych przez Powiat Olkuski zadań publicznych o 

charakterze ponadgminnym w zakresie: 

• Infrastruktury technicznej; 

• Infrastruktury społecznej; 

• Ładu przestrzennego i ekologicznego; 

• Bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Tak określony ustawowo porządek kompetencyjno-zadaniowy został rozszerzony o zadania publiczne z 

zakresu administracji rządowej zlecone z mocy ustaw oraz powierzone na podstawie porozumień z 

Wojewodą Małopolskim.  

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań powiatu oraz uchwał i zaleceń Rady Powiatu, Zarząd w 

2020 roku obradował na 56 posiedzeniach i podjął 682 uchwały. 

W związku z ogłoszonym na obszarze kraju stanem epidemii Zarząd Powiatu obradował w zależności od 

sytuacji zdrowotnej panującej na terenie powiatu na posiedzeniach stacjonarnych oraz w trybie zdalnym. 

Rok 2020 w sposób szczególny ukazał ogromną odpowiedzialność i rolę samorządu oraz odpowiednich 

służb związaną z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców oraz porządku 

publicznego. Starostwo Powiatowe w Olkuszu oraz powiatowe jednostki organizacyjne funkcjonowały od 

miesiąca marca z licznymi ograniczeniami w bezpośredniej obsłudze mieszkańców, jednak na bieżąco 

realizowane były wszystkie zadania samorządu, a ponadto w celu przeciwdziałania zagrożeniom 

związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS – CoV2 Starosta wspólnie z odpowiednimi 

służbami wykonywali niezwłocznie wszystkie zadania wynikające z właściwych ustaw oraz 

Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii. 

W 2020 roku dochody budżetu powiatu wyniosły ogółem 146.141.281,45 PLN i wzrosły w stosunku do 

roku poprzedniego o około 14,2 %. Natomiast wydatki budżetowe Powiatu Olkuskiego wynosiły ogółem 

w 2020 roku 131.532.541,96 PLN i wzrosły o 8.204.538,58 PLN, co stanowi wzrost o około 6,7 % w 

stosunku do roku poprzedniego. Szczegółowe dane dotyczące dochodów i wydatków budżetu Powiatu 

Olkuskiego za 2020 rok, w tym wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków z 

pomocy zagranicznej oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zostały 

przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2020 rok przyjętego 

uchwałą Zarządu Powiatu w Olkuszu nr 129/13/VI/2021 z dnia 24.03.2021r. Natomiast w załącznikach 

do niniejszego raportu ujęto w formie tabelarycznej informacje o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 

zarówno podjętych w 2020 roku, jak i podjętych w latach wcześniejszych a realizowanych w roku 2020 

oraz informacje o wykonaniu w 2020 r. Strategii Rozwoju Powiatu Olkuskiego na lata 2016-2023 i 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Olkuskim na lata 2016-2021. 
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Gospodarka nieruchomościami 

Zasady gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa oraz nieruchomościami stanowiącymi własność 

jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.). Starosta wykonuje zadania z zakresu 

administracji rządowej w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa, natomiast Zarząd Powiatu 

wykonuje czynności prawne i procesowe na rzecz lub w interesie powiatu w odniesieniu do 

nieruchomości stanowiących mienie powiatu. Nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, w tym: 

sprzedaży, darowizny, oddania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, najem i dzierżawę. 

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 

Starosta Olkuski gospodaruje nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa (nieruchomości nierozdysponowane, oddane w trwały zarząd i objęte umowami obligacyjnymi) 

oraz nieruchomościami Skarbu Państwa oddanymi w użytkowanie wieczyste. 

W 2020 roku (stan na 31.12.2020 roku) w użytkowaniu wieczystym 305 podmiotów znajdowało się ok. 

1.175 ha gruntów, w trwałym zarządzie 9 podmiotów – ok. 379 ha (z czego prawie 375 ha stanowi teren 

Pustyni Błędowskiej znajdujący się w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej).  

W roku 2020 do zasobu Skarbu Państwa, którym gospodaruje Starosta Olkuski nabyte zostały 2 działki 

położone w Olkuszu o łącznej pow. 0,1357 ha, stanowiące pasy gruntu przeznaczone w planie 

zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, które przeszły na własność Skarbu Państwa na 

podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz wydanych w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 

21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (decyzje zatwierdzające projekty podziałów 

nieruchomości). 

W roku 2020 zwiększeniu uległ także majątek nieruchomy Skarbu Państwa oddany w użytkowanie 

wieczyste. Zwiększenie nastąpiło na skutek wydania przez Wojewodę Małopolskiego decyzji 

uwłaszczeniowych stwierdzających nabycie z mocy prawa przez Polskie Koleje Państwowe prawa 

użytkowania wieczystego 5 działek o łącznej pow. 41,1025 ha, zajętych pod infrastrukturę kolejową.  

W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych 

na cele mieszkaniowe na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 roku „o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów”, w 2020 roku na wniosek 60 osób została naliczona opłata przekształceniowa jednorazowa, 

przy czym wydano 60 zaświadczeń o dokonaniu opłaty jednorazowej.  

W roku 2020 kontynuowano umowy najmu i dzierżawy oraz użyczenia zawarte w latach wcześniejszych 

a także: 

• zawarto umowę na okres dalszych 5 lat z dotychczasowym dzierżawcą z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności rolniczej – zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, umowa 

zawarta została za zgodą Wojewody Małopolskiego; 
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• wydano 14 zgód na udostępnienie nieruchomości na różnego rodzaju cele inwestycyjne. 

Ponadto Starosta Olkuski wyrażał zgody na zawarcie umów najmu i użyczenia przez państwowe 

jednostki organizacyjne w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie 

tychże jednostek. W roku 2020 kontynuowano proces aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu 

użytkowania wieczystego rozpoczęty w latach ubiegłych. Dokonano aktualizacji opłat rocznych z tytułu 

użytkowania wieczystego 128 działek Skarbu Państwa położonych w Olkuszu o łącznej pow. 48,3281 ha. 

W roku ubiegłym kontynuowano także zmianę stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania 

wieczystego w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa, na których położone są garaże 

niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiany te dokonane zostały w związku z 

wprowadzeniem do ustawy o gospodarce nieruchomościami preferencyjnej stawki procentowej opłat 

rocznych dla wyżej wymienionej grupy nieruchomości tj. stawki w wysokości 1% (w miejsce 

dotychczasowej wynoszącej 3%). 

Ponadto w roku 2020 udzielona została bonifikata „socjalna” od opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego w wysokości 50% (podstawa prawna: art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami) oraz ustalano inny niż ustawowy termin wniesienia opłaty rocznej za 

użytkowanie wieczyste (podstawa prawna: art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami). Udzielono także bonifikat od opłat z tytułu trwałego zarządu wykonywanego przez 

państwowe jednostki organizacyjne. 

Uzyskany w 2020 roku dochód z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wyniósł 

3.126.083,03 PLN, z czego 880.824,01 PLN stanowi dochód powiatu. Na realizację ww. zadań poniesione 

zostały wydatki w łącznej wysokości 21.220,00 PLN ze środków pochodzących z dotacji przyznanej przez 

Wojewodę Małopolskiego na realizację zadań rządowych. 

Gospodarowanie nieruchomościami Powiatu 

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Olkuskiego, z wyłączeniem 1 nieruchomości oddanej w 

użytkowanie wieczyste, wchodzą w skład zasobu nieruchomości powiatowych. W roku 2020 zasób 

nieruchomości Powiatu Olkuskiego powiększył się o nieruchomości nabyte przez powiat w trybie 

administracyjnym na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego wydanych w oparciu o art. 73 ustawy z 

dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. 

Łącznie w ww. trybie w roku 2020 nabyto 18 działek zajętych pod drogi o pow. 0,1225 ha. W okresie 

tym ponadto decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o podziale nieruchomości Powiat Olkuski nabył 

własność nieruchomości położonej w Olkuszu obręb Pomorzany o pow. 0,1032 ha, stanowiącej pas 

gruntu przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną. 

W roku 2020 kontynuowano umowy dzierżawy, użyczenia i najmu zawarte w latach poprzednich. 

Uzyskany w 2020 roku dochód z tytułu gospodarowania nieruchomościami powiatowymi wyniósł 

1.147.991,42 PLN. 
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Regulacja stanów prawnych nieruchomości 

W 2020 roku wystąpiono do Sądu Rejonowego w Olkuszu z wnioskami o ujawnienie prawa własności w 

działach II ksiąg wieczystych w stosunku do 110 działek Skarbu Państwa oraz w stosunku do 37 działek 

Powiatu Olkuskiego oraz z 69 wnioskami dotyczącymi wykreślenia ostrzeżenia w księgach wieczystych w 

związku z przejściem własności nieruchomości na rzecz Powiatu Olkuskiego. 

Kontynuując proces regulacji stanu prawnego działek stanowiących drogi powiatowe wystąpiono do 

Wojewody Małopolskiego z wnioskami o nabycie z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 

października 1998 roku „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną” prawa 

własności Powiatu Olkuskiego w stosunku do 23 działek zajętych pod drogi powiatowe oraz w trybie art. 

60 ww. ustawy w stosunku do 22 działek. Na realizację ww. zadań poniesione zostały wydatki w łącznej 

wysokości 6.158,70 PLN. 

Ponadto, w ramach regulacji stanu prawnego dróg powiatowych wykonane zostały prace geodezyjne 

mające na celu wydzielenie z nieruchomości położonej w Zimnodole, stanowiącej własność Skarbu 

Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Olkusz, 

części gruntu zajętego w dniu 31.12.1998 r. pod drogę powiatową nr 1085 K oraz wydzielenie z 

nieruchomości stanowiącej własność osoby prywatnej położonej w miejscowości Stare Bukowno, gruntu 

zajętego w dniu 31.12.1998 r. pod drogę powiatową 1064 K . Regulacją objęto 2 nieruchomości o 

powierzchni 25.9022 ha. Na realizację zadania poniesione zostały środki w wysokości 20.650,00 PLN w 

tym 1.850,00 PLN ze środków własnych powiatu i 18.800,00 PLN z dotacji Wojewody Małopolskiego. 

Prowadzenie postępowań odszkodowawczych 

W 2020 roku Starosta Olkuski prowadził postępowania odszkodowawcze w trybie art. 73 ustawy z dnia 

13 października 1998 roku – „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną” w 

stosunku do nieruchomości, które z mocy ww. przepisu z dniem 01.01.1999 roku stały się własnością 

Powiatu Olkuskiego. W zakresie tym wydano 6 decyzji ustalających odszkodowanie z tytułu utraty prawa 

własności przez osoby fizyczne. 

Na realizację ww. postępowań poniesione zostały wydatki ze środków dotacji uzyskanej od Wojewody 

Małopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 114.438.70 

PLN. 

Starosta Olkuski prowadził również postępowanie odszkodowawcze za nieruchomość wywłaszczoną na 

podstawie decyzji Naczelnika Miasta i Gminy Olkusz. W ramach ww. postępowania wydano 1 decyzję 

ustalającą odszkodowanie na rzecz poprzednich właścicieli wywłaszczonej nieruchomości. Wypłata 

odszkodowania nastąpiła ze środków dotacji uzyskanej od Wojewody Małopolskiego na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 216.800,00 PLN.  

Ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacone zostały odszkodowania osobom fizycznym z tytułu 

utraty własności nieruchomości, które na podstawie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami przeszły z mocy prawa na własność Powiatu Olkuskiego i Skarbu 
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Państwa. Odszkodowania zostały wypłacone ze środków własnych powiatu w kwocie 63.900,00 PLN oraz 

ze środków dotacji uzyskanej od Wojewody Małopolskiego w kwocie 46.600,00PLN. 

Zwroty wywłaszczonych nieruchomości 

W roku 2020 zarejestrowano 13 spraw z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości na rzecz 

poprzednich właścicieli, bądź ich spadkobierców. Poza tym kontynuowano postępowania wszczęte i 

niezakończone w latach poprzednich. W prowadzonych postępowaniach wydanych zostało łącznie 11 

decyzji (orzekających o zwrocie, o odmowie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości bądź o umorzeniu 

postępowania). 

Na realizację ww. postępowań poniesione zostały wydatki ze środków dotacji uzyskanej od Wojewody 

Małopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.800,00 

PLN. 

Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 

W roku 2020 zarejestrowano 7 spraw z zakresu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 

stanowiących własność osób fizycznych. Ponadto rozpatrywano wnioski złożone w latach ubiegłych. 

Łącznie wydano 6 decyzji w tym o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, o zezwoleniu na 

niezwłoczne zajęcie nieruchomości oraz o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego. 

Na realizację ww. postępowań poniesione zostały wydatki ze środków dotacji uzyskanej od Wojewody 

Małopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 61,50 PLN. 

Podkreślenia wymaga, że niezależnie od danych przedstawionych w niniejszym raporcie, szczegółowe 

dane o przysługujących powiatowi: 

• prawach własności, 

• innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu, 

• zmianach w stanie mienia komunalnego, 

• dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z 

wykonywania posiadania, 

zawarte zostały w sporządzonej w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach 

publicznych informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Olkuskiego za rok 2020, która została 

przyjęta Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 118/13/VI/2021 z dnia 24.03.2021 roku. 
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Drogi powiatowe. 

Zadania Powiatu w zakresie dróg publicznych realizuje Zarząd Drogowy w Olkuszu (zwany dalej: 

Zarządem Drogowym), który jest jednostką organizacyjną Powiatu utworzoną przez Radę Powiatu 

i finansowaną z budżetu Powiatu, będącą zarządem drogi w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych i wykonującą na obszarze Powiatu Olkuskiego obowiązki zarządcy 

drogi określone w przepisach tej ustawy oraz innych obowiązujących przepisach prawa. 

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie sumaryczne ilości dróg powiatowych w podziale na 

poszczególne gminy oraz ze względu na rodzaj posiadanej nawierzchni wg stanu na dzień 31.12.2020 

roku. 

Lp. 
Nazwa miasta 

lub gminy 

Ilość km dróg 

powiatowych 

Ilość km dróg 

o nawierzchni 

bitumicznej 

lub brukowej 

Ilość km dróg 

o nawierzchni 

tłuczniowej 

Ilość km dróg 

o nawierzchni 

gruntowej 

1 Bolesław 38,056 36,508 1,548 0,000 

2 Klucze 85,811 69,878 3,658 12,275 

3 Olkusz 93,972 78,827 9,549 5,596 

4 Trzyciąż 44,812 44,812 0,000 0,000 

5 Wolbrom 65,870 65,870 0,000 0,000 

6 Bukowno 24,419 24,419 0,000 0,000 

Ogółem: 352,940 320,314 14,755 17,871 

Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego należy do statutowej działalności Zarządu 

Drogowego. Do zadań ustawowych, których wykonanie nakłada na zarządcę drogi ustawa o drogach 

publicznych należy m.in.: utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń 

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą (art. 20 ust. 4 ustawy jw.), realizacja 

zadań w zakresie inżynierii ruchu (art. 20 ust. 5), wykonywanie robót inwestycyjnych, robót 

utrzymaniowych i zabezpieczających (art. 20 ust. 11), sadzenie, utrzymanie, usuwanie drzew i krzewów 

oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi (art. 20 ust. 16). Robotami 

utrzymaniowymi objęto praktycznie całą sieć dróg powiatowych. 

W roku 2020 wykonanie wydatków Zarządu Drogowego wyniosło 19.960.309,18 PLN. Wykorzystanie 

tych środków przedstawiono prezentując rozliczenie środków budżetowych w układzie kalkulacyjnym 

obejmującym: wydatki na zimowe i letnie utrzymanie dróg, koszty rzeczowe oraz osobowe związane z 

realizacją zadań bieżących, koszty zarządu, zadania inwestycyjne. W niniejszym raporcie przedstawiono 

rozliczenie umów z gminami, a także zaprezentowano zrealizowane na drogach powiatowych zadania w 

ujęciu rzeczowym i wartościowym w podziale na gminy. 
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Wydatki Zarządu Drogowego w układzie kalkulacyjnym przedstawiają się 

następująco: 

I Zimowe utrzymanie dróg: 1 119 677,53 PLN, w tym: 

L.P. Wydatek Kwota 

1 materiały (§ 4210) 499 742,99 PLN 

2 usługi (§ 4300) 619 934,54 PLN 

II Letnie utrzymanie dróg: 762 947,17 PLN, w tym: 

L.P. Wydatek Kwota 

1 materiały: farby do oznakowania poziomego, materiały kamienne, 

emulsja asfaltowa, masa asfaltowa do remontów, znaki drogowe, 

kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, zakup drzewek do nasadzeń (§ 

4210) 

434 840,23 PLN 

2 usługi w zakresie remontów dróg (§ 4270) 84 919,18 PLN 

3 usługi w zakresie utrzymania dróg (§ 4300) 243 187,76 PLN 

III Koszty rzeczowe związane z realizacją w/w zadań: 1 218 531,20 PLN w tym: 

L.P. Wydatek Kwota 

1 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) 35 974,56 PLN 

2 składki na PFRON (§ 4140) 43 086,00 PLN 

3 zakup materiałów: paliwo, części do samochodów i sprzętu 

drogowego, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, na 

remonty budynków socjalno-biurowych, magazynów (§ 4210) 

499 978,81 PLN 

4 zakup środków żywności (§ 4220) 711,16 PLN 

5 zakup energii (§ 4260) 75 545,82 PLN 

6 zakup usług remontowych: bieżące naprawy i konserwacje 

samochodów, sprzętu drogowego, inne remonty (§ 4270) 
64 830,28 PLN 

7 zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 4 191,00 PLN 

8 zakup usług pozostałych: opłaty bankowe, pocztowe, obsługa prawna 

w Zarządzie Drogowym, opłata za ścieki, dozór mienia, przeglądy 

samochodów (§ 4300): 

313 228,78 PLN 

9 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) 5 026,42 PLN 

10 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 

4390) 
3 259,50 PLN 

11 podróże służbowe krajowe (§ 4410) 15,00 PLN 

12 różne opłaty i składki: ubezpieczenie dróg, samochodów, sprzętu i 

mienia (§ 4430) 
44 494,64 PLN 
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L.P. Wydatek Kwota 

13 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) 76 612,50 PLN 

14 podatek od nieruchomości (§ 4480) 20 152,00 PLN 

15 pozostałe podatki: podatek od środków transportowych (§ 4500) 3 754,00 PLN 

16 opłata za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych (§ 4510) 15 659,00 PLN 

17 opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego (§ 4520) 7 128,58 PLN 

18 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) 192,15 PLN 

19 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

(§ 4700) 
4 691,00 PLN 

IV Koszty osobowe Zarządu 2 673 291,47 PLN, w tym: 

L.P. Wydatek Kwota 

1 wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 2 144 738,49 PLN 

2 dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 155 955,78 PLN 

3 składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 337 319,81 PLN 

4 składki na fundusz pracy (§ 4120) 35 277,39 PLN 

V Wydatki majątkowe (dział 600 § 6050): 14 185 861,81 PLN, w tym: 

L.P. Wydatek Kwota 

1 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) 14 185 861,81 PLN 

Ogółem pozycje od I do V: 19 960 309,18 PLN 

Umowy z Gminami w sprawie współfinansowania dróg powiatowych  

W roku 2020 Zarząd Drogowy wykonał roboty związane z utrzymaniem dróg powiatowych, które były 

współfinansowane przez gminy na podstawie zawartych umów. 

I Umowa zawarta w dniu 29.04.2020 r., pomiędzy Gminą Bolesław a Powiatem Olkuskim, Aneks nr 1 

z dnia 01.09.2020 r., Aneks nr 2 z dnia 30.11.2020 r.  

oraz Aneks nr 3 z dnia 07.12.2020r. na kwotę: 54 120,00 PLN. 

Lp. Nazwa zadania Koszt 

W tym udział 

finansowy 

Gminy 

1 

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1071K, poprzez wykonanie 

łącznika z drogą DK 94 w miejscowości Bolesław 

54 120,00 54 120,00 

Razem: 54 120,00 54 120,00 
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II Umowa zawarta w dniu 29.04.2020 r., pomiędzy Gminą Bolesław a Powiatem Olkuskim, Aneks nr 1 

z dnia 07.12.2020 r. na kwotę: 529 631,48 PLN 

Lp. Nazwa zadania Koszt 

W tym udział 

finansowy 

Gminy 

1 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1073K w km od 0+015 do 

1+391 w miejscowości Bolesław i Kolonia Uwaga: Jest to 

zadanie wieloletnie z terminem realizacji do 2021 r.  

Całkowita wartość zadania to 4 902 527,59 PLN 

2 162 249,29 529 631,48 

Razem: 2 162 249,29  529 631,48 

III Umowa zawarta w dniu 31.03.2020 r., pomiędzy Gminą Bolesław a Powiatem Olkuskim, na kwotę:

 1 715 363,50 PLN. 

Lp. Nazwa zadania Koszt 

W tym udział 

finansowy 

Gminy 

1 

Przebudowa ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy 

Bolesław DP 1068K w km od 0+000,00 do 0+936,00 oraz DP 

1071K w km od 0+000,00 do 1+672,40 

Uwaga: Jest to zadanie wieloletnie, a jego rozpoczęcie 

nastąpiło w 2019r.  

Całkowita wartość zadania to 8 558 744,43 PLN 

5 696 062,38 1 715 363,50 

Razem: 5 696 062,38 1 715 363,50 

IV Umowa zawarta w dniu 25.05.2020 r., pomiędzy Gminą Klucze a Powiatem Olkuskim, Aneks nr 1 z 

dnia 05.10.2020 r. na kwotę: 164 920,00 PLN. 

Lp. Nazwa zadania Koszt 

W tym udział 

finansowy 

Gminy 

1 
Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 1097K w 

Chechle 
84 919,18 84 919,18 

2 
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1095K w 

Kolbarku – dokumentacja techniczna 
35 670,00 35 670,00 

3 
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1104K w 

Kwaśniowie Dolnym – dokumentacja techniczna 
35 670,00 35 670,00 

Razem: 156 259,18 156 259,18 
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V Umowa zawarta w dniu 19.06.2020 r., pomiędzy Gminą Klucze a Powiatem Olkuskim na kwotę: 

92 400,00 PLN. 

Lp. Nazwa zadania Koszt 

W tym udział 

finansowy 

Gminy 

1 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K w km od 1+257,19 

do 6+428,00, odcinek I – (w km od 1+257,19 do km 

2+813,75), odcinek II – (w km od 2+830,08 do 6+428,00) 

w miejscowościach Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny – 

powiat olkuski 

Uwaga: Jest to zadanie wieloletnie z terminem realizacji 

do 2022r.  

Całkowita wartość zadania to 7 725 618,22 PLN 

306 010,72 92 400,00 

Razem: 306 010,72 92 400,00 

VI Umowa zawarta w dniu 24.03.2020 r., pomiędzy Gminą Klucze a Powiatem Olkuskim na kwotę: 25 

000,00 PLN. 

Lp. Nazwa zadania Koszt 

W tym udział 

finansowy 

Gminy 

1 

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

skrzyżowania drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K – 

Bolesław – Klucze – Jaroszowiec – Bydlin – Wolbrom do drogi 

nr 794) z drogą powiatową nr 1106K (Kwaśniów Dolny – 

Cieślin do drogi nr 1095K) 

49 200,00 25 000,00 

Razem: 49 200,00 25 000,00 

VII Umowa zawarta w dniu 12.05.2020 r., pomiędzy Gminą Wolbrom a Powiatem Olkuskim na 

kwotę: 1 681 467,41 PLN. 

Lp. Nazwa zadania Koszt 

W tym udział 

finansowy 

Gminy 

1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1150K w km od 0+018 do 

2+809 w miejscowości Gołaczewy i Chełm Uwaga: Jest to 

zadanie wieloletnie a jego rozpoczęcie nastąpiło w 2019r. 

Całkowita wartość zadania to 5.865.347,87 PLN 

5 846 879,42 1 466 337,43 

Razem: 5 846 879,42 1 466 337,43 
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Roboty zlecone na drogach powiatowych  

W 2020 roku wartość robót zleconych wynosiła (§ 4270): 84.919,18 PLN 

• Usługi w zakresie remontów dróg: 84.919,18 PLN, w tym: 

Lp. Nazwa robót Jm. 
Zakres 

robót 

Wartość 

robót 

1 
Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 1097K w 

Chechle 
m.b. 241 84 919,18 

Razem: 84 919,18 

• Usługi w zakresie utrzymania dróg razem (§ 4300): 243 187,76 PLN, w tym: 

Lp. Nazwa robót Jm. 
Zakres 

robót 

Wartość 

robót 

1 Wykonanie tablic informacyjnych  szt. 5 2 361,60 

2 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego m² 4750 58 425,00 

3 Wynajem zwyżki do wycinki i pielęgnacji drzew   18 340,00 

4 
Montaż barier drogowych w ciągu drogi powiatowej nr 1126K i 

1113K 
m 56 11 808,00 

5 
Wykonanie okresowej kontroli obiektów mostowych i 

przepustów 
  10 110,60 

6 Obsługa sygnalizacji świetlnej   5 503,32 

7 Badania laboratoryjne kruszyw   8 487,00 

8 
Przygotowanie materiałów do wniosku o dofinansowanie w 

ramach FDS dla dróg powiatowych 
  9 000,00 

9 Aktualizacja operatów wodnoprawnych   8 548,50  

10 

Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego na 

zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150K w km 

od 0+018 do 2+809 w miejscowości Gołaczewy i Chełm – 

powiat olkuski 

  12 300,00 

11 

Wykonanie przewiertu sterowanego pod drogą powiatową, 

przełożenie rurociągów pod drogą powiatową, wymiana 

odcinka gazociągu, wykonanie przyłącza wodociągowego  

  82 868,85 

12 

Okazanie punktów granicznych, uzgodnienia branżowe z 

gestorami sieci, zbiórka i utylizacja martwych zwierząt z pasa 

drogowego, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych 

  15 434,89 

 



Raport o stanie powiatu w 2020 roku  

Strona 17 z 141 

 

Zadania inwestycyjne 

Lp. Nazwa zadania Jm. Ilość PLN 

1 

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1071K, poprzez wykonanie 

łącznika z drogą DK 94 w miejscowości Bolesław” 

  54 120,00 

2 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1073K w km od 0+015 do 

1+391 w miejscowości Bolesław i Kolonia 
  2 162 249,29 

3 

Przebudowa ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy 

Bolesław DP 1068K w km od 0+000,00 do 0+936,00 oraz DP 

1071K w km od 0+000,00 do 1+672,40 

km 2,608 5 696 062,38 

4 

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej 

drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w 

rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław 

Umowa zawarta w 2019 r. Wykonanie w 2021 r. 

  _______ 

5 
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1095K w 

Kolbarku – dokumentacja techniczna 
  35 670,00 

6 
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1104K w 

Kwaśniowie Dolnym – dokumentacja techniczna 
  35 670,00 

7 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K w km od 1+257,19 

do 6+428,00,  

odcinek I – (w km od 1+257,19 do km 2+813,75),  

odcinek II – (w km od 2+830,08 do 6+428,00) w 

miejscowościach Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny – 

powiat olkuski 

  306 010,72 

8 

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

skrzyżowania drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K 

– Bolesław – Klucze – Jaroszowiec – Bydlin – Wolbrom do 

drogi nr 794) z drogą powiatową nr 1106K (Kwaśniów Dolny 

– Cieślin do drogi nr 1095K) 

  49 200,00 

9 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1150K w km od 0+018 do 

2+809 w miejscowości Gołaczewy i Chełm – powiat olkuski 
km 2,791 5 846 879,42 

10 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 

„Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul. Kolejowej” w 

ciągu drogi powiatowej nr 1069K  

Umowa zawarta w 2020r. Wykonanie w 2021r. 

   

 Razem wydatki majątkowe (§6050) 14 185 861,81 
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Rozliczenie materiałów 

Znaczną pozycję w wydatkach na utrzymanie dróg stanowi koszt materiałów. W zależności od rodzaju 

asortymentu robót utrzymaniowych, różnicowane są potrzeby materiałowe. Do wykonywania remontów 

nawierzchni bitumicznych konieczny jest zakup emulsji asfaltowej i materiałów kamiennych. Do 

utrzymania oznakowania pionowego niezbędne są: znaki drogowe, słupki do znaków drogowych, a także 

farba do renowacji (malowania) znaków i słupków. Do wykonania remontu lub konserwacji elementów 

odwodnienia: kręgi betonowe, rury, wpusty, kraty i inna galanteria betonowa. Do wykonania remontu 

chodników: kostka brukowa, płytki chodnikowe, krawężniki, obrzeża betonowe. 

Lp. Rodzaj materiału Wartość PLN 

1 Materiały kamienne: Grys dolomitowy, grys bazaltowy 88 109,02 

2 Emulsja drogowa 149 135,04 

3 Masa mineralno-asfaltowa 9 563,12 

4 Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno 10 332,00 

5 Asfaltowa masa zalewowa i gruntownik 7 446,42 

6 Znaki drogowe, uchwyty do znaków, lustra drogowe 41 505,51 

7 Słupki do znaków 14 206,50 

8 Wyroby betonowe (kostka brukowa, krawężnik, obrzeża) 12 024,32 

9 Wyroby betonowe (beton, płyty ażurowe) 5 790,01 

10 Materiały kanalizacyjne: (rury, wpusty uliczne, rury kanałowe, włazy, kratki 

ściekowe) 
67 895,00 

11 Drzewka do nasadzeń 4 536,00 

12 Pozostałe materiały 24 297,29 

Razem: 434 840,23 

Zimowe utrzymanie dróg 

Zarząd Drogowy w Olkuszu, zarządzając siecią dróg powiatowych o ogólnej długości 352,940 km 

utrzymywał zgodnie z „Operatem zimowym” w odpowiednich standardach 323,341 km. Drogi zostały 

podzielone na standardy zimowego utrzymania w oparciu o Zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. „W sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi 

na drogach publicznych” (Dziennik Urzędowy nr 10 z dnia 26 października1994 r.). Zimowe utrzymanie 

dróg realizowane i nadzorowane było z własnych Obwodów Drogowo-Mostowych: w Trzyciążu dla 

terenów gmin: Wolbrom, Trzyciąż i Klucze oraz w Olkuszu: dla pozostałej części Powiatu Olkuskiego, tj. 

Gminy Bolesław, Klucze, Olkusz i Miasta Bukowno. 
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Podział ten prezentuje poniższa tabela. 

Teren Obwodu 

Drogowo-Mostowego 

Drogi utrzymywane 

w III standardzie 

Drogi utrzymywane 

w IV standardzie 

Drogi nie objęte 

zimowym 

utrzymaniem 

Olkusz 101,908 km 84,497 km 20,552 km 

Trzyciąż 71,580 km 65,356 km 9,047 km 

Razem 173,488 km 149,853 km 29,599 km 

Drogi nieobjęte zimowym utrzymaniem są to drogi w przeważającej części o nawierzchni gruntowej i 

tłuczniowej, nieprowadzące komunikacji zbiorowej oraz niemające większego znaczenia dla układu 

komunikacyjnego Powiatu Olkuskiego.  

Na zimowe utrzymanie dróg w 2020 r. zużyto ogółem 4 728,41 Mg środków uszarstniających, tj. piasku 

3 573,57 Mg oraz 1 154,84 Mg soli do zwalczania śliskości. Zużycie materiałów utrzymania dróg w 2020 

roku w podziale na poszczególne Obwody Drogowo-Mostowe prezentuje poniższa tabela. 

Teren działania 

Obwodu Drogowo-

Mostowego 

Materiał Zakupiono 

w okresie 

rozliczeniowym 

Rozdysponowano 

w okresie 

rozliczeniowym 

Pozostało 

na rok 

2021 

Nr 1  

w Olkuszu 

I półrocze Piasek BO = 

2 372,94 Mg 

0,00 Mg 1 471,50 Mg 

1 244,30 Mg II półrocze 999,86 Mg 657,00 Mg 

Razem 999,86 Mg 2128,50 Mg 

I półrocze Sól BO = 

174,92 Mg 

236,06 Mg 392,42 Mg 
418,62  

Mg 
II półrocze 613,06 Mg 213,00 Mg 

Razem 849,12 Mg 605,42 Mg 

Nr 2 

w Trzyciążu 

I półrocze Piasek BO = 

300,00 Mg 

325,76 Mg 485,76 Mg 

1 100,00 Mg II półrocze 1 919,31 Mg 959,31 Mg 

Razem 2 245,07 Mg 1445,07 Mg 

I półrocze Sól BO= 

380,00 Mg 

104,40 Mg 199,40 Mg 
377,00 

Mg 
II półrocze 442,02 Mg 350,02 Mg 

Razem 546,42 Mg 549,42 Mg 

B.O. są to materiały pozostałe z rozliczenia roku 2019 
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Na koniec omawiania problematyki dróg powiatowych w ujęciu tabelarycznym przedstawiono wykonanie 

robót na drogach powiatowych w 2020r. w rozbiciu na poszczególne gminy z terenu Powiatu Olkuskiego. 

Wykonanie robót na drogach powiatowych w 2020r. na terenie Gminy Bolesław  

Lp. Nazwa robót 

Roboty 

inwestycyjne 

PLN 

Bieżące 

utrzymanie 

PLN 

Razem 

wykonanie 

PLN 

1 

Przebudowa ciągu dróg powiatowych na 

terenie Gminy Bolesław DP 1068K w km od 

0+000,00 do 0+936,00 oraz DP 1071K w km 

od 0+000,00 do 1+672,40 

5 696 062,38  5 696 062,38 

2 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1073K w km 

od 0+015 do 1+391 w miejscowości Bolesław i 

Kolonia 

2 162 249,29  2 162 249,29 

3 

Opracowanie dokumentacji projektowej na 

zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 

nr 1071K, poprzez wykonanie łącznika z drogą 

DK 94 w miejscowości Bolesław” 

54 120,00  54 120,00 

4 

Opracowanie dokumentacji projektowej na 

budowę nowej drogi (od DP 1068K w rejonie 

ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w 

Bukownie) na terenie Gminy Bolesław Umowa 

zawarta w 2019 r. Wykonanie w 2021 r. 

   

5 Koszty zimowego utrzymania   126 864,53 

OGÓŁEM 7 912 431,67  8 039 296,20 

W tym udział finansowy Gminy: 2 299 114,98 

Wykonanie robót na drogach powiatowych w 2020 r. na terenie Miasta Bukowno 

Lp. Nazwa robót 

Roboty 

inwestycyjne 

PLN 

Bieżące 

utrzymanie 

PLN 

Razem 

wykonanie 

PLN 

1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn.: „Budowa dwóch zatok 

autobusowych przy ul. Kolejowej” w ciągu drogi 

powiatowej nr 1069K  

Umowa zawarta w 2020r. Wykonanie w 2021r. 

   

2 Koszty zimowego utrzymania   84 559,04 

OGÓŁEM   84 559,04 

W tym udział finansowy Gminy:  
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Wykonanie robót na drogach powiatowych w 2020 r. na terenie Gminy Klucze 

Lp. Nazwa robót 

Roboty 

inwestycyjne 

PLN 

Bieżące 

utrzymanie 

PLN 

Razem 

wykonanie 

PLN 

1 
Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej 

nr 1097K w Chechle 
 84 919,18 84 919,18 

2 
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 

1095K w Kolbarku – dokumentacja techniczna 
35 670,00  35 670,00 

3 

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 

1104K w Kwaśniowie Dolnym – dokumentacja 

techniczna 

35 670,00  35 670,00 

4 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K w km 

od 1+257,19 do 6+428,00,  

odcinek I – (w km od 1+257,19 do km 

2+813,75),  

odcinek II – (w km od 2+830,08 do 

6+428,00) w miejscowościach Rodaki, 

Ryczówek i Kwaśniów Górny – powiat olkuski 

306 010,72  306 010,72 

5 

Opracowanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 

1095K (od drogi nr 1068K – Bolesław – Klucze 

– Jaroszowiec – Bydlin – Wolbrom do drogi nr 

794) z drogą powiatową nr 1106K (Kwaśniów 

Dolny – Cieślin do drogi nr 1095K) 

49 200,00  49 200,00 

6 Koszty zimowego utrzymania   256 596,30 

OGÓŁEM 426 550,72 84 919,18 768 066,20 

W tym udział finansowy Gminy: 273 659,18 

Wykonanie robót na drogach powiatowych w 2020r. na terenie Miasta i Gminy 

Olkusz 

Lp. Nazwa robót 

Roboty 

inwestycyjne 

PLN 

Bieżące 

utrzymanie 

PLN 

Razem 

wykonanie 

PLN 

1 Koszty zimowego utrzymania   277 982,78 

OGÓŁEM   277 982,78 

W tym udział finansowy Gminy:  
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Wykonanie robót na drogach powiatowych w 2020 r. na terenie Gminy Trzyciąż 

Lp. Nazwa robót 

Roboty 

inwestycyjne 

PLN 

Bieżące 

utrzymanie 

PLN 

Razem 

wykonanie 

PLN 

1 Koszty zimowego utrzymania   149 733,15 

OGÓŁEM   149 733,15 

W tym udział finansowy Gminy:  

Wykonanie robót na drogach powiatowych w 2020r. na terenie Miasta i Gminy 

Wolbrom 

Lp. Nazwa robót 

Roboty 

inwestycyjne 

PLN 

Bieżące 

utrzymanie 

PLN 

Razem 

wykonanie 

PLN 

1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1150K w km 

od 0+018 do 2+809 w miejscowości 

Gołaczewy i Chełm – powiat olkuski 

5 846 879,42  5 846 879,42 

2 Koszty zimowego utrzymania   223 941,73 

OGÓŁEM 5 846 879,42  6 070 821,15 

W tym udział finansowy Gminy: 1 466 337,43 

Ponadto przez służby drogowe Zarządu Drogowego w Olkuszu zostały wykonane w 2020 roku 

następujące roboty: 

Obwód Drogowo Mostowy nr 1 w Olkuszu Obwód Drogowo Mostowy nr 2 w Trzyciążu 

remont nawierzchni masą na zimno – 147 m2, 

remont nawierzchni remonterem – 13 011 m2, 

remont nawierzchni masą asfaltową – 259,10 m2, 

remont emulsją – 1,50 m2, 

renowacja rowu – 2 236 mb., 

ścinanie poboczy – 95 812 m2, 

mechaniczne zamiatanie jezdni – 435 160 m2, 

mechaniczne sprzątanie chodników – 136 290 m2, 

mechaniczne sprzątanie parkingów i zatok 

postojowych – 32 828 m2, 

wycinka samosiejek – 4 837 mb., 

mechaniczne i ręczne koszenie traw – 512 393 m2, 

sprzątanie śmieci z pasa drogowego – 45,50 mp., 

remont nawierzchni destruktem – 9 865,50 m3, 

uzupełnienie nawierzchni mieszanką dolomitową – 

280 m3. 

remont nawierzchni masą na zimno – 95,40 m2, 

remont emulsją – 8 521,43 m2, 

remont nawierzchni skrapiarką – 4 310,25 m2, 

renowacja rowu – 3 925 mb., 

ścinanie poboczy – 2 610,40 m2, 

mechaniczne zamiatanie jezdni – 149 961,90 m2, 

mechaniczne sprzątanie chodników – 1 058 m2, 

wycinka samosiejek – 4 334,00 m2, 

mechaniczne i ręczne koszenie traw – 544 036 

m2. 

sprzątanie śmieci z pasa drogowego – 182,65 

mp., 

remont nawierzchni masą asfaltową – 27 m2, 

remont nawierzchni destruktem – 923,53 m3, 

uzupełnienie nawierzchni mieszanką dolomitową 

– 50,28 m3. 
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Komunikacja i Transport 

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym w 2020 roku dla 

przedsiębiorców mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Olkuskiego wydano: 

• 12 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy oraz 48 

wypisów, 

• 2 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem 

przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób włącznie z kierowcą 

oraz 2 wypisy, 

• 1 licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym oraz 1 wypis, 

• 13 licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, 

• 8 zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne oraz 48 wypisów. 

W 2020 roku wydano także 4 decyzje o wygaszeniu zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy (i licencji wydanych do 14.08.2013r.) oraz 3 decyzje o 

wygaszeniu licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie 

rzeczy. Decyzje te zostały wydane zarówno na wniosek przedsiębiorcy jak i z urzędu. Dodatkowo 

przeprowadzono 10 kontroli, których zakres obejmował spełnianie wymogów będących podstawą do 

wydania przez Starostę Olkuskiego licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie 

pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Wszystkie kontrole zostały przeprowadzone w siedzibie Wydziału 

Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Ponadto przeprowadzono prace mające na 

celu dostosowanie regularnych przewozów osób do potrzeb pasażerów, które zapewniają połączenia w 

obrębie Powiatu Olkuskiego. W związku z tymi pracami dokonano zmiany 1 zezwolenia realizowanego na 

linii komunikacyjnej: Tarnawa – Trzyciąż – Olkusz.  

W ramach prac mających na celu dostosowanie regularnych przewozów osób do potrzeb pasażerów 

pomiędzy Powiatem Olkuskim a innymi Powiatami Województwa Małopolskiego, uzgodniono także 

wydanie przez Marszałka Województwa Małopolskiego 6 zezwoleń na wykonywanie regularnych 

przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Zezwolenia te dotyczą linii komunikacyjnych 

przebiegających między innymi przez obszar Powiatu Olkuskiego. Prace te pozwoliły na zwiększenie 

oferty przewozowej dla mieszkańców dojeżdżających do zakładów pracy, szkół, uczelni wyższych oraz 

instytucji użyteczności publicznej.  

W 2020 roku na terenie Powiatu Olkuskiego powstał 1 nowy ośrodek szkolenia kierowców, a dwa zostały 

zlikwidowane. Na dzień 31.12.2020r. na terenie Powiatu Olkuskiego funkcjonowało 13 ośrodków 

szkolenia kierowców prowadzonych przez przedsiębiorców.  

Ponadto przez cały 2020 rok w prowadzonym przez Starostę Olkuskiego rejestrze podmiotów, o których 

mowa w art. 29 ustawy o kierujących pojazdami wpisane były dwie szkoły. Szkoły te prowadzą szkolenie 

uczniów ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w formie zajęć 

szkolnych, z uwagi na przewidziane w podstawie programowej kształcenia uzyskanie umiejętności 

kierowania pojazdami silnikowymi. W 2020 roku przeprowadzono 12 kontroli ośrodków szkolenia 
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kierowców prowadzonych przez przedsiębiorców, których zakres obejmował spełnianie wymagań, o 

których mowa w art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami oraz 

prawidłowości wpisów w książce ewidencji osób szkolonych, wpisów w kartach przeprowadzonych zajęć, 

dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego, sposobu prowadzenia zajęć 

teoretycznych i praktycznych przez instruktorów i wykładowców prowadzących zajęcia w ośrodku. Po 

zakończaniu tych kontroli każdorazowo sporządzono i przekazano przedsiębiorcom ocenę ośrodka 

szkolenia kierowców, która w przypadku ujawnienia uchybień i nieprawidłowości zawierała także 

zalecenia pokontrolne. Dodatkowo w 2020 roku przeprowadzono kontrolę ośrodka szkolenia kierowców 

wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w innym powiecie, 

którego infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze działania Starosty Olkuskiego. Kontrola ta została 

przeprowadzona na wniosek Starosty Krakowskiego, a jej zakres obejmował sprawdzenie placu 

manewrowego. 

Do ewidencji instruktorów nauki jazdy prowadzonej przez Starostę Olkuskiego wpisano 7 nowych osób i 

wydano im legitymacje instruktora nauki jazdy. Jedna osoba dokonała rozszerzenia posiadanych już 

uprawnień. Ponadto 4 instruktorom wymieniono legitymacje z takich powodów jak: 

• ukończenie dokumentu, 

• zmiana obowiązującego wzoru legitymacji instruktora, 

• zmiana danych w nim zawartych. 

Poza tym w 2020 roku wydano 7 decyzji o wykreśleniu z ewidencji instruktorów prowadzonej przez 

Starostę Olkuskiego w tym: 

• 1 decyzję z powodu śmierci instruktora,  

• 1 decyzję z powodu nie spełnienia przez instruktora warunków wymaganych do posiadania wpisu 

w ewidencji, 

• 4 decyzje z powodu nie przedłożenia staroście zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w 

warsztatach doskonalenia zawodowego, 

• 1 decyzja z powodu zmiany adresu zamieszkania (zmiana organu prowadzącego ewidencję 

instruktorów). 

Tym samym na dzień 31.12.2020r. w prowadzonej ewidencji było uwzględnionych 82 instruktorów. 

W 2020 roku ilość działających na terenie Powiatu Olkuskiego stacji kontroli pojazdów uległa 

zmniejszeniu o 2 podmioty. Obecnie funkcjonuje 17 takich stacji. W okresie sprawozdawczym 

przeprowadzono 18 kontroli, których zakres obejmował zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 

w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz prawidłowość 

wykonywania badań technicznych pojazdów i prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji. 

Ponadto w 2020 roku udzielono 1 uprawnienie diagnosty do wykonywania badań technicznych 

pojazdów. Na dzień 31.12.2020r. w prowadzonej ewidencji było uwzględnionych 79 diagnostów. 

• W 2020 roku wydano 2.000 sztuk praw jazdy krajowych, w tym: 

• 848 sztuk dla osób, które uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami po raz pierwszy, 
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• 1.152 sztuki dla osób, które podwyższały wcześniej uzyskane uprawnienia, wymieniały uzyskane 

wcześniej dokumenty z powodu zmiany danych w nich zawartych, wymieniały dokumenty 

stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami wydane poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz zgłosiły utratę lub zniszczenie dokumentu i ubiegały się o wydanie jego wtórnika. 

• Wydano także 37 sztuk praw jazdy międzynarodowych. 

W Referacie Praw Jazdy wydano w 2020 roku 939 decyzji administracyjnych dotyczących uprawnień do 

kierowania pojazdami, w tym: 

• 202 decyzje o cofnięciu uprawnień, 

• 233 decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy, 

• 65 decyzji o przywróceniu uprawnień, 

• 121 decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny, 

• 15 decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, 

• 126 decyzji o skierowaniu na badania lekarskie, 

• 135 decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne, 

• 21 decyzji o wydaniu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem 

przewożącym wartości pieniężne, 

• 20 decyzji o przedłużeniu ważności zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i 

pojazdem przewożącym wartości pieniężne, 

• 1 decyzję o rozszerzeniu zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i 

pojazdem przewożącym wartości pieniężne. 

Natomiast Referat Rejestracji Pojazdów w 2020 roku wydał następującą ilość decyzji w n/w sprawach: 

• decyzja o rejestracji pojazdów – 26.966 sztuk, 

• decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu na stałe – 1.161 sztuk, 

• decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu – 115 sztuk, 

• decyzja o odmowie lub uchyleniu rejestracji pojazdu – 2 sztuki, 

• decyzja o umorzeniu postępowania – 3 sztuki,  

• decyzja o nadaniu i nabiciu numerów identyfikacyjnych pojazdu – 12 sztuk, 

• decyzja o wykonaniu tabliczki znamionowej pojazdu – 19 sztuk. 
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Sprawy obywatelskie i organizacyjne. 

Kwalifikacja wojskowa 2020 

Realizując zapisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP i 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej, na terenie 

Powiatu Olkuskiego została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska 

pracowała w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu i orzekła zdolność do czynnej służby 

wojskowej u 123 osób z rocznika podstawowego, 6 osób z roczników starszych. Przed komisją stanęli 

mężczyźni z rocznika 2001, ale częściowo także z wcześniejszych. Dotyczyło to osób urodzonych w 

latach 1997-2001, które nie miały określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także 

zostały uznane za czasowo niezdolnych do służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku nie 

została w pełni przeprowadzona ze względu na pandemię wirusa SARS – CoV-2 oraz ogłoszonymi przez 

Rząd Polski obostrzeniami na terenie kraju, zatem czas trwania kwalifikacji wojskowej został skrócony do 

dnia 13.03.2020 r. Termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej: od 09.03.2020 r. do 13.03.2021 r. 

Finansowanie zadania: 10.102,55 PLN – dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.  

Karta Polaka 

Realizując postanowienia Konstytucji RP w zakresie udzielania pomocy zamieszkałym za granicą w celu 

wzmocnienia więzi łączących Polaków, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przesłał 1 decyzję ostateczną dotyczącą przyznania świadczenia 

pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania osobom 

posiadającym Kartę Polaka osiedlającym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w Powiecie Olkuskim. 

Była to osoba z Ukrainy. 

Na ten cel przekazano środki z budżetu państwa w łącznej wysokości 7.425 PLN. 

Sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy 

W porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w 2020 r. Starosta Olkuski wydał 

17 decyzji administracyjnych na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa. Działając na 

podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych powiat zobowiązany 

jest również do realizacji zadania w zakresie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach 

publicznych do zakładu medycyny sądowej, celem ustalenia przyczyny zgonu. W ramach realizacji 

zadania zawarto umowę z Zakładem Pogrzebowym – FUPH STOLKOS w Olkuszu. W 2020 r. odnotowano 

1 taki przypadek. 

Powiat Olkuski członkiem stowarzyszeń  

Powiat Olkuski od 1999 r. należy do Związku Powiatów Polskich – stowarzyszenia powiatów, którego 

celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów 

powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, 
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wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w 

powiatach. Związek skupia 310 powiatów i miast na prawach powiatów. Powiat Olkuski w ramach 

członkostwa ponosi rokrocznie wydatek – opłaca składkę członkowską ustalaną w wysokości 

proporcjonalnej do liczby mieszkańców powiatu (wysokość składki naliczana jest od 1 mieszkańca w 

wysokości 0,17 PLN) - ustalany według danych GUS na koniec czerwca poprzedniego roku. Składka 

opłacana jest w czterech ratach kwartalnych.  

W 2020 r. całość składki wyniosła 18.981,35 PLN. Od 2001 r. Powiat Olkuski należy do Stowarzyszenia 

Gmin i Powiatów Małopolski – największej polskiej regionalnej organizacji samorządowej. Celem 

stowarzyszenia jest upowszechnianie idei samorządności lokalnej, umacnianie kulturalnych i 

gospodarczych więzi wśród mieszkańców regionu, a także promocja Małopolski zarówno w kraju, jak i za 

granicą. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski reprezentuje gminy i powiaty wobec rządu i 

parlamentu, zabierając głos w najistotniejszych dla samorządu kwestiach. W oparciu o statut 

Stowarzyszenia ustalono wysokość rocznej składki członkowskiej na 0,02 PLN rocznie od mieszkańca 

powiatu. W związku z powyższym Powiat Olkuski w 2020 r. opłacił składkę członkowską na rzecz tego 

stowarzyszenia w wysokości 2 233,10 PLN. W 2009 r. Powiat Olkuski przystąpił w charakterze członka 

zwyczajnego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”, które funkcjonuje w 

formie stowarzyszenia i jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, 

którego działanie ukierunkowane jest na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 

aktywizowanie ludności wiejskiej i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 W skład Stowarzyszenia wchodzi 6 gmin powiatu olkuskiego: Bukowno, Bolesław, Klucze, Trzyciąż, 

Wolbrom oraz od 06.07.2015 r. Gmina Olkusz. Składka członkowska dla Powiatu Olkuskiego ustalona 

została na 2020 r. na łączną kwotę 75 023,00 PLN (tj. 1,00 PLN od mieszkańca obszarów wiejskich 

powiatu na rok). 

Sprawy organizacyjne oraz bieżące utrzymanie obiektów 

W zakresie obsługi informatycznej urzędu w okresie sprawozdawczym aktualizowano oprogramowanie i 

zarządzano użytkownikami programów, które posiada Starostwo Powiatowe w Olkuszu. Na bieżąco w 

2020 roku tworzone były zapasowe kopie bezpieczeństwa baz danych i ważnych systemów Starostwa 

oraz w miarę potrzeb wymieniano zużyty sprzęt komputerowy, urządzenia drukujące oraz 

oprogramowanie. Na bieżąco dokonywano zakupów materiałów eksploatacyjnych do w/w urządzeń oraz 

ich utylizacji przez wyspecjalizowaną firmę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy użyciu 

systemu do obsługi zgłoszeń IT(GLPI) na bieżąco przyjmowane i realizowane są zgłoszenia pracowników 

Starostwa Powiatowego. Działanie infrastruktury telekomunikacyjnej budynków monitorowane było 

przez system Zabbix. Pomieszczenia dla Wydziału Ochrony Środowiska zostały wyposażone w nową 

infrastrukturę sieciową i telefoniczną. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa oraz ochrony 

danych została wykonana mikrosegmentacja sieci, zakupiono i wdrożono oprogramowanie antywirusowe 

ESET dające nowe rozwiązania antywirusowe. W związku z zaistniałą na terenie kraju sytuacją 

epidemiczną, przygotowano i zorganizowano 63 spotkania w formie wideokonferencji. 
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Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), na bieżąco dostosowywano cyfrowe 

publikacje zgodnie z wymogami ustawy: 

• strona internetowa starostwa została dostosowana zgodnie z wymogami ustawy i standardami 

WCAG 2.0.; 

• przebudowana została struktura Biuletynu Informacji Publicznej, w celu zapewnienia większej 

przejrzystości publikowanych informacji i ułatwienia wyszukiwania odpowiednich treści; 

• stworzono Katalog Usług Starostwa Powiatowego w Olkuszu, w wersji cyfrowej, ułatwiającej 

obsługę mieszkańców w dobie pandemii i związanych z nią ograniczeń w dostępie do usług. 

Skatalogowane usługi zostaną opublikowane na portalach rządowych tj. biznes.gov.pl, 

obywatel.gov.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Starostwa; 

• wprowadzone zostały wytyczne dotyczące publikacji treści na stronach internetowych Starostwa 

Powiatowego w Olkuszu; 

• opublikowano deklarację dostępności na stronach Starostwa Powiatowego w Olkuszu; 

• zakupiono system Beey do automatycznej transkrypcji, umożliwiający dodawanie napisów do 

nagrań z sesji Rady Powiatu. 

W ramach zadań dotyczących bieżącego utrzymania budynków w okresie sprawozdawczym wykonywano 

następujące zadania dotyczące bieżącego utrzymania budynków Starostwa przy ul. Mickiewicza 2, ul. 

Piłsudskiego 21, al.1000-lecia 1a: 

• konserwacja wewnętrznej sieci telefonicznej, 

• bieżące uzupełnianie tabliczek przydrzwiowych i tablic informacyjnych w budynkach Starostwa 

przy ul. Mickiewicza 2, Piłsudskiego 21 i al.1000-lecia 1a,  

• konserwacja i całodobowy nadzór nad eksploatacją kotłowni gazowej w sezonie grzewczym w 

budynkach Starostwa przy ul. Piłsudskiego 21, ul. Mickiewicza 2, al.1000-lecia 1a,  

• naprawa i konserwacja sprzętu będącego na wyposażeniu Starostwa, 

• całodobowa ochrona w/w obiektów i podejmowanie odpowiednich działań w przypadku 

załączania się alarmu, 

• zaopatrzenie Starostwa w materiały biurowe niezbędne do jego funkcjonowania,  

• wywóz nieczystości, 

• zabezpieczenie konwojowania gotówki z kas Starostwa z budynku przy  

• ul. Mickiewicza 2 i al.1000-lecia 1a, 

• zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz odzieży indywidualnej, 

• zakup wyposażenia apteczek, 

• poprawa warunków b.h.p w pomieszczeniach budynków Starostwa oraz ich otoczeniu,  

• utrzymanie czystości w budynkach Starostwa,  

• utrzymanie zieleni wokół budynku Starostwa przy ul. Mickiewicza 2, Piłsudskiego 21, al. 1000-

lecia 1a.  

• usuwanie zalegającego śniegu przy budynkach zarządzanych przez wydział, raportowanie do 

PINB w Olkuszu w przypadku zagrożenia, 
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• zakup prasy i licencji do internetowych publikacji, 

• wykonanie bieżących napraw i usuwanie awarii instalacji elektrycznej oraz wodnokanalizacyjnej w 

budynkach Starostwa, 

• bieżące utrzymanie otoczenia budynków Starostwa przy ul. Mickiewicza 2, ul. Piłsudskiego 21, 

• bieżąca rejestracja i likwidacja środków trwałych, nadawanie numerów, 

• kontrola nad eksploatacją samochodów służbowych (przeglądy, naprawy). 

Na bieżąco zlecano kontrole, przeglądy m.in.:  

• kontrole obiektu budowlanego przy ul. Mickiewicza 2 i Piłsudskiego 21, al. 1000-lecia 1a, 

• pomiary elektryczne instalacji w budynkach Starostwa (badanie stanu rezystancji, izolacji w 

obwodach instalacji elektrycznej, pomiary instalacji odgromowej w budynkach), 

• przeglądy kotłowni gazowych w 3 budynkach, 

• przegląd aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, 

• przeglądy okresowe przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), 

• przeglądy klimatyzacji, 

• przeglądy gaśnic i hydrantów, 

• konserwacja systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania, 

• konserwacja i przeglądy dźwigów osobowych, ul. Mickiewicza 2 i Piłsudskiego 21. 

Od dnia 1 stycznia 2021r administrowanie budynkiem przy ulicy Piłsudskiego 21 – zostało przekazane - 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.  

W zakresie spraw bieżących, remontów i wyposażenia:  

• zakupiono meble i odpowiednie regały wymagane przepisami prawa dla Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

• na bieżąco przystosowywano pomieszczenia biurowe w związku z trwającą pandemią  

(zakup plexi ochronnych, wykonanie zabudowy), 

• rozpoczęto prace remontowe dostosowujące pomieszczenia biurowe dla Powiatowego Zespołu 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w budynku przy ul. Piłsudskiego 21, 

• zakupione zostały meble na salę konferencyjną (krzesła oraz fotele konferencyjne), 

• w ramach zakupów inwestycyjnych zakupione zostały urządzenia wielofunkcyjne na potrzeby 

Wydziałów Starostwa, 

• zakupiono sprzęt komputerowy (komputery, monitory) niezbędny do wykonywania pracy, 

• na bieżąco wyposażano pracowników Starostwa Powiatowego w środki ochrony indywidualnej 

(zakup środków do dezynfekcji, rękawice ochronne, maseczki), 

• dostosowano pomieszczenia Wydziału Komunikacji i Transportu do obsługi interesantów (montaż 

szyb ochronnych), 

• zakupiono namiot ochronny usytuowany przed budynkiem Wydziału Komunikacji  

i Transportu i wyposażono go w niezbędny sprzęt nagłaśniający, 
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• na bieżąco przygotowywano sprzęt komputerowy dla pracowników Starostwa Powiatowego w 

Olkuszu pracujących w systemie pracy zdalnej. 

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w 2020 roku w związku 

z zamiarem zatrudnienia nowych osób przeprowadzono 4 nabory na wolne stanowiska urzędnicze tj.: 

• na stanowisko Specjalisty w Wydziale Organizacyjnym, 

• na stanowisko Specjalisty w Wydziale Komunikacji i Transportu, 

• na stanowisko Specjalisty w Wydziale Rachunkowości, 

• na stanowisko Kasjera w Wydziale Rachunkowości. 

Ponadto, w roku 2020 rozpoczęto procedury naborów na stanowiska: 

• Dyrektora w Wydziale Architektury i Budownictwa, 

• Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu. 

Oba nabory zostały rozstrzygnięte i zakończone w roku 2021. 

Z osobami, które podjęły zatrudnienie w wyniku naboru zostały podpisane umowy o pracę na czas 

określony i na czas nieokreślony. 

W roku 2020 w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Olkuszu zorganizowano w 

Starostwie Powiatowym w Olkuszu staż dla 5 osób bezrobotnych. Staże odbywały się w ramach 

projektów: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (VI)” 

oraz „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.  

W trakcie 2020r. 25 osób odbyło praktyki, w tym praktyki studenckie w ramach porozumień zawartych z 

wyższymi uczelniami. W roku 2020 oddelegowano pracowników na 77 szkoleń. W 50 przypadkach były 

to szkolenia organizowane w formie zdalnej, prowadzone za pomocą elektronicznych środków przekazu.  
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Inwestycje, remonty, zamówienia publiczne 

Działania podejmowane przez Powiat Olkuski w 2020 roku w zakresie inwestycji i remontów na drogach 

powiatowych zostały przedstawione w rozdziale 3 niniejszego raportu przy omawianiu problematyki 

dotyczącej dróg powiatowych. Natomiast w niniejszym rozdziale omówione zostaną działania 

podejmowane przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji, a po zmianie Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa przez Zespół ds. Inwestycji i Rozwoju w zakresie prowadzenia i rozliczenia w 

2020 roku powiatowych inwestycji oraz remontów. 

W roku 2020 Powiat Olkuski realizował następujące projekty współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej oraz ze środków krajowych:  

I Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie 

olkuskim.  

Dalsza kontynuacja/realizacja projektu 

Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 II 

OŚ Priorytetowa Cyfrowa Małopolska Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby Poddziałanie 2.1.4 

E-usługi w informacji przestrzennej. 

Nr umowy RPMP.02.01.04-12-0076/16-04 z dnia 30.12.2016 r. 

W związku z zadaniami jakie stoją przed Starostwem Powiatowym w Olkuszu, przede wszystkim 

rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami użytkowników w zakresie dostępu do informacji przestrzennej 

oraz realizacji usług on-line, w 2016 roku podjęto decyzję o realizacji projektu umożliwiającego 

zaspokojenie bieżących potrzeb, przy jednoczesnym wsparciu inicjatyw podejmowanych na rzecz 

budowy społeczeństwa informacyjnego. W ramach przedmiotowego projektu przewidziana jest 

rozbudowa istniejącego systemu o funkcjonalności umożliwiające wdrożenie nowych e-usług. 

Przedsięwzięcie (zgodnie z tytułem) polega na zwiększeniu dostępności do cyfrowego zasobu 

geodezyjnego Powiatu Olkuskiego poprzez wdrożenie i udostępnienie e-usług z dziedziny geodezji i 

kartografii, umożliwiających procedowanie dokumentów za pomocą platformy e-PUAP z wykorzystaniem 

kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub profili zaufanych. Zatem projekt stanowi inwestycję, 

dzięki której nastąpi znacząca, innowacyjna zmiana procesu organizacyjnego w urzędzie. Jednocześnie 

zaplanowana w projekcie integracja e-usług z e-PUAP oraz e-SOD stwarza okazję do automatyzacji 

przebiegających w Starostwie Powiatowym procesów biznesowych, ich precyzyjne planowanie oraz 

zapewnia obsługę i kontrolę procesów realizacji usług. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań 

procesowych z wykorzystaniem najnowszych technologii ICT, dotychczas stosowanych jedynie w 

ograniczonym zakresie, umożliwi kompleksową obsługę klienta zewnętrznego, skrócenie czasu 

potrzebnego na obsługę klienta, zmniejszenie ilości wizyt w urzędzie oraz wzrost efektywności pracy. 

Projekt służy wdrożeniu standardów funkcjonowania cyfrowego urzędu, ponieważ umożliwi 

informatyzację procedur administracyjnych oraz zarządzanie nimi, posłuży zapewnieniu elektronicznego 
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dostępu do informacji sektora publicznego w obszarze informacji przestrzennej oraz zapewni integrację 

systemów teleinformatycznych.  

Projekt swoim zakresem obejmuje następujące zadania:  

Zadanie 1. Weryfikacja i poprawa jakości danych ewidencyjnych dla jednostki ewidencyjnej Olkusz 

Gmina.  

Zadanie 2. Utworzenie inicjalnej powiatowej bazy danych GESUT oraz bazy danych BDOT500 dla 

jednostek ewidencyjnych: Trzyciąż, Klucze, Olkusz Gmina, Bolesław.  

Zadanie 3. Digitalizacja materiałów zasobu stanowiących operaty techniczne, dokumentów 

stanowiących akty notarialne, orzeczenia sądowe i decyzje administracyjne, zasilenie nimi systemu 

teleinformatycznego, opisanie metadanymi rejestru prac geodezyjnych oraz rejestru operatów 

technicznych w systemie teleinformatycznym.  

Zadanie 4. Doposażenie serwerowni (serwerowe zasilacze UPS, szafy serwerowe, UTM, Switche 

(obudowa Rack), oprogramowanie backup, oprogramowanie systemowe serwerów (serwer główny, 

serwer archiwizacyjny).  

Zadanie 5. Opracowanie i zaprogramowanie mechanizmów automatycznej archiwizacji bazy danych.  

Zadanie 6. Zakup macierzy dyskowej z niezbędnym oprogramowaniem.  

Zadanie 7. Doposażenie w sprzęt komputerowy (tj. komputery stacjonarne, monitory, UPS, 

oprogramowanie, peryferia).  

Zadanie 8. Zakup, wdrożenie i opieka posprzedażowa oprogramowania realizującego e-usługi publiczne 

wraz z integracją e-usług z e-PUAP oraz SOD.  

Zadanie 9. Szkolenia z zakresu administrowania modułami e-usług geodezyjnych niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania i trwałości systemu i infrastruktury całości projektu.  

Zadanie 10. Opracowanie analizy finansowej, ekonomicznej oraz ryzyka.  

Zadanie 11. Koszty pośrednie w tym: Promocja projektu i wynagrodzenia osób wykonujących zadania 

w projekcie.  

Okres realizacji projektu 29.04.2016-30.12.2021 r. 

Całkowita wartość projektu 6 756 620,40 PLN. 

Kwota dofinansowania 6 030 036,31 PLN.  

Wkład własny 726 584,09 PLN. 
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Na podstawie zawartej umowy numer IG-III.3123.5.2019 z Wojewodą Małopolskim (aneksowanej 

Aneksem nr 1 i Aneksem nr 2), która przewiduje współfinansowanie ze środków dotacji realizacji 

projektu pn. ,,Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020 RPO WM , Poddziałanie 2.1.4. – E-usługi w informacji przestrzennej” Powiat Olkuski w roku 

2020 otrzymał środki z budżetu Wojewody Małopolskiego na pokrycie wkładu własnego do projektu w 

wysokości 76 260,00 PLN. 

W roku 2020 na podstawie umowy nr SAB/448/2019 z dnia 23.10.2019 r. oraz umowy o pełnienie 

funkcji inspektora nadzoru nr SAB/479/2019 z dnia 05.11.2019 r. wykonano kolejny etap digitalizacji 

materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiących operaty techniczne w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim”. 

Wydatki poniesione w roku 2020 na powyższy projekt wyniosły 762 600,00 PLN. 

+ Koszty pośrednie 58.422,81 PLN. 

II Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych. Etap konkursowy. 

Na podstawie ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, Instytucję Zarządzającą 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 naboru 

wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka 

energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej – SPR, Powiat Olkuski w czerwcu 2020 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn.: 

,,Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych”. 

Zgodnie z pismem IZ RPO WM znak sprawy FE-III.432.1.0012.2020 z dnia 01.07.2020 r. Projekt spełnił 

kryteria wyboru projektów określonych w regulaminie konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19, tym 

samym został oceniony pozytywnie na etapie formalnym, finansowym i merytorycznym. 

Dnia 16.12.2020 r. Powiat Olkuski podpisał umowę nr RPMP.04.03.02-12-0012/20-00 o dofinansowanie 

realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków 

oświatowych” (Miejsce realizacji projektu – IV Licem Ogólnokształcące w Olkuszu). 

Całkowita wartość projektu 5.150 293,38 PLN. 

Kwota dofinansowania 3 029 159,53 PLN. 

Wkład własny 2 121 133,85 PLN. 

Pomoc de mini mis 45 297,62 w tym dofinansowanie 27 178,57 PLN. 

Okres realizacji projektu 01.04.2020 – 30.12.2022 r. 
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Celem projektu jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, zastosowanie OZE (fotowoltaika) 

oraz modernizacja systemu oświetleniowego, których optymalny zakres określono w audycie 

energetycznym sporządzonym zgodnie z metodyką sporządzania audytów energetycznych dla budynków 

podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020.  

Zakres prac projektu obejmują następujące zadania i działania: 

Zadanie 1. Koszty przygotowawcze: inwentaryzacja ornitologiczna. 

Zadanie 2. Termomodernizacja budynku szkoły: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie 

stropodachów: (wentylowanego, niewentylowanego, pełnego), wymiana pozostałych starych okien i 

drzwi zewn., kompleksowa wymiana wewnętrznej instalacji c.o., wymiana wewnętrznego oświetlenia na 

energooszczędne, montaż systemu fotowoltaicznego do produkcji energii elektrycznej na potrzeby 

własne. 

Zadanie 3. Nadzór nad inwestycją: inspektor nadzoru.  

Zadanie 4. Koszty pośrednie: m.in. koszty promocji, koszty obsługi administracyjno-biurowej, itp. 

  

W zakresie projektu przewidziano montaż urządzeń do rozliczania ciepła - liczniki ciepła i ciepłej wody 

oraz urządzeń utrzymujących zadaną temperaturę. Nie przewidziano zmiany źródła ogrzewania budynku, 

który w chwili obecnej podłączony jest do miejskiej sieci ciepłowniczej. Niezbędnym elementem 

inwestycji są roboty towarzyszące tj. demontaż elementów elewacyjnych, prace wykończeniowe, obróbki 

blacharskie, montaż parapetów, ponowny montaż elementów elewacyjnych, demontaż i montaż krat, itp. 

Efekty projektu wyrażają się odpowiednimi wskaźnikami: poprawy efektywności energetycznej, redukcji 

emisji dwutlenku węgla, obniżenia emisji pyłów.  

W ramach przedmiotowego projektu w roku 2020 poniesiono koszty wykonania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej (w tym wykonanie audytów energetycznych, audytów oświetlenia) w 

wysokości 38.000,00 PLN na podstawie umowy nr SAB/534/2019 z dnia 25.11.2019 r. 

Wydatki poniesione w roku 2020 na powyższy projekt wyniosły 83 591,62 PLN. 

III  Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w 

Olkuszu 

Na podstawie złożonego w roku 2019 wniosku, Powiat Olkuski otrzymał dofinansowanie i w 2020 r. 

podpisał umowę o dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania 

inwestycyjnego, w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju Lokalnej Infrastruktury 

Sportowej – Edycja 2019, na realizację zadania pn.: ,,Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy 

Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu”.  

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją tego zadania wynosi: 6 949 347,00 PLN.  
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Dofinansowanie w kwocie 2 293 200,00 PLN stanowi 33% całkowitej wartości wydatków związanych z 

realizacją zadania inwestycyjnego.  

Środki własne w kwocie 4 656 147,00 PLN.  

Termin zakończenia zadania inwestycyjnego określono na dzień 31.03.2022 r. 

Projekt budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu zakłada powstanie obiektu 

sportowego w miejscu istniejącej sali, która z uwagi na katastrofalny stan została wyburzona po decyzji 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olkuszu. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi 

właściwe funkcjonowanie placówki oświatowej, dzięki możliwości odbywania zajęć z wychowania 

fizycznego. Głównym celem projektu jest wykonanie na terenie szkoły pełnowymiarowej sali 

gimnastycznej czyli o polu gry 12m x 24m oraz wysokości pomieszczenia 7m. 

IV Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 1 w Olkuszu.  

Powiat Olkuski w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów naboru 23.07.2020 r. złożył 

wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu 

terytorialnego (jst). W wyniku spełnienia wymogów formalnych otrzymał dofinansowanie ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 4.500.000,00 PLN. 

Przedmiotem projektu będzie budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku 

szkolnego, siłownią, salami fitness oraz zapleczem sanitarno-szatniowym przy ZS Nr 1 w Olkuszu. Sala 

powstanie w miejscu, w którym obecnie stoi stara sala gimnastyczna. Obiekt ten będzie wybudowany w 

oparciu o nowoczesne technologie użyte do samego jej wzniesienia, jak również wyposażenia w sprzęt 

sportowy.  

V. Adaptacja budynku na cele utworzenia SPOW  

Przedmiotowa inwestycja polegała na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku przy ul. 

Żuradzkiej 21 w Olkuszu, na potrzeby Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku na cele utworzenia SPOW”. 

Okres realizacji inwestycji od 16.03.2020r. do 31.12.2020r. 

Całkowity koszt inwestycji to blisko 2 mln zł. - w tym środki własne powiatu 1.022.359,71 PLN. 

Dofinansowanie ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa 958.405,32 PLN (Umowa nr WF-

IV.21/2020 z dnia 28.12.2020 r.) 

W ramach powyższego zadania wykonano:  

1. Umowa o dzieło nr SAB/27/2020 z dnia 13.01.2020 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Żuradzkiej 21 w 

Olkuszu, na potrzeby Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku na cele utworzenia SPOW” kwota 70.000,00 PLN 

brutto. 
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2. Umowa o dzieło nr SAB/344/2020 z dnia 30.07.2020 r. wykonanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej zmian w zakresie wymiany konstrukcji dachu wraz z poszyciem dla decyzji nr 

179/2020 z dnia 19.03.2020 r. na inwestycję: Likwacja zsypów oraz przebudowa i zmian sposobu 

użytkowania budynku na potrzeby Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej na dz. 

nr Ew. 218 w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej 21, w ramach zadnia inwestycyjnego pn.: ,,Adaptacja 

budynku na cele utworzenia SPOW” kwota 3.075,00 PLN brutto. 

3. Umowa nr SAB/205/2020 z dnia 13.05.2020 na wykonanie robót budowlanych polegających na 

przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku przy ul. Żuradzkiej 21 w Olkuszu na 

potrzeby Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku na cele utworzenia SPOW” na kwotę, 1 492 199,68 PLN 

brutto. Aneks nr 1 SAB/390/2020 z dnia 11.09.2020r. zmieniający termin wykonania przedmiotu 

umowy do 18 grudnia 2020 r. Aneks nr 2 SAB/433/2020 z dnia 30.09.2020 r. zwiększający 

wysokość wynagrodzenia do kwoty 1.635.346,44 PLN brutto. Aneks nr 3 WI/863/2020 z dnia 

29.12.2020 r. zwiększający wysokość wynagrodzenia do kwoty 1.663.923,07 PLN brutto. 

4. Umowa kupna – sprzedaży WI/872/2020 z dnia 14.12.2020 r. dotycząca zakupu drewnianej 

altany do Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku na cele utworzenia SPOW” kwota 18.980,00 PLN 

brutto. 

5. Umowa kupna – sprzedaży WI/829/2020 z dnia 11.12.2020 r. na zakup mebli do Socjalizacyjnej 

Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja 

budynku na cele utworzenia SPOW” kwota 52.920,00 PLN brutto. 

6. Umowa kupna – sprzedaży WI/828/2020 z dnia 14.12.2020 r. na zakup rolet oraz firan do 

Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Adaptacja budynku na cele utworzenia SPOW” kwota 19.000,00 PLN brutto. 

7. Zlecenie z dnia 17.12.2020 r. na wykonanie przyłącza internetowego Socjalizacyjnej Placówki 

Opiekuńczo - Wychowawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku na cele 

utworzenia SPOW” kwota 1.476,00 PLN brutto. 

8. Umowa nr WI/790/2020 z dnia 02.12.2020r. na wykonanie robót budowlanych polegających na 

,,Modernizacji ogrodzenia terenu budynku przy ul. Żuradzkiej 21 w Olkuszu w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku na cele utworzenia SPOW”, kwota 106.089,44 PLN 

brutto. Aneks nr 1 WI/864/2020 z dnia 23.12.2020 r. zmniejszający wysokość wynagrodzenia do 

kwoty 79.090,96 PLN brutto. 

9. Zlecenie z dnia 28.12.2020r. na wykonanie pylonu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Adaptacja budynku na cele utworzenia SPOW”, kwota 12.300,00 PLN brutto. 

Wydatki poniesione w roku 2020 na powyższe zadanie wyniosły łącznie 1.920.765,03 PLN. 
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Informacje dotyczące pozostałych zadań realizowanych w roku 2020: 

Na podstawie umowy nr SAB/149/2020 z dnia 23.03.2020 r. wykonano roboty budowlane pn.: ,,Remont 

łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu przy ul. Piłsudskiego 21”. Koszt realizacji zadania 

72.521,59 PLN brutto. 

W dniu 20.10.2020 r. zawarta została umowa o dzieło nr SAB/448/2020 na opracowanie dokumentacji 

projektowo kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w 

Wolbromiu, na kwotę 55.350,00 PLN brutto. W dniu 29.12.2020 zawarto z Wykonawcą aneks nr 1 

WI/868/2020 rozwiązujący umowę za porozumieniem stron z wysokością wynagrodzenia za prace 

wykonane do dnia 29.12.2020 r. Koszt realizacji zadania w 2020 roku 10.000,00 PLN brutto. W 2021 

r. z tym samym wykonawcą została zawarta umowa na dokończenie tej dokumentacji. 

Ogółem kwota poniesionych wydatków na wyżej wymienione inwestycje w roku 2020 wyniosła 

2.907.901,08 PLN brutto. 

Ilość zamówień publicznych udzielonych w 2020 roku.  

W 2020 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Zarząd Powiatu przeprowadził ogółem 33 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości 

powyżej 30.000 euro) z czego udzieleniem zamówienia zakończyły się 24 postępowania w 2020 roku 

oraz w przypadku 4 postępowań umowy zostały zawarte w 2021 roku. Powodem unieważnienia 

pozostałych postępowań była przesłanka określona w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (brak ofert) lub 

przesłanka określona w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (cena najkorzystniejszej oferty przekraczała 

kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia). Ponadto w 2020 r. udzielono trzech zamówień 

publicznych, których procedura została rozpoczęta w roku 2019. Liczbę postępowań zakończonych w 

2020 roku udzieleniem zamówienia w rozróżnieniu na poszczególne rodzaje zamówień oraz tryby 

udzielenia określają poniższe tabele: 
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I Zamówienia publiczne o wartości przekraczającej 30.000 euro udzielone w 2020 r. z zastosowaniem trybów określonych w ustawie 

Prawo zamówień publicznych  

Tryb Udzielenia 

Zamówienia 

Roboty budowlane Dostawy Usługi 

Liczba 

postępowań 

zakończonych 

udzieleniem 

zamówienia 

Wartość 

zawartych 

umów bez 

podatku od 

towarów i 

usług (w PLN) 

Liczba 

postępowań 

zakończonych 

udzieleniem 

zamówienia 

Wartość 

zawartych 

umów bez 

podatku od 

towarów i 

usług (w PLN) 

Liczba 

postępowań 

zakończonych 

udzieleniem 

zamówienia 

Wartość 

zawartych 

umów bez 

podatku od 

towarów i 

usług (w PLN) 

Przetarg 

nieograniczony 

3 7 712 308,69 8 1 943 295,21 9 1 432 034,74 

Zamówienie z wolnej 

ręki 

0 0 2 391 869,92 1 11 056,91 

Razem 3 7 712 308,69 10 2 335 165,13 10 1 443 091,65 

II Zamówienia o wartości przekraczającej 221 000 euro dla dostaw lub usług, udzielone w 2020 r. z zastosowaniem procedury 

określonej w ustawie Prawo zamówień publicznych: 

Tryb udzielenia 

zamówienia 

Liczba 

postępowań 

zakończonych 

udzieleniem 

zamówienia 

Wartość 

zawartych 

umów bez 

podatku od 

towarów i 

usług (w PLN) 

Nazwa zamówienia 

Przetarg 

nieograniczony 
1 973.170,73 

Utworzenie inicjalnej powiatowej bazy danych GESUT oraz bazy danych 

BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych: Bolesław, Klucze, Olkusz Gmina, 

Trzyciąż w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie dostępności 

do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim”. 
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III Zamówienia publiczne, o wartości przekraczającej 30.000 euro udzielone w 2020 r. z 

wyłączeniem procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. 

Wyłączenie procedur 

określonych przepisami 

ustawy z uwagi na inne 

przesłanki niż wartość 

zamówienia 

Liczba udzielonych 

zamówień 

Łączna wartość udzielonych 

zamówień bez podatku od 

towarów i usług (w PLN) 

Art. 4 pkt 5c lit. a i c 1 884.365,00 

W tabeli c wskazano zamówienie udzielone w 2020 r., do którego zastosowano procedurę 

określoną w art. 4 pkt 5c lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Udzielone w ten sposób zamówienie dotyczyło wytwarzania i dostawy dokumentów i oznaczeń 

komunikacyjnych, zapewnienia funkcjonowania elektronicznych wniosków o wydanie prawa 

jazdy, rejestracji i wyrejestrowania pojazdu oraz elektronicznej skrzynki podawczej, wdrożenia i 

utrzymania rozwiązania Portal Starosty oraz świadczenia serwisu sprzętowego zainstalowanych 

urządzeń infrastruktury sieciowej niezbędnej do prawidłowej pracy systemów w dodatkowej 

lokalizacji. W związku z Komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2018 roku w 

sprawie wyboru producenta blankietów dokumentów komunikacyjnych oraz umową nr DTD-U-

59/18 z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 28.05.2019 r. zawartą pomiędzy 

Ministrem Infrastruktury a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. Wykonawcą 

przedmiotowych usług jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Sanguszki 1. 

IV Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej, równej lub 

przekraczającej kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy oraz w art. 138o ustawy. 

Nazwa Wartość 

Zakup usług pocztowych 252 002,44 

Zakup usług pocztowych – postępowanie II 223 480,81 

Ponadto w Starostwie Powiatowym w Olkuszu udzielono w 2020 roku 127 zamówień 

wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tej 

ustawy (z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą równowartości 30.000 euro). 

Zamówienia te realizowane były na podstawie obowiązującego do końca 2020 roku Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych wprowadzonego uchwałą Zarządu Powiatu nr 304/37/V/2016 z 

dnia 7 września 2016 r. Łączna wartość (bez podatku od towarów i usług) udzielonych w ten 

sposób zamówień wyniosła 2 351 427,78 PLN.  
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Edukacja, Kultura, Sport 

Oświata 

Wydatki na oświatę w 2020 roku wyniosły 58.738.194,72 PLN i stanowią w strukturze 

wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego najwyższy udział tj. 44,65 %. 

Zadania oświatowe w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży prowadzone były przez:  

• 4 licea ogólnokształcące, 

• 4 technika, 

• 4 szkoły branżowe I stopnia, 

• 1 szkołę przysposabiającą do pracy, 

• 1 szkołę podstawową, 

w zakresie kształcenia dorosłych przez: 

• 3 szkoły policealne.  

Zadania pozaszkolne były prowadzone w następujących placówkach oświatowych: 

• Bursie Szkolnej, 

• Schronisku Młodzieżowym ,,Jura”, 

• Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2, 

• Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

• Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego, 

• Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1. 

Do szkół dla dzieci i młodzieży uczęszczało 4.512 uczniów w 145 oddziałach. W szkołach dla 

dorosłych kształciło się 137 słuchaczy w 10 oddziałach. W kursach kwalifikacyjnych brało udział 

178 uczestników w 10 grupach. Łącznie zajęcia dydaktyczne prowadziło 461 nauczycieli, w tym: 

349 dyplomowanych, 53 mianowanych, 54 kontraktowych oraz 5 stażystów. W szkołach na 

podstawie art. 15 ust. 6 zajęcia realizują osoby niebędące nauczycielami w liczbie 27. 

W tabeli poniżej przedstawiono wydatki budżetowe poniesione na oświatowe jednostki 

organizacyjne. 

Lp. Nazwa jednostki Wykonanie PLN 

1. I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu 5 075 072,64 

2. II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu 2 469 172,07 

3. IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu 6 001 943,62 

4. Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu 8 802 166,75 

5. Zespół Szkół Nr 3 w Olkuszu 6 207 149,85 

6. Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu  5 563 106,46 
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Lp. Nazwa jednostki Wykonanie PLN 

7. Zespół Szkół w Wolbromiu 4 254 985,75 

8. Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu 4 300 272,54 

9. Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu 1 962 248,75 

10. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olkuszu 2 163 614,69 

 RAZEM 46.799.733,12 

W poniższej tabeli przedstawiono wysokość dotacji przekazanej dla poszczególnych szkół 

niepublicznych w 2020 r. 

Lp. Nazwa jednostki Rozdział 
Wykonanie 

w PLN 

1. Niepubliczne LO dla Dorosłych w Olkuszu (ZDZ w Katowicach) 80120 107.322,49 

2. Niepubliczne LO dla młodzieży w Olkuszu (ZDZ Katowice) 80120 677.724,46 

3. Prywatne LO dla Dorosłych „Twoja-Szkoła” w Olkuszu 80120 99.680,24 

4. 
Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Olkuszu (ZDZ 

Katowice) 
80116 25.927,25 

5. 
Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja-Szkoła” w 

Olkuszu 
80116 21.681,56 

6. Technikum w Olkuszu (ZDZ Katowice) 80115 13.349,00 

RAZEM 945.685,00 

Poza finansowaniem niepublicznych szkół dotowano również niepubliczne placówki 

rewalidacyjno - edukacyjno - wychowawcze tj. 

• Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu przekazano środki 

w wysokości 7.887.341,76 PLN oraz środki na wczesne wspomaganie – 431.603,30PLN, 

• Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Olkuszu przekazano środki 

w wysokości 362.469,75 PLN oraz środki na wczesne wspomaganie – 70.936,78 PLN. 

Przydzielano nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w szkołach: 

w wymiarze 1410 godz. miesięcznie, objęto nimi odpowiednio 23 uczniów (nauczanie 

indywidulane) oraz 11 uczniów (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze). Na ten cel poniesiono 

wydatki w wysokości 1.274.640 PLN. Ponadto zorganizowano dodatkowe zajęcia lekcyjne 

języka polskiego dla dwóch uczniów przybywających z zagranicy oraz zorganizowano pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną w Zespole Nr 3 w Olkuszu, IV LO w Olkuszu, II LO w Olkuszu oraz 

Zespole Szkół w Wolbromiu w wymiarze 62 godzin tygodniowo. 

Powiat przeprowadził procedury dotyczące wydania skierowań i umieszczenia 24 uczniów w 

Zespole Szkół Specjalnych w Olkuszu, 9 uczniów w specjalnych ośrodkach szkolno-

wychowawczych. Na podstawie Porozumienia z Gminą Miejską Kraków sfinansowano 53 badania 

i wydanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania, a także 
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wydanie opinii dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci niewidomych 

lub słabo widzących, dzieci niesłyszących lub słabo słyszących, dla dzieci z autyzmem 

uczęszczających do szkół prowadzonych przez powiat oraz nieuczęszczających do tych szkół, a 

zamieszkałych na terenie powiatu na kwotę 28.000,00 PLN. 

Przeprowadzono postępowanie związane z przyznawaniem nagród dla nauczycieli za ich 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w wyniku którego Starosta Olkuski przyznał 8 nagród 

nauczycielom.  

Realizowano projekty w ramach 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska oraz 10 Osi 

Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje: 

I Działanie 2.1 e-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3 e-Usługi w 

edukacji, „Małopolska Chmura Edukacyjna” 

Łączna wartość projektu na lata 2017-2020 wynosi: 1.350.000 PLN (z czego 1.215.000 PLN 

stanowi dofinansowanie). W ramach projektu wyposażono 6 szkół w nowoczesny sprzęt 

multimedialny tj.: I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, 

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu, Zespół Szkół Nr 3 w Olkuszu, Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu oraz 

Zespół Szkół w Wolbromiu. Wydatki poniesione w projekcie w 2020 r. wyniosły 437.377,32 PLN. 

II Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska 

Chmura Edukacyjna,  

• „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja II”. 

Realizacja projektu zakończona 30.08.2020 r. Łączna wartość projektu na lata 2019-2020 

wyniosła: 348.967 PLN. Projekt został zrealizowany w całości. 

• „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja III”. 

Realizacja projektu rozpoczęta 2.09.2019 r. Łączna wartość projektu na lata 2019-2020 wynosi: 

450.257,34 PLN. Planowane zakończenie realizacji projektu: lipiec 2021r. „Małopolska Chmura 

Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć 

naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i 

telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Celem projektu jest podniesienie u uczniów 

objętych projektem kompetencji kluczowych, w szczególności poprzez wykorzystanie 

nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt zakładał udział młodzieży w 

zajęciach w formule on-line prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych. Zajęcia 

odbywają się w pracowniach wyposażonych w sprzęt umożliwiający prowadzenie telekonferencji. 

Ponadto uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w kołach naukowych, na których pracowali 

m.in. metodą eksperymentu. Możliwy był również udział w zajęciach stacjonarnych na uczelni. 

Wszystkie formy wsparcia wykraczały poza podstawę programową z danego przedmiotu. Do 
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prowadzenia zajęć zostały zakupione pomoce dydaktyczne. Dzięki wykorzystaniu technologii TIK 

w edukacji możliwe było realizowanie wysokiej jakości zajęć z kompetencji kluczowych, dotarcie 

z nimi do większej ilości uczniów oraz stworzenie podstaw do stałej współpracy szkół 

ponadgimnazjalnych z uczelniami wyższymi. 

III Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.2,  

• „Inwestujemy w zawodowców - rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim”. 

Łączna wartość projektu na lata 2017-2021 wynosi: 4.642.578,89 PLN (z czego 4.178 321.00 zł 

stanowi dofinansowanie). Wydatki projektu w 2020 roku wyniosły: 1.056.639,55 PLN. 

Szkoły biorące udział w projekcie: 

o Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu, 

o Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu, 

o Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu, 

o Zespół Szkół w Wolbromiu. 

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się na terenie Województwa Małopolskiego 

oraz nauczycieli uczących w szkołach z terenu Województwa ze szczególnym uwzględnieniem 

uczniów/uczennic i nauczycieli/-ek ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Olkuski. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych 

zwiększających ich szanse na zatrudnienie po zakończeniu edukacji, poprzez utworzenie i rozwój 

Centrum Kompetencji Zawodowych oraz rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe na terenie Powiatu Olkuskiego. Istotnym elementem projektu będzie doposażenie 

szkół wchodzących w skład Centrum Kompetencji Zawodowych. CKZ będzie oferować wsparcie 

w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego (wiodące) oraz elektryczno-

elektronicznego (uzupełniające). Centrum Kompetencji Zawodowych zostanie utworzone na 

bazie istniejącego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół 

nr 1 w Olkuszu. CKZ otrzyma wsparcie w postaci nowoczesnego sprzętu dydaktycznego i 

materiałów. 

Wsparcie kierowane do uczniów obejmuje: 

o realizację kursów i szkoleń zawodowych w formach pozaszkolnych, 

o organizację staży oraz staży-wizyt zawodoznawczych, 

o realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających, 

o realizację ścieżek edukacyjno-zawodowych, które łączą elementy doradztwa 

zawodowego oraz w/w form, 

o wypłatę stypendiów dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów 

zawodowych, 

o zajęcia dodatkowe uwzględniające współpracę z uczelniami oraz otoczeniem 

społeczno-gospodarczym. 
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Wsparcie skierowane również do nauczycieli: 

o kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, 

o studia podyplomowe w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych lub 

przygotowujące do zostania nauczycielem przedmiotów zawodowych, 

o praktyki i staże w przedsiębiorstwach. 

• „Inwestujemy w zawodowców - rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim”. 

Łączna wartość projektu na lata 2020-2023 wynosi: 5.004.858,88 PLN (z czego 4.488.593,62zł 

stanowi dofinansowanie). Wydatki projektu w 2020 roku wyniosły: 87 727,88 PLN. 

Szkoły biorące udział w projekcie: 

o Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu, 

o Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu, 

o Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu, 

o Zespół Szkół w Wolbromiu. 

Wsparcie kierowane do uczniów obejmuje: 

o realizację kursów i szkoleń zawodowych w formach pozaszkolnych, 

o organizację staży oraz staży-wizyt zawodoznawczych, 

o realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających oraz kursów 

przygotowawczych do egzaminów, 

o wypłatę stypendiów dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów 

zawodowych, 

o zajęcia dodatkowe uwzględniające współpracę z uczelniami oraz otoczeniem 

społeczno-gospodarczym. 

Wsparcie skierowane również do nauczycieli: 

o kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, 

o studia podyplomowe w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych lub 

przygotowujące do zostania nauczycielem przedmiotów zawodowych, 

o praktyki i staże w przedsiębiorstwach. 

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się na terenie Województwa Małopolskiego 

oraz nauczycieli uczących w szkołach z terenu Województwa ze szczególnym uwzględnieniem 

uczniów/uczennic i nauczycieli/-ek ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Olkuski. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych 

zwiększających ich szanse na zatrudnienie po zakończeniu edukacji, poprzez utworzenie i rozwój 

Centrum Kompetencji Zawodowych oraz rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe na terenie Powiatu Olkuskiego. Istotnym elementem projektu będzie doposażenie 

szkół wchodzących w skład Centrum Kompetencji Zawodowych. CKZ będzie oferować wsparcie 
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w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego. Branżą uzupełniającą jest mechaniczna i 

górniczo-hutnicza. Centrum Kompetencji Zawodowych zostanie utworzone na bazie istniejącego 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu. 

CKZ otrzyma wsparcie w postaci nowoczesnego sprzętu dydaktycznego i materiałów. 

IV Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.3, „Modernizacja kształcenia zawodowego w 

Małopolsce II” 

Zadanie stanowi kontynuację i rozszerzenie działań pilotażowych wdrażanych w latach 2014-

2015 obejmujących realizację zajęć dydaktycznych dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii informatyczno-komunikacyjnych. Jest to komponent zawodowy Małopolskiej Chmury 

Edukacyjnej. W projekcie bierze udział Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu, gdzie realizowane są zajęcia 

on-line w obszarze mechaniczno-mechatronicznym. 

Łączna wartość projektu na lata 2019-2021 w Powiecie Olkuskim wynosi: 8 721,00 PLN. Wydatki 

na realizację projektu zostały zwiększone o 37.800 PLN w 2020 r. w celu zakupu komputerów 

przenośnych niezbędnych do nauczania zdalnego. Łączna wartość projektu wynosi: 46.521 PLN. 

Wydatki w 2020r. w ramach projektu wyniosły: 1.826,55 PLN. 

W 2020 r. wykonano remonty w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych na 

łączną kwotę 1 072 835 PLN.  

Zestawienie wydatków na remonty w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia 

poniższa tabela. 

Lp. 
Nazwa szkoły 

lub placówki 
Opis prac remontowych 

Koszt 

PLN 

W tym 

remonty 

finansowane 

z WRD 

1. 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

w Olkuszu 

Remont sal lekcyjnych, rurociągu, 

pomieszczeń, gazowych kotłów 

grzewczych, wymiana drzwi wejściowych.  

70 842 

- 

2. 

II Liceum 

Ogólnokształcące 

w Olkuszu 

Remont chodnika, instalacji wodnej, 

naprawa ogrodzenia i orynnowania 

98 543 

- 

3. 

IV Liceum 

Ogólnokształcące 

w Olkuszu 

Remont dachu, sal lekcyjnych i 

pomieszczeń szkolnych, instalacji 

kanalizacyjnej, rozbudowa sieci 

internetowej, montaż klimatyzacji i 

balustrady 

83 264 

- 

4. 

Zespół Szkół Nr 

1 w Olkuszu 

Remont kominów, dachu budynku 

szkolnego, pracowni samochodowej, 

220 523 

- 
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Lp. 
Nazwa szkoły 

lub placówki 
Opis prac remontowych 

Koszt 

PLN 

W tym 

remonty 

finansowane 

z WRD 

sanitariatów w budynku głównym i w 

CKUiKZ, podłączenie pompy ciepła 

5. 

Zespół Szkół Nr 

3 

w Olkuszu 

Remont sanitariatów i korytarza, 

usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej. 

76 130 

- 

6. 

Zespół Szkół Nr 

4 w Olkuszu 

Remont posadzki na korytarzu, naprawa i 

wymiana gniazd elektrycznych, 

malowanie i położenie paneli w 

pomieszczeniach szkoły. 

59 878 

- 

7. 

ZSS w Olkuszu Malowanie sal lekcyjnych, gabinetu 

pielęgniarki, wydzielenie pokoju 

nauczycielskiego z części korytarza, 

wymiana pionu kanalizacji w piwnicach, 

remont sieci elektrycznej. 

51 452 

- 

8. 

Zespół Szkół w 

Wolbromiu 

 

Uzupełnienie ocieplenia i malowanie 

elewacji budynku szkoły, remont 

instalacji c.w.u, wymiana drzwi, remont 

łazienki, wymiana okien, remont wjazdu 

na teren szkoły, malowanie pomieszczeń. 

244 560 

- 

9. 

ZPO w Olkuszu Remont kotłowni, montaż zbiorników 

c.w.u, montaż wykładziny PCV, wymiana 

balustrad, malowanie klatki schodowej, 

położenie chodnika z kostki brukowej. 

131 756 

- 

10. 

PP-P w Olkuszu Malowanie pomieszczeń, montaż 

sanitariatów, drzwi, oświetlenia, wymiana 

instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

35 887 

- 

RAZEM 1 072 

835 

- 
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Kultura 

W 2020 r. w związku z okresem pandemii we współpracy ze szkołami i ośrodkami kultury 

organizowano tylko konkursy w formie online. Kontynuowano wspólne przedsięwzięcia: z Gminą 

Olkusz w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu wykonywania zadań 

Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Olkuskiego i z Województwem Małopolskim na 

podstawie umowy dotyczącej współfinansowania działalności Małopolskiego Biura Wystaw 

Artystycznych w Nowym Sączu, Galerii Sztuki w Olkuszu. Przeprowadzono postępowania 

związane z przyznawaniem nagród dla najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych, 

laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, konkursów artystycznych, literackich. W wyniku tego 

Starosta nagrodził 15 uczniów.  

Sport 

W 2020r. ze względu na okres epidemii koronawirusa SARS- CoV-2 wspólnie ze Szkolnym 

Związkiem Sportowym i szkołami zorganizowano częściowy kalendarz zawodów sportowych w 1 

kwartale. Przeprowadzono postępowania związane z przyznawaniem nagród dla najlepszych 

sportowców i trenerów Powiatu Olkuskiego. W wyniku tego Starosta nagrodził 8 sportowców, 3 

trenerów. Nagrodzono 9 uczniów szkół ponadpodstawowych za wybitne osiągnięcia w zawodach 

sportowych.  

W 2020 r. nie wpisano ani nie wykreślono żadnego klubu z ewidencji klubów sportowych 

prowadzonej przez Starostę Olkuskiego. Wydano 40 wypisów z Uczniowskich Klubów 

Sportowych oraz 10 wypisów dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, 

których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. 

Powiat Olkuski realizuje Program ,,Szkolny Klub Sportowy” poprzez wspieranie przedsięwzięć z 

zakresu upowszechnienia sportu wśród młodzieży. 
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Polityka społeczna 

Promocja i ochrona zdrowia 

W 2020 r. Powiat Olkuski zrealizował 3 programy polityki zdrowotnej. 

GRYPA 

„Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu 

Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia” w 2020 roku skierowany był do mieszkańców 

Powiatu Olkuskiego z rocznika 1959 i lat wcześniejszych. Polegał na zaszczepieniu osób w 

placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej funkcjonujących na terenie gmin, zgodnie z 

umowami zawartymi pomiędzy Powiatem Olkuskim a realizatorami wyłonionymi w drodze 

konkursu. Jednostkowy koszt szczepienia wyniósł 60 PLN (cena szczepionki wraz z usługą 

zaszczepienia). Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród seniorów. Mimo dużych 

trudności w dostępie do szczepionek na rynku polskim zaszczepiono 1129 osób, a 

wyszczepialność ukształtowała się na poziomie 56,45%. Szczepienia wykonano z 

uwzględnieniem rekomendacji wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku 

z epidemią koronawirusa SARS- CoV-2 na terenie Polski. Ogółem na realizację szczepień 

ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego w 2020 r. wydatkowano ze 

środków budżetu Powiatu Olkuskiego kwotę w wysokości 67.740 PLN. 

MENINGOKOKI 

„Program szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu 

Olkuskiego” polegał na zaszczepieniu dzieci dwuletnich (z rocznika 2018) zameldowanych na 

terenie gmin Powiatu Olkuskiego. Program finansowany był w 50% przez gminy i w 50% przez 

Powiat Olkuski. Jednostkowy koszt szczepienia to 175 PLN (cena szczepionki o szerszym 

spektrum działania, tj. na bakterie typu C, A, W-135, Y wraz z usługą zaszczepienia). 

Wyszczepialność kształtowała się poziomie 47,72%. Zaszczepiono 472 dzieci. Ogółem na 

realizację „Programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci 

zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego” wydatkowano kwotę 82.600 PLN, w tym: 

41.300 PLN ze środków Powiatu Olkuskiego oraz 41.300 PLN ze środków poszczególnych gmin. 

HPV 

„Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce” 

polegał na zaszczepieniu dziewcząt, u których rozpoczęto szczepienia w 2019 r., ale nie 

otrzymały one wszystkich wymaganych dawek szczepienia podstawowego i wymagały 

zakończenia cyklu szczepień w 2020 r. Program w 66,67 % finansowany był ze środków 

Województwa Małopolskiego, pozostała część w 50% ze środków gmin i w 50% ze środków 

Powiatu Olkuskiego. Jednostkowy koszt szczepienia to 150 PLN (cena szczepionki wraz z usługą 

zaszczepienia) Zaszczepiono 83 dziewczęta. Ogółem na realizację „Programu zdrowotnego 
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profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce” wydatkowano kwotę 

12.450 PLN, w tym: 8.300 PLN ze środków Województwa Małopolskiego 2.075 PLN ze środków 

Powiatu Olkuskiego 2.075 PLN ze środków gmin. 

Realizatorami powyższych programów w 2020 r. byli: 

• MEDBUK Sp. z o. o. w Bukownie; 

• NZOZ „Zdrowie” Sp. z o.o. w Kluczach; 

• Miejsko-Gminne Centrum Medyczne WOL-MED. Sp. z o. o. w Wolbromiu; 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Trzyciążu; 

• Eskulap Sp. z o. o. w Olkuszu; 

• Centrum Opieki Medycznej „Eskulap” s.c. w Olkuszu; 

• OLMED Sp. z o. o. w Olkuszu; 

• NZOZ „Sana- Med.” S.c. w Olkuszu; 

• Centrum Medyczne PROMED Sp. z o. o. w Bolesławiu. 

Działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia: Z uwagi na ogłoszony na terenie 

kraju stan epidemii nie realizowano działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. 

Zadania Wspólnika wynikające z 30% udziału Powiatu Olkuskiego w Spółce Nowy 

Szpital w Olkuszu Sp. z o. o. 

Zarząd Powiatu w 2020 r. szczegółowo analizował materiały, będące przedmiotem Zgromadzeń 

Wspólników i Rad Nadzorczych Spółki Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o. o. oraz ustalał sposób 

głosowania nad poszczególnymi projektami uchwał zarówno na Zgromadzeniu Wspólników jak i 

na posiedzenia Rady Nadzorczej. 

W 2020 r. odbyło się 8 Zgromadzeń Wspólników. 

I 22.01.2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w trybie art. 227§2 KSH 

II 19.02.2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

III 29.06.2020 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

IV 29.07.2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w trybie art. 227§2 KSH 

V 01.10.2020 r. Zgromadzenie Wspólników w trybie art. 227§2 KSH 

VI 15.10.2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w trybie art. 227§2 KSH 

VII 03.11.2020 r. wideokonferencja na temat sytuacji szpitala w czasie epidemii 

VIII 21.12.2020 r. Zgromadzenie Wspólników w trybie art. 227§2 KSH. 

W 2020 r. odbyło się 6 posiedzeń Rady Nadzorczej. 

Przed każdą Radą Nadzorczą Spółki Nowy Szpital w Olkuszu w posiedzeniach Zarządu Powiatu 

brał udział członek Rady nadzorczej wskazany z ramienia Powiatu Olkuskiego. Poniżej terminy 

Rad Nadzorczych w 2020 r. 
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I 31.03.2020 r. 

II 29.06.2020 r. 

III 25.07.2020 r. 

IV 28.09.2020 r. 

V 21.10.2020 r.  

VI 17.12.2020 r. 

Ponadto Zarząd Powiatu w Olkuszu udzielił w 2020 r. odpowiedzi na interpelacje, zapytania i 

wnioski radnych w następujących sprawach: 

• Ilości łóżek w olkuskim szpitalu 

• Funkcjonowania Poradni Leczenia Uzależnień. 

Ratownictwo Medyczne 

Zarząd Powiatu w Olkuszu w 2020 r. w dniach 08.01.2020 r., 25.03.2020 r., 29.07.2020 r., 

01.10.2020 r. opiniował Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

nie wnosząc uwag do projektu lub wstrzymując się od wydania opinii, w zakresach nie 

dotyczących Powiatu Olkuskiego. 
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Polityka prorodzinna i wspieranie osób niepełnosprawnych 

Dochody i wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych, które przed umieszczeniem w powyższych placówkach 

zamieszkiwały na terenie naszego powiatu oraz z terenu innych powiatów przebywających na 

terenie naszego powiatu realizuje Wydział Polityki Społecznej i Promocji. Ponadto oprócz 

porozumień pomiędzy j.s.t. Powiat Olkuski zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej otrzymuje dochody z gmin z terenu 

Powiatu Olkuskiego, w związku z partycypowaniem tych gmin w kosztach utrzymania dzieci w 

pieczy zastępczej. 

Dochody z porozumień zawartych z j.s.t. – instytucjonalna piecza zastępcza 

oraz rodziny zastępcze: 

Lp. Dział/rozdział/§/miasto/powiat 

Kwota 

otrzymanej 

dotacji w 

PLN 

Kwota 

zrealizowanego 

zwrotu w PLN 

Kwota dotacji 

uznana za 

właściwą i 

rozliczoną w 

PLN 

1 855, 85510, § 2320 dotacja z 

Powiatu Krakowskiego 
113.421,24 0 113.421,24 

Razem: 855, 85510, § 2320 113.421,24 0 113.421,24 

2 855, 85508, § 2320 dotacja z Miasta 

Katowice 
15.268,00 694,00 14.574,00 

3 855, 85508, § 2320 dotacja z Miasta 

Kraków 
13.700,71 2.139,07 11.561,64 

4 855, 85508, § 2320 dotacja z Miasta 

Dąbrowa Górnicza 
11.798,00 0 11.798,00 

5 855, 85508, § 2320 dotacja z Miasta 

Częstochowa 
15.156,00 0 15.156,00 

6 855, 85508, § 2320 dotacja z 

Powiatu Hrubieszowskiego 
12.624,00 0 12.624,00 

7 855, 85508, § 2320 dotacja z 

Powiatu Jędrzejowskiego 
15.556,00 0 15.556,00 

8 855, 85508, § 2320 dotacja z 

Powiatu Chełmskiego 
16.656,00 0 16.656,00 

9 855, 85508, § 2320 dotacja z 

Powiatu Koneckiego 
16.656,00 0 16.656,00 

10 855, 85508, § 2320 dotacja z 

Powiatu Nowotarskiego 
14.557,03 0 14.557,03 

11 855, 85508, § 2320 dotacja z 30.568,75 0 30.568,75 
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Lp. Dział/rozdział/§/miasto/powiat 

Kwota 

otrzymanej 

dotacji w 

PLN 

Kwota 

zrealizowanego 

zwrotu w PLN 

Kwota dotacji 

uznana za 

właściwą i 

rozliczoną w 

PLN 

Powiatu Nowosolskiego 

12 855, 85508, § 2320 dotacja z Miasta 

Świnoujście 
29.562,40 0 29.562,40 

13 855, 85508, § 2320 dotacja z Miasta 

Siemianowice Śląskie 
29.198,20 0 29.198,20 

14 855, 85508, § 2320 dotacja z 

Powiatu Będzińskiego 
5.788,60 0 5.788,60 

Razem: 855, 85508, § 2320 227.089,69 2.833,07 224.256,62 

Dochody z gmin z terenu Powiatu Olkuskiego z pieczy zastępczej w 2020 r. wyniosły: 

426.018,22 PLN. Dochody z gmin z terenu Powiatu Olkuskiego z instytucjonalnej pieczy 

zastępczej w 2020 r. wyniosły: 579.434,54 PLN. 

 Łączna kwota dochodów w dziale 855 – Rodzina w 2020 roku wyniosła 1.343.130,62 PLN. 
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Wydatki w 2020 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami z j.s.t.: 

Lp. Dział/rozdział/§/miasto/powiat 

Kwota 

otrzymanej 

dotacji w 

PLN 

Kwota 

zrealizowanego 

zwrotu w PLN 

Kwota 

dotacji 

uznana za 

właściwą i 

rozliczoną w 

PLN 

1 855, 85510, § 2320 wpłata dla 

Powiatu Bocheńskiego 
122.726,56 0 122.726,56 

2 855, 85510, § 2320 wpłata dla Miasta 

Nowy Sącz 
304.894,55 2.773,67 302.120,88 

3 855, 85510, § 2320 wpłata dla 

Powiatu Tarnowskiego 
53.900,00 0 53.900,00 

4 855, 85510, § 2320 wpłata dla 

Powiatu Krakowskiego 
186.107,64 0 186.107,64 

Razem: 855, 85510, § 2320 667.628,75 2.773,67 664.855,08 

5 855, 85508, § 2320 wpłata dla 

Powiatu Krakowskiego 
23.484,00 0 23.484,00 

6 855, 85508, § 2320 wpłata dla Miasta 

Nowego Sącza 
32.924,86 1.854,53 31.070,33 

7 855, 85508, § 2320 wpłata dla 

Powiatu Ostrowskiego 
25.506,62 0 25.506,62 

8 855, 85508, § 2320 wpłata dla 

Powiatu Będzińskiego 
7.058,32 0 7.058,32 

9 855, 85508, § 2320 wpłata dla 

Powiatu Szczycieńskiego 
12.624,00 0 12.624,00 

10 855, 85508, § 2320 wpłata dla Miasta 

Radom 
10.520,00 2.612,96 7.907,04 

11 855, 85508, § 2320 wpłata dla 

Powiatu Chrzanowskiego 
22.049,00 4.409,80 17.639,20 

12 855, 85508, § 2320 wpłata dla 

Powiatu Leżajskiego 
13.880,00 0 13.880,00 

13 855, 85508, § 2320 wpłata dla 

Powiatu Przeworskiego 
10.208,52 0 10.208,52 

14 855, 85508, § 2320 wpłata dla 

Powiatu Opoczyńskiego 
45.694,34 0 45.694,34 

Razem: 855, 85508, § 2320 203.949,66 8.877,29 195.072,37 

15 855, 85508, § 2910 399,66 0 399,66 

Razem: 855, 85508, § 2910 399,66 0 399,66 

Łączna kwota wydatków w dziale 855 – Rodzina w 2020 roku wynosiła 860.327,11 PLN. 
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Ponadto Powiat Olkuski na podstawie zawartych umów zgodnych z ustawą z dnia 27.08.1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych udzielił 

następujących dotacji: 

Lp. Dział/rozdział/§/nazwa otrzymującego 

dotację 

Kwota 

przekazanej 

dotacji w PLN 

Kwota 

zrealizowanego 

zwrotu w PLN 

Kwota dotacji 

uznana za 

wykorzystaną i 

rozliczoną w PLN 

1 853, 85311, § 2580 dotacja dla 

Stowarzyszenia Otwartych Serc 

Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu 

70.598,00 0 70.598,00 

2 853, 85311, § 2580 dotacja dla 

Chrześcijańskiego Stowarzyszenia 

Dobroczynnego w Kluczach 

56.934,00 0 56.934,00 

3 853, 85311, § 2580 dotacja dla 

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

koło w Wolbromiu 

91.094,00 133,93 90.960,07 

Razem: 853, 85311, § 2580 218.626,00 133,93 218.492,07 

4 853, 85311, § 2320 dotacja tytułem 

zwrotu kosztów rehabilitacji w 

Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skale 

6.831,99 0 6.831,99 

Razem: 853, 85311, § 2320 6.831,99 0 6.831,99 

Łączna kwota wydatków w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w 2020 

roku wyniosła 225.324,06 PLN. 
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Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Olkuszu 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się przy ul. Piłsudskiego 21 

w Olkuszu. Od 01 października 2008r. Zespół funkcjonuje w strukturach Starostwa Powiatowego i 

działa na prawach jego Wydziału.  

Skład Zespołu w 2020 r. liczył 27 członków: Przewodniczący Zespołu, Sekretarz Zespołu, 

3 psychologów, pedagog, 2 doradców zawodowych, 3 pracowników socjalnych oraz 16 lekarzy 

różnych specjalności. Zespół spełnia obecnie wymagania kwalifikacyjne w zakresie reprezentacji 

podstawowych specjalności medycznych dla osób przed i po 16 roku życia, kierowania na badania 

specjalistyczne w gabinetach przy Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 

Krakowie oraz zapewnienia prawidłowości formalno – prawnej wydawanych orzeczeń.  

Zespół od 01.01.2007 działa w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Osób Orzekanych o 

Niepełnosprawności. W roku 2020 wdrożono elektroniczne wypełnianie ocen przez członków 

Zespołu (lekarzy, pracowników, doradców zawodowych, psychologów) znajdujących się w bazie 

danych, zgodnie z zaleceniem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 

poszerzając zawartość prowadzonej bazy danych. 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności odbył w 2020r. łącznie 335 posiedzeń. 

Posiedzenia składów orzekających do 12 marca 2020 odbywały się tradycyjnie, głównie 

w godzinach popołudniowych. Od 13 marca 2020 w związku z epidemią SARS COV-2 odbywały 

się one bez udziału osób orzekanych, a decyzje podejmowano na podstawie przepisów 

szczególnych, w oparciu o dokumentację medyczną załączoną do wniosków, o ile dokumentacja 

ta została uznana za wystarczającą do wydania orzeczenia. Posiedzenia odbywały się średnio trzy 

razy w tygodniu, w zależności od rodzaju reprezentowanych schorzeń osób orzekanych. 

Statystyki rozpatrywanych spraw 

W 2020 założono wydanie: 

• 1850 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,  

• 370 legitymacji,  

• 330 kart parkingowych.  

W ciągu roku szacunki te dostosowano do zmniejszającej się liczby wpływających wniosków 

w związku z ograniczeniami wynikającymi z panującej sytuacji epidemicznej. Wykonanie zostało 

zrealizowane w granicach ostatecznie przyjętych założeń tj.: 

• 1700 orzeczeń, 

• 370 legitymacji,  

• 330 kart parkingowych. 

W roku 2020 wpłynęło do rozpatrzenia łącznie 1690 wniosków, w tym: 

• 1529 wnioski osób powyżej 16 roku życia,  

• 161 wniosków osób przed 16 tym rokiem życia. 

Ponadto z roku poprzedniego pozostało do rozpatrzenia 325 wniosków: 
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• 302 wnioski osób powyżej 16 roku życia,  

• 23 wnioski osób przed 16 tym rokiem życia. 

Łącznie w 2020 r. rozpatrzono 1686 spraw, w tym: 

• 1533 wniosków osób powyżej 16 roku życia, w tym wydano: 

o 1420 orzeczeń rozpatrzonych pozytywnie, 

o 27 decyzji o odmowie zmiany orzeczenia,  

o 21 decyzji o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności.  

• 153 wnioski osób poniżej 16 roku życia, w tym wydano: 

o 136 pozytywnych orzeczeń,  

o 1 orzeczenie o odmowie zmiany orzeczenia, 

o 10 decyzji o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych.  

Pozostałe wnioski to sprawy umorzone lub pozostawione bez rozpoznania. 

Ponadto zespół zrealizował 378 wniosków o wydanie legitymacji dokumentujących 

niepełnosprawność. Wydano także 516 kart parkingowych dla osoby niepełnosprawnej.  

Na zmniejszoną liczbę spraw istotny wpływ miała sytuacja epidemiczna na terenie kraju. 

Osoby zainteresowane miały ograniczony dostęp do uzyskania badań i dokumentacji medycznej, 

co wydłużało proces orzeczniczy. Przepisy szczególne wydłużyły terminy kart parkingowych, które 

traciły ważność oraz kończących się orzeczeń, co wpłynęło na zmniejszoną liczbę wpływających 

do zespołu wniosków.  

Do rozpatrzenia w roku 2021 pozostało 329 spraw z roku 2020 tj.: 

• 31 wniosków osób poniżej 16 roku życia,  

• 298 wniosków dorosłe osób powyżej 16 roku życia (w tym 118 postępowań zawieszonych 

na wniosek strony na czas nieokreślony).  

Jednostkowy koszt orzeczenia wyniósł 260 PLN. Efektywność liczona stosunkiem liczby 

rozpatrzonych spraw w stosunku do liczby wniosków - 85%. 

Natomiast terminowość załatwienia spraw w 2020 roku liczona od daty wpływu wniosku do daty 

posiedzenia prezentowała się następująco: 

• Terminy załatwienia do 14 dni –8,70 % wszystkich spraw; 

• Terminy załatwienia od 15 do 30 dni – 31,46 % wszystkich spraw; 

• Terminy załatwienia od 31-60 dni - 48,17% wszystkich spraw; 

• Terminy załatwienia powyżej 61 dni –11,67 % wszystkich spraw.  

Na wydłużenie procesu orzeczniczego mają wpływ zawieszenia postępowania, konieczność 

uzupełniania dokumentacji medycznej, konieczność wyznaczania dodatkowych terminów 

posiedzeń ze względu na schorzenia współistniejące i wykonanie dodatkowych konsultacji. 

Cele dla których składano wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności w 2020r: 

Dorośli: 
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• Odpowiednie zatrudnienie – 324; 

• Szkolenie – 0; 

• Uczestnictwo w terapii zajęciowej – 15; 

• Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 195; 

• Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji-211; 

• (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych 

oraz zasiłek stały); 

• Zasiłek pielęgnacyjny – 292; 

• Korzystanie z karty parkingowej – 408; 

• Inne ulgi i uprawnienia – 80. 

Dzieci: 

• Zasiłek pielęgnacyjny – 149; 

• Świadczenie pielęgnacyjne – 12. 

Liczba wydanych orzeczeń wg stopnia niepełnosprawności: 

• Lekki – 270; 

• Umiarkowany -651; 

• Znaczny – 460; 

• Odmowa zmiany – 27; 

• Nie zaliczono do stopnia niepełnosprawnośći-21. 

Liczba wydanych orzeczeń dla osób do 16 roku życia: 

• Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych- 10; 

• Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób nie pełnosprawnych- 136.  

Środki przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2020 wynosiły łącznie 491.730 PLN i pochodziły:  

• z budżetu Wojewody - kwota dotacji wyniosła: 410 670 PLN;  

• z budżetu samorządu: 81 060 PLN.  

Założono wydanie 380 kart parkingowych dla osoby niepełnosprawnej i placówki oraz realizację 

dochodów na poziomie 8 600,00 PLN. Wydano 516 kart i zrealizowano dochód w wysokości 

10 610,55 PLN, który został odprowadzony do budżetu wojewody. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu 

Polityka prorodzinna 

I Sprawozdanie roczne z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

za 2020r. - Zespołu ds. Pieczy Zastępczej 

Zarządzeniem Starosty Olkuskiego Nr 63/2011 z dnia 08.08.2011r. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Olkuszu wyznaczone zostało na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W Centrum 

tym z dniem 1 października 2011r. utworzony został Zespół ds. Pieczy Zastępczej, który od dnia 
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01 stycznia 2012r. realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.  

W 2020r. Zespół ds. Pieczy Zastępczej prowadził rejestry rodzinnej pieczy zastępczej z podziałem 

na różne formy tej pieczy oraz rejestry dzieci umieszczonych w poszczególnych formach pieczy 

rodzinnej.  

Na podstawie zebranych danych w 2020 r. (narastająco przez cały rok) liczba rodzin 

podlegających opiece Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Zespołu ds. Pieczy Zastępczej 

przedstawiała się w sposób następujący: 

• spokrewnione rodziny zastępcze (w tym pełnoletni pozostający w rodzinach) 

o 63 rodziny, w nich 74 dzieci i pełnoletnich, 

• niezawodowe rodziny zastępcze (w tym z pełnoletni pozostający w rodzinach) 

o 16 rodzin, w nich 20 dzieci i pełnoletnich.  

• zawodowe rodziny zastępcze  

o 5 rodzin, w nich 17 dzieci. 

• zawodowe rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego 

o 1 rodzina, łącznie 4 dzieci.  

• 1 Rodzinny Dom Dziecka (do dnia 1 lipca 2020r.) - w tym 8 dzieci. 

Łącznie w 2020 r. pieczę rodzinną na terenie powiatu budowało 86 rodzin zastępczych, w 

których łącznie przebywało 123 dzieci. 

W ciągu roku rozwiązano 1 umowę o pełnienie powierzonej funkcji tj. zawodowej rodziny 

zastępczej oraz przyjęto wniosek rodzinnego domu dziecka dot. przekształcenia od dnia 1 lipca 

2020 r. w zawodową rodzinę zastępczą.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla 30 rodzin zastępczych dokonano - w zależności od 

potrzeb - pierwszą, drugą lub kolejną ocenę - biorąc pod uwagę predyspozycje osobowościowe 

rodziny do pełnienia powierzonej jej funkcji oraz jakość wykonywanej pracy. O wydanej ocenie 

informowano rodziny, Sąd Rejonowy w Olkuszu i inne Sądy, które zgodnie z właściwością wydały 

postanowienia o ustanowieniu rodziny zastępczej.  

Zgodnie z odpowiednimi przepisami organizator dokonywał aktualnej oceny sytuacji każdego 

umieszczonego w pieczy zastępczej dziecka na posiedzeniu zespołu z udziałem zaproszonych 

gości. W rezultacie odbyło się 196 posiedzeń zespołów (większość, z uwagi na stan epidemiczny 

odbyło się w sposób zaoczny). Po dokonaniu oceny sytuacji każdego dziecka organizator 

sporządzał opinię o zasadności jego pobytu w pieczy zastępczej i przekazywał je do właściwego 

Sądu. W ciągu roku kalendarzowego rodzinną pieczę zastępczą opuściło 11 małoletnich dzieci, z 

czego żadne nie zostało przysposobione, 3 powróciło do rodziny naturalnej, 4 zmieniło formę 

pieczy zastępczej, 4 po uzyskaniu pełnoletności opuściło rodzinną pieczę zastępczą.  

W każdym przypadku uregulowanej sytuacji prawnej pracownicy zespołu ds. pieczy zastępczej, 

wyznaczani byli przez Sąd Rejonowy w Olkuszu na opiekunów prawnych, reprezentując tym 

samym interesy małoletnich dzieci. Jednocześnie wszystkie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną 

(5 dzieci) zostały zgłoszone do Ośrodka Adopcyjnego zgodnie z procedurami. Zgodnie z zapisami 

art. 139 a w/w ustawy, do zgłoszeń organizator wydał 25 niezbędnych opinii, indywidualnie w 
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sprawie każdego dziecka. W 3 przypadkach, zgodnie z art. 47 ust. 6 i 7 w/w ustawy Organizator 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej wystąpił o uregulowanie sytuacji prawnej dzieci umieszczonych w 

rodzinnej pieczy zastępczej, tj. pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców lub jej przywrócenie. 

Przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej od miesiąca lutego do miesiąca grudnia 2020 r. 

realizowane były spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych w zależności od typu rodziny 

oraz grupy wsparcia dla nastoletnich wychowanków tych rodzin. Prowadził je pracownik Zespołu 

ds. Pieczy Zastępczej. Spotkania każdej grupy odbywały się raz w miesiącu, po dwie godziny. 

Planowanym rezultatem grupy wsparcia było: 

• integracja rodzin zastępczych, 

• pomoc polegająca na kompleksowym udzieleniu wsparcia rodzinom zastępczym, 

• rozpowszechnienie wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego, 

• osiągnięcie przez uczestników grupy wielu celów indywidualnych. 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zatrudniał dwóch Koordynatorów Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej. Każdy koordynator miał pod opieką nie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub 

rodzinnych domów dziecka. Pozostałe rodziny objęte były wsparciem i opieką pozostałych 

pracowników organizatora tj. głównych specjalistów. Z uwagi na stan epidemiczny przez 

większość roku 2020 wszyscy pracownicy realizowali jedynie kontakty telefoniczne. Niemniej 

jednak główną zasadą jest, że koordynatorzy odwiedzają rodziny zastępcze oraz osoby 

prowadzące rodzinny dom dziecka obligatoryjnie jeden raz w miesiącu. W zależności od potrzeb 

danej rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej powinien odwiedzić rodzinę więcej razy. 

Pozostali pracownicy - z uwagi na dużą ilość rodzin pozostających pod ich opieką, raz na dwa 

miesiące. Warto jednak podkreślić, że kontakt z rodzinami jest częsty z uwagi na liczne spotkania 

dzieci z ich rodzicami odbywające się w siedzibie PCPR w obecności pracowników. Są to głównie 

rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinny dom dziecka. Takie ustalenia zostały zawarte 

pierwotnie w Zarządzeniu Dyrektora PCPR nr 14/2015 z dnia 01.10.2015 r., następnie w 

Zarządzeniu nr 22/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. oraz zmienionym w 2018 r. Zarządzeniu nr 21/2018 

z dnia 16.10.2018 r. i są wynikiem podnoszenia standardów pracy pracowników zespołu ds. 

pieczy zastępczej oraz świadczonej przez nich opieki nad dzieckiem i rodziną. W dniu 05.11.2019 

r. Dyrektor PCPR wydał zarządzenie nr 43/2019 dot. regulaminu spotkań osób bliskich w 

szczególności rodziców biologicznych, z dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej 

odbywających się na terenie PCPR w Olkuszu, które obowiązywało od czasu wydania. W roku 

2020 (przez większość miesięcy) spotkania rodziców biologicznych z ich dziećmi odbywały się 

online. Spowodowane to było ogłoszonym stanem epidemicznym i wydanymi zarządzeniami 

Dyrektora PCPR. W każdym przypadku, po zgłaszanych problemach lub po sugestiach pracownika 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodziny zastępcze korzystały z indywidualnych porad i 

wsparcia specjalistów w ramach specjalistycznego poradnictwa prowadzonego w Punkcie 

Interwencji Kryzysowej. Podobna sytuacja dotyczyła umieszczonych w tych rodzinach dzieci. 

Rodzin, które skorzystały ze wsparcia w 2020 roku było 10. Łącznie udzielono 22 porady. W kilku 

uzasadnionych przypadkach z porady i wsparcia skorzystali rodzice biologiczni dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej. Kwestie poruszane podczas konsultacji prawnych czy 

wsparcia psychologicznego, dotyczyły głównie: spraw dot. przywrócenia władzy rodzicielskiej, 

spraw spadkowych i dziedziczenia, przygotowania wniosku o wymeldowanie, kwestii pozbawienia 

władzy rodzicielskiej, zawieszenia władzy, kwestii rozwodowych, problemów opiekuńczo – 
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wychowawczych. W kilku przypadkach uznano za zasadne skierowanie dzieci do konsultacji 

psychiatrycznej. Sytuacja wszystkich rodzin i umieszczonych w nich dzieci jest na bieżąco 

monitorowana. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz pozostali pracownicy zespołu 

sporządzają opinie w zależności od potrzeb oraz wymagane przepisami ustawy. Pracownicy 

zespołu udzielają wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej w zależności 

od zgłaszanych przez nich potrzeb.  

W 2020 r. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny nie 

zorganizował żadnego szkolenia dla osób budujących rodzinną pieczę zastępczą, choć było ono 

zaplanowane. Często osoby, które stanowią rodziny zastępcze z uwagi na swój wiek mają 

problem z obsługą komputera, aby w sposób online uczestniczyć w szkoleniu. Na przełomie roku 

2020 Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej skierował 3 rodziny na szkolenie dla kandydatów 

na niezawodowe rodziny zastępcze. Niestety ze względu na brak organizacji takich szkoleń przez 

instytucje do tego powołane, od 2020 r. nie udało się przeszkolić kandydatów na zawodową 

rodzinę zastępczą.  

W 2020 r. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej nadal pozyskiwał wolontariuszy do pomocy w 

nauce dla dzieci z pieczy zastępczej. W wyniku tej współpracy 7 rodzin zastępczych i 1 rodzinny 

dom dziecka oraz dzieci w nich przebywające uzyskały pomoc 16 wolontariuszy. Pozostałe 

potrzeby są w trakcie realizacji. Niestety z uwagi na stan epidemiczny pozyskiwanie nowych 

wolontariuszy jest bardzo trudne.  

Pracownicy Zespołu ds. pieczy Zastępczej odbywali w przypadku takiej potrzeby spotkania na 

Zespołach ds. okresowej oceny dziecka przebywającego w instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

W 2020 r. Zespół ds. Pieczy Zastępczej prowadził działania mające na celu promocję 

rodzicielstwa zastępczego. Rozpowszechniono na terenie wszystkich gmin z terenu naszego 

powiatu plakaty dot. promowania rodzinnej pieczy zastępczej. W prasie lokalnej ukazały się dwa 

ogłoszenia mające na celu pozyskania nowych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej.  

Zespół ds. Pieczy Zastępczej na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) dokonał w 2020 r. 12 

analiz sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej. Dwie z kandydujących rodzin to rodziny niezawodowe, pozostała reszta - 

spokrewnione. Następnie kandydatów poddano diagnostyce psychologicznej w celu wydania 

opinii na temat ich predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji. We wszystkich przypadkach 

zatrudniony w PCPR pedagog sporządził na temat kandydatów opinie pedagogiczne. Zatrudniony 

w PCPR psycholog (zgodnie z wymogami z 2 letnim doświadczeniem w poradnictwie rodzinnym) 

wydał swoje opinie, w tym 10 opinii psychologicznych na temat predyspozycji i motywacji do 

pełnienia funkcji niezawodowej i zawodowej rodziny zastępczej (art. 46 ust. 3 ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – dla istniejących rodzin zastępczych). 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przez cały 2020 rok prowadził nabór kandydatów do 

pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka. 

W roku 2021 zaplanowane są działania mające na celu dalsze promowanie idei rodzicielstwa 

zastępczego i prowadzenie naboru kandydatów na rodziny zastępcze. 
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II Świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka. 

W 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu przyznało następujące rodzaje 

świadczeń: 

• świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – wydano 17 decyzji, 

• świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego 

dziecka – wydano 18 decyzji, 

• świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych 

zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – wydano 2 decyzje, 

• środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin 

zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka – wydano 20 decyzji, 

• świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu 

w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka – wydano 1 decyzję, 

• dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – wydano 29 

decyzji, 

• dodatek wychowawczy (500+) dla dzieci umieszczonych w pieczy – wydano 150 decyzji, 

• dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności – wydano 4 decyzje. 

Powyższe świadczenia przysługiwały rodzinom zastępczym spokrewnionym, niezawodowym, 

zawodowym w tym pogotowiu rodzinnemu oraz rodzinnemu domowi dziecka, a także dzieciom 

przebywającym w SPOW w Olkuszu. Wydano również 3 decyzje o zmianie wysokości świadczenia, 

3 decyzje o zwrocie świadczenia nienależnie pobranego, 27 decyzji stwierdzających wygaśnięcie 

decyzji o przyznaniu świadczenia, 2 decyzje o odmowie przyznania świadczenia.  

Łącznie w 2020 r. rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka wydano 255 

decyzji. Pomocą finansową w 2020 r. łącznie objęto 86 rodzin zastępczych oraz rodzinny dom 

dziecka, w których przebywało 123 dzieci. 

W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało rządowy program „Dobry start”, 

dzięki któremu przyznano 125 jednorazowych świadczeń dla rodzin zastępczych na dziecko 

rozpoczynające rok szkolny. 

III Pomoc dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej i pomocy społecznej 

Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz osoba pełnoletnia opuszczająca 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i 

kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-

wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy zostaje objęta pomocą pieniężną mającą na celu 
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jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą 

wynikającą z różnych przepisów.  

Łączna liczna osób pełnoletnich pozostających pod opieką tut. Centrum pobierających 

świadczenia w roku 2020 to 110 osób. 

IV Usamodzielnienie wychowanków zgodnie z ustawą o pomocy społecznej: 

• pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki otrzymywała 1 osoba w łącznej kwocie 6.347 

PLN; 

• pomoc na usamodzielnienie przyznano 1 osobie opuszczającej młodzieżowy ośrodek 

wychowawczy w kwocie 5.289 PLN; 

• pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej przyznano 2 osobom opuszczającym 

młodzieżowy ośrodek wychowawczy w łącznej kwocie 6.550 PLN; 

• pomoc w uzyskaniu zatrudnienia – w marę zgłoszonych potrzeb. 

V Usamodzielnienie wychowanków zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej: 

• Pomoc na usamodzielnienie przyznano 17 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych 

w łącznej kwocie 79.804 PLN oraz 2 wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych 

w łącznej kwocie 13.878 PLN; 

• Pomoc na zagospodarowanie przyznano 16 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych 

w łącznej kwocie 25.232 PLN oraz 4 wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych 

w łącznej kwocie 6.308 PLN; 

• Pomoc na kontynuowanie nauki otrzymywało 47 osób, w tym: 

• - 20 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę 90.179 PLN; 

• - 27 wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na łączną kwotę 

139.068 PLN. 

W ubiegłym roku objęto pomocą 49 pełnoletnich wychowanków, którzy kontynuując naukę 

pozostali na dotychczasowych zasadach pod bezpośrednią opieką rodzin, które pełniły funkcję 

rodzin zastępczych. Przyznano pomoc na łączną kwotę 344.834 PLN. Rodziny zastępcze i ich 17-

letni wychowankowie zostali poinformowani o przysługujących im prawach i uprawnieniach oraz 

trybie przyznawania pomocy. W ciągu 2020 roku przeprowadzono również wywiady 

środowiskowe u pełnoletnich wychowanków zgodnie z harmonogramem oraz dodatkowo w 

przypadku zmian w sytuacji osobistej lub dochodowej. Na bieżąco prowadzone jest poradnictwo 

wynikające z potrzeb pełnoletnich wychowanków i ich rodzin, udzielana jest pomoc i wsparcie w 

przygotowywaniu programów usamodzielnienia i formułowaniu wniosków. Pracownicy Centrum 

współpracują na bieżąco z rodzinami zastępczymi, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz 

innymi PCPR i MOPS w zakresie dotyczącym usamodzielniania. 

VI Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych. 
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Na terenie Powiatu Olkuskiego w 2020 roku funkcjonowała Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza w Olkuszu zapewniająca całodobową opiekę dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 

25 roku życia. Liczba statutowych miejsc wynosiła 30.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w 2020 roku do Socjalizacyjnej Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej wydało 5 skierowań (dzieci te zostały umieszczone w placówce w 

trybie socjalizacyjnym). 

VII Organizowanie opieki w Domu Pomocy Społecznej. 

Na terenie Powiatu Olkuskiego funkcjonuje jeden ponadgminny Dom Pomocy Społecznej dla osób 

przewlekle, somatycznie chorych, mający siedzibę w Olkuszu przy ulicy J. Kantego 4, który 

zapewnia opiekę dla 98 osób. Osoba zainteresowana i kwalifikująca się do tej formy pomocy 

zgłasza się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, 

gdzie jeśli ośrodek uzna wniosek za zasadny wydaje decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy 

Społecznej. Następnie dokumentacja wraz z decyzją o skierowaniu trafia do Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, które wydaje decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej. Z 

uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce, Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu w 2020r. - zgodnie 

z zaleceniami Wojewody Małopolskiego - wstrzymał na kilka miesięcy przyjmowanie nowych 

mieszkańców. Kiedy przyjęcia zostały wznowione, decyzje były wydawane pod warunkiem 

uzyskania przez osobę zainteresowaną negatywnego wyniku testu na Covid - 19. W związku z 

powyższym w 2020r. PCPR w Olkuszu wydał jedynie 24 decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy 

Społecznej w Olkuszu i 5 decyzji o zmianie odpłatności za pobyt w DPS w Olkuszu. Łącznie 29 

decyzji.  

VIII Organizowanie opieki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Olkuszu. 

W Powiecie Olkuskim funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi. Zapewnia on dzienną opiekę dla 45 osób z zaburzeniami 

psychicznymi, schorzeniami neurologicznymi i upośledzeniem umysłowym, dysponując 

odpowiednio przygotowaną kadrą. Na mocy uzgodnienia zawartego pomiędzy Wojewodą 

Małopolskim a Powiatem Olkuskim, dotyczącego uruchomienia nowych miejsc, od dnia 

01.11.2020r. Dom zapewnia łącznie 47 miejsc. Od stycznia 2016r. ŚDS w Olkuszu jest 

prowadzony na zlecenie Powiatu Olkuskiego przez organizację pozarządową. PCPR w Olkuszu 

wydał w 2020r.: 6 decyzji o skierowaniu do domu samopomocy, 19 decyzji przedłużających 

pobyt, 31 decyzji o zmianie odpłatności za pobyt w ŚDS, 4 decyzje uchylające z powodu 

rezygnacji. Łącznie 61 decyzji. W związku z decyzją Wojewody Małopolskiego z uwagi na 

konieczność zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid -19 i ogólną sytuacją epidemiczną 

w Polsce, dwukrotnie w ciągu roku 2020 działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Olkuszu była zawieszona. Aktualnie Dom prowadzi działalność – zgodnie z wytycznymi Wojewody 

Małopolskiego. 

IX Mieszkania Chronione 

Na terenie powiatu funkcjonują 2 mieszkania chronione treningowe, przeznaczone dla 7 osób 

opuszczających pieczę zastępczą nieposiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w 

2020 roku wydało 22 decyzje, w tym: 14 decyzji o przyznaniu miejsca w mieszkaniu chronionym, 
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4 decyzje o ustaleniu opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym, 3 decyzje zmieniające wysokość 

opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym, 1 decyzję wygaszającą ustalenie opłaty. 

X Ustalenie opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 

dla rodziców biologicznych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w 2020 roku wydało 244 decyzje, w tym: 236 

decyzji o odstąpieniu od ustalenia opłaty, 1 decyzję o ustaleniu opłaty, 1 decyzję o umorzeniu w 

części opłaty wraz z odsetkami, 1 decyzję o wygaszeniu decyzji ustalającej opłatę, 5 decyzji o 

umorzeniu postępowania. 

XI Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

W 2020 roku na bieżąco informowano opiekunów zastępczych o obowiązku występowania o 

alimenty do Sądu Rejonowego oraz o bezpłatnej procedurze składania pozwów, a także o 

możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w ramach działającego w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu Punktu Interwencji Kryzysowej. Na bieżąco motywowano i 

wspierano rodziny zastępcze w ustalaniu i dochodzeniu przysługujących małoletnim świadczeń 

tak dobrowolnych, jak i zasądzonych. Rodziny zastępcze (zwłaszcza spokrewnione) wielokrotnie 

sygnalizowały, iż dochodzenie tego typu świadczeń jest dla nich trudne z powodu bliskich więzi z 

rodzicami biologicznymi umieszczonych dzieci. W związku z powyższym w 2020 roku Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu wystąpiło z 30 pozwami o ustalenie alimentów na rzecz 

dzieci przebywających w pieczy zastępczej do Sądu Rejonowego w Olkuszu, co było poprzedzone 

wystąpieniem do rodziców biologicznych z propozycją ugody. Informowano również o możliwości 

skorzystania przez pełnoletnich wychowanków ze świadczeń Funduszu Alimentacyjnego w 

przypadku zasądzonych alimentów. Łącznie 78 rodziców biologicznych dzieci przebywających w 

2020 roku w pieczy zastępczej ma zasądzone alimenty, w tym 47 z powództwa Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, 14 z powództwa rodzin zastępczych, w 

których dzieci przebywają, a 17 z powództwa innych osób (tj. rodziców dzieci lub ich opiekunów 

prawnych). 

XII Przeciwdziałanie problemom społecznym 

Realizacja zadań własnych powiatu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 

roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie zgodnie z „Powiatowym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie i 

ochrony ofiar przemocy na lata 2016-2021” zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/135/2016 Rady 

Powiatu w Olkuszu z dnia 10 lutego 2016 r. Integralną częścią Programu są opracowane i 

zatwierdzone załączniki do Programu: Załącznik Nr 1 Program profilaktyczny „Warsztaty pracy z 

rodziną”; Załącznik Nr 2 Powiatowy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016-2021. 

W ramach programu w 2020 r. podejmowano następujące działania: 
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• W Punkcie Interwencji Kryzysowej zorganizowano warsztaty pracy z rodziną, w ramach 

których Konsultant ds. pracy z rodziną prowadził m.in. treningi dla rodzin oraz konsultacje 

specjalistyczne. Wzięło w nich udział 14 rodzin (17 osób). Łącznie udokumentowano 23 

wizyty. Ze względu na wyłączenie bezpośredniej obsługi w PCPR wystąpiły utrudnienia w 

organizacji takich spotkań. Wówczas prowadzono przede wszystkim rozmowy 

telefonicznie. Od lipca 2020 roku uruchomione zostały dyżury, jednak od 12 października 

2020 roku ponownie została wyłączona bezpośrednia obsługa petentów w PCPR.  

• Poszerzono zakres form pomocy dla osób uwikłanych w przemoc lub zagrożonych 

przemocą w rodzinie. W dniu 07.01.2020 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy DPS 

w Olkuszu a PCPR w Olkuszu, w sprawie udostępnienia PCPR części pomieszczeń w 

budynku DPS w celu jego wykorzystania na potrzeby realizacji zadania wynikającego z 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 6 ust.3 pkt 4) oraz ustawy o pomocy 

społecznej (art. 47 ust.3).  

• Zarządzeniem nr 30/2020 z dnia 31.12.2020 r. przyjęto procedurę umieszczenia osoby 

doświadczającej przemocy w rodzinie w specjalistycznym ośrodku wsparcia. W 2020 roku 

nie było potrzeby zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ww. 

ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej. 

Realizacja zadań wynikających z krajowego programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie na lata 2014-2020 

Poradnictwo specjalistyczne prowadzone pod nazwą Punkt Interwencji Kryzysowej.  

Na terenie powiatu wyznaczono miejsce służące pomocą i wsparciem osobom doświadczającym 

przemocy - Punkt Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu. 

Punkt oferuje już od 2005 roku poradnictwo specjalistyczne, w tym: konsultacje prawne, pomoc i 

wsparcie psychologiczne, psychoterapię oraz elementy terapii indywidualnej i rodzinnej. Oferuje 

bezpłatną pomoc osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej, szukającym informacji 

i wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów, a jego działalność obejmuje cały powiat.  

W 2020 r. dyżurowali specjaliści: prawnik, psycholog dziecięcy, psycholog, konsultant ds. pracy z 

rodziną, psychoterapeuta i interwent. Pomocą objęto 120 rodzin, w tym 169 osób. Wszystkich 

udokumentowanych porad było 270. Znaczna część rodzin pozostawała w kontakcie ze 

specjalistami przez wiele miesięcy. Liczba osób, które skorzystały w 2020 r. z poradnictwa i 

wsparcia – tylko w zakresie przemocy domowej wynosi 38 (25 kobiet, 8 mężczyzn, 5 dzieci). 

Osoby pozostające w ciągłym kontakcie z Punktem Interwencji Kryzysowej, w razie konieczności 

były umawiane na kolejne spotkania ze specjalistami bądź kierowane do placówek 

specjalistycznych.  

Pracownik Centrum został powołany do składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Kluczach. 

Uczestniczył w spotkaniach, na których na bieżąco w razie konieczności konsultował przypadki, 

przekazywał informacje nt. zadań realizowanych przez PCPR. 

W 2020 roku na terenie Powiatu działały dwa telefony informacyjno / interwencyjne dla osób 

znajdujących się w kryzysie oraz uwikłanych w przemoc. Jeden telefon znajdował się w Punkcie 
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Interwencji Kryzysowej i był dostępny w godzinach od 7.00 do 15.00. W godzinach 

popołudniowych telefon obsługiwali specjaliści dyżurujący w Punkcie. Drugi numer telefonu 

komórkowego dostępny jest całodobowo, ma również połączenie z numerem 112. Dyżury pod 

tym numerem telefonu pełni pracownik zajmujący się poradnictwem specjalistycznym i 

organizacją interwencji kryzysowej. Korzystanie z telefonu komórkowego uregulowane zostało 

Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu z dnia 17 

czerwca 2014 r. W 2020 r. udzielono ok. 37 porad i konsultacji telefonicznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

W 2020 roku nie zaistniała sytuacja wymagająca interwencji na podstawie art. 12a ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. przymusowego zabrania dziecka z rodziny ze względu 

na stosowaną przemoc. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu posiada jednak 

opracowaną procedurę umieszczania dziecka w takim trybie w pieczy zastępczej.  

PCPR prowadził w ramach poradnictwa specjalistycznego w Punkcie Interwencji Kryzysowej 

działania profilaktyczne oraz wsparcie kierowane do osób zarówno doznających przemocy w 

rodzinie, zagrożonych przemocą w rodzinie, jak i będących świadkami przemocy w rodzinie.  

W 2020 r. prowadzono działania informacyjno-edukacyjne poprzez: upowszechnianie informacji 

w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy na stronie www.pcpr.olkusz.pl, dystrybucję 

plakatów, ulotek, broszur, które rozesłano do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z 

terenu powiatu, Sądu Rejonowego w Olkuszu, Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, do szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu (wraz 

z filią w Wolbromiu) itp. 

Podjęto współpracę z parafiami z terenu Powiatu Olkuskiego w celu wprowadzenia elementów 

edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie do programów nauk przedmałżeńskich. 

Pracownik PCPR podejmował rozmowy i przedłożył propozycję współpracy, rozesłano również 

pisma z propozycją współpracy. 

Uwagi: W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania zawieszone zostały wszelkie spotkania 

grup i dyżury specjalistów, 19 marca 2020 roku wyłączono również bezpośrednią obsługę 

mieszkańców w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu. Bezpośrednie dyżury zostały 

wznowione od lipca 2020 roku. Od 12 października do końca roku 2020 wyłączona została 

bezpośrednia obsługa mieszkańców, odwołano oddziaływania korekcyjno – edukacyjne oraz 

bezpośrednie dyżury specjalistów w Punkcie Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum 

pomocy Rodzinie w Olkuszu. Psycholog, prawnik, psychoterapeuta i zastępca dyrektora nie 

zaprzestali dyżurów w PIK, kontakty z podopiecznymi odbywały się jednak za pośrednictwem 

komunikatora Skype oraz telefonicznie. W zależności od potrzeb specjaliści starali się 

dostosowywać godziny do potrzeb mieszkańców.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu brało udział w organizowaniu i prowadzeniu 

oddziaływań w stosunku do osób stosujących przemoc. Krajowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie wprowadza „Wytyczne do tworzenia modelowych programów korekcyjno-

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”, które stanowią podstawę prowadzenia 
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takich oddziaływań. Powiat Olkuski realizuje to zadanie od 2007 roku. Od momentu przystąpienia 

do jego realizacji następuje systematyczny rozwój tych programów.  

W 2020 roku prowadzone były dwie edycje oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych: 

I edycja rozpoczęła się 05 lutego 2020 roku i planowo miała trwać do 17 czerwca 2020 roku. W 

związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 

od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania zawieszone zostały wszelkie spotkania grup i dyżury 

specjalistów, 19 marca 2020 roku wyłączono również bezpośrednią obsługę mieszkańców w 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu. Bezpośrednie dyżury zostały wznowione od 

lipca 2020 roku. Mając jednak na uwadze zainteresowanie i chęć osób zgłoszonych do udziału w 

OKE oraz możliwości organizatora, tj. PCPR w Olkuszu, od dnia 01 lipca 2020 roku realizacja 

zajęć została wznowiona. Zajęcia skończyły się 12 sierpnia 2020 roku.  

II edycja rozpoczęła się 09 września 2020 roku i planowo miała trwać do 16 grudnia 2020 roku. 

Jednak od 12 października do końca roku 2020 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

wyłączona została bezpośrednia obsługa mieszkańców, w związku z czym odwołano 

oddziaływania korekcyjno – edukacyjne. Nie było możliwości ukończenia rozpoczętych zajęć. 

Uczestnicy ci zgodnie z oświadczeniem rozpoczęli zajęcia 18 lutego 2021 roku.  

W 2020 roku łącznie skierowane na OKE były 34 osoby:  

I edycja – zakontraktowanych 12, w tym 3 otrzymało zaświadczenie o ukończeniu zajęć, 1 

otrzymał zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach. 

II edycja – zakontraktowanych 8, w tym niestety żaden z nich nie otrzymał ani zaświadczenia o 

ukończeniu, ani o uczestnictwie w OKE (ze względu na niezrealizowanie w pełni 60 planowanych 

godzin). Osoby te w pierwszej kolejności będą mieć możliwość ukończenia zajęć w 2021 roku.  

Spośród 34 uczestników: 18 osób skierowanych było wyrokiem Sądu, bądź zobowiązani byli przez 

kuratora zawodowego do podjęcia OKE, 4 osoby zgłosiły się same, 12 osób zostało skierowanych 

przez Zespoły Interdyscyplinarne (1 uczestnik ukończył OKE w Krakowie). 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w 2020 r. dokonywało ewaluacji oddziaływań 

korekcyjno – edukacyjnych oraz monitoringu uczestników zgodnie z zapisami „Powiatowego 

programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 

lata 2016-2021”. Prowadzono dokumentację działań dot. każdego uczestnika, karty ewaluacyjne 

uczestników, kryteria oceny kwalifikacyjnej do zwolnienia z programu, korespondencję z 

instytucjami, dokumentację indywidualną uczestników, notatki, dokumenty zebrane, 

podsumowania każdych zajęć, itp. Działania psychologiczno-terapeutyczne były realizowane w 

ramach poradnictwa specjalistycznego. Osoby, które ukończyły zajęcia, zgłaszające potrzebę 

dalszego wsparcia, mogły skorzystać z pomocy i wsparcia psychologa oraz innych specjalistów w 

Punkcie Interwencji Kryzysowej.  

Uwagi organizatora OKE związanych z prowadzeniem zajęć podczas epidemii, itp.: 

Nastąpiły utrudnienia ze strony uczestników, które wynikały z obawy przed zarażeniem. 

Dodatkowym utrudnieniem było monitorowanie bieżącej sytuacji rodziny, zachowań uczestników 
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podczas zawieszonych zajęć. Ponadto przerwa w zajęciach wpłynęła niekorzystnie na jakość 

spotkań, do kilku kluczowych tematów wracano.  

Projekt „Aktywni razem” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w 

ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 - 2020. 

Zarząd Powiatu w Olkuszu w dniu 04.07.2018 roku podjął uchwałę nr 278/27/V/2018  

o przystąpieniu do realizacji projektu pn. „Aktywni razem” w ramach środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi 

Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. 

Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Realizację projektu 

zaplanowano na lata 2019-2021. W ciągu 3 lat realizacji projektu wsparciem zostanie objętych 

120 osób zamieszkujących w naszym powiecie, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, w pierwszej kolejności wymagające aktywizacji społecznej, w tym w szczególności 

osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego. Są to głównie osoby z 

niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzież przebywająca w różnych formach pieczy zastępczej 

oraz osoby niepracujące, opiekujące się dziećmi z niepełnosprawnościami. W ciągu tych 3 lat 

Powiat Olkuski przeznaczy na realizację projektu środki finansowe stanowiące wkład własny w 

wysokości 247 058,54 PLN, co stanowi ok. 15% ogólnej wartość projektu (1 646 901,10 PLN). 

Wkład własny stanowią świadczenia wypłacane obligatoryjnie dla pełnoletnich wychowanków 

pieczy zastępczej. W roku 2020 wydatkowano kwotę 398 057,28 PLN, z tego: 

• plan finansowy PCPR w Olkuszu dofinansowanie EFS 317 167,97 PLN i wkład własny 

49 434,80 PLN,  

• wkład własny pochodzący ze środków PFRON – 27 054,51 PLN,  

• plan finansowy Starostwa Powiatowego w Olkuszu wydatkowano 4 400,00 PLN.  

W roku 2020 bezpośrednim wsparciem objęto 43 mieszkańców powiatu (40 osób zrekrutowanych 

w 2020 i 3 osoby, które pozostały w projekcie z 2019 roku). Wśród nich były to osoby 

nieaktywne zawodowo, bezrobotne, niepozostające w zatrudnieniu lub poszukujące zatrudnienia, 

jak również będące w zatrudnieniu, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby przebywające 

w pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub w rodzinach zastępczych 

oraz osoby niepracujące (matki) opiekujące się dziećmi z niepełnosprawnościami. U każdego 

uczestnika projektu zrekrutowanego w roku 2020 przeprowadzono diagnozy na podstawie 

których uczestnicy projektu skorzystali ze wsparcia społecznego. Natomiast wsparcie zawodowe 

zostało przesunięte na 2021 rok ze względu na stan epidemii, który wprowadzono na podstawie 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.). W ramach wsparcia 

społecznego uczestnicy brali udział w treningach kompetencji społecznych obejmujących różną 

tematykę w formie stacjonarnej. Uczestnicy projektu otrzymali indywidualne wsparcie: 

psychologiczne, przeprowadzono poradnictwo rodzinne, dietetyczne i skorzystali z usług o 

charakterze edukacyjnym (prawo jazdy kat. B i nauka języków obcych: hiszpańskiego i 

angielskiego). Osoby niepełnosprawne skorzystały z rehabilitacji. W ramach grupowego wsparcia 

przeprowadzono 7 treningów kompetencji społecznych w grupach po kilka osób, aby zachować 

bezpieczeństwo. 
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W okresie sprawozdawczym w ramach wsparcia zawodowego zrealizowano indywidualne zajęcia 

z doradztwa zawodowego dla 9 osób oraz 3 miesięczne staże zawodowe dla 3 osób. Natomiast z 

uwagi na utrudnienia powstałe w związku z ogłoszonym stanem epidemii uczestnictwo 13 osób w 

kursach i szkoleniach zawodowych zostało przeniesione na 2021 rok. Wsparcie zawodowe zostało 

zlecone w drodze konkursu organizacji pozarządowej tj. Spółdzielni Socjalnej OPOKA z Chechła.  

XIII Projekty Małopolska Tarcza Antykryzysowa 

Moduł 3 Kooperacje przeciw COVID" w projekcie "KOOPERACJE 3D - model 

wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" 

W ramach trzeciego modułu wsparcia zaprojektowanego w Pakiecie Społecznym Małopolskiej 

Tarczy Antykryzysowej - ponad 2 mln złotych zaplanowano i przeznaczono na poprawę 

bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy 

rodzinie, a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług, a także w celu poprawy 

warunków pracy pracowników placówek, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się 

koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, poprzez 

udzielenie pomocy finansowej gminom i powiatom z obszaru województwa małopolskiego.  

Powiat Olkuski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu otrzymało pomoc finansową na 

pokrycie kosztów realizacji zadania w kwocie 18 300 PLN. Pomoc ta została przeznaczona na 

pokrycie kosztów kwalifikowalnych wydatków związanych z realizacją zadania w ramach 

komponentu I:  

• Zakup środków ochrony osobistej: maseczek, przyłbic, rękawiczek ochronnych; 

• Zakup środków i sprzętu służącego do dezynfekcji: płynów dezynfekujących ręce i ciało, 

powierzchnię i sprzęt, dozowników do środków dezynfekujących; 

• Zakup sprzętu i wyposażenia: termometrów bezdotykowych, przegród ochronnych plexi, 

lamp wirusobójczych, ozonatora. 

Projekt realizowano w okresie od 01.10.2020 r. do 15.11.2020 r.  

Wykorzystana kwota na realizację zadania wynosi 18 298,99 PLN. 

Osiągnięty został zamierzony efekt, tj.: poprawa bezpieczeństwa pracowników Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, a w konsekwencji osób korzystających z ich usług.  

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID -19”. 

Od dnia 30 lipca 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a w nim Zespół ds. Pieczy 

Zastępczej realizowało projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 

epidemii COVID-19”. Na ten cel Powiat Olkuski otrzymał dotację w wysokości 228.940,00 PLN, z 

czego płatności ze środków europejskich to 192.951,00 PLN, a środki w formie 

współfinansowania krajowego to 35.989,00 PLN. Z otrzymanej dotacji zakupiono 3320 maseczek, 

17500 rękawiczek jednorazowych, 124 szt. 5 - litrowych płynów dezynfekujących oraz 51 

laptopów, 31 drukarek i 5 zestawów multimedialnych. Wsparcie w postaci środków ochrony 

osobistej otrzymały wszystkie rodziny zastępcze z terenu naszego powiatu oraz Socjalizacyjna 
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Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Olkuszu, która również została wyposażona w dwa 

miejsca kwarantanny. Laptopy, drukarki oraz zestawy multimedialne z przeznaczeniem do zdalnej 

nauki w okresie epidemii COVID – 19 otrzymało 50 wychowanków rodzin zastępczych oraz 

funkcjonująca na terenie powiatu placówka. Termin realizacji projektu wyznaczono na dzień 30 

listopada 2020 r. 

XIV Wspieranie osób niepełnosprawnych 

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w 2020 r. Powiat Olkuski 

otrzymał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyliczone 

według algorytmu w wysokości 3 171 116 PLN. Środki wykorzystane na realizację zadań 

wyniosły 3 160 605,70 PLN. 

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych (art. 35 a ust. 1 pkt. 7 lit a): 

• złożone wnioski : 189,  

• wypłacone dofinansowania – 88 osób na łączną kwotę 113 634 PLN.  

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35 a 

ust. 1 pkt. 7 lit c): 

• złożone wnioski: 390,  

• wypłacone dofinansowania – 289 osób na łączną kwotę 409 579, 18 PLN. 

 

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych (art. 

35 a ust. 1 pkt. 7 lit. c) : 

• złożone wnioski: 19,  

• wypłacone dofinansowania – 10 osób na łączną kwotę 9 345, 77 PLN. 

4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (art. 35 a ust. 4): 

• złożone wnioski: 1,  

• wypłacone dofinansowania – 1 na kwotę 1 124, 95 PLN. 

5. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych (art. 35 a ust. 1 pkt. 7 lit. d): 

• złożone wnioski: 21,  

• wypłacone dofinansowania – 19 osób na łączną kwotę 37 070, 40 PLN. 

6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych (art. 35 a ust. 1 pkt. 7 lit. d): 

• złożone wnioski: 45,  

• wypłacone dofinansowania – 18 osób na łączną kwotę 207 412, 40 PLN. 
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7. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się (art. 35 a ust. 1 pkt. 7 lit. d) ze 

względu na ograniczone środki PFRON zadanie to nie było realizowane. 

8. Dofinansowanie usług tłumacza migowego – tłumacza – przewodnika (art. 35 a ust.1. pkt. 

7 lit. f) nie było realizowane ze względu na brak wniosków. 

9. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystki osób niepełnosprawnych (art. 35 a ust. 

1 pkt 7 lit. b): 

• złożone wnioski: 5,  

• wypłacone dofinansowania – 163 osoby na łączną kwotę 17 196 PLN. 

10. Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu, Kluczach 

oraz Lgocie Wolbromskiej: 

• dofinansowanie ze środków PFRON na działalność warsztatów terapii zajęciowej w 

2020r. wyniosło: 1 964 794 PLN na 96 uczestników, 

• dofinansowanie ze środków budżetu powiatu na działalność warsztatów terapii 

zajęciowej w 2020r. wyniosło: 238 641 PLN (zadanie realizuje Wydział Polityki 

Społecznej). 

11. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych (art. 26e): 

• złożone wnioski: 8 (łącznie na 9 stanowisk)  

• zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 9 osób na kwotę 316 870 PLN. 

12. Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub podjęcia 

działalności w formie spółdzielni socjalnej (art. 12a): 

• złożone wnioski: 4,  

• zwrot kosztów na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 2 osoby na kwotę 83 579 

PLN. 

13. Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu 

pracy (art. 40): w 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu nie wystąpił o środki na to 

zadanie. 

XV Programy PFRON, do których przystąpił Powiat Olkuski 

Program „Wyrównywanie różnic między regionami III’’. 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób 

niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób 

zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. 

Powiat Olkuski w 2020 roku podpisał umowę z Oddziałem Małopolskim PFRON na realizację 

projektów w ramach programu ,,Wyrównywanie różnic między regionami III ’’ na łączną kwotę 

302 606,08 PLN, w tym : 
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1. w ramach obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub 

środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom 

niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; dostosowano budynek Zespołu Szkół 

w Wolbromiu - kwota 76 596,71 PLN, 

2. w ramach obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie 

degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej; modernizacja 

pomieszczeń w budynkach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kluczach i Lgocie 

Wolbromskiej – kwota 103 009,37 PLN, 

3. w ramach obszaru G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków 

na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych; kwota 123 000 PLN. 

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd’’ 

W dniu 7 maja 2018r. Powiat Olkuski zawarł umowę nr AS3/000024/06/D z PFRON w sprawie 

realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd’’, która corocznie jest odnawiana 

stosownym aneksem. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 

ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w 

dostępie do edukacji. Program jest realizowany przez samorząd powiatowy w oparciu o 

dokumenty zatwierdzone przez Zarząd PFRON: 

• Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w 

ramach Modułu I i II pilotażowego programu’’,  

• Kierunki działań, warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,, 

Aktywny samorząd’’ – są to dokumenty zatwierdzone przez Zarząd PFRON, 

• „Aktywny samorząd’’ – treść programu.  

 

Moduły, obszary i zadania programu: 

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

• Zadania 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, 

• Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją ruchu, 

• Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, 

• Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

dla osób z dysfunkcją narządu słuchu. 

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

informacyjnym: 

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

oprogramowania dla osób z dysfunkcją wzroku lub obu kończyn górnych, 

• Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 

• Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, 
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• Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w 

komunikowaniu się za pomocą mowy, 

• Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu 

elektronicznego. 

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

• Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

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

wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

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

rozwiązania techniczne, 

• Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 

kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 

• Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego. 

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

osoby zależnej. 

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

W ramach Aneksu 8 z dnia 30.12.2019r. do umowy nr AS3/000024/06/D z dnia 07.05.2018r. 

wypłacono od dnia 01.01.2020r. do 15.04.2020r. (kontynuacja realizacji umowy) środki w kwocie 

359 607,85 PLN, w tym: 

1. Obszar A, Zadanie 1 – 2 osoby w kwocie 11 783,30 PLN, 

2. Obszar A, Zadanie 4 – 1 osoba w kwocie 633,25 PLN, 

3. Obszar B, Zadanie 1 – 16 osób w kwocie 83 336,56 PLN, 

4. Obszar B, Zadanie 2 – 5 osób w kwocie 10 000 PLN, 

5. Obszar B, zadanie 3 – 3 osoby w kwocie 14 371,13 PLN, 

6. Obszar B, Zadanie 4 – 11 osób w kwocie 28 953,53 PLN, 

7. Obszar C, Zadanie 1 - 4 osoby w kwocie 40 000 PLN, 

8. Obszar C, Zadanie 2 – 4 osoby w kwocie 11 740 PLN, 

9. Obszar C, Zadanie 3 – 3 osoby w kwocie 34 300 PLN, 

10. Obszar C, Zadanie 4 – 1 osoba w kwocie 8 550 PLN, 

11. Obszar C, Zadanie 5 – 2 osoby w kwocie 8 575 PLN, 

12. Moduł II – 29 osób w kwocie 107 365,08 PLN. 

W ramach Aneksów nr 9 z dnia 15 kwietnia 2020r., nr 10 z dnia 16 czerwca 2020r. oraz nr 11 z 

dnia 19 listopada 2020r. do umowy nr AS3/000024/06/D z dnia 07.05.2018r. wypłacono od dnia 

15.04.2020r. do 31.12.2020r. środki w kwocie 427 382,46 PLN, w tym: 

1. Obszar A, Zadanie 1 – 4 osoby w kwocie 22 496,95 PLN, 

2. Obszar B, Zadanie 1 – 16 osób w kwocie 108 357,77 PLN, 

3. Obszar B, Zadanie 2 – 1 osoba w kwocie 2 000 PLN, 

4. Obszar B, zadanie 3 – 5 osób w kwocie 36 450 PLN, 

5. Obszar B, Zadanie 4 – 3 osoby w kwocie 12 000 PLN, 

6. Obszar C, Zadanie 1 - 7 osób w kwocie 118 241,41 PLN, 
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7. Obszar C, Zadanie 2 – 1 osoba w kwocie 3 500 PLN, 

8. Obszar C, Zadanie 3 – 1 osoba w kwocie 12 540 PLN, 

9. Obszar D – 2 osoby w kwocie 6 965,75 PLN, 

10. Moduł II – 31 osób w kwocie 104 830, 58 PLN. 

Łącznie w ramach Programu „Aktywny Samorząd w roku 2020 wypłacono 786 990,31 PLN. 

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi ‘’ – Moduł III. 

W dniu 16.06.2020 roku Powiat Olkuski zawarł z PFRON umowę nr POB/000016/06/D w sprawie 

realizacji Modułu III programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi’’. Powyżej wymieniony 

program pozwolił dofinansować koszty domowej opieki tym osobom niepełnosprawnym, które z 

powodu epidemii nie mogły korzystać ze zorganizowanych zajęć. O wypłatę 500 zł miesięcznie 

mogły starać się tylko osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności, ale także (w przypadku młodzieży posiadającej aktualne orzeczenie o 

niepełnosprawności wydane przed 16 rokiem życia) – ich opiekunowie. Świadczenie nie 

przysługiwało osobom, których opiekunowie pobierali zasiłek opiekuńczy. Z programu skorzystali 

niepełnosprawni podopieczni warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów 

samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, pełnoletni uczestnicy zajęć rewalidacyjno – 

wychowawczych, pełnoletni wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych i 

specjalnych ośrodków wychowawczych oraz podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których 

działalność finansowana jest ze środków PFRON. Okres, w którym osoby utraciły możliwość 

korzystania z opieki instytucjonalnej przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni 

roboczych, obejmował 5 miesięcy. Pomoc za ostatnie 2 miesiące została wypłacona w 2021r. 

Środki wypłacone za okres marzec – maj 2020 roku, obejmowały 289 osób na łączną kwotę 

430 000 PLN. 
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Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Olkuszu 

Działająca do końca stycznia 2021 roku Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w 

Olkuszu to koedukacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego z miejscami 

interwencyjnymi. Ta powiatowa jednostka organizacyjna prowadzona była w formie jednostki 

budżetowej, przy pomocy zespołu ds. obsługi finansowo-księgowej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie, który prowadził gospodarkę finansowo-księgową i sprawozdawczość 

budżetową. 

SPOW w Olkuszu działała na podstawie ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 poz. 821), Statutu Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/148/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z 

dnia 08 lutego 2012 roku oraz Regulaminu Organizacyjnego przyjętego uchwałą nr 

557/53/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 17.12.2015 roku. 

Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Olkuszu dysponowała 30 miejscami w tym: 

• 18 miejsca socjalizacyjne, 

• 12 miejsc interwencyjnych. 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w SPOW w Olkuszu przebywało: 

• miejsca socjalizacyjne : 17 osób, 

• miejsca interwencyjne: 5 osób, w tym: 

o 3 półsieroty,  

o 2 niepełnosprawnych,  

o 1 sierota.  

W roku sprawozdawczym objęto opieką 29 wychowanków z czego: 

• 4 powróciło do rodziny naturalnej, 

• 0 umieszczono w rodzinie zastępczej, 

• 2 zamieszkało w mieszkaniu chronionym, 

• 1 zostało przeniesione do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej, 

• 5 pełnoletnich wychowanków przebywa w placówce w oparciu o Kontrakt, 

• 5 usamodzielniono. 

Wydatki na działalność podstawową jednostki wyniosły w 2020 r. : 

• środki rządowe (składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków): 5.635,80 PLN, 

• środki z grantu:60 000,00 PLN, 

• środki powiatowe : 1 681 151,08 PLN,  

RAZEM”1.746 786,88 PLN. 

 

W roku 2020 dochody zrealizowane przez jednostkę wynosiły:  
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• wpływy z różnych dochodów: 168,00 PLN 

RAZEM 168,00 PLN. 

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. – Dział 855 Rodzina, Rozdział 85510 Działalność Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych wyniosły: 73 120,12 PLN. 

Placówkę wspierali także sponsorzy, przekazując dary rzeczowe i wyposażenie w kwocie: 

29 641,32 PLN. 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w znacznym stopniu ograniczona została organizacja i 

uczestnictwo SPOW w Olkuszu w wydarzeniach rekreacyjnych, kulturowych i sportowych, ale 

pomimo obowiązujących ograniczeń udało się w 2020 roku wziąć udział w następujących 

wydarzeniach:  

• Wyjście do MOK-u na koncert organizowany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy 

• Wyjście do MOK-u na "Jasełka pod Giewontem" - organizowane przez Szkołę Specjalną w 

Olkuszu 

• Wyjście na lodowisko-Rynek w Olkuszu 

• Wyjazd na narty - Czarny Groń 

• Wyjazd na przedstawienie w SP w Bęble - "Aniołkowe granie" 

• Wyjazd wychowanków do Sanatorium (Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. 

Dr A. Szabaty-Rabka Zdrój) na 27 dniowy pobyt 

• Piesza wycieczka "Szlakiem Gwarków Olkuskich" 

• Uczestnictwo wychowanków w „Akademii Talentów” organizowanych przez Fundację 

Wolne Arty 

• Wyjazd na narty - Czarny Groń 

• Wyjazd na koncert muzyki filmowej i epickiej VISUAL CONCERT Tauron Arena, Kraków 

• Uczestnictwo w wakacyjnym biwaku w Podlesicach 

• Uczestnictwo wychowanków w rajdzie rowerowym do Rabsztyna 

• Wakacyjne wyjazdy nad wodę Zakole Sztoły w Bukownie 

• Uczestnictwo wychowanków w Kolonii na morzem – Łeba 

• Uczestnictwo w rajdzie rowerowym na Pustynię Błędowską - 41km 

• Wyjazd na drezyny w Regulicach 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej liczba dzieci umieszczanych w 

placówkach opiekuńczo – wychowawczych od 1 stycznia 2021r. nie może przekroczyć 14 w 

jednej placówce. W związku z powyższym Rada Powiatu podjęła stosowną uchwałę, która 

pozwoliła przekształcić dotychczasową placówkę SPOW w dwie nowoutworzone placówki 

opiekuńczo – wychowawcze liczące do 14 wychowanków, zgodnie z limitacją ustawową. 

Realizując art. 230 ust. 1 tej ustawy tj. osiągnięcia do 31 grudnia 2020 r. standardu liczby dzieci 

w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Olkuszu, Wojewoda Małopolski pismem 

z dnia 22.12.2020 r. wyraził zgodę i wyznaczył termin na osiągnięcie standardu zgodnie z art. 

106 ust. 9 w/w ustawy do dnia 1 lutego 2021 r. Począwszy od tego dnia funkcjonują w powiecie 

dwie odrębne placówki: tj. Dom Dziecka „Dworek Marzeń” oraz Dom Dziecka „Pomocna Dłoń”, 
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które działają w oparciu o regulaminy organizacyjne przyjęte uchwałą Zarządu Powiatu w 

Olkuszu z dnia 14.12.2020 r. 

Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu 

Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu ma charakter stacjonarny i jest przeznaczony dla 98 osób 

przewlekle, somatycznie chorych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Domu przebywało 92 

mieszkańców. DPS jest samodzielną jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest 

Powiat Olkuski. Przy pomocy zespołu ds. obsługi finansowo – księgowej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu prowadzi gospodarkę 

finansowo-księgową i sprawozdawczość budżetową. 

DPS działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy 

społecznej oraz Statutu Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu stanowiącego załącznik do Uchwały 

nr XVI/146/2016 Rady Powiatu z dnia 16.03.2016r.  

Organizacja Domu opiera się na Regulaminie Organizacyjnym, wprowadzonym uchwałą nr 

48/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016 roku, Regulaminie Domu 

wprowadzonym Zarządzeniem nr 3/2020 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu z 

dnia 17.03.2020 roku. W Domu prowadzony jest rejestr zarządzeń wewnętrznych wydawanych 

przez Dyrektora DPS dotyczących mieszkańców i pracowników Domu.  

Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami 

określonymi dla tego typu Domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca. 

Dom świadczy usługi: 

1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając: 

a) miejsce zamieszkania, 

b) wyżywienie, 

c) odzież i obuwie, 

d) utrzymanie czystości; 

2) opiekuńcze, polegające na: 

a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, 

b) pielęgnacji, 

c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, 

3) wspomagające, polegające na: 

a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, 

b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców Domu, 

c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, 

d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu, 

e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i 

społecznością lokalną, 

f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca Domu, w miarę jego 

możliwości, 
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g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi Domu w podjęciu pracy, 

szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki 

do takiego usamodzielnienia, 

h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów 

wartościowych,  

i) finansowaniu mieszkańcowi Domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków 

na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% 

zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust 2 pkt 1 ustawy o pomocy 

społecznej, 

j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców Domu oraz zapewnieniu 

mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach, 

k) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców Domu. 

Dom nie świadczy usług zdrowotnych, podstawową opiekę zdrowotną w 2020 roku mieszkańcom 

zapewniali lekarze rodzinni z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Eskulap” przy ul. Króla 

Kazimierza Wielkiego 110 w Olkuszu. Opiekę psychiatryczną nad mieszkańcami Domu w 2020r. 

sprawował odpowiedni lekarz. Na badania specjalistyczne i różne konsultacje lekarskie 

mieszkańcy byli dowożeni środkiem transportu będącym w posiadaniu Starostwa Powiatowego w 

Olkuszu. Za zakupione dla mieszkańców leki, zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej 

oraz przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia placówka 

pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny. W 2020r. 

mieszkańcy Domu korzystali z usług pielęgniarki środowiskowej finansowanej ze środków NFZ, 

zatrudnionej w tej samej przychodni, co lekarze rodzinni. Dom funkcjonuje w oparciu o 

indywidualne plany wsparcia, opracowywane z udziałem mieszkańca, jeżeli ten udział jest 

możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestniczenia w nim. 

Indywidualny plan wsparcia mieszkańca jest przygotowywany w terminie 6 miesięcy od dnia 

przyjęcia mieszkańca do Domu. Plan jest tworzony przez zespół terapeutyczno – opiekuńczy, a 

jego wykonanie nadzoruje kierownik działu terapeutyczno – opiekuńczego. Mieszkańcy Domu 

(tak jak w latach poprzednich) w roku 2020 mieli zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem 

Domu, jak również mieli możliwość wnoszenia i załatwiania skarg i wniosków (książka skarg i 

wniosków, skrzynka skarg i wniosków). W 2020 r. przyjęto 22 mieszkańców na podstawie decyzji 

administracyjnej wydanej przez PCPR, 2 mieszkańców zrezygnowało z pobytu w Domu (powrót 

do rodziny inny DPS), 24 mieszkańców zmarło.  

Pobyt w Domu jest odpłatny a szczegółowe zasady odpłatności osób przyjmowanych na 

podstawie decyzji wydanej przez PCPR określa ustawa o pomocy społecznej. Mieszkańcy Domu 

lub inne osoby obowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej nie ponoszą 

opłat za okres nieobecności nieprzekraczający 21 dni w roku kalendarzowym.  

Dnia 12.03.2020r. wprowadzono szereg zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu Domu Pomocy 

Społecznej w Olkuszu w stanie zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem 

SARS CoV-2 między innymi: 

• zakaz odwiedzin mieszkańców (wstęp tylko dla osób, których obecność jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania placówki tj. dostawcy, listonosz, kurier), 
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• zakaz wyjść na zewnątrz mieszkańców, poza spacerami w ogrodzie (wyjątek w zakresie 

zakazu wyjazdów mieszkańców poza terem DPS stanowiły wyjazdy w celu hospitalizacji w 

szpitalu, konsultacji lekarskiej), 

• odwołanie zaplanowanych imprez okolicznościowych,  

• zaprzestanie organizowania wyjść, wycieczek, 

• nakaz używania środków ochrony indywidualnej przez pracowników tj. maseczki, 

przyłbice, rękawiczki jednorazowe, itp. 

W marcu 2020r. mieszkańcy Domu korzystali z rehabilitacji, fizykoterapii, biblioteki i czytelni 

znajdujących się na terenie Domu w pełnym reżimie sanitarnym.  

Organizacją czasu wolnego mieszkańców DPS w 2020 roku zajmowali się instruktorzy terapii 

zajęciowej, terapeuci, którzy większość zajęć z mieszkańcami prowadzili indywidualnie w 

pokojach mieszkalnych bądź w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

We wrześniu 2020 roku dla mieszkańców Domu został zorganizowany piknik w ramach projektu 

„Lider młodzieżowy na rzecz lokalnego środowiska", realizowanego przez Stowarzyszenie 

Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu (Program kształtowania kompetencji społecznych 

uczniów olkuskich szkół średnich” dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich na lata 2014-2020). Dzięki uczniom Klubu Wolontariackiego z Zespołu Szkół nr 4 

w Olkuszu mieszkańcy placówki mieli okazję wziąć udział w mini koncercie znanych i lubianych 

melodii i wspólnej zabawie, dzięki czemu udało się im choć na chwilę zapomnieć o trwającej 

izolacji społecznej, spowodowanej pandemią wirusa SARS CoV-2. Spotkanie odbyło się z 

zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Dzięki mobilizacji Dyrekcji, pracowników i Zarządu Osiedla Śródmieście, pomimo nałożonego 

reżimu sanitarnego i związanego z nim zakazu odwiedzin, udało się zorganizować dla 

mieszkańców DPS „Mikołajki”. Wolontariusze Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu wraz z opiekunami 

odwiedzili mieszkańców DPS-u z własnoręcznie wykonanymi kartkami świątecznymi oraz z 

wokalno-muzyczną niespodzianką (śpiewanie kolęd). Spotkanie zostało zorganizowane w taki 

sposób, aby nie narażać mieszkańców przebywających w swoich pokojach, którzy z okien 

obserwowali występy (młodzież śpiewała kolędy na zewnątrz budynku). 

Ze względu na obowiązujący stan epidemii, wiele wydarzeń w 2020 roku się nie odbyło. 

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w przeliczeniu na pełny 

wymiar czasu pracy, wynosił 0,5 i był zgodny z § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów 

pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. 

W 2020r., wykonano malowanie elewacji budynku DPS. 

Dom Pomocy Społecznej realizował w 2020 roku następujące projekty: 

I Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. „Bezpieczny Dom".  

Dofinansowanie projektu z UE: 196 000,00 PLN. 

II „Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry DPS".  
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Dofinansowanie projektu z UE: 283 550,00 PLN. 

III Grant NFZ „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, 

zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 

Dofinansowanie projektu z UE: 55 208,74 PLN. 

IV Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi” 

Dofinansowanie projektu z UE: 12 360,00 PLN. 

Otrzymane środki pozwoliły doposażyć placówkę w sprzęt oraz w środki ochrony indywidualnej 

niezbędne do walki z epidemią COVID -19 oraz jej skutkami tj. bramka do bezdotykowego 

pomiaru temperatury, mobilna kabina do dezynfekcji, urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń, 

lampy bakteriobójcze, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne aparaty do pomiaru ciśnienia 

tętniczego krwi, termometry bezdotykowe itp.  

W 2020 roku w DPS były przeprowadzone następujące kontrole: 

I z dnia 28.02.2020r., Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie (kontrola 

kompleksowa bloku żywienia) – brak zaleceń pokontrolnych. 

II z dnia 27.11.2020r., Sądu Rejonowego w Olkuszu (kontrola w zakresie ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego) - brak zaleceń pokontrolnych. 

Informacja z realizacji wydatków i dochodów w 2020 roku w Domu Pomocy 

Społecznej w Olkuszu 

I Zrealizowano wydatki w 2020r. 6 829 040 57 PLN, w tym: 

• pomoc społeczna Dział (852) 6 293 101,83 PLN 

• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 59 694,73 PLN 

• wynagrodzenia osobowe pracowników 3 806 705,25 PLN 

• dodatkowe wynagrodzenie roczne 218 543,54 PLN 

• wynagrodzenie bezosobowe 27 000,00 PLN 

• pochodne od wynagrodzeń 694 003,73 PLN, w tym: 

o składka ZUS 635 210,24 PLN 
o składka na Fundusz Pracy 58 793,49 PLN 
o odpis na fundusz socjalny 119 851,90 PLN 

• różne wydatki na rzecz osób fizycznych 184,01 PLN 

• materiały i wyposażenie 213 435,79 PLN 

• środki żywności 467 084,83 PLN 

• zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych 39 866,85 PLN 

• zakup energii 237 896,19 PLN 

• usługi telekomunikacyjne 3 467,94 PLN 

• pozostałe usługi 172 335,72 PLN 

• usługi remontowe 200 664 75 PLN 
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• usługi zdrowotne 5 969,00 PLN 

• szkolenia pracowników 3 759,30 PLN 

• różne opłaty i składki 4 894,30 PLN 

• podatek od nieruchomości 17 484,00 PLN 

• opłaty na rzecz budżetów jst 260,00 PLN 

• pozostała zadania z zakresu polityki społecznej (Działa 853) 535 938,74 PLN 

• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 111 556,88 PLN, w tym: 

o środki UE 80 391,67 PLN 

o środki budżetu państwa 7 765,21 PLN 

o środki jst 29 400,00 PLN 

• wynagrodzenia osobowe pracowników 226 705,19 PLN, w tym: 

o środki UE  191 021,35 PLN 

o środki budżetu państwa 35 683,84 PLN 

• pochodne od wynagrodzeń 43 416,67 PLN, w tym: 

o składki ZUS 39 582,80 PLN, w tym: 

▪ środki UE 33 352,39 PLN 

▪ środki budżetu państwa 6 230,41 PLN 

o składka na Fundusz Pracy 3 833,87 PLN, w tym: 

▪ środki UE  3 230,35 PLN 

▪ środki budżetu państwa 603,52 PLN 

• materiały i wyposażenie 69 760,00 PLN, w tym:  

o środki UE  63 032,13 PLN 

o -środki budżetu państwa 6 727,87 PLN 

• usługi zdrowotne 22 500,00 PLN, w tym:  

o środki UE 18 963,00 PLN 

o środki budżetu państwa 3 537,00 PLN 

• zakupy inwestycyjne 56 000,00 PLN, w tym: 

o środki UE 51 331,82 PLN 

o środki budżetu państwa 4 668,18 PLN 

Informacja z realizacji dochodów budżetowych 

Zrealizowane dochody powiatu w 2020r. 4 572 757,00 PLN, w tym: 

• wpływy z usług 4 568 055,33 PLN 

• pozostałe odsetki 0,00 PLN 

• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 580,44 PLN 

• wpływy z różnych dochodów 1 121,23 PLN  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

W 2020 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiat Olkuski realizował: 

I zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
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Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 

Zakres zadania obejmował 10% dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii 

zajęciowej. W 2020 roku na terenie Powiatu Olkuskiego funkcjonowały trzy warsztaty terapii 

zajęciowej: na terenie Gminy Olkusz, Gminy Klucze, Gminy Wolbrom, a łączna kwota 

dofinansowania wynosiła 218.492,07 PLN. Warsztaty terapii zajęciowej prowadzone były przez 

dotychczasowe podmioty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, po zawarciu przez powiat 

stosownych umów określających warunki i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i 

działalności warsztatu; ponadto Powiat Olkuski realizował to zadanie dofinansowując rehabilitację 

mieszkańców naszego powiatu będących uczestnikami WTZ w Skale (Powiat Krakowski) na 

łączną kwotę 6.831,99 PLN. 

II zadanie z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Olkuszu (ŚDS) 

Zadanie polegało na prowadzeniu ośrodka wsparcia dziennego pobytu typu A, B i C 

przeznaczonego dla osób przewlekłe chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i 

wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych; ŚDS funkcjonował i realizował 

zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. 

w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. Wysokość dotacji na realizację tego zadania ustalana jest przez Wojewodę 

Małopolskiego na każdy rok kalendarzowy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o 

finansach publicznych. Dotacja na 2020 rok wynosiła 959.669 PLN. 

III zadanie z zakresu pomocy społecznej 

Zadanie zlecone w trybie otwartego konkursu ofert Spółdzielni Socjalnej OPOKA. Finansowanie: 

środki europejskie z EFS, kwota przeznaczona na realizację zadania w 2020 r. to 4.400,00 PLN. W 

ramach zadania zrealizowano: wsparcie w postaci indywidualnych zajęć z doradztwa 

zawodowego dla 9 osób i 3 miesięcznych staży zawodowych dla 3 osób: staż na stanowisku 

pracownika biurowego w Spółdzielni Socjalnej „Opoka” w Chechle – 1 osoba, staż na stanowisku 

masażysty w Spółdzielni Socjalnej „Opoka” w Chechle – 1 osoba, staż na stanowisku florysta w 

kwiaciarni „Anndecor” w Kluczach – 1 osoba. Natomiast z uwagi na utrudnienia powstałe w 

związku ze stanem epidemii obowiązującym na terenie kraju, uczestnictwo 13 osób w kursach i 

szkoleniach zawodowych zostało przeniesione na 2021 rok.  

Nieodpłatna pomoc prawna 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

edukacji prawnej zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem 

zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami 

albo samodzielnie. Zadanie to finansowane jest z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji 

wojewodów przez udzielenie dotacji celowej powiatom. Wysokość środków publicznych 

przeznaczonych na realizację tego zadania (wysokość dotacji) zgodnie z art. 19 ust.2 w/w ustawy 

ustalana jest corocznie przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw budżetu. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 

r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r. wysokość tej kwoty wynosiła 5.500 zł 

miesięcznie. W Powiecie Olkuskim w 2020 roku funkcjonowały 4 punkty nieodpłatnej pomocy 
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prawnej (zlokalizowane w gminach: Bukowno, Klucze, Olkusz i Wolbrom). Wszystkie te punkty 

prowadzone były na mocy porozumienia zawartego odpowiednio z Radą Okręgowej Izby Radców 

Prawnych oraz Okręgową Radą Adwokacką, z uwagi na fakt, iż wybrana w otwartym konkursie 

ofert organizacja pozarządowa złożyła oświadczenie o rezygnacji z realizacji zadań publicznych 

powierzonych w drodze konkursu ofert a polegających na prowadzeniu punktu nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego w Gminie Klucze oraz punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 

Gminie Bukowno w 2020 roku. Konkurs ten został ogłoszony na podstawie uchwały nr 

471/52/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23.10.2019. Rozstrzygnięcie konkursu 

nastąpiło na mocy uchwały nr 578/57/VI/2019 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27.11.2019 r.  

Na finansowanie całości zadania (wszystkich 4 punktów) Powiat Olkuski otrzymał w 2020 roku 

dotację w wysokości 264.000 PLN. Pismem z dnia 19.02.2021r. znak WN5.3146.1.13.2020 

Wojewoda Małopolski zaakceptował rozliczenie przekazanej dotacji w 2020r. na zadanie 

polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

Udzielone porady prawne w 2020 r.: 

• na terenie Gminy Olkusz udzielono 446 porad, 

• na terenie Gminy Wolbrom udzielono 58 porad, 

• na terenie Gminy Klucze udzielono 100 porad, 

• na terenie Gminy Bukowno udzielono 77 porad. 

Ochrona praw konsumenta 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Olkuszu realizuje zadania Powiatu w zakresie ochrony praw 

konsumentów działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie 

konkurencji i konsumentów. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Olkuszu zatrudniony jest w 

wymiarze pełnego etatu, posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Zadania rzecznika wynikające 

z ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów to: 

• zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 

ochrony interesów konsumentów; 

• składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w 

zakresie ochrony interesów konsumentów; 

• występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów; 

• współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi 

i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów; 

• wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się 

postępowań.  

Realizując zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów Powiatowy 

Rzecznik Konsumentów w Olkuszu w 2020 roku podjął następujące działania: 

• w analizowanym okresie czasu udzielił 659 porad prawnych (624 porady telefoniczne i 

osobiste w biurze rzecznika oraz 35 porad pisemnych).  

Rzecznik udzielał, także wsparcia merytorycznego w przygotowaniu konsumentom pism 

takich jak: zgłoszenia reklamacyjne, wezwania do zapłaty, oświadczenia  



Raport o stanie powiatu w 2020 roku  

Strona 84 z 141 

 

o odstąpieniu od umowy zawartej pod wpływem błędu lub podstępu, oświadczenia o 

odstąpieniu  od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość; 

• zarejestrował 39 wniosków o podjęcie interwencji w różnych sprawach. W związku z 

powyższym rzecznik skierował do przedsiębiorców 33 wystąpienia o udzielenie wyjaśnień 

oraz informacji w spornej sprawie konsumenckiej i o ustosunkowanie się przedsiębiorcy 

do opinii i uwag rzecznika dotyczących niezgodnego  

z prawem działania. W przypadku 3 zarejestrowanych wniosków rzecznik nie podjął 

działań, gdyż w wyniku udzielonej porady doszło do ugodowego zakończenia sporu 

pomiędzy stronami. W dwóch przypadkach rzecznik nie podjął działań, gdyż jedna sprawa 

nie miała charakteru konsumenckiego, a w drugim roszczenie konsumenta było 

bezpodstawne (przedawnienie). Jedna sprawa została przekazana zgodnie z właściwością 

miejscową, gdyż wpłynęła od mieszkańca powiatu krakowskiego; 

• w celu zwiększenia efektywności udzielanych porad rzecznik na bieżąco wymieniał 

doświadczenia i informacje o niepokojących zjawiskach na lokalnym rynku konsumenckim 

z Delegaturami UOKiK, innymi rzecznikami oraz organizacjami konsumenckimi. 

W 2020 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie składał wniosków w sprawie stanowienia i 

zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz nie 

wytaczał powództw na rzecz konsumentów i nie wstępował do toczących się postępowań.  

W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym w 2020 roku znacznie zmniejszyła się 

ilość spraw kierowanych do rzecznika (tj. w 2019 r. 1228 porad i 154 wnioski, a w 2020r. 659 

porad i 39 wniosków). Problematyka, z którą zwracali się konsumenci kształtowała się podobnie, 

jednakże zwiększyła się ilość zapytań dotyczących odzyskania pieniędzy w związku z odwołanymi 

imprezami turystycznymi, usługami hotelarskimi, czy usługami związanymi z branżą weselną. W 

dalszym ciągu wiele spraw, z którymi zwracali się mieszkańcy powiatu nie miały charakteru 

konsumenckiego, gdyż dotyczyły przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa 

spadkowego lub rodzinnego. Zdarzały się sprawy, gdzie z przedstawionych przez konsumentów 

dokumentów wynikało, że przedsiębiorca nie naruszył przepisów prawa. W wielu przypadkach, to 

konsumenci ponosili winę za zaistniałą sytuację, gdyż zgłaszali reklamację po upływie terminu 

uprawniającego do jej zgłoszenia lub ujawnione uszkodzenie spowodowane było użytkowaniem 

towaru konsumpcyjnego niezgodnie z załączoną instrukcją obsługi lub z jego przeznaczeniem.  

Do nieprawidłowości, które były najczęściej spotykane należą: 

• informacje wprowadzające w błąd,  

• odsyłanie konsumenta przez sprzedawcę do serwisu, producenta, hurtownika, 

• narzucanie konsumentowi przez sprzedawcę sposobu rozpatrzenia reklamacji, 

• podpisanie umowy bez jej przeczytania i zrozumienia, 

• zakupy towarów podczas prezentacji, gdzie nie ma czasu na racjonalny wybór,  

a decyzja podejmowana jest bardzo szybko i pod wpływem przekonywania przez 

prezentera do potrzeby zakupu określonego dobra. 



Raport o stanie powiatu w 2020 roku  

Strona 85 z 141 

 

Przeciwdziałanie bezrobociu  

W niniejszym rozdziale zawarte zostały dane statystyczne dotyczące stopy bezrobocia, osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy ze stanem na 31.12.2020 r. oraz informacje na temat zadań 

realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu w 2020 roku oraz ich finansowania. 

Statystyki 

Stopa bezrobocia (stan na 31.12.2020r.)  

• Polska 6,2% 

• Małopolska 5,3% 

• Powiat Olkuski 7,4%. 

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy (stan na 31.12.2020r.) 

  Ogółem Kobiety 

1 Liczba bezrobotnych w tym: 3526 1853 

  - poprzednio pracujące 3102 1622 

2 Bezrobotni zamieszkujący na wsi 1719 908 

3 Bezrobotni bez prawa do zasiłku 3105 1617 

4 Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowej 1048 497 

5 Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego 669 356 

6 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy w tym: 2943 1582 

 do 30 roku życia 855 482 

 do 25 roku życia 408 207 

 długotrwale bezrobotni 1952 1075 

 powyżej 50 roku życia 874 346 

 posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 654 578 

 posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku 

życia 

0 0 

 Niepełnosprawni 130 51 

7 Bezrobotni zarejestrowani wg gmin   

 Olkusz 1722 906 

 Wolbrom 627 310 

 Klucze 514 276 

 Bolesław 241 134 

 Bukowno 271 155 

 Trzyciąż 151 72 

8 Bezrobotni zarejestrowani wg wykształcenia   

  Wyższe 587 421 

  policealne i średnie zawodowe 1026 622 

  średnie LO 400 229 

  zasadnicze zawodowe 808 321 

  gimnazjalne/podstawowe i poniżej 702 260 
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  Ogółem Kobiety 

9 Bezrobotni zarejestrowani wg wieku   

 18-24 408 207 

 25-34 932 573 

 35-44 947 547 

 45-54 692 348 

 55-59 350 178 

 60 lat i więcej 197 x 

10 Bezrobotni zarejestrowani wg czasu pozostawienia bez pracy w 

miesiącach 

  

 do 1 m-c 253 117 

 1-3 481 246 

 3-6 475 243 

 6-12 672 329 

 12-24 688 360 

 pow. 24 957 558 

 

Usługi rynku pracy 

Pośrednictwo pracy 

1 Podjęcia pracy przez bezrobotnych ogółem (poz.2+3) 2575 

2 Podjęcia pracy przez bezrobotnych bez udziału środków z FP 2218  
 podjęcia pracy za pośrednictwem PUP 184  
 podjęcia pracy bez pośrednictwa PUP 2034 

3 Podjęcia pracy przez bezrobotnych przy udziale środków z FP w tym: 357  
 prace interwencyjne  108  
 bon na zasiedlenie  15  
 podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych 133  
 bezrobotni skierowani do pracy na stanowiskach, na które wyposażenie 

 lub doposażenie pracodawca otrzymał refundację 

50 

 
 Inne (program zatrudnienia socjalnego) 51 

4 Staże dla bezrobotnych 321 

5 Prace społecznie użyteczne 15 

6 Szkolenia dla bezrobotnych 18 

7 Pozyskanie ofert pracy-ogółem w tym: 1407  
 pozyskanie ofert pracy z udziałem środków z FP 555  
 pozyskanie ofert bez udziału środków z FP 852 

8 Wizyty u pracodawców 157 

9  Oferty pracy pozyskane w wyniku wizyt z tego 264  
 oferty pracy bez udziału środków z FP 142 
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Szkolenia 

W roku 2020 na szkolenia skierowano 18 osób, w tym: 

• 10 osób na szkolenia indywidualne, 

• 8 osób na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego. 

Wszystkie osoby skierowane na szkolenie w 2020r. ukończyły szkolenia, a pracę po szkoleniu 

podjęło 12 osób. 

Szkolenia indywidualne osób bezrobotnych zrealizowano na następujących kierunkach:    

• prawo jazdy kat. C, 

• opiekunka dziecięca w żłobku do 3 lat lub klubie dziecięcym,  

• operator koparko ładowarki wszystkie kl. III,  

• obsługa i programowanie tokarek sterowanych numerycznie CNC,  

• operator wózków jezdniowych podnośnikowych. 

W ramach bonu szkoleniowego skierowano osoby bezrobotne na następujące szkolenia: 

• prawo jazdy kat. C, 

• operator koparki jednonaczyniowej do 25 ton kl. III, 

• operator koparki jednonaczyniowej wszystkie kl. I, 

• operator koparko – ładowarki wszystkie kl. III, 

• operator koparki jednonaczyniowej powyżej 25 ton masy całkowitej kl. I, 

• kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących przewóz drogowy z kat. 

C1, C1+E, C, C+E,  

• od zera do barbera – szkolenie z barberingu od podstaw,   

• opiekunka dziecięca w żłobku do 3 lat lub klubie dziecięcym,  

• kurs florystyczny zaawansowany,  

• spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG, 

• spawacz blach spoinami czołowymi metodą TIG, 

• kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych. 

W ramach bonów osoby uczestniczyły w jednym, dwóch lub trzech szkoleniach.  

Poradnictwo zawodowe 

Ilość udzielonych porad i informacji 1 207, z tego:  

• porady indywidualne – 305, 

• porady grupowe – 19, 

• informacja zawodowa indywidualna – 869,  

• informacja zawodowa grupowa – 14.  
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

W roku 2020 r. PUP w Olkuszu zawarł umowy na sfinansowanie kosztów kształcenia 

ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z 40 pracodawcami na łączną 

kwotę 397 588,86 zł. 

W ramach powyższych środków z kształcenia ustawicznego w formie kursów skorzystało 211 

osób. Kierunki kształcenia cieszące się największym zainteresowaniem, to: 

• kursy fryzjerskie, 

• kursy z zakresu makijażu, wizażu, 

• kursy dla fizjoterapeutów (kliniczny kurs terapii kręgosłupa LS oraz postępowanie 

diagnostyczno-terapeutyczne w zespołach bólowych kręgosłupa szyjnego i piersiowego), 

• profesjonalny sprzedawca, 

• profesjonalne zaopatrywanie, 

• kursy z zakresu księgowości , 

• kursy z zakresu grafiki komputerowej (grafika, skład i reklama internetowa), 

• kursy dla kucharzy (nowoczesne techniki kulinarne, wołowina), 

• kursy prawa jazdy ( kat. C, C+E, D), 

• kursy spawacza różnymi metodami, 

• kurs obsługi wózków jezdniowych, 

• kursy dla operatorów sprzętu ciężkiego (operator walca drogowego, operator koparki 

jednonaczyniowej), 

• uprawnienia energetyczne. 

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej  

Liczba zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – 5001, w tym dla 

obywateli: 

• Ukrainy: 4614, 

• Gruzji: 122, 

• Mołdawii: 46, 

• Białorusi: 170, 

• Rosji 48, 

• Armenii: 1. 

Liczba zarejestrowanych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową: 9, w tym 

wydanych zezwoleń na pracę sezonową: 5.  

Inne działania 

I Spotkanie dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu z przedstawicielem 

Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie. Podczas spotkania zostały 

przedstawione formy służby wojskowej, warunki powoływania do służby a także możliwości 

rozwoju zawodowego oraz profity z pełnienia służby.  
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Organizacja Tygodnia z Małopolskimi Urzędami Pracy, w tym: 

• konsultacje z doradcami zawodowymi mające na celu określenie predyspozycji 

zawodowych i opracowanie Bilansu Kariery, 

• przeprowadzenie warsztatów dla przyszłych przedsiębiorców, w ramach których 

omówiono procedury i zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie 

działalności gospodarczej, 

• zorganizowanie spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców na temat „Wpływ zmian 

pokoleniowych na pozyskanie i utrzymanie pracowników w firmie”, poprowadzone przez 

przedstawiciela firmy PassionHR, specjalisty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, 

• zorganizowanie Dnia Otwartego Poradnictwa Zawodowego z ofertą usług doradztwa 

zawodowego skierowaną dla osób bezrobotnych. 

II Spotkanie dla pracodawców z terenu naszego powiatu na temat możliwości skorzystania ze 

środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeprowadzone przez pracownika 

Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w 

Krakowie. 

III Spotkanie informacyjne pt. „ Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej ” przeprowadzone przez 

przedstawiciela WKU w Krakowie 

IV Spotkanie z młodzieżą szkolną pt. „Predyspozycje i preferencje zawodowe dla uczniów klas 7 

i 8 ” . 

V Przeprowadzenie „Zawodoznawczych warsztatów edukacyjnych ” dla uczniów Zespołu Szkół 

nr 1 w Olkuszu. 

VI Przeprowadzenie 10 webinarów (Współczesny rynek pracy, Praca jako wartość, Zawody 

przyszłości, System edukacji w Polsce, Aktywne poszukiwanie pracy, Planowanie ścieżki 

zawodowej, Dokumenty aplikacyjne, Rozmowa kwalifikacyjna autoprezentacja, Prawo pracy, 

Zakładanie własnej firmy) dla uczniów III-ich klas Szkoły Branżowej w Wolbromiu. Spotkania 

zostały przeprowadzone zdalnie z użyciem platformy Classroom.  

VII Organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, w tym zorganizowanie konkursu dla uczniów 

pt. „Zaprojektuj swój sukces”. 

VIII Organizacja wydarzeń w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, w tym: 

przeprowadzenie warsztatów pt. „Będę Przedsiębiorcą” dla około 100 uczniów Zespołu Szkół 

w Wolbromiu na platformie ClassRoom, przeprowadzenie warsztatów pt. „Czy jestem 

przedsiębiorczy” dla około 100 uczniów Zespołu Szkół w Wolbromiu na platformie 

ClassRoom, zorganizowanie konkursu na najbardziej innowacyjny produkt.  
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Instrumenty rynku pracy realizowane w 2020r. 

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy w aktywizowaniu osób 

bezrobotnych z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy, jak również Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu w 2020r. realizował następujące instrumenty rynku pracy: 

I Staże dla bezrobotnych 

Staż pozwala osobie bezrobotnej na nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy 

przez wykonywanie określonych zadań przewidzianych w programie stażu. 

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla 

bezrobotnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, które wypłaca Powiatowy Urząd 

Pracy.  

W 2020 roku zawarto 279 umów o zorganizowanie stażu, w ramach których zaktywizowano 311 

osób bezrobotnych. 

II Bon stażowy 

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia urząd może przyznać bon stażowy stanowiący 

gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 

6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu 

przez okres 6 miesięcy. 

W ramach bonu stażowego urząd finansuje: 

• stypendium stażowe, 

• koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych bezrobotnego, 

• koszty przejazdu bezrobotnemu do i z miejsca odbywania stażu, do wysokości 600 PLN, 

• koszty premii dla pracodawców. 

W 2020 roku w ramach bonu stażowego zawarto 10 umów i skierowano 10 osób.  

III Bon na zasiedlenie 

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, urząd może przyznać bon na zasiedlenie osobie 

bezrobotnej, która zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność 

gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. 

Bon może otrzymać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 

• z tytułu wykonywania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej 

będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego 

wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegała ubezpieczeniom 

społecznym, 
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• odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszka 

w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej 

wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca 

dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co 

najmniej 3 godziny dziennie, 

• będzie pozostawała w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie 

prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

Wartość bonu nie może być wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Kwota ta 

może być przeznaczona na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, 

innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. 

W 2020 roku zawarto 15 umów. 

IV Prace interwencyjne 

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku 

umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych. 

Urząd na podstawie zawartej umowy refunduje pracodawcy zwrot części kosztów poniesionych 

na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od 

refundowanego wynagrodzenia. Po zakończeniu okresu refundacji organizator prac 

interwencyjnych jest zobowiązany do dalszego zatrudniania przez okres przynajmniej 3 miesięcy. 

W 2020 roku zawarto 110 umów na które skierowano 108 osób. 

V Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej to instrument rynku pracy 

umożliwiający osobom bezrobotnym założenie własnej działalności gospodarczej. 

O środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby bezrobotne, absolwenci 

CIS, absolwenci KIS oraz poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych. W 2020 roku 

udzielono dotacji 133 osobom bezrobotnym w wysokości nie przekraczającej 20 000 PLN. 

VI Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy  

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa 

udzielona dla pracodawców lub przedsiębiorców na utworzenie lub przystosowanie stanowiska 

pracy i zatrudnienia na tym stanowisku bezrobotnego, opiekuna osoby niepełnosprawnej lub 

poszukującego pracy absolwenta. 

Otrzymane środki podmiot może przeznaczyć w szczególności na: zakup środków trwałych, 

urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii. 

W 2020 roku podpisano 38 umów, a skierowano 50 osób bezrobotnych.  

Wysokość refundacji w 2020 roku nie przekroczyła 20 000 PLN na jedno stanowisko pracy. 
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VII Prace społecznie użyteczne 

Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do 

zasiłku. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia 

zawartego między Starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą 

wykonywane. 

Z tej formy pomocy mogą skorzystać bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej. 

Prace wykonywane są w miejscu zamieszkania lub pobytu bezrobotnego i realizowane są w 

wymiarze do 10 godzin tygodniowo. Za wykonywaną pracę bezrobotnemu przysługuje 

świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,50 PLN za każdą godzinę wykonywania prac, natomiast 

urząd pracy dokonuje refundacji do wysokości 60% tej kwoty. 

W 2020 roku w ramach prac społecznie użytecznych zostało skierowanych 17 osób bezrobotnych 

w ramach 3 porozumień zawartych z: 

Gminą Olkusz 3 osoby, 

Gminą Klucze 8 osób, 

Gminą Bolesław 6 osób. 

VIII Zatrudnienie wspierane 

Zatrudnienie wspierane to specyficzna forma wsparcia bezrobotnych, o których wiadomo, że bez 

niej nie będą w stanie podjąć pracy na otwartym rynku. Odbywa się na podstawie umowy 

zawartej między Starostą a Centrum Integracji Społecznej lub Pracodawcą. 

Do zatrudnienia wspieranego mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, które wcześniej były 

uczestnikami Centrum Integracji Społecznej. PUP refunduje część wypłacanego wynagrodzenia 

oraz składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy. 

W roku 2020 zawarto jedną umowę w ramach której uczestniczyły 2 osoby. 

IX Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub dzieckiem 

niepełnosprawnym do lat 7 

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem jest instrumentem, który wspiera osoby bezrobotne 

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko 

niepełnosprawne do 7 roku życia osiągając miesięczne przychody nie przekraczające minimalnego 

wynagrodzenia w przypadku: 

• podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub 

• odbywania stażu, lub  

• odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, lub 

• odbywania szkolenia.  

Z tej formy aktywizacji w 2020r. skorzystało 5 osób, a kwota refundacji wynosiła maksymalnie 

300 PLN. 
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X Refundacja świadczeń integracyjnych. 

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu dokonywał refundacji świadczeń integracyjnych na podstawie 

art. 108 ust. 1 pkt 40 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uczestnikom 

Centrum realizującym Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. 

W 2020r. programem zatrudnienia socjalnego objęto 86 uczestników. Część z tych osób była 

uczestnikami Centrum już w 2019 roku i kontynuowała zajęcia w 2020 roku. 

XI Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej 

W 2020 roku po ogłoszeniu na terytorium Polski stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, 

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu wdrożył zadania pomocowe wynikające z wprowadzenia przez 

rząd tzw. Tarczy Antykryzysowej. 

Główny cel tarczy to ratowanie polskich firm przed upadkiem oraz ochrona miejsc pracy. 

Tarcza antykryzysowa miała zapewnić płynność finansową zagrożonym biznesom. Opierała się na 

pięciu filarach: 

1. Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwie pracowników. 

2. Finansowaniu przedsiębiorców. 

3. Ochronie zdrowia. 

4. Wzmocnieniu systemu finansowego. 

5. Inwestycjach publicznych. 

W tabeli poniżej zaprezentowano formy wsparcia przedsiębiorców realizowane przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Olkuszu w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 

Forma wsparcia 

Liczba osób lub 

podmiotów 

objętych 

wsparciem 

Wypłacone 

środki w zł. 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 

oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne 

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb) 

562 11 758 568 

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej dla samozatrudnionych (art. 15zzc) 
1 061 5 640 700 

Niskooprocentowana pożyczka z FP dla 

mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd) 
5 230 26 151 690 

Niskooprocentowana pożyczka z FP dla organizacji 

pozarządowych (art. 15zzda) 
81 267 480 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 

oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne 

dla organizacji pozarządowych (art. 15zze) 
3 43 880 
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Forma wsparcia 

Liczba osób lub 

podmiotów 

objętych 

wsparciem 

Wypłacone 

środki w zł. 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 

oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne 

dla kościelnych osób prawnych i ich jednostek 

organizacyjnych (art. 15zze2) 

2 12 878 

Wyżej wymienione formy wsparcia Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu finansował z 3 źródeł, tj.: 

• ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO 2014-2020  wydatkowano 

łączną kwotę 1 198 663 zł. 

• ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWER 2014-2020 wydatkowano 

łączną sumę 1 761 291 zł. 

• ze środków Funduszu Pracy wypłacono kwotę 40 915 242 zł. 

Łącznie w 2020 roku udzielono wsparcia 6 939 przedsiębiorcom co przełożyło się na 

wydatkowaną kwotę 43 875 196 zł. 

Projekty i programy. 

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu realizował następujące projekty i programy: 

I Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w 

powiecie olkuskim (VI)”, realizowany w ramach Działania 8.1 Aktywizacja Zawodowa – 

projekty powiatowych urzędów pracy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Realizacja projektu obejmowała okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2021 r., a jego wartość 

wyniosła ogółem 3 934 234,59 zł, z tego: 2 696 449,59 zł na aktywizację osób bezrobotnych w 

2020 r., 37 000,00 zł na aktywizację osób bezrobotnych w 2021 r. oraz 1 200 785,00 zł na 

działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków epidemii COVID-

10 w 2020r. Środki na realizację ww. projektu pokrywane były w całości z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnieniowych osób w wieku 30 lat i więcej 

pozostających bez pracy w Powiecie Olkuskim, należących przynajmniej do jednej z niżej 

wymienionych grup: 

• osoby o niskich kwalifikacjach zaktywizowano 150 osób,  

• osoby długotrwale bezrobotne zaktywizowano 116 osób,  

• osoby powyżej 50 roku życia zaktywizowano 45 osób, 

• osoby z niepełnosprawnościami zaktywizowano 6 osób,  

• kobiety zaktywizowano 175 osób. 
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W ramach ww. projektu wsparciem objęto 247 osób bezrobotnych z terenu powiatu, 

zarejestrowanych w PUP Olkusz, z tego: 

• stażami – 159 osób, 

• dotacjami na rozpoczęcie dział. gosp. – 70 osób, 

• pracami interwencyjnymi – 15 osób, 

• szkoleniami – 3 osoby. 

Dodatkowo każdy uczestnik projektu otrzymał wsparcie w postaci usługi pośrednictwa pracy 

i poradnictwa zawodowego. 

Ponadto w projekcie w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej” wsparciem objęto: 

• 178 pracowników, na których wynagrodzenia pracodawca otrzymał dofinansowanie; 

• 127 osób fizycznych niezatrudniających pracowników, które otrzymały dofinansowanie do 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.  

Całkowita wartość wydatków w 2020 r. wyniosła: 3 709 185,12 zł, z tego:  

• środki na aktywizację osób bezrobotnych: 2 510 521,70 zł.  

• środki na instrumenty dofinansowania COVID-19: 1 198 663,42 zł. 

Środki na realizację projektu pokrywane były w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

II Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim 

(V)”, realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

Realizacja projektu obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r., a jego wartość w roku 

2020 wyniosła 4 193 385,37 zł, w tym: 2 406 901,37 zł na aktywizację osób bezrobotnych oraz 

1 786 484,00 zł na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19. 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż., pozostających 

bez pracy w Powiecie Olkuskim, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP 

Olkusz jako bezrobotne, w tym w szczególności tych, które nie uczestniczą w kształceniu 

i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET). 

W ramach ww. projektu w 2020 r,. wsparciem objęto 211 osób bezrobotnych z terenu powiatu 

w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP Olkusz, z tego: 

• stażami – 123 osoby, 

• dotacjami na rozp. dział. gosp. – 62 osoby, 

• pracami interwencyjnymi – 8 osób, 

• bonami na zasiedlenie – 13 osób,  

• bonami szkoleniowymi – 5 osób. 
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Dodatkowo każdy bezrobotny uczestnik projektu otrzymał wsparcie w postaci usługi 

pośrednictwa pracy, a 123 osoby skierowane na staż zostały również objęte usługą poradnictwa 

zawodowego. 

Ponadto w projekcie w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej” wsparciem objęto: 

• 399 pracowników, na których wynagrodzenia pracodawca otrzymał dofinansowanie; 

• 29 osób fizycznych niezatrudniających pracowników, które otrzymały dofinansowanie do 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 

Całkowita wartość wydatków w 2020 r. wyniosła: 3 881 897,49 zł, z tego:  

• środki na aktywizację osób bezrobotnych: 2 120 606,16 zł.  

• środki na instrumenty dofinansowania COVID-19 : 1 761 291,33 zł. 

Środki na realizację projektu pokrywane były w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

III Małopolski Program Regionalny „Firma +1”.  

W ramach Programu wsparciem zostały objęte osoby bezrobotne, w szczególności osoby w wieku 

40 lat i więcej, kobiety i osoby długotrwale bezrobotne. „Firma +1” jest programem, w którym 

pomoc w zatrudnieniu pracownika została skierowana do mikro i małych przedsiębiorców oraz 

osób samozatrudnionych. 

Realizacja projektu obejmowała okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r, a jego wartość w roku 

2020 wyniosła 260 000,00 zł. 

W 2020 r. zaktywizowano ogółem 22 osoby bezrobotne, które zostały skierowane na staże oraz 

zostały zatrudnione w ramach refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy. 

Efektywność zatrudnieniowa programu w drugiej edycji tj. za rok 2020 r. wyniosła 85,71 %. 

Całkowita wartość wydatków w 2020 r. wyniosła: 231 206,11 zł. 

Środki na realizację programu pokrywane były w całości z Funduszu Pracy.  

Wizyty monitorujące 

W roku 2020 zawarto łącznie 460 umów w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy w Olkusz zobowiązany jest do przeprowadzania ich monitoringu. W 

ramach monitoringu przeprowadza się wizyty u pracodawców (przedsiębiorców) i organizatorów 

szkoleń.  

W 2020 roku przeprowadzono 70 wizyt monitorujących. 
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Rejestracja, ewidencja i świadczenia dla bezrobotnych 

Ilość osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w okresie od 01.01.2020 r. do 

31.12.2020 r. 4271 os. 

Ilość osób wyrejestrowanych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 3903 os. 

Ilość wydanych decyzji ogółem 10 011 szt., w tym: 

• uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku 826 szt. 

• uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku 2768 szt. 

• utracie statusu osoby bezrobotnej 3478 szt. 

• wstrzymaniu i wznowieniu zasiłku 283 szt. 

• przyznaniu zasiłku po okresie karencji 263 szt. 

• przyznaniu stypendium 337 szt. 

• utracie stypendium 322 szt. 

• przyznaniu dodatku aktywizacyjnego 242 szt. 

• utracie dodatku aktywizacyjnego 228 szt. 

• inne 1264 szt. 

Ilość wydanych zaświadczeń ogółem 3950 szt., w tym: 

• okresie pobierania zasiłku 2025 szt. 

• do OPSów i PCPR 125 szt.  

• do innych instytucji 1800 szt.  

Ilość wydanych informacji o dochodach PIT – 11 1478 szt.  

Zasiłki dla bezrobotnych 

Na zasiłki dla bezrobotnych w roku 2020 ze środków Funduszu Pracy wypłacono kwotę 

5 485 500 zł. dla 1584 bezrobotnych.  

Dodatki aktywizacyjne 

Dla osób posiadających prawo do zasiłku, a podejmujących pracę przysługuje dodatek 

aktywizacyjny w wysokości połowy kwoty zasiłku dla bezrobotnych.  

W roku 2020 dla 281 osób wypłacono 210 900 zł.  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne  

Zadaniem urzędu pracy jest również zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego osób bez prawa 

do zasiłku oraz odprowadzanie składek. W roku 2020 odprowadzono ogółem 38 959 składek na 

kwotę 2 591 862,75 zł. 
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Orzecznictwo i windykacja 

Odwołania 

Zgodnie z Kpa stronom decyzji administracyjnej przysługuje prawo do wniesienia odwołania. W 

stosunku do decyzji wydawanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu (organ I instancji) 

organem odwoławczym jest Wojewoda Małopolski (organ II instancji). W wyniku złożonego przez 

stronę odwołania organ I stopnia (PUP Olkusz) może: 

• uchylić lub zmienić zaskarżoną decyzję jeżeli uzna, że odwołanie zasługuje w całości na 

uwzględnienie lub  

• przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie siedmiu dni organowi 

odwoławczemu, jeżeli w tym terminie nie uchylił lub nie zmienił zaskarżonej decyzji.  

W 2020 r. wpłynęło 51 odwołań z czego:  

• 29 decyzji uchylono we własnym zakresie; 

• 6 decyzji zmieniono we własnym zakresie; 

• 16 odwołań przekazano do Wojewody Małopolskiego, z czego:  

• 14 decyzji utrzymano w mocy;  

• 2 decyzje uchylono w całości i przekazano do ponownego rozpatrzenia. 

Wznowienia postępowań administracyjnych 

Postępowanie w sprawach o wznowienia postępowań jest trybem nadzwyczajnym. Celem tego 

postępowania jest stworzenie możliwości prawnej ponownego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia 

sprawy zakończonej ostateczną decyzją administracyjną. Powodem do wznowienia postępowania 

są w szczególności sytuacje, w których wyszły na jaw istotne dla sprawy, nowe okoliczności 

faktyczne lub nowe dowody istniejące w chwili wydania decyzji, nieznane organowi, który decyzję 

wydał. O wznowieniu postępowania organ orzeka w formie postanowienia. Postanowienie otwiera 

fazę wyjaśniającą postępowania, w wyniku którego organ wydaje decyzję uchylającą decyzję 

dotychczasową i rozstrzygającą o istocie sprawy, gdy stwierdzi wystąpienie podstaw do jej 

uchylenia, bądź też odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej, gdy stwierdzi brak podstaw do 

jej uchylenia. W przypadku gdy niemożliwe jest uchylenie lub zmiana decyzji z uwagi na upływ 

czasu (zgodnie z Kpa odpowiednio 5 lub 10 lat od dnia doręczenia decyzji) organ na skutek 

wznowienia postępowania orzeka o wydaniu decyzji z naruszeniem prawa. W roku 2020 

przeprowadzono 172 postępowania w trybie wznowienia (na wniosek strony lub z urzędu), z 

czego: 

• uchylono lub zmieniono decyzję dotychczasową i orzeczono o istocie sprawy w 89 

postępowaniach;  

• orzeczono o wydaniu decyzji z naruszeniem prawa w 83 postępowaniach. 

W roku 2020 orzeczono o wygaśnięciu 19 decyzji na podstawie art. 162 KPA. 
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Dochodzenie świadczeń 

Przeprowadzono 26 postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. W zakresie 

egzekucji administracyjnej prowadzone są 44 postępowania a w sprawach cywilnych 64 

postępowań. 

Kontrole zewnętrzne oraz skargi i wnioski 

W roku 2020 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu nie przeprowadzono kontroli, nie wpłynęła 

również żadna skarga na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu.  

Finanse 

Na wydatki, które powstają w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu składają się środki 

finansowe z następujących źródeł: 

• Funduszu Pracy, 

• Europejskiego Funduszu Społecznego, 

• dotacje celowe Państwa, 

• środki budżetowe Powiatu. 

Z Funduszu Pracy pokrywane są wydatki na:  

• aktywizację zawodową bezrobotnych, 

• zasiłki dla bezrobotnych, 

• dodatki aktywizacyjne, 

• świadczenia integracyjne, 

• częściowe utrzymanie urzędu, 

• dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu. 

Europejski Fundusz Społeczny służy w całości aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Z 

dotacji celowej Państwa pokrywane są składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób 

bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 

Środki finansowe Powiatu służą na pokrywanie bieżących potrzeb jednostki tj. na: 

• wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 

• wydatki statutowe np. media, badania lekarskie pracowników, ZFŚS i inne związane z 

funkcjonowaniem jednostki. 

Struktura wydatków  

1 Programy na rzecz promocji zatrudnienia  

(tj. środki otrzymane i pozyskane przez Urząd) 
50 401 754 PLN 

2 Wydatki z Funduszu Pracy na utrzymanie Urzędu 516 647 PLN 

3 Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami, dodatki aktywizacyjne i 

świadczenia integracyjne (wydatki nielimitowane) 
6 287 351 PLN 

4 Składki zdrowotne od bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2 591 863 PLN 
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5 Środki budżetowe powiatu z tego, 

na wynagrodzenia i pochodne, w tym: 

środki z FP 

na bieżące utrzymanie jednostki 

4 086 083 PLN 

3 698 142 PLN 

 750 861 PLN 

 387 941 PLN 

6 Ogółem 63 883 698 PLN 

 

Szczegółowa struktura wydatków na rzecz promocji zatrudnienia 

Wydatki ogółem 50 401 754 PLN 

Szkolenia  28 145 PLN 

Bon szkoleniowy  49 030 PLN 

Staże  1 990 678 PLN 

Bon stażowy  112 242 PLN 

Prace społecznie użyteczne  15 045 PLN 

Prace interwencyjne   428 702 PLN 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy  409 002 PLN 

Środki na podjęcie przez bezrobotnego działalności gospodarczej   2 592 178 PLN 

Refundacja wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego 
 758 208 PLN 

Bon na zasiedlenie  120 000 PLN 

Zatrudnienie wspierane  19 561 PLN 

Tarcza Antykryzysowa  43 875 196 PLN 

 Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem  3 767 PLN 
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Promocja Powiatu 

W ramach rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wdział Polityki 

Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu realizował zadania promocyjne w 

oparciu o plan finansowy, wydatkowany w 2020 r. na łączną kwotę 116.985,99 PLN.  

Wydatki te obejmowały: 

1) § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.200 PLN, w tym: 

a) umowa zlecenia z dnia 10.08.2020 r. na wykonanie działań promujących poprzez 

realizację projektu „Bieg po emocje” – 1.200 PLN. 

2) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 87.798,45 PLN oraz § 4300 Zakup usług 

pozostałych – 27.987,54 PLN, w tym m. in.: 

a) zakup bidonów, kubków termicznych, długopisów plastikowych, długopisów Eko, 

koców piknikowych, dmuchanych zagłówków podróżnych, pamięci USB, kubków z 

nasionami, misiów, notesów, zestawów kolorowanek z notesem, toreb na zakupy, 

zestawów karteczek samoprzylepnych z linijką, kosmetyczek podróżnych, 

kosmetyczek przezroczystych, metalowych wysuwanych latarek, kalendarzy 

książkowych, parasoli, lup, 

b) wykonanie działań promujących Powiat Olkuski podczas prowadzonych przez 

Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe działań edukacyjnych i 

bezpiecznego zdrowego wypoczynku na obszarach wodnych oraz poprzez 

realizację klipu video w związku z Narodowym Świętem Niepodległości 

obchodzonym 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez 

Polskę w 1918 r., 

c) zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy trójdzielnych, roll up`u promocyjnego, 

biuwarów biurkowych. 

Zakupione lub wykonane materiały promocyjne wykorzystywane były przez Starostę Olkuskiego 

oraz przedstawicieli Zarządu Powiatu w Olkuszu na promocję jednostki w ciągu roku, jak również 

przekazywane organizatorom imprez i wydarzeń pod patronatem honorowym Starosty 

Olkuskiego. 

Ponadto w ramach promocji Powiatu w 2020 r. w dniu 5 stycznia zorganizowany został Koncert 

Noworoczny (koncert kolęd i utworów o tematyce świątecznej) w Bazylice Mniejszej w Olkuszu. 

Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszonymi przez Rząd Polski obostrzeniami 

na terenie kraju ograniczono realizację pozostałych stałych świąt i uroczystości określonych 

uchwałą Rady Powiatu i realizowanych zwyczajowo w trakcie roku, innych periodycznych oraz 

wizyt partnerskich w ramach współpracy międzynarodowej Powiatu Olkuskiego z Powiatem 

Kyffhaeuser w Niemczech i Powiatem Kałuskim na Ukrainie. 

Patronatem Starosty Olkuskiego zostały objęte w 2020 r. następujące inicjatywy organizowane 

przez niżej wymienione podmioty: 
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1) Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu Małopolski Konkurs na Recenzję Teatralną 

dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych i Podstawowych. 

2) Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu Powiatowy Konkurs „Bliżej Teatru” – 

kategoria edukacja i uczestnictwo. 

3) Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu Małopolski Turniej Wiedzy o Teatrze dla 

Uczniów Szkół Ponadpodstawowych i Podstawowych. 

4) Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu – obchody stulecia urodzin 

Świętego Jana Pawła II. 

5) Akademia Wyższej Szkoły Biznesu – XVI Festiwal Nauki. 

6) Mateusz Kamionka Koordynator projektu – IV międzynarodowa polsko-ukraińska szkoła 

letnia. 

7) Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu – Targi Mundurowo-Zawodowe.  

8) Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu – Powiatowe Targi Pracy. 

9) Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie – 28. Konkurs Poetycki „Pod Diablą Górą”. 

10) Klub Sportowy „Błysk” – wydarzenie sportowe „Małopolska na Sportowo”. 

11) Centrum Kultury w Bolesławiu – XX Plener Plastyczny. 

12) Koło Gospodyń Wiejskich w Sulisławicach – Małopolskie żniwa staropolskie pt. „Jak to 

drzewiej w żniwa bywało”. 

13) Centrum Kultury w Bolesławiu – 14. Bieg Przełajowy im. Jerzego Łaskawca w Hutkach. 

14) Akademia Piłkarska Przemsza Klucze – piłkarskie kadry młodzieżowe reprezentujące 

Powiat Olkuski podczas turnieju „Ekstraliga Talentów”. 
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Ład przestrzenny i ekologiczny. 

Geodezja, kartografia i kataster 

Wydział Geodezji i Kartografii wykonuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.). 

Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

W ramach prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacji 

opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu w 2020 r.: 

1) zarejestrowano 2203 zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych, w ramach 

powyższego wykonano rejestrację zgłoszeń, uzgodniono z wykonawcami prac 

geodezyjnych listy materiałów zasobu, udostępniano materiały zasobu, wydawano 

licencje; wszystkie zgłoszenia wykonano internetowo poprzez aplikację WebEwid; 

2) zarejestrowano 689 zgłoszeń uzupełniających; 

3) przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1998 operatów 

technicznych stanowiących wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych 

(weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac, przyjęcie 

ich do zasobu poprzez potwierdzenie wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu); 

4) sporządzono 120 negatywnych protokołów weryfikacji dot. przekazanych zbiorów danych 

lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych, 

5) uwierzytelniono dokumenty opracowywane przez wykonawców prac geodezyjnych – liczba 

wniosków 173 oraz nadano klauzulę dokumentom przekazanym przez wykonawców prac 

geodezyjnych – liczba wniosków 509; 

6) wydano opinię dla 131 projektów usytuowania sieci uzbrojenia terenu; 

7) utworzono 51314 dokumentów elektronicznych wraz z ich dokumentami cyfrowymi. 

Wykonując zamówienia z zakresu udostępnienia materiałów powiatowego zasobu, wydania 

wypisów/wyrysów z EGiB oraz udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze publicznym 

zarejestrowano w 2020 r. 7472 wnioski, z czego: 

1) Zrealizowano 2783 wnioski z zakresu udostępnienia materiałów PZGiK w tym m.in. 

wykonano następujące ilości materiałów: 

a) mapy ewidencyjne papierowe: 953; 

b) mapy zasadnicze papierowe: 1418; 

c) mapy cyfrowe ewidencyjne i zasadnicze: 510; 

d) kopie dokumentów z zasobu: 720; 

e) uwierzytelnienia dokumentów opracowanych przez geodetów: 2075; 

f) zbiory danych EGiB, GESUT, BDOT500: 160; 

g) kopie rejestru gruntów w postaci elektronicznej: 0; 

h) opisy topograficzne szczegółowej osnowy geodezyjnej: 1; 

i) gminne zestawienia zbiorcze: 8. 

2) Zrealizowano 3442 wnioski z zakresu wydawania wypisu/wyrysu z EGiB dla następujących 

ilości działek: 

a) wypisy z rejestru gruntów: 1208; 

b) wypisy i wyrysy z mapy ewidencyjnej: 1154; 
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c) wyrysy z mapy ewidencyjnej: 96; 

d) uproszczone wypisy z rejestru gruntów: 6331; 

e) wypisy z wykazu działek ewidencyjnych: 1505; 

f) wypisy z wykazu podmiotów: 2327; 

g) wypisy z rejestru budynków: 19; 

h) wypisy z kartoteki budynków: 415; 

i) wypisy z rejestru lokali: 15; 

j) wypis z kartoteki lokali: 66; 

k) wypisy z rejestru gruntów bez danych osobowych: 62. 

3) Zrealizowano 143 wnioski z zakresu udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze 

publicznym. 

W 2020 roku wystawiono 8834 rachunki dokumentujące sprzedaż materiałów z zasobu oraz z 

tytułu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem zasobu. Ogółem przychody z tytułu 

prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wyniosły w 2020 roku 

597.881,80 PLN. 

Prowadzenie referatu ewidencji gruntów i budynków 

W ramach prowadzenia ewidencji gruntów i budynków: 

1) udzielono 200 pisemnych informacji z operatu ewidencyjnego komornikom i innym 

organom egzekucyjnym, 

2) wydano 137 zaświadczeń z archiwalnych danych ewidencji gruntów i budynków, 

3) udostępniono akty notarialne do wykonania wyceny 43 rzeczoznawcom majątkowym, 

4) w rejestrze kancelaryjnym prowadzonym w systemie informatycznym zarejestrowano 

15441 dokumentów przesłanych przez kancelarie notarialne, Sąd Rejonowy w Olkuszu 

Wydział Cywilny i Wydział Ksiąg Wieczystych oraz decyzji administracyjnych stanowiących 

podstawę wprowadzania zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, 

5) na podstawie 800 operatów technicznych przyjętych do PZGiK dokonano aktualizacji bazy 

egib, 

6) sporządzono powiatowe zestawienie danych objętych ewidencją gruntów dla całego 

powiatu, 

7) 5-krotnie została wydana baza danych z rejestru cen i wartości nieruchomości obejmująca 

dane kwartalne i całoroczne dla całego powiatu, 

8) sporządzono 4 sprawozdania kwartalne z rozliczenia dotacji z Budżetu Wojewody 

Małopolskiego wraz z przygotowaniem danych, 

9) przygotowano dane niezbędne do podziału dotacji w dziale 710 rozdział 71012  

i przekazano do Wojewody Małopolskiego, 

10) sporządzono z urzędu 1758 wypisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z mapy 

ewidencyjnej i przekazano do Sądu Rejonowego w Olkuszu celem aktualizacji ksiąg 

wieczystych, 

11) zrealizowano 670 wniosków stron o aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i 

budynków,  

12) wprowadzono 12359 zmian w części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów, 

13) zmodyfikowano w bazie danych ewidencji gruntów i budynków 5341 działek 

ewidencyjnych, 
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14) zmodyfikowano w bazie danych ewidencji gruntów i budynków 1444 budynki, 

15) dodano do bazy danych ewidencji gruntów i budynków 187 lokali, 

16) przeprowadzono 93 postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami o 

wprowadzeniu lub odmowie aktualizacji zmiany, 

17) wydano 2 decyzje o zmianie klasyfikacji gleboznawczej gruntów, 

18) zarejestrowano 708 transakcji w rejestrze cen nieruchomości, określonych w aktach 

notarialnych. 

Architektura i budownictwo 

W ramach ustawy Prawo Budowlane oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego Wydział 

Architektury i Budownictwa w 2020 roku realizował następujące zadania: 

• zatwierdzanie projektów budowlanych i udzielanie pozwoleń na budowę, rozbudowę i 

przebudowę obiektów budowlanych, 

• zatwierdzanie projektów budowlanych i udzielanie pozwoleń na wykonanie robót 

budowlanych zmierzających do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub 

jego części,  

• wydawanie pozwoleń na rozbiórki obiektów budowlanych,  

• wydawanie decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę i przeniesienie prawa do 

decyzji,  

• przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy obiektów oraz wykonania robót niewymagających 

udzielenia pozwolenia na budowę,  

• przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozbiórki obiektów budowlanych, 

• przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub 

jego części,  

• wydawanie zaświadczeń w zakresie właściwości wydziału,  

• legalizacja dzienników budowy,  

• uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W 2020 roku do Wydziału Architektury i Budownictwa wpłynęły ogółem 3144 wnioski, w tym:  

1) zostało wydanych – 1281 decyzji: pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę, 

zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę i przeniesienie prawa do decyzji:  

a) miasto Olkusz – 216, 

b) gmina Olkusz – 242, 

c) miasto Bukowno – 84, 

d) gmina Bolesław – 133, 

e) miasto Wolbrom – 91, 

f) gmina Wolbrom – 218, 

g) gmina Klucze – 173, 

h) gmina Trzyciąż – 124, 

2) wpłynęło 998 zgłoszeń: zamiaru budowy obiektów budowlanych, zamiaru wykonania 

robót budowlanych oraz zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego:  

a) miasto Olkusz – 148, 

b) gmina Olkusz – 222, 

c) miasto Bukowno – 81, 
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d) gmina Bolesław – 60, 

e) miasto Wolbrom – 58, 

f) gmina Wolbrom – 141, 

g) gmina Klucze – 203, 

h) gmina Trzyciąż – 85, 

3) zalegalizowano 558 dzienników budowy:  

a) miasto Olkusz – 96, 

b) gmina Olkusz – 100, 

c) miasto Bukowno – 34, 

d) gmina Bolesław – 47, 

e) miasto Wolbrom – 50, 

f) gmina Wolbrom – 90, 

g) gmina Klucze – 88, 

h) gmina Trzyciąż – 53, 

4) wydano 307 zaświadczeń w zakresie właściwości wydziału:  

a) miasto Olkusz – 45, 

b) gmina Olkusz – 51, 

c) miasto Bukowno – 30,  

d) gmina Bolesław – 38, 

e) miasto Wolbrom – 24, 

f) gmina Wolbrom – 32, 

g) gmina Klucze – 64, 

h) gmina Trzyciąż – 23. 

5) Ponadto w 2020 roku Zarząd Powiatu zaopiniował postanowieniem 8 zmian miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

Ochrona środowiska 

W 2020 r. Powiat Olkuski na mocy uchwał Zarządu Powiatu gospodarował środkami finansowymi 

przeznaczonymi w budżecie powiatu na zadania związane z Ochroną Środowiska i Gospodarką 

Wodną. (Dz.900.Rozdział 90095). 

Dzięki tym środkom wspomagane były działania na rzecz poprawy i ochrony środowiska  

w Powiecie Olkuskim. Wydatkowano ogółem 145 719 PLN z tego na: 

• przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu 

(termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Olkuskiego) – 8 590 

PLN; 

Pozostałe dziedziny – 137 129,00 w tym edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań 

proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju obejmująca m.in. wspomaganie: 

• pszczelarstwa 83 801,42 PLN, 

• łowiectwa – 4 000 PLN, 

• wędkarstwa -11 996 ,74 PLN, 

• edukacja ekologiczna w szkołach – 500 PLN; 
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• przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów 

zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – 27 143,81 PLN. 

• Inne działania proekologiczne (szkolenia, zakup materiałów) – 9 687,03 PLN. 

Realizacja zadań z zakresu ustawy o lasach: 

Nadzór w lasach Powiatu Olkuskiego wykonywany jest we własnym zakresie. Powierzchnia 

nadzorowanych lasów wg ewidencji gruntów i uproszczonych planów urządzenia lasów wynosi 

5680 ha, z czego powierzchnia lasów stanowiących własność osób fizycznych wynosi 5477 ha. 

Starostwo Powiatowe w ramach prowadzenia prawidłowego nadzoru utworzyło własną służbę 

leśną (2 leśniczych). W 2020 roku realizowano na bieżąco zadania gospodarcze i hodowlane z 

zakresu ustawy o lasach. 

Wykonano następujące prace wynikające z posiadanych kompetencji ustawowych: 

• wydano 254 szt. świadectw legalności pozyskania drewna i zalegalizowano pozyskanie 

1408 m3 drewna, 

• na powierzchni 49 ha zostały wykonane trzebieże późne i wczesne, a na powierzchni  

5,87 ha wykonano czyszczenia lasu, 

• wydano 1 decyzję na odnowienie lasów uszkodzonych w wyniku wiatrołomów, 

• wydano 775 zaświadczeń, czy działki są lub nie są objęte uproszczonym planem 

urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, 

• wydano 13 zaświadczeń o opisie taksacyjnym drzewostanu, 

• wykonano kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania z zakresu gospodarki leśnej do 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz roczne sprawozdania L01 i L03 do GUS-u. 

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z 

Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej prowadzono 10 spraw z 

zakresu miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów (22,87 ha) z upraw rolnych i 

prowadzenie upraw leśnych. 

Realizacja zadań z zakresu prawa wodnego: 

W ramach działań realizowanych na podstawie ustawy Prawo Wodne, wydano: 

• 2 decyzje o ustaleniu linii brzegowej, 

• 1 decyzję stwierdzającą wygaszenie trwałego zarządu na wniosek właściwego Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej albo właściwego Marszałka Województwa. 

 

Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych: 

• wydano 28 decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, 

• udzielono 147 informacji dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, 

• 5 wniosków przekazano do organu właściwego, 

• wydano 1 zaświadczenie, 

• wydano 5 decyzji z zakresu rekultywacji, 

• wykonano 2 sprawozdania. 
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Realizacja zadań z zakresu prawa geologicznego i górniczego: 

W zakresie Prawa geologicznego i górniczego w 2020 r.: 

• wydano 8 decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, 

• wydano 6 decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczno – inżynierską, 

• wydano 4 decyzje zatwierdzające dokumentacje hydrogeologiczne, 

• przekazano 10 dokumentacji w celu zarchiwizowania do Ministra Środowiska  

i Marszałka Województwa Małopolskiego, 

• przyjęto 4 decyzje i zawiadomienia Ministra Środowiska i Marszałka Województwa 

Małopolskiego dot. projektów badań geologicznych, dokumentacji geologicznych  

i koncesji, 

• wydano 8 uzgodnień i opinii dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i 

przyjęto 8 zawiadomień, 

• wykonano 1 sprawozdanie. 

Realizacja zadań w zakresie ochrony i kształtowania środowiska: 

W zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2020 r.: 

• wydano decyzję o odmowie zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku  

z negatywną opinią Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Olkuszu, 

• w toku postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, 

• wydano 1 decyzję o odmowie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów  

z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w związku z negatywną opinią Małopolskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, 

• wydano 8 decyzji udzielających pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 

• wydano 1 postanowienie o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie 

wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 

• przekazano 3 wnioski do Marszałka Województwa Małopolskiego o wydanie pozwolenia na 

wytwarzanie odpadów, 

• wydano 4 decyzje o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

• przyjęto 4 zgłoszenia instalacji, 

• rozpoznano 30 wniosków o udostępnienie informacji o środowisku, 

• rozpoznano 6 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, 

• rozpoczęto procedurę aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska na lata 2020-2023 dla 

Powiatu Olkuskiego z perspektywą do 2027r.”, 

• przyjęto 3 zgłoszenia nowych instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, 

• przyjęto 13 zgłoszeń nieistotnej zmiany instalacji wytwarzających pola 

elektromagnetyczne, 

• przekazano 12 skarg i wniosków do załatwienia według właściwości organów, 

• sporządzono roczne sprawozdanie do Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego 

z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar 

środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej OŚ-4p za rok 2020. 
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W zakresie gospodarki odpadami, działając na podstawie ustawy o odpadach oraz ustawy 

prawo ochrony środowiska, wydano następujące decyzje administracyjne: 

• wydano 7 decyzji zmieniających zezwolenia na zbieranie odpadów, 

• wydano 2 decyzje udzielające zezwolenia na przetwarzanie odpadów, 

• wydano 1 decyzję o wygaszeniu zezwolenia na zbieranie odpadów, 

• pozostawiono bez rozpoznania 1 wniosek w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów, z powodu nieuzupełnienia braków formalnych, 

• wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania na wniosek strony, 

• rozpatrzono 14 wniosków o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów oraz przesłano do 

organów opiniujących (postępowania w toku). 

Realizując zadania w zakresie ochrony przyrody w 2020 r.: 

• wydano 60 decyzji zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości 

będących własnością gminy, 

• wydano 2 decyzje o odmowie zezwolenia na usunięcie drzew, 

• wydano 5 decyzji o zmianie terminu wykonania decyzji, 

• wyrażono zgodę na usunięcie drzew z terenu nieruchomości będących własnością Skarbu 

Państwa i Powiatu Olkuskiego w 3 przypadkach. 

W zakresie ustawy o transporcie kolejowym w 2020 r.: 

• wydano 1 decyzję na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i 

pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne. 

W zakresie rybactwa śródlądowego: 

• wydano 126 kart wędkarskich członkom Kół Wędkarskich z terenu Powiatu Olkuskiego, 

• przedłużono ważność 16 legitymacji Społecznych Strażników Rybackich, 

• wydano 1 legitymację Społecznej Straży Rybackiej, 

• wydano 11 zaświadczeń o wpisie do rejestru sprzętu pływającego. 

W zakresie prawa łowieckiego: 

• prowadzone są na bieżąco sprawy związane z wydzierżawianiem przez Starostę obwodów 

łowieckich polnych z terenu naszego powiatu. Wydzierżawia się 8 obwodów łowieckich 

polnych. Naliczony i wpłacony przez koła łowieckie czynsz za dzierżawę zostaje rozliczony 

i przekazany do gmin i nadleśnictw, na terenie których znajdują się dane obwody, 

• wydano 1 decyzję na odstrzał redukcyjny dzików w ilości 20 szt., 

• wydano jedno zezwolenie na posiadanie charta lub jego mieszańca. 

W zakresie organizacji i hodowli zwierząt: 

• prowadzone są na bieżąco sprawy w zakresie swoich kompetencji, we współpracy  

z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną w Olkuszu, 

• wydano 9 dokumentów rejestracyjnych zwierząt podlegających ograniczeniom na 

podstawie umów międzynarodowych. 
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Edukacja ekologiczna: 

W ramach prowadzonej edukacji ekologicznej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa uczestniczył w organizacji konkursów oraz turniejów z zakresu ekologii realizowanych 

dla młodzieży szkół na terenie powiatu. 

Pracownicy Wydziału uczestniczyli również w szkoleniach on-line: w ramach realizacji programów 

UE, z zakresu ustaw w dziedzinie ochrony środowiska organizowanych przez Małopolski Instytut 

Samorządu Terytorialnego i Administracji w ramach Forum Ekologicznego oraz przez inne 

instytucje. 

W zakresie edukacji proekologicznej w 2020 r. przeprowadzono kolejną edycję cieszącego się 

dużym zainteresowaniem programu „Zostań bartnikiem, ratuj pszczoły”. W ramach akcji każdy 

beneficjent programu otrzymał w użyczenie po 2 ule wraz z rodzinami pszczelimi 

i podstawowymi akcesoriami pszczelarskimi. W sumie przekazano w 2020 r. mieszkańcom 

Powiatu Olkuskiego 115 rodzin pszczelich. 
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Bezpieczeństwo i porządek publiczny. 

Zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym realizuje Zespół Zarządzania 

Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych. Działalność Zespołu prowadzona jest w oparciu o 

„Plan działania Powiatu Olkuskiego w zakresie obrony cywilnej (ochrony ludności)”, „Plan 

szkolenia obronnego Powiatu Olkuskiego”, „Plan kontroli problemowej realizacji zadań obronnych 

jednostek kierowanych przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu”. Powyższe plany przygotowywane 

są corocznie, uzgadniane z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego i zatwierdzane przez Starostę. Ponadto dwa razy w roku prowadzone są 

posiedzenia pod nazwą „Bezpieczne Wakacje” (czerwiec) oraz „Akcja Zima” (październik), na 

których omawiane są zagadnienia związane kolejno: w czerwcu z zapewnieniem bezpieczeństwa 

oraz różnych form rozrywki dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w poszczególnych gminach, a 

w październiku z zimowym utrzymaniem dróg (i chodników) ich przejezdności poprzez 

odśnieżanie oraz posypywanie nawierzchni piaskiem i solą, za które to czynności odpowiedzialne 

są odpowiednie służby. 

Obowiązujący na obszarze Polski stan epidemii COVID-19 spowodował trudności  

w realizacji dotychczasowych zadań w tradycyjny sposób. Dlatego też ww. posiedzenia 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w roku 2020 nie odbywały się w formie 

stacjonarnej.  

W 2020 roku jako zadanie główne przyjęto działania związane z panującą na terenie kraju 

epidemią koronawirusa SARS CoV-2 takie jak: monitorowanie sytuacji związanej z 

rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ścisła współpraca ze wszystkimi służbami mundurowymi, 

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, wójtami i burmistrzami gmin z terenu powiatu 

oraz koordynacja działań podejmowanych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 

COVID-19. Pozostałe zadania takie jak: realizacja zadań obrony cywilnej (ochrony ludności), a 

także realizacja planu szkolenia obronnego na rok 2020 były wykonywane w zakresie 

niezbędnym, natomiast Zespół zaangażowany był przede wszystkim w podejmowanie działań dla 

zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców oraz porządku publicznego na terenie 

powiatu, wynikających z właściwych ustaw oraz Wojewódzkiego planu działania na wypadek 

wystąpienia epidemii. 

W trakcie posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbywały się  

w formie wideokonferencji odniesiono się do najistotniejszych zagadnień, mających na celu 

przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom oraz ustalono wiele zadań i zaleceń, które 

przekazano do realizacji przez gminy, służby, inspekcje i straże oraz inne podmioty. 

W 2020 roku Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadziło całodobowy monitoring 

zagrożeń mogących wystąpić na terenie powiatu: 

• prowadzono comiesięczne treningi ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza 

(zawieszone od 16 marca 2020), 

• prowadzono cotygodniowy trening łączności radiowej z gminnymi centrami zarządzania 

kryzysowego oraz z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
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• zapewniono całodobową obsługę urządzeń łączności w systemie dyżurów pracowników 

Centrum. 

Do najważniejszych zrealizowanych w 2020 r. zadań należy zaliczyć: 

I W zakresie ćwiczeń, szkoleń i treningów:  

• 28 stycznia w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie odbyło się szkolenie 

doskonalące połączone z grą decyzyjną mające na celu usprawnienie współdziałania 

Zmiany Dyżurnej WKU z kierującymi Akcją kurierską; 

• 11 marca odbył się trening Stałego Dyżuru w relacji województwo – powiat gminy/miasta 

Komenda Powiatowa Policji Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 

• 1 sierpnia o godzinie 17:00 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

przeprowadziło trening systemu alarmowania, 

• 9 września odbył się trening Stałego Dyżuru w relacji województwo – powiat 

gminy/miasta Komenda Powiatowa Policji Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej, 

• w dniach 6-9 października Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przeprowadziło 

ćwiczenie taktyczno-specjalne pk. RENEGADE/SAREX-20  

z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia 

akcji poszukiwawczo-ratowniczych w obszarze morskim i lądowym,  

• W dniach 24-25 października na terenie powiatu, w rejonie miejscowości Klucze oraz na 

terenach Pustyni Błędowskiej zostało zorganizowane szkolenie  

o charakterze wojskowym przez 11 Małopolską Brygadę Obrony Terytorialnej,  

• 17 grudnia odbyło się spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji na temat: 

omówienia nowego Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego,  

a w szczególności w kwestii wydawanych komunikatów o poziomach zanieczyszczenia 

powietrza. 

Ponadto przedstawiciele Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych brali 

udział w comiesięcznych spotkaniach organizowanych przez Małopolski Instytut Samorządu 

Terytorialnego i Administracji (od kwietnia w formie  

spotkań on-line), na których omawiane były tematy związane z zarządzaniem kryzysowym, 

obroną cywilną oraz sprawami obronnymi. 

II W zakresie obrony cywilnej, ochrony ludności i zabezpieczenia logistycznego: 

• przeprowadzono okresową inwentaryzację rzeczowych składników majątku OC w 

Powiatowym Magazynie oraz magazynach gminnych, 

• dokonano aktualizacji ilości formacji obrony cywilnej utworzonych w jednostkach 

administracji samorządowej na terenie powiatu oraz danych teleadresowych formacji 

Systemu Wykrywania i Alarmowania, 
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• zaktualizowano „Plan Obrony Cywilnej Powiatu” oraz „Powiatowy Plan ochrony zabytków”, 

• dokonano aktualizacji ewidencji syren alarmowych, 

• zaktualizowano dane o potencjalnych źródłach zagrożenia skażeniami na terenie Powiatu 

Olkuskiego, 

• monitorowano system łączności, ostrzegania i alarmowania ludności. 

III W zakresie obronnym: 

• zaktualizowano dokumentację Plan Akcji Kurierskiej (luty), 

• wykonano zbiorcze zestawienie danych w zakresie ilości dokumentów powołania 

planowanych do doręczenia na obszarze powiatu oraz sił i środków przewidzianych  

do udziału w Akcji Kurierskiej, 

• dokonano aktualizacji tras doręczeń dokumentów powołania w trybie akcji kurierskiej, 

• dokonano aktualizacji wykazów osób podlegających reklamowaniu z urzędu  

od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji  

i w czasie wojny,  

• dokonano aktualizacji dokumentacji Stałego Dyżuru poprzez weryfikację obsady 

personalnej i przesłanie danych teleadresowych adresy e-mail, numery telefonów, (lipiec), 

• sporządzono „Plan Operacyjny Funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” (grudzień 2020/styczeń 2021), 

• dokonano aktualizacji bazy danych o zasobach infrastruktury cywilnej powiatu olkuskiego 

dla potrzeb HNS oraz osób odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z 

obowiązku państwa gospodarza (HNS) (listopad). 

IV W zakresie zarządzania reagowania kryzysowego: 

• uczestniczono w przeprowadzonym dnia 31 stycznia w Małopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Krakowie spotkaniu informacyjnym, którego tematem było zagrożenie 

związane z możliwością wystąpienia koronawirusa SARS CoV-2, 

• w dniu 19.03 zgodnie z poleceniem nr 9/2020 Wojewody Małopolskiego uruchomiono 

miejsce kwarantanny zbiorowej (instytucjonalnej) dla mieszkańców  

z terenu powiatu zlokalizowane w Bursie Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych  

w Olkuszu,  

• przeprowadzono 2 posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

w formie wideokonferencji na temat: 

o organizacji bezpiecznych wakacji dla dzieci i młodzieży, 

o przygotowania powiatu olkuskiego do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach 

zimowych  
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o oraz szereg spotkań realizowanych zarówno w formie stacjonarnej jak i w formie 

wideokonferencji z przedstawicielami gmin, PSSE w Olkuszu, Nowego Szpitala w 

Olkuszu, KP Policji w Olkuszu, KP PSP w Olkuszu, dotyczących sytuacji 

epidemicznej na terenie powiatu, które odbywały się cyklicznie:  

▪ w Starostwie Powiatowym w Olkuszu, w dniach: 30.03.2020, 01.04.2020, 

03.04.2020, 06.04.2020, 08.04.2020, 17.04.2020, 24.04.2020, 07.05.2020, 

11.05.2020, 14.05.2020, 18.05.2020, 25.05.2020, 12.08.2020, 16.10.2020, 

22.10.2020, 10.11.2020, w trakcie których m.in.: 

• omawiano aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu ze 

szczególnym uwzględnieniem sytuacji panującej na oddziale 

obserwacyjno – zakaźnym Nowego Szpitala w Olkuszu; 

• wypracowano wspólne stanowiska powiatu i gmin w sprawie  

przekazania środków ochrony indywidualnej dla służb medycznych i 

sanitarnych, 

• przedstawiano rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców 

wprowadzane przez poszczególne gminy, 

• omawiano kwestie udzielenia pomocy przez włodarzy gmin w 

zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej dla kadry 

medycznej olkuskiego szpitala, 

• omawiano problematykę trudnej sytuacji kadrowej (braki w kadrze 

medycznej) na oddziale obserwacyjno-zakaźnym Nowego Szpitala, 

• zaprezentowano formy pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w 

Olkuszu dla przedsiębiorców oraz pracodawców, 

• omawiano aktualną sytuację epidemiczną w Domu Pomocy 

Społecznej w Olkuszu, 

• określono zasady organizacji pracy w urzędach: Starostwa 

Powiatowego oraz poszczególnych gmin z terenu powiatu, 

• określono zasady uruchamiania i funkcjonowania przedszkoli, 

żłobków oraz klubów dziecięcych, 

• omawiano zasady dotyczące wznowienia zajęć w szkołach 

podstawowych IIII, 

• określono zasady obradowania Rady Powiatu w trybie zdalnym, 

• omawiano kwestię zakupu mobilnej śluzy dla Nowego Szpitala, 

• przedstawione zostały informacje na temat działań podjętych przez 

KP PSP i KP Policji, 

• omawiano sposób realizacji decyzji Ministra Zdrowia na mocy której 

Nowy Szpital w Olkuszu zobligowany został do realizacji 

świadczenia opieki zdrowotnej, w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. 

▪ w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Olkuszu  

w dniach: 13.03.2020, 15.03.2020, 18.03.2020, 23.03.2020, 25.03.2020, 

31.03.2020, 01.04.2020 w trakcie których m.in.: 

• omawiano aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu, 

• analizowano zasady dotyczące funkcjonowania urzędów i obsługi 

mieszkańców,  
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• określono zasady dystrybuowania żywności dla osób objętych 

kwarantanną domową, 

• określono i omówiono zasady funkcjonowania miejsca kwarantanny 

zbiorowej w budynku „Bursy” szkolnej, 

• omówiono kwestię zapotrzebowania na środki ochrony 

indywidualnej złożone do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, 

• omawiano decyzje o zmianie organizacji pracy urzędów – 

wyłączenie obsługi mieszkańców oraz o odwołaniu uroczystości i 

świąt organizowanych przez powiat,  

• przedstawiono aktualną sytuację na oddziale obserwacyjno-

zakaźnym w Nowym Szpitalu w Olkuszu, 

• omawiano kwestie dotyczące uruchomienia przez Nowy Szpital 

miejsca czasowej izolacji dla pacjentów (melaminy), 

▪ w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu w dniu 23.03.2020, które 

dotyczyło kwestii: 

• wprowadzenia rekontroli dla osób przebywających w kwarantannie 

domowej,  

• nagłaśniania komunikatów dotyczących konieczności podejmowania 

działań profilaktycznych przez mieszkańców powiatu, 

• zasad bezpieczeństwa na targowiskach miejskich. 

• uczestniczono w wideokonferencjach z Wojewodą Małopolskim m.in. w dniach: 

27.03.2020, 03.08.2020, 21.08.2020, 08.09.2020, 02.10.2020, 13.10.2020, 29.10.2020, 

na których przekazywano Staroście oraz Burmistrzom i Wójtom najistotniejsze ustalenia, 

polecenia i informacje dotyczące dynamicznej sytuacji kryzysowej związanej z epidemią 

wirusa SARS CoV-2. 

Ponadto: 

• opracowano roczną ocenę zagrożenia powodziowego, która została przyjęta przez Radę 

Powiatu na sesji w dniu 27.05.2020 r., 

• zaktualizowano bazę danych gmin, powiatu, MUW i sąsiednich powiatów, 

• dokonano aktualizacji danych teleadresowych do „Akcji Zima”, 

• monitorowano wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, 

• wysyłano raportowanie sytuacyjne w związku z wydanymi ostrzeżeniami 

meteorologicznymi związanymi np. z intensywnymi opadami śniegu, intensywnymi 

opadami deszczu, burzami z gradem, mrozami czy suszami, 

• wysyłano informacje na temat planowanych zgromadzeń na terenie powiatu w związku z 

obchodami świąt narodowych (np. ze Świętem Niepodległości) oraz powiadamiano na 

bieżąco o ich przebiegu, 

• przesyłano powiadomienia dotyczące planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej 

czy wody, 

• na bieżąco wysyłano do gmin komunikaty meteorologiczne dotyczące burz z gradem, 

intensywnych opadów deszczu, zamieci śnieżnych, opadów marznących, upałów itp., 

• monitorowano sytuację związaną z ewentualnym zanieczyszczeniem wody w kanale rzeki 

Baby biegnącej przez teren OFNE „EMALIA” S.A. w Olkuszu (styczeń, czerwiec), 
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• monitorowano sytuację związaną z ujawnieniem składowania pojemników typu „big bag” 

z zawartością odpadów tworzyw sztucznych nieustalonego pochodzenia  

na terenie firmy Euro Phoenix Plastic w Olkuszu (maj),  

• monitorowano sytuację związaną z zanieczyszczeniem cieku wodnego w Bukownie  

w rejonie ul. Puza (styczeń), 

• codziennie przekazywano do CZK w Krakowie raport dot. ilości osób z terenu powiatu 

olkuskiego przebywających w obiekcie kwarantanny zbiorowej, 

• zaktualizowano: 

• „Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego”, 

• „Plan Operacyjny Bezpośredniej Ochrony Przed Powodzią”. 

V W zakresie ratownictwa medycznego:  

• opracowano zestawianie zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Powiatu Olkuskiego, 

oraz bilansu personelu medycznego a zbiorcze zestawienie przesłano  

do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 

• zaktualizowano dane zawarte w Wojewódzkim Planie Działania na Wypadek Wystąpienia 

Epidemii w zakresie obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone na 

potrzeby kwarantanny, w przypadku wystąpienia epidemii, 

• opracowano Plan przygotowania i dystrybucji preparatu jodu na terenie Powiatu 

Olkuskiego, 

• opracowano dane dotyczące stanu przygotowania jednostek ochrony zdrowia na terenie 

powiatu do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych. 

VI W zakresie kontroli: 

Ze względu na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-

2, w roku 2020 nie przeprowadzono żadnych kontroli. Zostały one przesunięte na 2021 rok. 
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Załączniki 

Tabela nr 1. Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Olkuszu – uchwały podjęte w 

2020 r. 

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) Informacja o wykonaniu 

1 

Uchwała nr XVI/143/2020 z dnia 19.02.2020 

r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/97/2019 

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30.09.2019r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych prowadzonych przez Powiat 

Olkuski. 

Rada Powiatu przyjęła plan sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych 

oraz szkół specjalnych prowadzonych przez 

Powiat Olkuski. Wykonanie uchwały 

powierzono Zarządowi Powiatu. 

Realizowano w 2020 roku. 

2 

Uchwała nr XVI/144/2020 z dnia 19.02.2020 

r. w sprawie wyłączenia szkoły policealnej z 

zespołu szkół i likwidacji tej szkoły 

(wyłączenie z Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu 

Szkoły Policealnej Nr 5). 

Rada Powiatu postanowiła wyłączyć z 

Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu Szkołę 

Policealną Nr 5 i podjęła czynności 

zmierzające do likwidacji tej szkoły. 

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi 

Powiatu. Zrealizowano w 2020 roku. 

3 

Uchwała nr XVI/145/2020 z dnia 19.02.2020 

r. w sprawie wyłączenia szkoły policealnej z 

zespołu szkół i likwidacji tej szkoły (wyłącznie 

z Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu Szkoły 

Policealnej Nr 2). 

Rada Powiatu postanowiła wyłączyć z 

Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu Szkołę 

Policealną Nr 2. Wykonanie uchwały 

powierzono Zarządowi Powiatu. 

Zrealizowano w 2020 roku. 

4 

Uchwała nr XVI/146/2020 z dnia 19.02.2020 

r. w sprawie wyłączenia szkoły policealnej z 

zespołu szkół i likwidacji tej szkoły 

(wyłączenie z Zespołu Szkół w Wolbromiu 

Publicznej Szkoły Policealnej). 

Rada Powiatu postanowiła wyłączyć z 

Zespołu Szkół w Wolbromiu Publiczną 

Szkołę Policealną i podjęła czynności 

zmierzające do likwidacji tej szkoły. 

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi 

Powiatu. Zrealizowano w 2020 roku. 

5 

Uchwała nr XVI/147/2020 z dnia 19.02.2020 

r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLVII/381/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z 

dnia 03.11.2010r. w sprawie określenia 

jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego, 

źródeł dochodów gromadzonych na 

wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia 

oraz sposobu i trybu sporządzenia planów 

finansowych dla wydzielonych rachunków 

dochodów. 

Rada Powiatu zmieniła uchwałę nr 

XLVII/381/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z 

dnia 03.11.2010 r. polegającą na zmianie 

proporcji części dochodów z mienia. 

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi 

Powiatu. Realizowano w 2020 roku. 

6 

Uchwała nr XVI/148/2020 z dnia 19.02.2020 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2019 r. 

Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie 

z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli w 2019 roku. 
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Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) Informacja o wykonaniu 

7 

Uchwała nr XVI/149/2020 z dnia 19.02.2020 

r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXIV/192/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z 

dnia 28.01.2009r. w sprawie wysokości oraz 

szczegółowych warunków przyznawania 

nauczycielom dodatków motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy, 

szczegółowych warunków przyznawania 

dodatku za wysługę lat oraz szczegółowych 

warunków obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Olkuski 

Rada Powiatu wyraziła zgodę na zmianę 

Uchwały nr XXIV/192/2009 Rady Powiatu 

w Olkuszu z dnia 28.01.2009 r. polegającą 

na zwiększeniu dodatku za wychowawstwo. 

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi 

Powiatu. Realizowano w 2020 roku. 

8 

Uchwała nr XVI/150/2020 z dnia 19.02.2020 

r. w sprawie odwołania i powołania 

przedstawiciela Powiatu Olkuskiego do 

reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu 

Lokalna Grupa Działania „Nad Białą 

Przemszą”. 

Rada Powiatu odwołała Pana Pawła 

Piasnego z funkcji przedstawiciela Powiatu 

Olkuskiego do reprezentowania Powiatu w 

Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania 

„Nad Białą Przemszą” równocześnie 

powołując Pana Bogumiła Sobczyka na tę 

funkcję. 

9 

Uchwała nr XVI/151/2020 z dnia 19.02.2020 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat 

za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 

na terenie Powiatu Olkuskiego. 

Na podstawie ww. uchwały naliczane są 

opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych na terenie Powiatu 

Olkuskiego w ramach decyzji zezwalających 

na zajęcie pasa drogowego. 

10 

Uchwała nr XVI/152/2020 z dnia 19.02.2020 

w sprawie powierzenia zarządzania drogą 

powiatową nr 1069K na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. 

Niepodległości z Mieście Bukowno. 

W związku z realizowanym przez Miasto 

Bukowno zadaniem inwestycyjnym pod 

nazwą „Budowa bezkolizyjnego połączenia 

drogowego ul. Kolejowej z ul. 1 Maja 

w Bukownie” Rada Powiatu w Olkuszu 

wyraziła Miastu Bukowno zgodę na 

powierzenie zarządzania drogą powiatową 

nr 1069K na odcinku od skrzyżowania 

z ul. Nową do skrzyżowania 

z ul. Niepodległości. 

11 

Uchwała nr XVII/156/2020 z dnia 15.04.2020 

r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej dla Województwa 

Małopolskiego z przeznaczeniem na zakup 

inwestycyjny dla Małopolskiego Szpitala 

Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda 

Wojtyły w Jaroszowcu. 

Z budżetu Powiatu Olkuskiego udzielono 

pomocy finansowej w kwocie 8 600 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu urządzenia do rehabilitacji tj. 

kamizelki wibracyjnej dla szpitala w 

Jaroszowcu 
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Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) Informacja o wykonaniu 

12 

Uchwała nr XVII/157/2020 z dnia 15.04.2020 

r. w sprawie podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przyznanych na realizację 

zadań w 2020 roku. 

Rada Powiatu przyjęła podział środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przydzielonych 

Powiatowi Olkuskiemu na 2020 rok. 

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi 

Powiatu. Realizowano w 2020 roku. 

13 

Uchwała nr XVII/158/2020 z dnia 15.04.2020 

r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego 

z wykonania planu finansowego Galerii Sztuki 

Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w 

Olkuszu za 2019 rok 

Rada Powiatu przyjęła informację 

z wykonania planu finansowego Galerii 

Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw 

Artystycznych w Olkuszu za 2019 rok. 

14 

Uchwała nr XVIII/163/2020 z dnia 

27.05.2020r. w sprawie przyjęcia informacji 

Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Olkuszu o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu 

Olkuskiego za 2019 rok. 

Radni zapoznali się z oceną o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu 

Olkuskiego za 2019 r. Rada Powiatu 

przyjęła informację. 

15 

Uchwała nr XVIII/164/2020 z dnia 

27.05.2020r. w sprawie przyjęcia „Rocznego 

Sprawozdania z działalności Komendanta 

Powiatowego Policji w Olkuszu oraz informacji 

o stanie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w 2019 roku w Powiecie 

Olkuskim”. 

Zarząd Powiatu przekazał Radzie projekt 

uchwały w przedmiotowej sprawie. Rada 

Powiatu przyjęła sprawozdanie i 

informację. 

16 

Uchwała nr XVIII/165/2020 z dnia 

27.05.2020r. w sprawie rozpatrzenia 

„Informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu 

Olkuskiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej za rok 2019”. 

Zarząd Powiatu przekazał Radzie projekt 

uchwały w przedmiotowej sprawie. Rada 

Powiatu pozytywnie rozpatrzyła informację. 

17 

Uchwała nr XVIII/166/2020 z dnia 

27.05.2020r. w sprawie przyjęcia „Informacji 

o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

Powiatu Olkuskiego w 2019 roku”. 

Zarząd Powiatu przekazał Radzie projekt 

uchwały w przedmiotowej sprawie. Rada 

Powiatu przyjęła informację. 

18 

Uchwała nr XVIII/167/2020 z dnia 

27.05.2020r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w 2019 

roku wraz z wykazem potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej oraz efektami pracy z 

zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej. 

Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z 

działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Olkuszu w 2019 roku wraz z 

wykazem potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej oraz efektami pracy z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej. Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu. 

Realizowano w 2020 roku. 
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Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) Informacja o wykonaniu 

19 

Uchwała nr XVIII/168/2020 z dnia 

27.05.2020r. w sprawie przyjęcia „Oceny 

zasobów pomocy społecznej w Powiecie 

Olkuskim”. 

Radni Powiatowi zapoznali się z „Oceną 

zasobów pomocy społecznej w Powiecie 

Olkuskim” obejmującą lata 2018-2019. 

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi 

Powiatu. Realizowano w 2020 roku. 

20 

Uchwała nr XVIII/169/2020 z dnia 

27.05.2020r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji „Programu 

współpracy Powiatu Olkuskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego” w 2019 roku. 

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem 

 z realizacji „Programu współpracy Powiatu 

Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego” w 2019 r. Rada 

Powiatu przyjęła sprawozdanie. 

21 

Uchwała nr XVIII/170/2020 w sprawie zmiany 

uchwały nr XV/138/2019 Rady Powiatu w 

Olkuszu z dnia 18.12.2019r. w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Olkuskiego na 2020 rok. 

Uchwałę zmieniającą wraz z aktualnym 

harmonogramem przekazano do wszystkich 

aptek funkcjonujących na terenie Powiatu 

Olkuskiego celem ich udostępnienia 

mieszkańcom Powiatu. Przesłano do 

Burmistrzów i Wójtów gmin  

z terenu powiatu oraz do Prezesa 

Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie. 

Przekazano lokalnym mediom oraz 

umieszczono na stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego w Olkuszu w 

zakładce Dyżury Aptek. Uchwała 

realizowana w 2020 r. 

22 

Uchwała nr XIX/176/2020 z dnia 24.06.2020r. 

w sprawie określenia szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub w części, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na 

raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za 

pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 

r. poz. 821 z późn. zm.) Rada Powiatu 

określiła szczegółowe warunki umorzenia, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na 

raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za 

pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi 

Powiatu. Realizowano w 2020 roku. 
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23 

Uchwała nr XIX/177/2020 z dnia 24.06.2020r. 

w sprawie zmniejszenia na wniosek Wójta 

Gminy Trzyciąż opłaty za wydanie nowego 

dowodu rejestracyjnego pojazdu dla 

mieszkańców miejscowości Trzyciąż w 

związku z nadaniem nazw ulic położonych w 

Sołectwie Trzyciąż. 

Rada Powiatu w Olkuszu zmniejszyła do 

kwoty 42,00 zł opłatę za wydanie nowego 

dowodu rejestracyjnego pojazdu dla 

mieszkańców miejscowości Trzyciąż, dla 

których zmiana stanu faktycznego w 

zakresie adresu spowodowana została 

zmianami administracyjnymi tj. nadaniem 

nazw ulic położonych w Sołectwie Trzyciąż. 

Zmniejszenie opłaty dotyczyło wniosków 

złożonych w okresie od dnia 01.08.2020r. 

do dnia 30.11.2020r. 

24 

Uchwała nr XIX/178/2020 z dnia 24.06.2020r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

warunków i zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych zlokalizowanych przy 

drogach powiatowych na terenie Powiatu 

Olkuskiego oraz pobieraniu opłat. 

W związku z ogłoszeniem na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii 

Rada Powiatu w Olkuszu zwolniła 

operatorów publicznego transportu 

zbiorowego i przewoźników z opłat 

za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Powiat Olkuski 

za okres II kwartału 2020r. 

25 

Uchwała nr XIX/181/2020 z dnia 24.06.2020r. 

w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Olkuski 

kredytu bankowego długoterminowego. 

Rada podjęła przedmiotową uchwałę. 

Natomiast Zarząd Powiatu po 

przeprowadzonym w trybie ustawy Pzp 

postępowaniu przetargowym zawarł w dniu 

08.09.2020 r. umowę z Bankiem 

Spółdzielczym w Wolbromiu (oddział w 

Skale). Wysokość kredytu 6.500.000 PLN; 

okres kredytowania do 31.12.2026 r. 

26 

Uchwała nr XIX/183/2020 z dnia 24.06.2020r. 

w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Edukacji 

Narodowej dotyczącego ustalenia wysokości 

subwencji oświatowej. 

Rada Powiatu przyjęła apel do Ministra 

Edukacji Narodowej dotyczący ustalenia 

wysokości subwencji oświatowej. Wynikał 

on z niedoszacowania subwencji ogólnej na 

2020r. (o kwotę co najmniej 2.407.153 

PLN). 

27 

Uchwała nr XX/186/2020 z dnia 12.08.2020 r. 

w sprawie podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przyznanych na realizację 

zadań w 2020 roku. 

Rada Powiatu przyjęła podział środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przydzielonych 

Powiatowi Olkuskiemu na 2020 rok. 

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi 

Powiatu. Realizowano w 2020 roku. 
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28 

Uchwała nr XXI/189/2020 z dnia 23.09.2020 

r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/140/2019 

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 18.12.2019r. 

w sprawie maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat pobieranych przez 

podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a 

pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz formy 

i specjalności kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach i 

placówkach, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Olkuski. 

Rada Powiatu uchwaliła zmianę uchwały nr 

XV/140/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z 

dnia 18.12.2019r. Zmiana ta dotyczyła 

wprowadzenia do uchwały kształcenia w 

kierunku: grafika i poligrafia cyfrowa. 

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi 

Powiatu. Zrealizowano w 2020 roku. 

29 

Uchwała nr XXI/190/2020 z dnia 23.09.2020 

r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego Galerii Sztuki 

Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w 

Olkuszu z pierwsze półrocze 2020r. 

Rada Powiatu przyjęła informację 

z wykonania planu finansowego Galerii 

Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw 

Artystycznych w Olkuszu za pierwsze 

półrocze 2020 roku. 

30 

Uchwała nr XXI/191/2020 z dnia 23.09.2020 

r. sprawie przejęcia ograniczonego 

zarządzania drogą krajową nr 94 w 

miejscowości Bolesław. 

Na podstawie ww. uchwały zostało zawarte 

porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad, co pozwoliło 

opracować dokumentację projektową na 

wykonanie łącznika pomiędzy drogą 

powiatową nr 1071K a drogą krajową nr 94 

31 

Uchwała nr XXII/195/2020 z dnia 30.11.2020 

r. w sprawie podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przyznanych na realizację 

zadań w 2020 roku. 

Radni powiatowi przyjęli nowy podział 

środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przydzielonych Powiatowi Olkuskiemu na 

2020 rok. Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu. Realizowano w 2020 

roku. 

32 

Uchwała nr XXII/196/2020 z dnia 30.11.2020 

r. w sprawie przekształcenia Socjalizacyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w 

Olkuszu w dwie odrębne placówki opiekuńczo-

wychowawcze, nadania im statutów oraz ich 

wspólnej obsługi administracyjnej i 

organizacyjnej. 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej liczba dzieci 

umieszczanych w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych od 1 stycznia 2021 nie 

może przekroczyć 14 w jednej placówce. W 

związku z powyższym Rada Powiatu 

podjęła uchwałę, która pozwoliła 

przekształcić dotychczasową placówkę 

SPOW w dwie nowoutworzone placówki 

opiekuńczo – wychowawcze (tj. Dom 

Dziecka Dworek Marzeń oraz Dom Dziecka 

Pomocna Dłoń) liczące do 14 

wychowanków, zgodnie z limitacją 

ustawową. 
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33 

Uchwała nr XXII/197/2020 z dnia 30.11.2020 

r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 

Powiatu Olkuskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021 rok”. 

Rada Powiatu przyjęła „Program” na 2021 

r. określając cele główne i cele 

szczegółowe, zasady i zakres przedmiotowy 

współpracy Powiatu Olkuskiego z NGO’s, 

priorytetowe zadania publiczne oraz 

wysokość środków przeznaczonych na ich 

realizację. 

34 

Uchwała nr XXII/198/2020 z dnia 30.11.2020 

r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2019/2020. 

Rada Powiatu przyjęła informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych w roku 

szkolnym 2019/2020 r. 

35 

Uchwała nr XXII/199/2020 z dnia 30.11.2020 

r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej, odcinka drogi położonego na 

terenie Gminy Wolbrom, w skład której 

wchodzi ciąg ulic: Nowa, Mariacka, 

Miechowska, stanowiącego poprzednio 

odcinek drogi wojewódzkiej numer 783. 

Rada Powiatu podjęła przedmiotową 

uchwałę. Wskazany odcinek drogi został 

pozbawiony kategorii drogi powiatowej i 

zaliczony został do kategorii drogi gminnej. 

36 

Uchwała nr XXIII/208/2020 z dnia 

21.12.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XII/109/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 

22.09.2015r. w sprawie organizacji wspólnej 

obsługi finansowej jednostek organizacyjnych 

zaliczonych do sektora finansów publicznych, 

w tym jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej i form instytucjonalnej pieczy 

zastępczej, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Olkuski. 

Uchwała dotyczy wspólnej obsługi 

finansowej prowadzonej przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu dla 

jednostek: Dom Dziecka „Dworek Marzeń” 

w Olkuszu, Dom Dziecka „Pomocna Dłoń” 

w Olkuszu i Domu Pomocy Społecznej w 

Olkuszu. Uchwała jest realizowana od 2021 

roku. 

37 

Uchwała nr XXIII/209/2020 z dnia 

21.12.2020r. w sprawie podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przyznanych na realizację 

zadań powiatu w 2020r. 

Radni powiatowi przyjęli nowy podział 

środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przydzielonych Powiatowi Olkuskiemu na 

2020 rok. Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu. Realizowano w 2020 

roku. 
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38 

Uchwała nr XXIII/210/2020 z dnia 

21.12.2020r. w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Olkuskiego na 2021 rok. 

Uchwałę wraz z aktualnym 

harmonogramem przekazano do wszystkich 

aptek funkcjonujących na terenie Powiatu 

Olkuskiego celem ich udostępnienia 

mieszkańcom Powiatu. Przesłano do 

Burmistrzów i Wójtów gmin  

z terenu powiatu oraz do Prezesa 

Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie. 

Przekazano lokalnym mediom oraz 

umieszczono na stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego w Olkuszu  

w zakładce Dyżury Aptek. 

39 

Uchwała nr XXIII/211/2020 z dnia 

21.12.2020r. w sprawie zmniejszenia na 

wniosek Wójta Gminy Trzyciąż opłaty za 

wydanie nowego dowodu rejestracyjnego 

pojazdu dla mieszkańców miejscowości 

Jangrot w związku z nadaniem nazw ulic 

położonych w miejscowości Jangrot. 

Rada Powiatu w Olkuszu zmniejszyła do 

kwoty 42,00 zł opłatę za wydanie nowego 

dowodu rejestracyjnego pojazdu dla 

mieszkańców miejscowości Jangrot, dla 

których zmiana stanu faktycznego w 

zakresie adresu spowodowana została 

zmianami administracyjnymi tj. nadaniem 

nazw ulic położonych w miejscowości 

Jangrot. Uchwała realizowana w roku 2021 

w okresie od dnia 01.02.2021r. do dnia 

31.05.2021r. 

40 

Uchwała nr XXIII/212/2020 z dnia 

21.12.2020r. w sprawie maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat pobieranych przez 

podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a 

pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz formy 

i specjalności kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach i 

placówkach, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Olkuski. 

Rada Powiatu ustaliła maksymalną kwotę 

dofinansowania opłat pobieranych przez 

podmioty, o których mowa w art.70a ust.3a 

pkt 1 i 2 ustawy Karty Nauczyciela oraz 

formy i specjalności kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane, 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach i 

placówkach, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Olkuski. Zmiana 

dotyczyła zwiększenia dofinansowania do 

90% wysokości czesnego i  

100% wysokości opłaty za kurs w 2021 

roku. Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu. Uchwała realizowana w 

2021 roku. 
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Tabela nr 2. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte przed 1 

stycznia 2020 r. ale obejmujące swym zakresem 2020 r.  

L.p. 
Uchwała 

(numer/data/podjęcia/przedmiot) 
Informacja o wykonaniu 

1 

Uchwała nr XXXIV/376/2014 Rady 

Powiatu w Olkuszu z dnia 21.05.2014 

roku w sprawie Statutu Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu. 

Na bieżąco realizowane są zapisy Statutu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Olkuszu, tj. : zakres działania – zadania 

wynikające z przepisów prawa, dotyczące w 

szczególności: pomocy społecznej (zarówno 

zadań własnych powiatu, jak i zleconych z 

zakresu administracji rządowej, należących do 

właściwości powiatu), wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania 

przemocy, rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych; organizacja i 

zarządzanie jednostką; gospodarka finansowa. 

2 

Uchwała nr XXXVII/411/2014 Rady 

Powiatu w Olkuszu z dnia 10.09.2014 

roku w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w 

mieszkaniu chronionym. 

Realizowano w 2020 roku. Pobyt w mieszkaniu 

chronionym jest odpłatny. Wysokość 

odpłatności uzależniona jest od dochodu 

użytkownika mieszkania w odniesieniu do 

kryterium dochodowego. Niniejsza uchwała 

zawiera szczegółowe zasady ponoszenia 

odpłatności za pobyt w mieszkaniu 

chronionym. 

3 

Uchwała nr XII/109/2015 Rady Powiatu 

w Olkuszu z dnia 22.09.2015 roku 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi 

finansowej jednostek organizacyjnych 

zaliczonych do sektora finansów 

publicznych, w tym jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej i 

form instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Olkuski. 

Uchwała dotyczy wspólnej obsługi finansowej 

prowadzonej przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Olkuszu dla jednostek: 

Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo -

Wychowawczej w Olkuszu i Domu Pomocy 

Społecznej w Olkuszu. Uchwała jest 

realizowana od 2016 roku. 

4 

Uchwała XV/133/2016 Rady Powiatu 

w Olkuszu z dnia 10.02.2016 roku 

w sprawie przyjęcia „Strategii 

Rozwiązywania problemów społecznych 

w Powiecie Olkuskim” na lata 2016-2021. 

Realizowano w 2020 roku. Każdego roku 

prowadzony jest monitoring strategii 

rozwiązywania problemów społecznych dla 

Powiatu Olkuskiego za rok poprzedni. Raport 

monitoringu składa się z dwóch części. 

Pierwsza część obejmuje diagnozę zjawisk i 

problemów społecznych, a druga część raportu 

obejmuje analizę stopnia realizacji strategii.  
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5 

Uchwała nr XV/134/2016 Rady Powiatu 

w Olkuszu z dnia 10.02.2016 roku 

w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych dla Powiatu 

Olkuskiego na lata 2016-2021. 

Realizowano w 2020 roku.Celem głównym 

Programu jest tworzenie instytucjonalnych i 

materialnych warunków sprzyjających 

ograniczaniu obszarów wykluczenia osób 

niepełnosprawnych. Realizacja opiera się na 

wypełnianiu celu strategicznego jakim jest 

poprawa jakości życia osób starszych i 

niepełnosprawnych. W tym celu zrealizowano 

m.in. zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej a także dwóch programów: 

Pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” i 

celowego programu „ Wyrównywania Różnic 

Między Regionami III „ Założenia Programu 

realizowane są w sposób ciągły i bieżący. 

6 

Uchwała XV/135/2016 Rady Powiatu 

w Olkuszu z dnia 10.02.2016 roku 

w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie i ochrony ofiar przemocy na 

lata 2016-2021”. 

Realizowano w 2020 roku. 

Na bieżąco realizowane są zapisy 

„Powiatowego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2016-2021” 

wynikającego z zapisów ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na 

bieżąco realizowane są: cel główny i cele 

szczegółowe przez wszystkie podmioty 

szczebla powiatowego zaangażowane 

w realizację założeń pomocy osobom 

uwikłanym w zjawisko przemocy lub nim 

zagrożonych. Realizowane działania mają na 

celu poprawę sytuacji rodzin doznających 

przemocy, a także ochronę osób i rodzin 

zagrożonym tymże zjawiskiem.  
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7 

Uchwała nr XXXV/310/2018 Rady 

Powiatu w Olkuszu z dnia 25.04.2018 

roku w sprawie przyjęcia do realizacji 

„Powiatowego programu rozwoju pieczy 

zastępczej na terenie Powiatu Olkuskiego 

na lata 2018-2020”. 

Uchwałę realizowano w 2020 roku, tzn. 

realizowano poszczególne cele i założenia 

„Powiatowego programu rozwoju pieczy 

zastępczej na terenie Powiatu Olkuskiego na 

lata 2018-2020”. Celem głównym Programu 

jest wspieranie rozwoju pieczy zastępczej w 

Powiecie Olkuskim ze szczególnym 

nastawieniem na formy rodzinne. Cel ten jest 

realizowany od dnia wejścia w życie uchwały.  

Program ustanawia kierunki działań mających 

na celu promocję, pozyskiwanie oraz szkolenie 

kandydatów na rodziny zastępcze oraz osoby 

prowadzące rodzinny dom dziecka. Kładzie 

nacisk na wsparcie funkcjonujących rodzin 

zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, 

utrzymanie poziomu świadczonych usług w 

zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 

zastępczej oraz wsparcie procesu 

usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków 

pieczy zastępczej.  

8 

Uchwała nr V/39/2019 Rady Powiatu w 

Olkuszu z dnia 27 marca 2019 roku w 

sprawie określenia szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub 

części, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstąpienia od 

ustalenia opłaty za pobyt dziecka w 

pieczy zastępczej.  

Realizowano w 2020 roku. Uchwała określa 

warunki, w których przewidziane ustawą 

możliwości odstąpienia od ustalania 

odpłatności, zastosowania umorzeń, ulg i 

odroczeń w należnych płatnościach, mogą być 

zastosowane. Obok uwzględnienia sytuacji 

dochodowej, socjalnej i zdrowotnej osób 

zobowiązanych do takiej odpłatności, 

podstawową przesłanką zastosowaną w 

uchwale jest fakt aktywnego udziału osób w 

rozwiązaniu i przezwyciężeniu sytuacji, 

powodującej konieczność pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej. 

9 

Uchwała nr VI/52/2019 Rady Powiatu w 

Olkuszu z dnia 08.05.2019 roku w 

sprawie zmiany Uchwały NR 

XV/135/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z 

dnia 10.02.2016 roku w sprawie przyjęcia 

„Powiatowego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 

przemocy na lata 2016-2021 

Realizowano w 2020 roku. 

Radni przyjęli zmiany w „Powiatowym 

programie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie i ochrony ofiar przemocy na lata 2016-

2021. Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu oraz Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Olkuszu. 
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10 

Uchwała Nr X/86/2019 Rady Powiatu w 

Olkuszu z dnia 10 lipca 2019 roku w 

sprawie ustalenia wysokości świadczeń 

pieniężnych dla rodzin zastępczych 

zawodowych i prowadzących rodzinne 

domy dziecka. 

Realizowano w 2020 roku. Ustawa określa 

minimalną i maksymalną kwotę wynagrodzenia 

osób prowadzących rodzinne formy pieczy 

zastępczej. 

11 

Uchwała Nr XXIV/192/2009 Rady Powiatu 

w Olkuszu z dnia 28.01.2009 r. w sprawie 

wysokości oraz szczegółowych warunków 

przyznawania nauczycielom dodatków 

motywacyjnego, funkcyjnego i za 

warunki pracy, szczegółowe warunki 

przyznawania dodatku za wysługę lat 

oraz szczegółowych warunków obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Olkuski. 

Realizowano w 2020 roku. 

Comiesięczna wypłata składników 

wynagrodzenia nauczycieli w wysokości 

określonej w przyjętym regulaminie 

wynagradzania. 

12 

Uchwała Nr XLVII/381/2010 Rady 

Powiatu w Olkuszu z dnia 03.11.2010 r. 

w sprawie określenia jednostek 

budżetowych Powiatu Olkuskiego, źródeł 

dochodów gromadzonych na 

wydzielonym rachunku i ich 

przeznaczenia oraz sposobu i trybu 

sporządzania planów finansowych dla 

wydzielonych rachunków dochodów. 

Realizowano w 2020 roku. 

Prowadzenie wydzielonego rachunku przez 

szkoły i placówki wskazane w uchwale. 

13 

Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Powiatu 

w Olkuszu z dnia 11.03.2015 r. w sprawie 

przyjęcia Powiatowego Programu 

wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla 

których organem prowadzącym jest 

Powiat Olkuski. 

Realizowano w 2020 roku. 

Coroczne przyznawanie nagród w oparciu 

o Regulamin „Nagród Starosty Olkuskiego” 

w kategorii nauki, kultury i sportu dla uczniów 

szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Olkuski. 

14 

Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Powiatu 

w Olkuszu z dnia 11.03.2015 r. w sprawie 

określenia wysokości oraz zasad i trybu 

przyznawania nagród dla osób 

fizycznych, trenerów oraz innych osób 

wyróżniających się osiągnięciami w 

działalności sportowej. 

Realizowano w 2020 roku. 

Przyznawanie nagród dla osób fizycznych za 

osiągnięte wyniki sportowe, trenerom i innym 

osobom wyróżniającym się osiągnięciami 

w działalności sportowej. 
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15 

Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Powiatu 

w Olkuszu z dnia 11.03.2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania dorocznych nagród za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania lub 

ochrony kultury oraz ich wysokości. 

Realizowano w 2020 roku. 

Nagrody przyznawane osobom fizycznym lub 

prawnym zajmującym się twórczością 

artystyczną oraz upowszechnianiem lub 

ochroną kultury na rzecz Powiatu Olkuskiego. 

16 

Uchwała Nr XLVII/381/2017 Rady 

Powiatu w Olkuszu z dnia 03.11.2017 r. 

w sprawie przyjęcia Regulamin udzielania 

stypendiów stażowych w ramach projektu 

„Inwestujemy w zawodowców rozwój 

kształcenia zawodowego w Powiecie 

Olkuskim”. 

Realizowano w 2020 roku. 

Coroczne przyznawanie w oparciu o Regulamin 

stypendiów stażowych dla uczniów szkół 

zawodowych. 

17 

Uchwała Nr XII/124/2019 Rady Powiatu 

w Olkuszu z dnia 30.10.2019r. w sprawie 

wspierania i finansowania rozwoju 

sportu. 

Realizowano w 2020 roku. 

Coroczny konkurs ofert na dotacje wspierające 

kluby sportowe w miarę przyznanych na ten 

cel środków. 

Zarząd Powiatu dokonuje wyboru wniosków i 

ustala wysokość przyznanej dotacji. 

18 

Uchwała Nr XXIII/276/2013 Rady 

Powiatu w Olkuszu z dnia 19 czerwca 

2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie 

pojazdu oraz wysokości kosztów 

powstałych w przypadku odstąpienia od 

usunięcia pojazdu. 

W 2020 r. za usunięcie i przechowywanie 

pojazdów na parkingu strzeżonym 

wyznaczonym przez Starostę Olkuskiego 

pobrano opłatę w wysokości 1.141,00 zł. 

Opłata ta związana była z usunięciem  

i przechowywaniem 2 pojazdów. 

19 

Uchwała nr VI/56/2015 Rady Powiatu 

w Olkuszu z dnia 11.03.2015 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

części nieruchomości położonej w 

Porąbce, znajdującej się w ciągu drogi 

powiatowej nr 1151K od drogi 783 Lgota 

Wielka – Porąbka – Trzyciąż. 

W związku realizacją przez Gminę Trzyciąż 

zadania inwestycyjnego pn.:” Wykonanie 

utwardzenia polegającego na ulepszeniu placu 

obok budynku byłej szkoły w Porąbce” została 

zawarta pomiędzy Powiatem Olkuskim – 

Zarządem Drogowym w Olkuszu, a Gminą 

Trzyciąż umowa użyczenie, która obowiązuje 

na czas wykonania robót, nie dłużej niż do dnia 

26.03.2025 r. 
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Uchwała nr XII/111/2015 Rady Powiatu 

w Olkuszu z dnia 22.09.2015 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na użyczenie części 

nieruchomości położonych 

w Imbramowicach, znajdujących się 

w ciągu drogi powiatowej nr 1150K 

Gołaczewy – Sucha – Wysocice oraz 

w ciągu drogi powiatowej nr 1155K Skała 

– Tarnawa – Imbramowice – Ulina 

Wielka. 

W związku wykonaniem przez Gminę Trzyciąż 

prac związanych z: 

budową jednostronnego chodnika wzdłuż drogi 

powiatowej nr 1150K na odcinku od Izby 

Regionalnej do Kościoła Parafialnego, budowa 

parkingów w rejonie Izby Regionalnej i Punktu 

Aptecznego wraz z odwodnieniem 

w Imbramowicach, 

budową parkingów wraz z oświetleniem 

i odwodnieniem, zagospodarowaniem terenu 

w centrum Imbramowic, 

przebudową drogi dojazdowej do ujęcia 

wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu, 

oświetleniem odcinka drogi powiatowej nr 

1155K od Klasztoru w kierunku Niepublicznej 

Szkoły Podstawowej w Imbramowicach, 

została zawarta pomiędzy Powiatem Olkuskim 

– Zarządem Drogowym w Olkuszu, a Gminą 

Trzyciąż umowa użyczenie, która obowiązuje 

na czas wykonania robót, nie dłużej niż do dnia 

29.09.2025 r. 

21 

Uchwała nr XXVI/226/2017 Rady Powiatu 

w Olkuszu z dnia 26.04.2017 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

nieruchomości położonej 

w Imbramowicach, znajdującej się w 

ciągu drogi powiatowej nr 1150K 

Gołaczewy – Sucha – Wysocice. 

W związku wykonaniem przez Gminę Trzyciąż 

prac związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa nowej 

infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 

w miejscowości Imbramowice poprzez budowę 

ciągu pieszego, miejsc parkingowych oraz 

elementów małej architektury”, została 

zawarta pomiędzy Powiatem Olkuskim – 

Zarządem Drogowym w Olkuszu, a Gminą 

Trzyciąż umowa użyczenie, która obowiązuje 

na czas wykonania robót, nie dłużej niż do dnia 

26.04.2025 r. 

22 

Uchwała nr XXVII/236/2017 Rady 

Powiatu w Olkuszu z dnia 14 czerwca 

2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

użyczenie nieruchomości położonej 

w Imbramowicach znajdującej się 

w ciągu drogi powiatowej nr 1155K 

(Skała – Tarnawa – Imbramowice – Ulina 

Wielka). 

W związku wykonaniem przez Gminę Trzyciąż 

prac związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum 

Imbramowic wraz z odtworzeniem 

infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi 

społecznych i rozwoju gospodarczego”, została 

zawarta pomiędzy Powiatem Olkuskim – 

Zarządem Drogowym w Olkuszu, a Gminą 

Trzyciąż umowa użyczenie, która obowiązuje 

na czas wykonania robót oraz na czas trwałości 

projektu, nie dłużej niż do dnia 25.05.2027 r. 
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Uchwała nr XXVIII/255/2017 Rady 

Powiatu w Olkuszu z dnia 30.08.2017r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Województwa Małopolskiego 

Powiat Olkuski postanowił udzielić w roku 2018 

pomocy finansowej na rzecz Województwa 

Małopolskiego w formie dotacji celowej 

w wysokości 17 500,00 PLN na realizacje 

zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie 

dokumentacji dla przebudowy/rozbudowy 

skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z 

droga powiatową nr 1079K w m. Żurada”. 

24 

Uchwała nr XXXIX/342/2018 Rady 

Powiatu w Olkuszu z dnia 17.10.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 

XXVIII/255/2017 Rady Powiatu w 

Olkuszu z dnia 30.08.2017 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Małopolskiego 

Rada Powiatu wprowadziła zmianę do ww. 

chwały nr XXVIII/255/2017 z dnia 30.08.2017 

roku. Zmiany podyktowane były koniecznością 

przeniesienia części środków na rok 2019 w 

związku z niezakończeniem zadania w roku 

2018. 

25 

Uchwała nr XXI/185/2016 Rady Powiatu 

w Olkuszu z dnia 21.09.2016 r. „Program 

Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Olkuskiego na lata 2016 – 2019 z 

uwzględnieniem perspektywy do roku 

2023.” 

Uchwała realizowana w 2020 r.  

W dniu 15.07.2020 r. podpisana została 

umowa z firmą BIO – SAN z Nowego Sącza na 

wykonanie aktualizacji tego programu.  
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Tabela nr 3. Wykonanie Strategii Rozwoju Powiatu Olkuskiego na lata 2016-

2023  

Nazwa 

dokumentu 
Strategia Rozwoju Powiatu Olkuskiego na lata 2016-2023 

Tryb i data 

przyjęcia  

Uchwała nr XVIII/159/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25.05.2016 r. w 

sprawie przyjęcia Strategii Powiatu Olkuskiego na lata 2016-2023. 

Podstawowe 

założenia 

Obszar Strategiczny III. OCHRONA ŚRODOWISKA.  

Cel strategiczny: Poprawa parametrów środowiskowych oraz ochrona 

bioróżnorodności na terenie Powiatu Olkuskiego.  

Cel operacyjny: 3.1 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska oraz wzrost 

świadomości ekologicznej mieszkańców 3.1.4 Redukcja niskiej emisji, w 

tym: wdrażanie nowoczesnych rozwiązań bazujących na odnawialnych 

źródłach energii (OZE), a także zwiększenie efektywności energetycznej 

budynków oraz wymiana źródeł energii cieplnej 

Obszar Strategiczny IV. KAPITAŁ SPOŁECZNY I ZARZĄDZANIE 

ROZWOJEM POWIATU.  

Cel strategiczny: Efektywne zarządzanie rozwojem powiatu – w oparciu o 

partnerskie mechanizmy współpracy oraz mobilizowanie zasobów.  

Cel operacyjny: 2.3 Wieloszczeblowe zarządzanie polityką rozwoju 2.3.9 

Upowszechnienie stosowania technik społeczeństwa informacyjnego 

w pracy instytucji publicznych, w tym informatyzacja oraz integracja 

systemów informatycznych Starostwa Powiatowego w Olkuszu, jednostek 

organizacyjnych oraz innych instytucji publicznych (rozwój e-administracji). 

Zwiększenie dostępności informacji i poprawa jakości komunikacji w sferze 

publicznej. 

Realizacja założeń 

przyjętych 

w dokumencie wg 

stanu na dzień 31 

grudnia 2020 r.  

Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych” (budynek IV 

Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu), realizacja Projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO 

WM) na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. Regionalna Polityka 

energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa Efektywności energetycznej w 

sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka 

modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej –spr, z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).  

„Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie 

olkuskim” realizacja Projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i 

otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej, z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane w 

Podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu nastąpiło w dniu 

16.12.2020 r.  

Okres realizacji projektu 2020-2022 
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Nazwa 

dokumentu 
Strategia Rozwoju Powiatu Olkuskiego na lata 2016-2023 

2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.  

Okres realizacji projektu 2016-2021 

Nazwa 

dokumentu 
Strategia Rozwoju Powiatu Olkuskiego na lata 2016-2023 

Podstawowe 

założenia 

Kreowanie zrównoważonego, trwałego i intensywnego rozwoju powiatu 

olkuskiego, w szczególności poprzez wspólne wspieranie innowacyjnej 

gospodarki, efektywniej korzystającej z lokalnych zasobów i potencjałów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, charakteryzującej 

się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność społeczno-

ekonomiczną i terytorialną całego powiatu. 

Realizacja założeń 

przyjętych 

w dokumencie wg 

stanu na dzień 31 

grudnia 2020 r.  

Obszar strategiczny GOSPODARKA, EDUKACJA I RYNEK PRACY 

Cel strategiczny: zwiększenie konkurencyjności gospodarki lokalnej 

powiatu olkuskiego 

Cel operacyjny:  

1.1 Zwiększanie powiązań funkcjonalnych pomiędzy edukacją, rynkiem 

pracy i gospodarką subregionalną  

Kierunki interwencji (kluczowe działania):  

1.1.10 Realizacja projektów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, 

szczególnie wśród osób młodych, osób w wieku niemobilnym oraz 

długotrwale bezrobotnych.  

Instytucja realizująca: Powiatowy Urząd Pracy  

Partner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu 

Obszar strategiczny: KAPITAŁ SPOŁECZNY I ZARZĄDZANIE 

ROZWOJEM POWIATU 

Cel strategiczny: efektywne zarządzanie rozwojem powiatu w oparciu o 

partnerskie mechanizmy współpracy oraz mobilizowanie zasobów  

Cel operacyjny: 

2.2 Zabezpieczenie wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców 

w wymiarze zdrowotnym i społecznym  

Kierunki interwencji (kluczowe działania):  

2.2.5 Promocja i edukacja na rzecz rodziny. Promowanie wartości i postaw 

prorodzinnych.  

Instytucja realizująca: Szkoły i placówki oświatowe, Organizacje 

pozarządowe  

Partner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu 

2.2.6 Wsparcie rodziny na każdym etapie jej rozwoju oraz efektywne 

przeciwdziałanie i zwalczanie kryzysów w rodzinie (wsparcie osób i rodzin 

z problemami uzależnień, przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy, 

poradnictwo, pomoc specjalistów, grupy wsparcia, itp.).  

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, Starostwo 

Powiatowe, Gminy powiatu olkuskiego 

2.2.7 Usprawnianie systemu opieki nad dziećmi pozbawionymi możliwości 
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wychowywania się w rodzinie biologicznej oraz pomoc w życiowym 

usamodzielnieniu i integracji ze środowiskiem osób opuszczających formy 

pieczy zastępczej.  

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu  

2.2.8 Wsparcie osób starszych i ich bliskich (rozwój usług specjalistycznych, 

opiekuńczych i medycznych oraz innych, dedykowanych osobom starszym) 

oraz ich wieloaspektowa aktywizacja (kulturowo-społeczna i obywatelska, 

w tym animacja i integracja międzypokoleniowa).  

Realizator: Instytucje polityki społecznej, Placówki ochrony zdrowia, 

Organizacje pozarządowe 

Partner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu 

2.2.9 Aktywizacja (społeczna, zawodowa, itd.) i integracja osób 

niepełnosprawnych, w tym również likwidacja barier środowiskowych, 

architektonicznych i komunikacyjnych.  

Realizator: Instytucje polityki społecznej, Placówki ochrony zdrowia, 

Organizacje pozarządowe  

Partner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu 

2.2.10 Skonsolidowane wsparcie profilaktyczne, diagnostyczne, 

rehabilitacyjne i inne osób niepełnosprawnych.  

Realizator: Instytucje polityki społecznej, Placówki ochrony zdrowia, 

Organizacje pozarządowe  

Partner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane w 

2020 r. 

Działania realizowane były na bieżąco 

 

Nazwa 

dokumentu  
Strategia Rozwoju Powiatu Olkuskiego na lata 2016-2023 

Podstawowe 

założenia 

1. Zwiększenie powiązań funkcjonalnych pomiędzy edukacją, rynkiem 

pracy i gospodarką subregionalną. 

2. Wzmacnianie kapitału intelektualnego. 

Realizacja założeń 

przyjętych 

w dokumencie wg 

stanu na dzień 31 

grudnia 2020 r.  

3. Promocja placówek kształcenia zawodowego. 

4. Włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego. 

5. Nowoczesne rozwiązania w edukacji. 

6. Modernizacja centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego. 

7. Doskonalenie bazy lokalowej i technicznej szkół i placówek. 

8. Kształtowanie i wspieranie talentów oraz pasji uczniów. 

9. Kontynuacja programu dokształcania i doskonalenia kadr oraz systemu 

nagród dla nauczycieli. 

10. Edukacja kulturalna i artystyczna. 

11. Promocja i upowszechnianie zdrowego stylu życia. 

Najważniejsze 

działania 

1. Organizacja Dni Otwartych w szkołach oraz promocja placówek 

oświatowych w prasie lokalnej. 
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podejmowane w 

2020 r. 

2. Kontynuacja prowadzenia klas patronackich, w tym fundowanie przez 

pracodawców stypendiów dla uczniów. 

3. Wizyty i staże zawodowe u pracodawców w ramach projektów unijnych. 

4. Prowadzenie klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu 

i Zespole Szkół w Wolbromiu. 

5. Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych. 

6. Remonty szkół i placówek oświatowych. 

7. Naprawa i remonty infrastruktury zewnętrznej jednostek oświatowych. 

8. Zakup komputerów do pracowni informatycznych w szkołach. 

9. Zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu unijnego 

„Małopolska Chmura Edukacyjna”. 

10. Modernizacja pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia 

Praktycznego. 

11. Nagradzanie uczniów za ich osiągnięcia w nauce. 

12. Dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz 

kontynuacja nagradzania nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze. 

13. Realizacja programu z zajęć pozalekcyjnych w ramach Szkolnego Klubu 

Sportowego. 

14. Wsparcie rodziców i dzieci przy pomocy programu „Za życiem”. 

Podstawowe 

założenia 

Poprawa powiązań komunikacyjnych powiatu dla zwiększenia 

konkurencyjności gospodarczej i aktywizacji ekonomicznej mieszkańców 

Realizacja założeń 

przyjętych 

w dokumencie wg 

stanu na dzień 31 

grudnia 2020 r.  

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1138K Łobzów – Swojczany. 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1132K Kąpiołki – Poręba Dzierżna 

(odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1131K do skrzyżowania 

z drogą powiatową nr 1129K). 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1131K Cisowa – Strzegowa do drogi nr 

794 (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1132K do 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794). 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1123K Chrząstowice – Poręba Górna. 

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1153K (od drogi nr 1146K Zasępiec – 

Budzyń – Gołcza) (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 

1123K do gr. powiatu). 

6. Remont dróg powiatowych nr 1129K Kąpiele Wielkie – Dłużec do drogi 

nr 794 w m. Kąpiele Wielkie w km 0+000 – 3+076 oraz 1132K Kąpiołki 

– Poręba Dzierżna w m. Miechówka i Poręba Dzierżna w km 1+732 – 

5+642. 

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1137K Boża Wola – Jeżówka – Tczyca. 

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1150K Gołaczewy – Sucha – Wysocice 

(odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1123K do skrzyżowania 

z drogą wojewódzką nr 794). 

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1090K (od drogi nr 783 – Troks – 

Braciejówka – Jangrot – Trzyciąż) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 

783 do drogi wojewódzkiej nr 794. 

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1156K Zadroże – Tarnawa – Nowa 
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Wieś. 

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1151K (od drogi nr 783 Lgota Wielka – 

Porąbka – Trzyciąż). 

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1155K Skała – Tarnawa – 

Imbramowice – Ulina Wielka (na odcinku od drogi 1156K w kierunku 

Skały). 

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1087K Zederman – Kosmolów 

14. Przebudowa drogi powiatowej nr 1085K (od drogi nr 94 – Sieniczno – 

Zimnodół). 

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 1080K Osiek – Zawada – Gorenice 

(odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1084K do skrzyżowania 

z drogą powiatową nr 1076K). 

16. Przebudowa drogi powiatowej nr 1094K (od drogi nr 1074K – 

Niesułowice – do drogi nr 1076K (odcinek od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 1076K do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791). 

17. Przebudowa drogi powiatowej nr 1079K Żurada – Witeradów – Osiek 

(odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1074K do skrzyżowania 

z drogą powiatową nr 1076K). 

18. Przebudowa drogi powiatowej nr 1061K Bukowno – Jaworzno. 

19. Przebudowa ul. 1 Maja w Bukownie – droga powiatowa nr 1063K. 

20. Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K Olkusz (Długa) – Bogucin Duży 

– Jaroszowiec (odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 do 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 1095K). 

21. Przebudowa drogi powiatowej nr 1104K Pilica – Kwaśniów do drogi nr 

791. 

22. Przebudowa drogi powiatowej nr 1096K Błędów – Chechło – Ryczówek. 

23. Przebudowa drogi powiatowej nr 1097K Chechło – do drogi nr 791. 

24. Przebudowa drogi powiatowej nr 1106K Kwaśniów Dolny – Cieślin do 

drogi nr 1095K. 

25. Przebudowa obiektu mostowego w m. Bydlin – droga powiatowa 1106K. 

26. Przebudowa obiektu mostowego w m. Golczowice – droga powiatowa 

1108K. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane w 

2020 r. 

AD 1 Droga przekazana Gminie Wolbrom. 

AD 2 Zadanie zostało zrealizowane w 2017 r. pn.: Remont drogi 

powiatowej nr 1132K Kąpiołki – Poręba Dzierżna w m. Kąpiołki i Kąpiele 

Wielkie w km od 0+000 do 1+320. 

AD 3 Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r. pn.: Remont drogi 

powiatowej nr 1131K Kąpiołki – Strzegowa do drogi nr 794 w m. Kąpiołki i 

Strzegowa w km od 0+000 do 1+125. 

AD 4 Zadanie nie zostało zrealizowane. 

AD 5 Zadanie częściowo zostało zrealizowane w 2019 r. pn.: Remont 

drogi powiatowej nr 1153K Zasępiec – Budzyń – Gołcza w m. Zasępiec i 

Budzyń w km od 0+000 do 0+815 i od 3+187 do 4+090. 

AD 6 Zadanie zrealizowano w 2016 r. pn.: Remont dróg powiatowych nr 

1129K Kąpiele Wielkie Dłużec do drogi nr 794 w m. Kąpiele Wielkie w km 
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0+000 – 3+076 oraz 1132K Kąpiołki – Poręba Dzierżna w m. Miechówka i 

Poręba Dzierżna w km 1+732 – 5+642. 

AD 7 Zadanie nie zostało zrealizowane. 

AD 8 Zadanie zostało zrealizowane. 

AD 9 Zadanie zostało zrealizowane. 

AD 10 Zadanie częściowo zrealizowano w 2017 r. 

AD 11 Zadanie nie zostało zrealizowane. 

AD 12 Zadanie nie zostało zrealizowane. 

AD 13 Zadanie zrealizowano w 2017 r. pn.: Remont drogi powiatowej nr 

1087K Zederman – Kosmolów w m. Zederman i Zadole Kosmolowskie w 

km od 0+000 do 1+435. 

AD 14 Zadanie zostało zrealizowane w 2015 r. pn.: Remont drogi 

powiatowej nr 1085K od drogi nr 94 – Sieniczno – Zimnodół w 

miejscowości Zimnodół w km od 0+000 do 1+094. 

AD 15 Zadanie częściowo zrealizowane w 2018 r. pn.: Remont drogi 

powiatowej nr 1080K Osiek – Zawada – Gorenice w m. Zawada i Gorenice 

w km od 5+200 do 7+256. 

AD 16 Zadanie częściowo zrealizowane w 2018 r. pn.: Remont drogi 

powiatowej nr 1094K Niesułowice – do drogi nr 1076K w m. Niesułowice w 

km od 0+859 do 2+850. 

AD 17 Zadanie zrealizowane w 2019 r. pn.: „Remont drogi powiatowej 

1079K Żurada – Witeradów – Osiek w m. Żurada w km od 0+000 do 

1+480”. 

AD 18 Zadanie nie zostało zrealizowane. 

AD 19 Zadanie zrealizowane w 2017 r., ulica przekazana Miastu Bukowno. 

AD 20 Zadanie nie zostało zrealizowane. 

AD 21 Zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2019 r. pn.: „Remont 

drogi powiatowej nr 1104K Pilica – Kwaśniów do drogi nr 791 w m. 

Kwaśniów Górny w km od 1+500 do 1+800 i od 2+600 do 4+018. 

AD 22 Zadanie nie zostało zrealizowane. 

AD 23 Zadanie nie zostało zrealizowane. 

AD 24 Zadanie zrealizowano w 2017 r. pn.: Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1106K na odcinku Kwaśniów Dolny Cieślin. 

AD 25 Wykonana została dokumentacja projektowa przebudowy obiektu 

mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1106K w Bydlinie. 

AD 26 Zadanie nie zostało zrealizowane. 
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Tabela nr 4. Wykonanie Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych w 

Powiecie Olkuskim na lata 2016-2021 

Nazwa 

dokumentu  

„Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych w Powiecie 

Olkuskim na lata 2016-2021” 

Tryb i data 

przyjęcia  
Uchwała nr XV/133/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10.02.2016 r. 

Podstawowe 

założenia 

Tworzenie instytucjonalnych, organizacyjnych i materialnych warunków 

sprzyjających ograniczaniu obszarów wykluczenia społecznego. 

Realizacja założeń 

przyjętych 

w dokumencie wg 

stanu na dzień 31 

grudnia 2020 r.  

1. Poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych. 

2. Efektywna polityka rynku pracy. 

3.Efektywny program przeciwdziałania przemocy w środowisku lokalnym. 

4. Budowa systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz organizowanie 

wsparcia dla osób usamodzielnianych. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane w 

roku 2020 r. 

W 2020 r. w PCPR w Olkuszu podejmowane były między innymi 

następujące działania: 

Rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych  

o realizowanych programach oraz formach wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych i starszych, w tym na stronie internetowej PCPR. 

Realizacja dofinansowań dla osób niepełnosprawnych oraz do wyposażenia 

stanowisk pracy, promowanie zakładania działalności gospodarczej. 

Organizowanie pomocy w sytuacji długotrwałej choroby  

w rodzinie poprzez pomoc instytucjonalną – umieszczanie osób  

w domu pomocy społecznej, środowiskowym domu samopomocy. 

Realizacja specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, 

pedagogicznego, rodzinnego, socjalnego i prawnego). 

Diagnozowanie i monitorowanie zjawiska przemocy w środowisku lokalnym. 

Opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla 

sprawców przemocy w rodzinie. 

Organizowanie opieki w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy 

zastępczej. 

Udzielenie kompleksowej pomocy mającej na celu usamodzielnienie osób 

opuszczających formy pieczy zastępczej. 

Zapewnienie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 

dla wychowanków sytemu pieczy zastępczej  

w formie mieszkań chronionych. 

 

Nazwa 

dokumentu  

„Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych w Powiecie 

Olkuskim na lata 2016-2021” 

Podstawowe 

założenia 
Efektywna polityka rynku pracy. 

Realizacja założeń 

przyjętych w 

dokumencie wg 

1. Realizacja aktywnych form wsparcia na rzecz bezrobotnych mieszkańców 

powiatu. 

2. Realizacja przedsięwzięć na rzecz osób bezrobotnych będących 
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Nazwa 

dokumentu  

„Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych w Powiecie 

Olkuskim na lata 2016-2021” 

stanu na dzień 31 

grudnia 2020 r. 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

3. Rozwijanie współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy oraz 

instytucjami pomocy społecznej, partnerami społecznymi i organizacjami 

pozarządowymi oraz pracodawcami. 

4. Budowa sytemu monitoringu rynku pracy 

5. Monitoring efektywności polityki rynku pracy 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane w 

roku 2020 r. 

 Ad 1 

W celu właściwego wykorzystania środków finansowych na aktywizację 

zawodową bezrobotnych będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy 

w Olkuszu i skierowania ich do wymagających wsparcia grup bezrobotnych 

opracowywane są analizy lokalnego rynku pracy.  

Opracowane analizy są dostępne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w 

Olkuszu oraz na stronie internetowej Urzędu. Na podstawie wyników w/w 

analiz realizowane są projekty i programy ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Pracy oraz programy regionalne. 

Ad 2 

Na podstawie wyników analiz wyłaniane są grupy osób bezrobotnych 

będących w szczególnej sytuacji na lokalnym rynku pracy m.in. bezrobotni 

do 30 r. ż., powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, 

kobiety, bezrobotni o niskich kwalifikacjach.  

 Biorąc pod uwagę powyższe w roku 2020 realizowano następujące 

projekty: 

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez 

pracy w powiecie olkuskim (VI)” realizowany w ramach Działania 8.1 

Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-

2020.  

Wsparciem zostały objęte osoby należące przynajmniej do jednej z 

poniższych grup: 

osoby o niskich kwalifikacjach, 

osoby długotrwale bezrobotne, 

osoby powyżej 50 r.ż., 

osoby z niepełnosprawnościami, 

kobiety. 

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

olkuskim (V)” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER) 

2014-2020. 

Wsparciem zostały objęte osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez 

pracy w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w PUP Olkusz 

jako bezrobotne w tym w szczególności te które nie uczestniczą w 

kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET. 

Małopolski Program Regionalny „Firma+1” 

W ramach Programu wsparciem zostały objęte osoby bezrobotne, w 
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Nazwa 

dokumentu  

„Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych w Powiecie 

Olkuskim na lata 2016-2021” 

szczególności osoby w wieku 40 lat i więcej, kobiety i osoby długotrwale 

bezrobotne. 

Ad 3  

Podpisano 4 umowy/ porozumienia dotyczące współpracy:  

Porozumienie o współpracy zawarte z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 

Kluczach na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w celu współpracy na 

rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w wieku 

aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

oraz przygotowania ich do wejścia na otwarty rynek pracy poprzez 

organizację zajęć z zakresu reintegracji społecznej. 

Umowa Partnerstwa Lokalnego w sprawie realizacji wspólnych 

przedsięwzięć i projektów na rzecz rynku pracy powiatu olkuskiego z 

Zespołem Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu, dotycząca 

aktywizacji rynku pracy powiatu olkuskiego i promocji idei uczenia się przez 

całe życie. 

Porozumienie o zawiązaniu partnerstwa w związku z realizacją przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie projektu Wróć z POWERem!, którego 

celem jest wspieranie osób w wieku 18-29 lat, zarówno pozostających bez 

pracy jak i pracujących, które powróciły z zagranicy do Małopolski w ciągu 

ostatnich 6 miesięcy, bądź 12 miesięcy w przypadku osób pozostających 

bez pracy lub zamierzających powrócić w celu osiedlenia się w Małopolsce. 

Porozumienie dotyczące zawiązania partnerstwa zadaniowego z Zakładami 

Górniczo-Hutniczymi „Bolesław” S.A. w Bukownie w celu współpracy w 

związku z planowanymi zwolnieniami grupowymi.  

Ad 4 

Na bieżąco jest prowadzony monitoring sytuacji na lokalnym rynku pracy, 

poprzez: analizę struktury osób zarejestrowanych, analizę ofert pracy 

zgłaszanych do PUP, wywiady z pracodawcami oraz monitoring zwolnień 

grupowych na terenie powiatu olkuskiego. 

Tut. Urząd prowadzi następujące analizy lokalnego rynku pracy: 

Badanie „Barometr Zawodów”, który jest jednoroczną prognozą sytuacji w 

zawodach na lokalnym rynku pracy. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: 

deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.  

Opracowanie „Listy zawodów i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i 

umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie w powiecie 

olkuskim", 

Opracowanie „Wykazu potrzeb szkoleniowych”. 

Od grudnia 2020 dodatkowo jest prowadzona prognoza na temat bieżącej i 

prognozowanej sytuacji na rynku pracy w ramach badania „Barometr 

Rynku Pracy”. 

 Ad 5 

Co roku badana jest efektywność i jakość programów mierzonych 

podjęciem i utrzymaniem zatrudnienia. 
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Nazwa 

dokumentu  

„Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych w Powiecie 

Olkuskim na lata 2016-2021” 

Efektywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji (staże, 

szkolenia, prace interwencyjne, refundacja kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy, jednorazowe środki na dofinansowanie do 

podjęcia działalności gospodarczej) w powiecie olkuskim za rok 2020 na 

chwilę obecną brak danych. 

 

STAROSTA 

/-/ Bogumił Sobczyk 


