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Wprowadzenie
Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz.
920), Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport
obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu
obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu i budżetu
obywatelskiego.
Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie dziedzin wymienionych w art. 4
ustawy o samorządzie powiatowym. Zadania te obejmują pięć zasadniczych grup tematycznych, takich jak:
•
•
•

•
•

infrastruktura społeczna – edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, opieka społeczna, pomoc
społeczna, kultura, kultura fizyczna i turystyka,
infrastruktura techniczna – transport lokalny, drogi publiczne, utrzymanie powiatowych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli – obronność, ochrona przeciwpożarowa, ochrona
przeciwpowodziowa, zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz
środowiska,
ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne –gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
śródlądowe, nadzór budowlany,
działalność organizatorska –przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy, ochrona
praw konsumenta, wspieranie osób niepełnosprawnych, polityka prorodzinna, ochrona dóbr kultury,
promocja powiatu, współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Do zakresu działania powiatu należy także wykonywanie zadań przez działające w ramach powiatowej
administracji zespolonej inspekcje, służby i straże, w tym powiatową komendę policji, powiatową komendę
państwowej straży pożarnej, a także inspekcję sanitarną, weterynaryjną i nadzór budowlany. Zasady
współdziałania samorządu powiatowego z organami szczebla wojewódzkiego i centralnego w zakresie działania
tych służb określają przepisy szczególne.
Powiat bocheński znajduje się w Małopolsce. Jego siedzibą jest miasto Bochnia. W skład powiatu wchodzą: gmina
miejska Bochnia, gmina miejsko-wiejska Nowy Wiśnicz oraz gminy wiejskie: Bochnia, Drwinia, Lipnica Murowana,
Łapanów, Rzezawa, Trzciana, Żegocina.
W poniższym opracowaniu przedstawione zostały działania podjęte i zrealizowane w poprzednim roku we
wszystkich obszarach działania samorządu powiatowego. Raport został podzielony na 16 rozdziałów
tematycznych obejmujących obszary działalności samorządu powiatowego wynikające z prawa: Ochrona
Zdrowia, Polityka społeczna, Oświata, Rynek pracy, Gospodarka nieruchomościami, Infrastruktura Drogowa,
Bezpieczeństwo publiczne, Ochrona środowiska, Rozwój powiatu, Promocja i współpraca zagraniczna,
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi, Administracja, Realizacja powiatowych polityk, programów
i strategii oraz Informacja na temat realizacji uchwał Rady Powiatu.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2021 liczba mieszkańców powiatu bocheńskiego
wynosiła 106 947 osób, w stosunku do roku poprzedniego zmalała o 76 osób. Obszar powiatu to 649 km2, co
daje gęstość zaludnienia blisko 165 osób na km2.
Powiat Bocheński w 2021 roku jest organem prowadzącym dla 6 szkół/zespołów szkół: I Liceum
Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego
w Bochni, Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni, Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego
w Bochni, Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni, Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Łapanowie oraz 4 placówek oświatowych: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Bochni, Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bochni
oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu.
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Na terenie powiatu bocheńskiego funkcjonują jednostki pomocowe, których działania skupiają się na szeroko
pojętym wsparciu osób potrzebujących pomocy. Obowiązek wspierania rodziny spoczywa na jednostkach
samorządu terytorialnego, które to realizują ten obowiązek między innymi we współpracy ze środowiskiem
lokalnym, sądami, Policją, podmiotami oświaty i leczniczymi, czy organizacjami społecznymi. Specyfika pracy
ośrodków pomocowych polega na udzielaniu pomocy wszystkim potrzebującym tego osobom. Powiat tworzy
profesjonalną, dobrze działającą i potrzebną w powiecie strukturę pomocy społecznej, która odpowiada
na potrzeby swoich mieszkańców. Wszystkie ośrodki posiadają szeroką wiedzę o stanie pomocy społecznej
w powiecie, co daje gwarancję należytego i skutecznego wykonania powierzanych im zadań.
Powiat Bocheński zarządza 48 drogami powiatowymi o łącznej długości 303,166 km oraz 54 mostami
zlokalizowanymi w ciągach tych dróg położonych w dziewięciu gminach powiatu bocheńskiego. W ciągach dróg
powiatowych zlokalizowanych jest 509 przepustów w tym 51 o średnicy od 150 cm (w górę). Najwięcej dróg
powiatowych znajduje się w gminie Bochnia - ponad 62 kilometry, co daje ponad 20 % wszystkich dróg
powiatowych.

Ochrona Zdrowia
2.1.
Tab. 1

Funkcjonowanie SP ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Bochni
Liczba pacjentów, którym udzielono świadczenia w 2021 roku

Oddziały
Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym
Oddział Chorób Wewnętrznych II
Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej z Pododdziałem Chirurgii UrazowoOrtopedycznej
Oddział Położniczo – Ginekologiczny
Oddział Dziecięcy
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Opiekuńczo-Leczniczy
Oddział Noworodków z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru
Noworodka im. WOŚP
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Ogółem

Liczba łóżek
Stan
na 31.12.2021
48
5

983
326

32

1 265

44
18
12
22

3 546
1 770
153
34

25

1 469

14
220

19 534
29 080

Liczba
przyjętych

Ilość pacjentów przebywających w oddziałach w 2021 r.: 9 546
Ilość porodów w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym za 2021 rok wynosi 1 458 w tym 12 par bliźniąt oraz 778
przeprowadzonych cesarskich cięć.
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Tab. 2

Świadczenia zdrowotne udzielone w izbie przyjęć/ szpitalnym oddziale ratunkowym w trybie ambulatoryjnym
(niezakończone hospitalizacją)

Wyszczególnienie

Świadczenia
udzielone
w zakresie

Ogólnym
niezakwalifikowanym
do niżej
wymienionych
Chorób
wewnętrznych
Kardiologii
Chirurgii
Chirurgii urazowoortopedycznej
Neurochirurgii
Ginekologii
i położnictwa
Pediatrii
Neurologii
Okulistyki
Stomatologii
Psychiatrii

Suma
Tab. 3

Liczba osób,
którym
udzielono
świadczenia
zdrowotnego
ogółem

Liczba
porad

Kobiety

Dzieci
i młodzież
w wieku
do 18 lat

172

172

80

29

24

5 481

5 481

3 567

354

1 522

1 174
1 817

1 174
1 817

612
946

2
131

751
551

6 651

6 651

2 648

1 686

926

7

7

1

0

2

31

31

31

0

0

354
217
12
0
322
16 238

354
217
12
0
322
16 238

216
97
3
0
77
8 278

354
3
0
0
10
2 569

59
1
0
41
3 877

Liczba porad udzielonych przez poradnie specjalistyczne

Nazwa poradni
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Chirurgiczna
Poradnia Chorób Płuc
Poradnia Reumatologiczna
Poradnia Rehabilitacyjna
Poradnia Ginekologiczna
Poradnia Neonatologiczna
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Logopedii
Poradnia Medycyny Pracy /lek. Zakładowy/
Stal Produkt S.A.
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Poradnia Urologiczna
Poradnia Onkologiczna
Poradnia Pediatryczna
Poradnia Proktologiczna
Poradnia Wad Postawy
Poradnia Okulistyczna

Liczba porad
2 442
11 808
3 115
2559
4 584
9 716
1 218
332
1 614
353
1 104
6 764
1 994
923
246
1 694
302
4498
8

Osoby
w wieku
65 lat
i więcej

Poradnia Laktacyjna
OC
Ogółem
Tab. 4

0
8 934
64 200

Medyczne działania ratownicze ZRM Bochnia „P”, „P”

Miejsce zdarzenia

Liczba
wyjazdów
na miejsce
zdarzenia

Ruch uliczno-drogowy
Praca
Szkoła
Dom
Inne
Suma

133
62
21
3 147
455
3 818

Tab. 5

Kobiety

Dzieci
i młodzież
w wieku do
18 lat

Osoby w wieku
65 lat i więcej

62
25
14
1 631
133
1 865

13
0
17
125
29
184

26
3
0
1 872
113
2 014

Kobiety

Dzieci
i młodzież
w wieku do
18 lat

Osoby w wieku
65 lat i więcej

21
3
1
505
24
554

7
0
1
56
6
70

9
1
1
562
25
598

Kobiety

Dzieci
i młodzież
w wieku do
18 lat

Osoby w wieku
65 lat i więcej

6
4
3
318
34
365

2
0
4
27
5
38

3
0
0
399
34
436

Medyczne działania ratownicze ZRM Muchówka „P”

Miejsce zdarzenia

Liczba
wyjazdów
na miejsce
zdarzenia

Ruch uliczno-drogowy
Praca
Szkoła
Dom
Inne
Suma

45
5
2
1 052
118
1 222

Tab. 6

Liczba osób,
którym udzielono
świadczenia
zdrowotnego
ogółem
148
62
21
3 149
455
3 835

Liczba osób,
którym udzielono
świadczenia
zdrowotnego
ogółem
48
5
2
1058
118
1 231

Medyczne działania ratownicze ZRM Dziewin „P”

Miejsce zdarzenia

Liczba
wyjazdów
na miejsce
zdarzenia

Ruch uliczno-drogowy
Praca
Szkoła
Dom
Inne
Suma

19
6
5
646
87
763

Liczba osób,
którym udzielono
świadczenia
zdrowotnego
ogółem
19
6
5
647
87
764
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Tab. 7

Medyczne działania ratownicze ZRM Trzciana „P”

Miejsce zdarzenia

Liczba
wyjazdów
na miejsce
zdarzenia

Ruch uliczno-drogowy
Praca
Szkoła
Dom
Inne
Suma

20
1
2
623
75
721

2.2.

Liczba osób,
którym udzielono
świadczenia
zdrowotnego
ogółem
25
1
2
624
75
727

Kobiety

Dzieci
i młodzież
w wieku do
18 lat

Osoby w wieku
65 lat i więcej

12
0
0
307
21
340

5
0
2
34
6
47

4
0
0
332
21
357

Profilaktyka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej w 2021 r.
prowadził promocję zdrowego stylu życia oraz działania wspierające profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób:
•

•
•
•
•
•

•

Profilaktyka szczepienna poprzez organizację na terenie Szpitala Powiatowego w Bochni Punktu szczepień
przeciw grypie oraz przeciw COVID-19, a także współpraca w zakresie organizacji populacyjnych punktów
szczepień przeciw COVID-19 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie oraz
w Zespole Szkół nr 1 w Bochni.
Profilaktyka raka szyjki macicy poprzez wykonywanie przesiewowych badań cytologicznych: 821 badań.
Prowadzenie doraźnych szkoleń z pierwszej pomocy wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
Prowadzenie Szkoły Rodzenia.
Poradnia laktacyjna.
Realizacja programu „Szpital przyjazny Dziecku” – zadanie realizowane na Oddziale Noworodkowym
zgodnie z wytycznymi Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią. Działania realizowane przez personel
medyczny mające na celu wsparcie edukacyjne pacjentek oddziału noworodkowego w laktacji: kontakt
skóra do skóry, inicjacja pierwszego karmienia na sali porodowej, pomoc w przystawieniu dziecka do piersi
w czasie pobytu w oddziale pomocy i stworzenie warunków do stymulacji laktacji u matek dzieci chorych
i wcześniaków, ocena wskaźników skutecznego karmienia, udzielanie dalszych wskazówek dotyczących
karmienia piersią po wypisie z oddziału. Wskaźnik dzieci karmionych piersią lub mlekiem matki za rok 2021
wynosił 91 %.
Prowadzenie badań przesiewowych w kierunku chorób metabolicznych oraz chorób narządu słuchu,
wykrywanie przewodozależnych wad serca, szczepienia ochronne oraz doskonalenie procesu wczesnej
interwencji i leczenia dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością – zadania realizowane
na oddziale noworodkowym.

Szkoły, dla których powiat jest organem prowadzącym realizowały programy z zakresu m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

profilaktyki czerniaka,
profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby, HIV i AIDS,
profilaktyki problemów zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa,
profilaktyki i zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii i dopalaczy,
profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,
uzależnieniami behawioralnymi i innymi zrachowaniami ryzykownymi,
profilaktyki i zapobiegania zakażeniem COVID-19,
poprawy sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa,
poprawy kondycji psychicznej oraz aktywności fizycznej społeczeństwa,
uzależnień od Internetu.
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Art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne nakłada obowiązek określenia
w drodze uchwały przez Radę Powiatu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIX/197/2020 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 listopada 2020 roku ustalono rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu bocheńskiego w 2021 roku. Dyżury nocne oraz dyżury w niedziele, święta
i inne dni wolne od pracy w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku – pełniła Apteka
ogólnodostępna REMEDIUM w Bochni, Pl. Św. Kingi 1/2.

2.3.

Podniesienie bezpieczeństwa, dostępności i jakości usług medycznych

Fot. 1

Otwarcie Centrum Poradni Specjalistycznych

W zakresie podniesienia bezpieczeństwa, dostępności i jakości usług medycznych dla mieszkańców powiatu
SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” podejmował następujące działania:
•
•
•
•
•
•
•

Przy Oddziale Noworodków został otworzony Pododdział Intensywnego Nadzoru Noworodka im. Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Zakończono modernizację i adaptację pomieszczeń w budynku B na potrzeby Poradni Specjalistycznych utworzono Centrum Poradni Specjalistycznych.
Przeprowadzono modernizację i przebudowę pomieszczeń na potrzeby Pracowni TK, w związku z instalacją
nowo zakupionego Tomografu Komputerowego (inwestycja z udziałem środków zewnętrznych).
Rozpoczęto prace budowlane w zakresie realizacji inwestycji pn. Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
w Bochni wraz z hospicjum stacjonarnym (inwestycja z udziałem środków zewnętrznych).
Przeprowadzono modernizację Oddziału Dziecięcego w zakresie: sal chorych, pomieszczenia świetlicy,
dyżurki pielęgniarskiej, pomieszczenia socjalnego oraz sekretariatu.
Przeprowadzono przebudowę przyziemia w budynku C na potrzeby Punktu Pobrań w związku z pandemią
COVID-19.
Rozpoczęto modernizację i przebudowę pomieszczeń w budynku Prosektorium.
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Fot. 2
Jurek Owsiak otwiera Pododdział
Intensywnego Nadzoru Noworodka im. Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy

2.4.
Tab. 8

Fot. 3
Wizytacja budowy ZOL-u wraz z hospicjum
stacjonarnym

Wnioski o środki zewnętrzne
Wnioski o środki zewnętrzne na dofinansowanie programów realizowanych przez SP ZOZ Bochnia

Lp.

Tytuł projektu / nazwa
zadania

Program/działanie/
poddziałanie

1.

Zapewnienie
bezpieczeństwa i opieki
pacjentom oraz
bezpieczeństwa
personelowi zakładów
opiekuńczo - leczniczych,
domów pomocy
społecznej, zakładów
pielęgnacyjnoopiekuńczych i hospicjów
na czas COVID-19 – II
Nabór w 2021 r.
Małopolska Tarcza
Antykryzysowa – Pakiet
Medyczny 3

Program
Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój
2014-2020

2.

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Małopolskiego
na lata 2014 – 2020

Okres
realizacji
projektu/
zadania
01.05.202031.08.2021

Całkowita
wartość
projektu/
zadania [zł]
82 886,48 zł

Kwota
dofinansowania

01.06.202131.12.2022

237 582, 98 zł

201 945, 53 zł

82 886, 48 zł

Polityka społeczna
3.1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni jest jednostką organizacyjną, wchodzącą w skład powiatowej
administracji zespolonej. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji
społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom
kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni realizuje zadania
z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej będące w kompetencji samorządu powiatowego.
12

Rodzinna piecza zastępcza
Na dzień 31.12.2021 r. na terenie Powiatu Bocheńskiego funkcjonowało 87 rodzin zastępczych w tym:
•
•
•
•

62 rodziny spokrewnione,
19 rodzin niezawodowych,
3 rodzinne domy dziecka,
3 zawodowe rodziny zastępcze.

Łącznie w rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2021 umieszczonych było 135 wychowanków.
Instytucjonalna piecza zastępcza
Na terenie powiatu bocheńskiego w 2021 r. funkcjonowały dwie placówki opiekuńczo - wychowawcze typu
socjalizacyjnego pn. „PERSPEKTYWA” i „AZYMUT” utworzone w wyniku przekształcenia poprzednio
funkcjonującego Domu Dziecka. Placówki te zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego przeznaczone są dla
łącznie 28 dzieci po 14 dzieci na jedną placówkę.
W roku 2021 r. zgodnie z ewidencją w placówce przebywało łącznie 31 dzieci, w tym 12 dzieci pochodzących
z terenu powiatu bocheńskiego.
W 2021 r. do bocheńskiej placówki zostało skierowanych 2 wychowanków, natomiast 1 wychowanka opuściła
placówkę.
Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
W 2021 roku zostało wydanych 225 decyzji zarówno zwalniających, ustalających, zmieniających a także
umarzających opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Wśród osób zobowiązanych są osoby, które nie pokrywają kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
w związku z powyższym wystawiono 43 upomnienia zobowiązujące do niezwłocznego uregulowania zaległych
opłat.
Usamodzielnieni wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
Na dzień 31 grudnia 2021 r. spośród usamodzielnionych wychowanków do otrzymywania pomocy pieniężnej
na kontynuowanie nauki uprawnione były 22 osoby. Łącznie wypłacono 112.225,01 złotych.
Ponadto, wypłacono 11 świadczeń na zagospodarowanie, na łączną kwotę 18.409,00 złotych oraz 8 świadczeń
na usamodzielnienie się, na łączną kwotę 55.417,00 złotych.
W realizacji powyższych zadań (świadczeń) wydano łącznie 467 nowych decyzji.
Porozumienia między powiatami
Za dzieci z innych powiatów, które przebywają w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu
bocheńskiego, powiaty pochodzenia dzieci zobowiązane są do ponoszenia kosztów ich utrzymania. W 2021 roku
obowiązywało 50 porozumień na mocy których do powiatu bocheńskiego wpłynęły środki finansowe
w następujących wysokościach:
•
•

za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 1 167 898,68 zł,
za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 394 107,76 zł.

Równocześnie za dzieci z terenu powiatu bocheńskiego, które przebywają na terenie innego powiatu, powiat
bocheński poniósł w 2021 roku następujące wydatki:
•
•

za pobyt 1 dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 56 788,46 zł,
za pobyt 6 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 30 328,65 zł.

Miesięczny koszt utrzymania dzieci w pieczy zastępczej jest uwarunkowany formą pieczy zastępczej:
•

rodzina zastępcza spokrewniona:
-

w okresie od 01.01.2021r. do 31.05.2021 r. - 694,00 zł,
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•

w okresie od 01.06.2021r. – 746,00 zł.

rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa i rodzinne domy dziecka:
-

w okresie od 01.01.2021r. do 31.05.2021 r. – 1 052,00 zł,
w okresie od 01.06.2021r. – 1 131,00 zł.

Realizacja projektu pn.: „Wsparcie rodziny i rozwój systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim”
Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży do 18 r.ż. i ich rodzin oraz całych rodzin tworzących system pieczy
zastępczej działający na terenie powiatu bocheńskiego. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności
specjalistycznych usług wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu
bocheńskiego, głównie poprzez zwiększenie miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej i promocję rodzicielstwa
zastępczego.
Projekt jest realizowany od 1.10.2020 r. do 30.06.2023 r.
Celem projektu jest promocja rodzicielstwa zastępczego oraz wspieranie rodzin zastępczych i pozostających pod
ich opieką dzieci.
W 2021 r. w ramach projektu zorganizowano:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Centrum Aktywnego Wypoczynku „Borek”. Wzięło w nim udział 140
osób (rodziny zastępcze, wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, wychowankowie
bocheńskich placówek opiekuńczo – wychowawczych),
wyjazd wakacyjny dzieci z pieczy zastępczej do Mrzeżyna. W wyjeździe udział wzięło 32 wychowanków,
2-dniowy wyjazd integracyjny dla rodzin zastępczych z dziećmi do Wrocławia. W wyjeździe udział wzięło 47
osób,
korepetycje dla dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka –
udział w nich bierze 7 wychowanków. Zajęcia odbywają się zdalnie. Korepetycje są udzielane z języka
polskiego, języka angielskiego i matematyki,
wsparcie terapeuty integracji sensorycznej dla wychowanków rodzin zastępczych – tą formą wsparcia
objętych jest 6 dzieci z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi,
warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia w placówkach opiekuńczo wychowawczych – udział w nich
wzięło 6 wychowanków bocheńskich placówek opiekuńczo wychowawczych,
szkolenie podnoszące kwalifikacje funkcjonujących rodzin zastępczych z zakresu wypalenia zawodowego.
Przeszkolono łącznie 64 osoby,
szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W 2021 r. w szkoleniu udział wzięło 6
osób,
dostosowano parking znajdujący się przed siedzibą PCPR i PZO do potrzeb klientów (w tym osób
niepełnosprawnych) – część środków finansowych na tę inwestycję pochodziła z środków projektowych.
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Fot. 4

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – Borek

Fot. 5
Dzień Rodzicielstwa
Zastępczego – Borek

Fot. 6

Wyjazd wakacyjny dzieci z pieczy zastępczej – Mrzeżyno

Fot. 7
Wyjazd integracyjny rodzin
zastępczych z dziećmi – Wrocław

Referat ds. spraw osób niepełnosprawnych
W 2021 roku rozpatrzono łącznie 2097 wniosków/projektów instytucji/organizacji, udzielono co najmniej 2600
nierejestrowanych informacji lub konsultacji w punkcie obsługi interesantów, telefonicznie, przez System Obsługi
Wsparcia (SOW), przez Centralną Aplikację Statystyczną (CAS), pocztę e-mail i ePUAP, opracowano i publikowano
komunikaty na stronę internetową www.pcpr.bochnia.pl. Referat uczestniczył w specjalistycznych gremiach,
w tym zdalnie przez Internet i bezpośrednio dzieląc się wiedzą i współpracując z innymi podmiotami.
Kwota publicznych środków finansowych pozyskanych na zadania realizowane w Referacie dla osób
niepełnosprawnych wyniosła ogółem 4.507.392,85 zł.
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Kwota środków wydatkowanych do końca 2021 r. na zadania zrealizowane i rozliczone w Referacie wyniosła
ogółem: 4.195.568,97 zł.

3.2.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2021 r. funkcjonowały dwa warsztaty terapii zajęciowej: WTZ
w Proszówkach prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Specjalnej Troski „Amicus Hominis” oraz WTZ
w Łapanowie prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”.
Obydwie placówki prowadziły zajęcia dla 90 osób niepełnosprawnych łącznie (45 w WTZ w Łapanowie i 45 w WTZ
w Proszówkach). PCPR w Bochni sprawowało nadzór i kontrolę nad działalnością WTZ oraz rozliczało przekazane
środki PFRON i środki własne Powiatu na pokrycie kosztów działalności WTZ. Celem WTZ jest pozyskanie lub
przywrócenie uczestnikom indywidualnych umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
W okresie sprawozdawczym dokonano analizy 8
sprawozdań
kwartalnych
z WTZ,
lecz
nie
przeprowadzono corocznej kompleksowej kontroli
działalności Warsztatów. W 2021 r. ze względu
na rozwój pandemii SARS-CoV-2 i ryzyko zakażeń
występowały w WTZ okresy pracy poza placówką,
w formie zdalnej i dyżury pracowników uwzględniające
warunki lokalowe i kadrowe WTZ. Całkowity koszt
funkcjonowania dwóch WTZ w 2021 r. wyniósł
2.169.600,00 zł, z tego 90% (tj. 1.952.640,00 zł)
finansował PFRON, a 10% (tj. 216.960,00 zł) Powiat
Bocheński ze środków własnych, przy tym uzyskując
pomoc z budżetów Gmin w kwocie 42.785,28 zł.

3.3.

Fot. 8

Prace podopiecznych WTZ w Proszówkach

Dofinansowanie ze środków PFRON

Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych
Rozpatrzono 88 wniosków osób niepełnosprawnych i ich opiekunów (26 osób) w sprawach o dofinansowanie
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, udzielano informacji na temat zasad uczestniczenia w 14-dniowym
turnusie rehabilitacyjnym i udostępniano bazę teleadresową organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
wpisanych do centralnego rejestru organizatorów i ośrodków. Wypłacono i rozliczono dofinansowanie ze
środków PFRON dla osób (w tym 53 osoby niepełnosprawne i 20 opiekunów) na łączną kwotę 99.013,00 zł.
Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom z niepełnosprawnościami na podstawie odrębnych przepisów
W 2021 r. rozpatrzono 41 wniosków o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny służący do
rehabilitacji w warunkach domowych dla osób niepełnosprawnych. Dofinansowano zakup m.in rowerów
rehabilitacyjnych, orbitreków i bieżni. Opracowano 40 umów o dofinansowanie, wydatkowano ze środków
PFRON i rozliczono kwotę 77.908,00 zł.
Rozpatrzono również 1667 wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze (tj. pieluchomajtki, aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, worki, cewniki, kule łokciowe, pionizatory,
gorsety, materace i poduszki przeciwodleżynowe, balkoniki, aparaty do bezdechu, obuwie i sznurówki
ortopedyczne, protezy, ortezy oraz szkła). Realizacja w/w wniosków jest uwarunkowana kwalifikowaniem tych
samych przedmiotów w ramach ubezpieczenia poszczególnych osób ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wypłacono i rozliczono dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie ogółem: 724.342,00 zł.
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Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami
Rozpatrzono 167 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania
oraz likwidacji barier technicznych i barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami
wynikającymi z niepełnosprawności. W ramach likwidacji barier architektonicznych realizowano prace
polegające głównie na dostosowywaniu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób
niepełnosprawnych, wykonywano podjazdy oraz zewnętrzną platformę schodową przyścienną. Ocena wniosków
i następnie realizacja umów w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, z uwagi na stan
pandemii, wymagała zmiany dotychczasowego podejścia w zakresie dokonywania wizji lokalnej w miejscu
zamieszkania osób niepełnosprawnych oraz końcowego odbioru prac. Z uwagi na ogólną sytuację, bazując
na szczegółowej dokumentacji fotograficznej miejsc likwidacji barier (stan przed i po) oraz doświadczeniu
inspektora nadzoru budowlanego możliwym stało się właściwe rozpatrzenie, udzielenie dofinansowania i jego
rozliczenie. W zakresie realizacji przedmiotowego zadania udzielano porad na temat dostępnych rozwiązań
technicznych i architektonicznych likwidujących lub znacznie niwelujących bariery w indywidualnych
przypadkach osób niepełnosprawnych. Przedmiotem dofinansowania w ramach likwidacji barier technicznych
i w komunikowaniu się były m.in. łóżka rehabilitacyjne, podnośniki wannowe, wózki i krzesła prysznicowe,
rowery trójkołowe, schodołaz i poręcze oraz sprzęt elektroniczny z oprogramowaniem umożliwiającym
porozumiewanie się osobom niepełnosprawnym. W ramach zadania opracowano łącznie 125 umów. Wypłacono
i rozliczono dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie ogółem: 371.130,00 zł.
W roku sprawozdawczym nie zgłoszono wniosków w zakresie dofinansowania usług tłumacza języka migowego
lub tłumacza – przewodnika z zastrzeżeniem realizacji usług asystencji osobistej dla 4 osób słabowidzących lub
niewidomych w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021.

3.4.

Programy skierowane do osób z niepełnosprawnościami

Aktywny samorząd
W ramach Programu PCPR oferował niepełnosprawnym mieszkańcom Powiatu Bocheńskiego możliwość
pozyskania środków PFRON w 12 obszarach tematycznych, w szczególności pomoc w:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
dofinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
i oprogramowania,
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach
programu,
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym,
pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy
co najmniej na III poziomie jakości,
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne,
pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego
do wózka ręcznego,
pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka
będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu
opieką,
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji.
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•

Pozyskano na ten cel środki finansowe w wysokości 393.238,92 zł, w tym na obsługę, promocję i ewaluację
programu 24.000,50 zł. Przyjęto i rozpatrzono ogółem 69 wniosków. Zawarto 59 umów i nadzorowano
prawidłową ich realizację. Przeprowadzono 12 kontroli weryfikujących posiadanie i użytkowanie sprzętu
nabytego przez indywidualne osoby niepełnosprawne w 2020 roku, w ramach programu.

Program wyrównywania różnic między regionami III
Celem 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.
W 2021 r. w Referacie przyjęto i rozpatrzono 8 projektów dotyczących likwidacji barier w urzędach oraz
placówkach edukacyjnych położonych na terenie Powiatu Bocheńskiego w zakresie umożliwienia osobom
niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie. Opracowano i przedłożono Zarządowi Powiatu celem
zaopiniowania wniosek i wystąpienie Powiatu Bocheńskiego na rok 2021, pozyskano środki PFRON w wysokości
141.866,65 zł. Beneficjentami pomocy w wyniku zawartych umów zostali: I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Bochni, Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Bochni, Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa
Tischnera w Bochni, Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej im. Stefana Szumana w Bochni, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni, Gmina Miasta Bochnia oraz Gmina Rzezawa.
W 2021 roku sfinalizowano również projekt Gminy Trzciana dotyczący „Likwidacji barier transportowych poprzez
zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Rdzawie” w kwocie dofinansowania ze środków PFRON 111.570,00 zł.
Zarząd PFRON w dniu 29.11.2021 r. przyjął kierunki oraz warunki brzegowe dotyczące realizacji „Programu
wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2022, dlatego PCPR w grudniu 2021 r. ogłosił nabór wniosków
i wystąpień dotyczących programu na 2022 rok.
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
W 2021 r. opracowano i wdrożono procedury realizacji na terenie powiatu Bocheńskiego innowacyjnych usług
asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych na bazie programu MRiPS pn. „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej – edycja 2021” wraz z pozyskaniem środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego.
Opracowano odrębne zasady zatrudniania asystentów, wzory umów zlecenia, sposób rozliczania, wzory
kontraktów trójstronnych, oceny zdolności do pracy, ocenę ryzyka zawodowego na nowym stanowisku pracy
w PCPR, przestrzeganie zasad BHP, ubezpieczenia, procedury ochrony danych osobowych względem osób
korzystających z usług asystencji osobistej, wzory klauzul informacyjnych itp. W wyniku opisanych wyżej działań
w 2021 roku zrealizowano dla mieszkańców Powiatu Bocheńskiego Program MRiPS pn. „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej – edycja 2021”. W trakcie realizacji przyjęto i rozpatrzono 56 wniosków o usługi asystencji od
osób niepełnosprawnych z tego 52 osoby (w tym 44 ze znacznym stopniem niepełnosprawności) uzyskały
wsparcie na podstawie kontraktu trójstronnego z PCPR i wybranym asystentem. Od lipca do grudnia 2021 r.
rozliczono 7352 godziny usług wg 53 umów zlecenie zawartych z asystentami. Rekrutacja asystentów bazowała
na opracowanym regulaminie i ogłoszeniu zamieszczonym na stronach internetowych PCPR. Na realizację
zadania wydatkowano kwotę 311.707,94 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego, w tym na obsługę
Programu: 6.111, 92 zł.

3.5.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

W 2021 roku tutejszy Zespół przyjął do rozpatrzenia 1355 wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności osób po 16 roku życia oraz 165 wniosków w sprawie wydania orzeczenia
o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia. Dodatkowo z 2021 roku pozostało do rozpatrzenia w 2022 roku
ogółem 98 wniosków ( w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i 13 wniosków w sprawie
wydania orzeczenia o niepełnosprawności osób do 16 roku życia).
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Wydawanie orzeczeń
W okresie sprawozdawczym tut. Zespół wydał ogółem 1269 orzeczeń dla osób po 16 roku życia (w tym: 1220
z określeniem stopnia niepełnosprawności, 13 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 36
orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności) oraz 150 orzeczeń dla dzieci do 16 roku życia (w
tym: 143 zaliczających do osób niepełnosprawnych, 6 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 1 o odmowie
wydania orzeczenia o niepełnosprawności). Z ogółu 1220 orzeczeń zaliczających do osób niepełnosprawnych
wydanych osobom po 16 roku życia – 500 ( 40,9% ) wydano osobom ubiegającym się o orzeczenie stopnia
niepełnosprawności po raz pierwszy.
Wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność
Osobom, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności tut. Zespół
wystawia legitymacje osoby niepełnosprawnej dokumentującą niepełnosprawność, stopień niepełnosprawności,
oraz przyczynę niepełnosprawności. Legitymacje potwierdzają posiadanie orzeczenia i ułatwiają formalności
związane z dostępem do ulg i przywilejów dla osób niepełnosprawnych. W 2021 roku wydano ogółem 194
legitymacje osoby niepełnosprawnej.
Wydawanie kart parkingowych
W 2021 r. do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęły 323 wnioski o wydanie
karty parkingowej na podstawie których wydano 316 kart parkingowych, tym 310 dla osób niepełnosprawnych
i 6 dla placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.
Wnioski i decyzje w zakresie umieszczenia w DPS, ŚDS i DDSW
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
1) wpłynęło 47 wniosków, w tym: 24 wnioski osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej,
14 wniosków o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy oraz 9 wniosków o skierowanie do
dziennego domu Senior-Wigor.
Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone; w tym 2 osoby złożyły rezygnację przed wydaniem decyzji o umieszczeniu
w placówce z powodu przyjęcia do innej placówki.
2) wydano 257 decyzji, w tym:
•

91 decyzji o przyjęciu do placówki, w tym o przedłużeniu pobytu w placówce:
-

•

89 decyzji ustalających odpłatność za pobyt w placówce, w tym zwalniających częściowo lub całkowicie
z miesięcznej odpłatności:
-

•
•
•

18 decyzji o umieszczeniu w DPS,
21 decyzji o skierowaniu do ŚDS,
52 decyzje o skierowaniu do DDSW.

8 decyzji ustalających odpłatność w DPS,
32 decyzje ustalające odpłatność w ŚDS,
49 decyzji ustalających odpłatność w DDSW.

20 decyzji wygaszających bądź uchylających (głównie z powodu rezygnacji z pobytu w placówkach),
35 decyzji odmownych (brak miejsc w ŚDS w Bochni; brak kwalifikacji do przyjęcia),
22 decyzje umarzające postępowanie ( głównie z powodu rezygnacji przed przyjęciem do placówek).
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3.6.

Fot. 9

Dom Pomocy Społecznej

Budynek DPS w Bochni

Dom Pomocy Społecznej jest placówką całodobowego pobytu przeznaczoną dla osób, które ze względu na stan
zdrowia wymagają całodobowej opieki, a rodzina i gmina nie są w stanie zabezpieczyć realizacji tej opieki
w miejscu zamieszkania. Na terenie powiatu bocheńskiego funkcjonuje jeden dwu-profilowy Dom Pomocy
Społecznej.
Bocheński Dom spełnia warunki niezbędne do świadczenia usług na poziomie zgodnym z obowiązującymi
przepisami: art. 55 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.
Łącznie placówka dysponuje 157 miejscami, w tym 90 miejsc na oddziale dla osób w podeszłym wieku i 67 miejsc
na oddziale dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie
niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających
w zakresie i formach wynikających
z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zgodnie zobowiązującymi standardami. Ustalając
standardy usług dla DPS za punkt wyjścia w funkcjonowaniu Domu przyjęto indywidualne potrzeby mieszkańców
z naciskiem położonym na godność, intymność, niezależność, poczucie bezpieczeństwa oraz stopień ich fizycznej
i psychicznej sprawności.
Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej finansowane jest ze środków pochodzących z odpłatności
mieszkańców i ich rodzin, budżetu państwa, a także ze środków gmin.
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny - o wysokości odpłatności decydują zasadniczo dwa elementy.
Pierwszy z nich to wysokość faktycznych kosztów, jakie dany dom pomocy społecznej ponosi w związku z obsługą
jednego mieszkańca czyli tzw. średni miesięczny koszt utrzymania. Drugi element, wynikający z zapisów ustawy
o pomocy społecznej, wskazuje, że niezależnie od tego jaki jest koszt jednego miejsca, mieszkaniec domu nie
płaci więcej niż 70 % otrzymywanego świadczenia, czyli swojego dochodu (renty, emerytury lub zasiłku stałego
netto).
Miesięczny koszt jednego miejsca w domu pomocy społecznej ustalany jest corocznie, na podstawie wydatków
roku poprzedniego. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Bochni w 2021 r. wynosił 4 270,80zł
(Zarządzenie Nr 19/2021 Starosty Bocheńskiego z dnia 24 lutego 2021 r.).
Po zmianach finansowania domów pomocy społecznej obowiązek ponoszenia odpłatności – oprócz mieszkańca
– obciąża gminę, z której on pochodzi oraz jego rodzinę. Opłatę za pobyt w DPS mogą teraz wnosić osoby
niespokrewnione. Funkcjonowanie bocheńskiej placówki pozwala rozwiązywać również skomplikowane sytuacje
życiowe osób wymagających natychmiastowej interwencji, poprzez umieszczenie w DPS na pobyt czasowy.
Dotyczy to w szczególności osób przewlekle somatycznie chorych, które nie wymagają dalszej hospitalizacji, a nie
mogą powrócić do miejsca zamieszkania ze względu na brak możliwości zapewnienia całodobowej opieki.
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Na dzień 31 grudnia 2021 r. w placówce, łącznie na obydwu oddziałach, przebywało 145 osób (12 wolnych miejsc
na oddziale dla osób w podeszłym wieku); 5 osób oczekiwało na umieszczenie w placówce na oddział dla osób
przewlekle psychicznie chorych.

3.7.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bochni i Cerekwi

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bochni
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bochni jest placówką pobytu dziennego, działającą 5 dni w tygodniu po 8
godzin dziennie. Zapewnia uczestnikom całodzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze
i terapeutyczne, rekreacyjno-kulturalne oraz ciepły posiłek. ŚDS w Bochni jest Domem typu AB, obejmującym
wsparciem dwie kategorie osób:
•
•

typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych,
typ B – dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji kierującej. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły
o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące. Po
dokonaniu oceny uczestnika i zaproponowaniu osobie indywidualnego planu postępowania wspierającoaktywizującego, uczestnika kieruje się do placówki na czas określony, uzgodniony z Dyrektorem jednostki. Okres
ten może być przedłużany.
Placówka zapewnia pobyt i rehabilitację 27 uczestnikom. Ze względu na sytuację epidemiologiczną placówka nie
prowadziła w okresie sprawozdawczym zajęć w formie klubowej.
W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej w części dotyczącej ponoszenia odpłatności za korzystanie
z usług dziennych świadczonych w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, od czerwca 2021 r.
pobyt w ŚDS jest nieodpłatny.
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni w 2021 r. z uwagi na sytuację epidemiczną była
na bieżąco modyfikowana, a formy i metody pracy były dostosowywane do aktualnej sytuacji, rekomendacji
MRiPS oraz poleceń Wojewody Małopolskiego.
Postępowanie wspierająco-aktywizujące w ŚDS w 2021 r. obejmowało różne formy. Poszczególne treningi
prowadzone były przez pracowników Domu i odbywały się w kilku pracowniach. Zajęcia organizowane były
w grupach lub indywidualnie, a ich zakres dostosowany był do potrzeb i możliwości Uczestników, z zachowaniem
bardzo zaostrzonych rygorów sanitarnych.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. łącznie w ciągu roku z usług placówki skorzystało 29 osób. Obecnie
na skierowanie do placówki oczekują 2 osoby. Dwudziestoparoosobowa kolejka osób oczekujących
na skierowanie do ŚDS uległa zmniejszeniu dzięki uruchomieniu w grudniu 2021 r. nowego ośrodka wsparcia
w Cerekwi.

21

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cerekwi

Fot. 10

Uroczyste otwarcie ŚDS w Cerekwi

Na podstawie umowy na prowadzenie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej zawartej pomiędzy
Powiatem Bocheńskim, a Fundacją im. Brata Alberta, w dniu 23 grudnia 2021 r. uruchomiony został kolejny
powiatowy ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi pod nazwą Środowiskowy Dom
Samopomocy w Cerekwi.
Placówka funkcjonuje w zaadaptowanym budynku byłego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Remont został
wykonany głównie dzięki dotacji pozyskanej z rezerwy celowej Wojewody Małopolskiego na rozwój ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2020 r. w ramach Programu „Za życiem”.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Cerekwi jest placówką pobytu dziennego, funkcjonującą na takich samych
zasadach jak ŚDS w Bochni. Jest domem typu AB, obejmującym wsparciem dwie kategorie osób:
1)
typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych,
2)
typ B – dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym dla 12 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
i spectrum autyzmu.
Docelowo dom przeznaczony jest dla 40 uczestników, na dzień 31 grudnia 2021 r. zajęcia podjęło 16 uczestników.
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3.8.

Fot. 11

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni

Podstawowym celem funkcjonowania Ośrodka jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności
samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej
niewydolności psychospołecznej. Ośrodek udziela kompleksowej i profesjonalnej pomocy, w tym poradnictwa
psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego, socjalnego oraz prawnego osobom i rodzinom w różnego typu
kryzysach, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie.
Ośrodek działa w trybie całodobowym 7 dni w tygodniu. W 2021 roku z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej
skorzystało 650 osób. Pracownicy Ośrodka przeprowadzili w sumie 2. 606 interwencji, rozmów, porad, spotkań.
Klienci Ośrodka zgłaszali takie problemy jak przemoc w rodzinie, uzależnienia i współuzależnienie, trudności
wychowawcze, problemy małżeńskie, partnerskie, konflikt w rodzinie, problemy emocjonalne, zaburzenia
psychiczne, problem żałoby, przeżywanej straty, problemy prawne, problemy socjalne, myśli samobójcze. Należy
podkreślić, że dominującym problemem, z którym konfrontowali się pracownicy Ośrodka, zarówno w latach
poprzednich, jak i w roku obecnym jest problem przemocy domowej. W 2021 r. OIK objął pomocą 83 ofiary
przemocy, 21 sprawców przemocy i 2 świadków przemocy.
Wdrożono system wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie
i z osobami stosującymi przemoc, w formie superwizji, która odbywa się dwa razy w roku i jest prowadzona przez
certyfikowanego specjalistę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W roku 2021 kontynuowane były porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym z Burmistrzem
Miasta Bochnia, a także Burmistrzem Nowego Wiśnicza, Wójtem Gminy Bochnia (większość grup roboczych,
a także posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w siedzibie Ośrodka) i Wójtem Gminy Rzezawa.
Celem tych porozumień jest zapewnienie współpracy w zakresie tworzenia i realizacji zadań, zgodnie z ustawą
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pracownicy merytoryczni Ośrodka uczestniczyli w 32 Grupach
Roboczych powoływanych przez Zespoły Interdyscyplinarne. W 2021 roku kontynuowano współpracę z fundacją
im. Hetmana Jana Tarnowskiego w ramach którego w Ośrodku działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym
Przestępstwem finansowany z Funduszu Sprawiedliwości. W bieżącym roku kontynuowano również współpracę
z Domem Pomocy Społecznej w Bochni w związku z realizacją wspomnianego projektu pn. „Rozszerzenie
działalności OIK w Bochni”. W ramach tego porozumienia o współpracy specjaliści zatrudnieni w Ośrodku raz
w tygodniu świadczyli pomoc psychologiczną, pedagogiczną na rzecz mieszkańców DPS w Bochni. Inicjatywa
okazała się niezwykle cenna z uwagi na zaistniałą sytuację pandemiczną. Mieszkańcy DPS w Bochni, w związku
z ograniczeniami bardzo chętnie uczestniczyli w tych spotkaniach.
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Profilaktyka i szkolenie
Przeprowadzone wykłady, szkolenia, warsztaty w 2021 roku w ramach projektu „Rozszerzenie działalności OIK
w Bochni”:
•
•
•
•

Przeprowadzono 11 warsztatów „Złość, agresja, przemoc” dla uczniów szkół Powiatu Bocheńskiego – 194
uczniów.
Przeprowadzono 6 warsztatów „TAK dla życia” dla uczniów szkół Powiatu Bocheńskiego – 103 uczniów.
Przeprowadzono 8 warsztatów „Wolność, kocham i rozumiem” dla uczniów szkół Powiatu Bocheńskiego –
104 uczniów.
Przeprowadzono 2 warsztaty „Kiedy dziecko nie chce żyć” dla Rad Pedagogicznych Powiatu Bocheńskiego –
54 osoby.

Przeprowadzone wykłady, szkolenia, warsztaty
W 2021 roku w ramach projektu „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim”
przeprowadzono:
•
•
•

Przeprowadzono 7 warsztatów „Kocham życie – nie dla uzależnień” dla uczniów szkół Powiatu Bocheńskiego
– 99 uczniów.
Przeprowadzono 1 warsztat „Dobro dziecka moim dobrem – dlaczego dzieci sięgają po używki?” dla
rodziców uczniów szkół Powiatu Bocheńskiego – 11 osób.
Przeprowadzono warsztaty „Mów do mnie tato, mów do mnie mamo! Ja zrobię to samo!” adresowane m.in.
do rodziców objętych asystenturą w Powiecie Bocheńskim w cyklu 5 spotkań.

Mieszkania hostelowe
OIK posiada miejsca całodobowego schronienia. W wydzielonej części Ośrodka znajdują się „Mieszkania
hostelowe” (10 miejsc) przeznaczone dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, głównie dla osób
doznających przemocy w rodzinie. W hostelu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osoby mogą przebywać
nieodpłatnie do 3 miesięcy. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. udzielono schronienia 1 osobie z terenu
powiatu bocheńskiego, w związku z problemem doświadczania przemocy w rodzinie. Pobyt w mieszkaniach
hostelowych reguluje Regulamin Mieszkań Hostelowych, osoba przyjęta musi się z nim zapoznać i podpisać
kontrakt – umowę określającą czas pobytu.

Mieszkania chronione
Mieszkania chronione funkcjonują przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej od początku jego istnienia. Przeznaczone
są w szczególności dla usamodzielniających się wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,
którzy z różnych względów nie mają gdzie zamieszkać po opuszczeniu pieczy zastępczej lub nie mogą wrócić
do rodzin generacyjnych. Celem Mieszkań Chronionych jest zapewnienie i stworzenie warunków
do samodzielnego, dorosłego życia wychowanków, jednak pod opieką i nadzorem opiekuna usamodzielnienia
oraz opiekuna Mieszkań Chronionych, który jest etatowym pracownikiem Ośrodka. Pobyt w mieszkaniach
chronionych jest czasowy i odpłatny. W 2021 roku w mieszkaniach chronionych przebywało 6
usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Każdy z mieszkańców ponosi
koszty pobytu w mieszkaniu chronionym w wysokości określanej comiesięcznie przez Dyrektora PCPR. Każdy
mieszkaniec ma obowiązek przestrzegania określonych w Regulaminie Mieszkań Chronionych zasad
oraz przysługują mu określone w regulaminie prawa. Przed zajęciem Mieszkania Chronionego jego mieszkańcy
zobowiązani są do podpisania kontraktu określającego zasady jego użytkowania z Dyrektorem Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Bochni.
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3.9.

Dzienny Dom „Senior-WIGOR”

Fot. 12

Ćwiczenia w lesie w Pogwizdowie

Fot. 13

Prace seniorów – filcowe ptaszki

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Bochni, jest placówką, której przedmiotem zadania jest wsparcie seniorów
nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. Głównym celem placówki jest zorganizowanie czasu wolnego osobom
starszym oraz stworzenie oferty umożliwiającej aktywizowanie seniorów na płaszczyźnie kulturalnej,
edukacyjnej, rekreacyjnej a także prozdrowotnej. Standard warunków lokalowych jest zgodny z wymogami
zawartymi w regulaminie konkursu ofert do którego przystąpił Powiat Bocheński.
Placówka przeznaczona początkowo dla 29 seniorów, dzięki przystąpieniu do projektu "Senior-Wigor",
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zyskała 15
dodatkowych miejsc. W 2021 r. dzięki kontynuacji projektu na kolejne trzy lata, placówka dysponowała 30
miejscami pobytu dziennego dla osób starszych.
Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Bochni związana jest m.in. z zapewnieniem
i zagospodarowaniem przestrzeni m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu, jest formą łączącą
uniwersytet trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. Posiada infrastrukturę
pozwalającą na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów
w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.
Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku, minimum 8 godzin dziennie. Zapewnia uczestnikom transport
„z i do” miejsca zamieszkania, w szczególności osobom mającym trudności w poruszaniu się.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej odpłatność za korzystanie z usług Dziennego
Domu „Senior-Wigor” została ustalona uchwałą Nr X/99/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 października
2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior
– WIGOR” w Bochni, zmienionej następnie uchwałą Nr XVIII/164/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 czerwca
2016 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2016 r., poz. 4077), ponownie zmienionej uchwałą Nr
XXVIII/256/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 września 2017 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2017
r., poz. 5897).
Opłata za pobyt w Dziennym Domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem i transportem
oraz usługami świadczonymi przez placówkę, a jej wysokość określa tabela miesięcznych opłat za pobyt w DDSW
i uzależniona jest od dochodów uczestnika placówki.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. z zajęć placówki łącznie w ciągu roku skorzystały 42 osoby.

Usługi opiekuńcze i socjalne
Dzienny Dom Senior-WIGOR w Bochni zapewnia uczestnikom:
•
•
•

pomoc wykwalifikowanych pracowników,
zaspokojenie potrzeb bytowych uczestników, w tym jeden gorący posiłek, napoje, dostęp do urządzeń
i środków ułatwiających dbanie o higienę osobistą,
terapię zajęciową, treningi umiejętności społecznych i pamięci,
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•
•
•
•
•

szeroko pojętą aktywizację, w tym z ogólną gimnastyką usprawniającą,
realizację potrzeb w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim,
możliwość korzystania z pracy, komputera i Internetu,
pomoc psychologiczną,
pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.

Oświata
4.1.

Działania w zakresie edukacji

Powiat Bocheński w 2021roku był organem prowadzącym dla 6 szkół/zespołów szkół: I Liceum
Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego
w Bochni, Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni, Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego
w Bochni, Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni, Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Łapanowie oraz 4 placówek oświatowych: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Bochni, Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bochni
oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu.
Tab. 9

Wykaz jednostek dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński z wyszczególnieniem liczby uczniów
i oddziałów, wg stanu na styczeń (r.szk.2020/2021 i wrzesień 2021 (rok szkolny 2021/2022)

Rok szkolny 2020/2021

L.p.

Szkoła/placówka oświatowa

Ilość oddziałów (młodzież
i dorośli)

Ilość
uczniów/wychowanków

1

I Liceum Ogólnokształcące w Bochni

33

958

2

II Liceum Ogólnokształcące w Bochni

15

416

3

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni

56

1643

4

Zespół Szkół Nr 2 w Bochni

23

686

5

Zespół Szkół Nr 3 w Bochni

28

724

6

CKZiU w Łapanowie

17

346

7

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Bochni

23

125

8

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna
w Bochni

-

-

9

Bursa Szkolna im. Polski Niepodległej
w Bochni

-

65

10

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Rozdzielu

-

-

195

4 963

RAZEM
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Rok szkolny 2021/2022
L.p.

Szkoła/placówka oświatowa

Ilość oddziałów (młodzież
i dorośli)

Ilość
uczniów/wychowanków

1

I Liceum Ogólnokształcące w Bochni

32

914

2

II Liceum Ogólnokształcące w Bochni

17

501

3

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni

56

1699

4

Zespół Szkół Nr 2 w Bochni

22

643

5

Zespół Szkół Nr 3 w Bochni

27

724

6

CKZiU w Łapanowie

20

482

7

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Bochni

27

137

8

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna
w Bochni

-

-

9

Bursa Szkolna im. Polski Niepodległej
w Bochni

-

66

10

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Rozdzielu

-

-

201

5 166

RAZEM

Tab. 10 Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach i placówkach, wg typów szkół i stanu na styczeń
i wrzesień 2021

Rok szkolny 2020/2021
L.p.
Typ szkoły

Liczba
oddziałów

Rok szkolny 2021/2022
Liczba uczniów/
słuchaczy

Liczba oddziałów

Liczba
uczniów/słuchaczy

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w BOCHNI
1.

LO

33

958

32

914

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w BOCHNI
2.

LO

15

416

17

501

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w BOCHNI
3.

LO

8

255

9

296

4.

T

37

1065

36

1088

5.

BS I st./ZSZ

11

323

11

315

27

Razem

56

1643

56

1699

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w BOCHNI
6.

T

18

539

17

497

7.

BS I st./ZSZ

5

147

5

146

23

686

22

643

Razem

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 w BOCHNI
8.

T

23

585

23

607

9.

BS I st./ZSZ

4

122

4

117

10.

LOD

1

17

0

0

11.

S.POL.

-

-

27

0

28
w tym:
szkoły dla
młodzieży:27
szkoły dla
dorosłych:1

724
w tym:
szkoły dla
młodzieży: 707
szkoły dla
dorosłych: 17

27
w tym:
szkoły dla
młodzieży:27
szkoły dla
dorosłych: 0

724
w tym:
szkoły dla młodzieży:
724
szkoły dla dorosłych:
0

Razem

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w ŁAPANOWIE
12.

T

9

184

9

210

13.

BS I st./ZSZ

4

66

4

84

14.

LOD

1

23

0

0

15.

S.POL.

-

-

1

11

16.

KKZ

3

73

6

177

Razem

17
w tym:
szkoły dla
młodzieży: 13
szkoły dla
dorosłych: 1
KKZ: 3

346
w tym:
szkoły dla
młodzieży: 250
szkoły dla
dorosłych: 23
KKZ: 73

20
w tym:
szkoły dla
młodzieży: 13
szkoły dla
dorosłych: 1
KKZ: 6

482
w tym:
szkoły dla młodzieży:
294
szkoły dla dorosłych:
11
KKZ: 177

Ogółem

172
w tym:
szkoły dla
młodzieży: 167
szkoły dla

4773
w tym:
szkoły dla
młodzieży: 4660
szkoły dla

174
w tym:
szkoły dla
młodzieży:167
szkoły dla

4963
w tym:
szkoły dla młodzieży:
4775
szkoły dla dorosłych:

28

dorosłych: 2
KKZ: 3

dorosłych: 40
KKZ: 73

dorosłych: 1
KKZ: 6

11
KKZ: 177

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY w BOCHNI
17.

Przedszkole
Specjalne

2

7

2

7

18.

Szkoła
Podstawowa
Specjalna

14

75

17

84

19.

Szkoła Specjalna
Przysposabiająca
do Pracy

4

20

4

20

20.

BS I st./ZSZ

3

23

4

26

21.

Zajęcia
rewalidacyjno wychowawcze

2 grupy zaj. rew
– wych. oraz
zajęcia
indywidualne 10

15

2 grupy zaj. rew –
wych. oraz
zajęcia
indywidualne

16

Razem

23

BURSA SZKOLNA w BOCHNI

Ogółem

195
+2 grupy zaj.
rew – wych.

125 + 15 uczest.
zajęć rew. –
wych.
65
wychowanków
4898
+ 15 uczest. zaj.
rew. – wych. + 65
wychowanków

29

137 + 16 uczest. zajęć
rew. – wych.

27

66 wychowanków
201
+2 grupy zaj. rew
– wych.

5100
+ 16 uczest. zaj. rew.
– wych. + 66
wychowanków

Wyk. 1

Nabór do klas pierwszych wg. powiatów, w latach 2013-2021,w szkołach dla których Powiat Bocheński jest
organem prowadzącym (w %)

100%
90%

0,75

1,35

1,69

1,42

1,85

0,4

6,66
5,31

6,42

8,06

8,27

7,68

7,1

7,84

6,05

7,91

6,71

87,28

84,39

84,19

82,4

83,76

6,3

1,5

1,32

1,5

9,07

10,21

9,4

4,7

3,46

5,95

84,73

85,01

83,15

80%
70%
60%
50%
40%

86,2

30%
20%
10%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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powiat bocheński
powiat brzeski
powiat wielicki
inne powiaty
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Tab. 11 Poziom zdawalności matur w latach 2013 – 2021 (wraz z sesją poprawkową)- wielkości procentowe (%) szkoły
dla młodzieży i liceum dla dorosłych

Szkoła/Rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I LO w Bochni

98,8

97,3

97,8

97,9

98,1

99,6

99,27

98,6

99,3

II LO w Bochni

98,7

85,1

81,8

95,4

73,4

94

100

83,7

89,3

ZS Nr 1 w Bochni

91

80,6

85,7

91,6

91,9

96,52

97,53

94,3

95,7

ZS Nr 2 w Bochni

80,2

75,8

68,2

94,2

93,2

89,4

92,11

84,9

82,02

ZS Nr 3 w Bochni

87,1

64,8

89,3

89,6

81,4

90

90,76

90,6

77,95

50

55,6

55,6

91

-------

-----

-----

-------

-------

41,2

46,8

34,8

58,8

-------

------

-----

--------

-------

CKZiU w Łapanowie

--------

-------

------

-------

73,33

100

90,48

94,7

Średnia zdawalność Powiat

85,5

75

83,4

88,8

89

92

96,69

91,42

92,01

Średnia zdawalność Województwo

84

72

77

82

83

83,1

90,00

85

85

Średnia zdawalność Kraj

81

71

74

79,5

78,5

79,7

87,5

81,8

83

Zespół Szkół
w Dąbrowicy
Zespół Szkół
w Łapanowie

Wyk. 2

2020

2021

91,7

Liczba uczniów w szkołach dla młodzieży wg typów szkół w latach 2014 – 2021

Stypendia Starosty Bocheńskiego dla uczniów przyznane w roku 2021
W ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych oraz Artystycznych Uczniów
Uczęszczających do Szkół Ponadpodstawowych i Zespołów Szkół Ponadpodstawowych na terenie Powiatu
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Bocheńskiego”, którego celem jest wspieranie i promowanie młodych ludzi, legitymujących się wybitnymi
osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, sportowymi oraz zaangażowaniem, postawą społeczną i moralną,
w roku 2021 Starosta Bocheński przyznał 61 stypendiów, z czego 31 stypendiów za osiągniecia naukowe, 24 za
osiągniecia sportowe, 2 za osiągniecia artystyczne i 4 za postawę społeczną. Kwota przeznaczona na ten cel
w budżecie powiatu wynosiła 40.000 zł.

Nagrody Starosty Bocheńskiego dla nauczycieli przyznane w roku 2021
Starosta Bocheński w ramach wydzielonego funduszu nagród przyznał dla nauczycieli i kadry kierowniczej
szkół/placówek oświatowych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze Nagrody Starosty
Bocheńskiego dla 17 osób.

Fot. 14

Starosta nagrodził dyrektorów i nauczycieli

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w roku 2021
W ramach scentralizowanych środków finansowych wyodrębnionych w budżecie powiatu bocheńskiego w 2021
roku na wspieranie form doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowano 49 wniosków, w tym: 8 – rad
pedagogicznych; 16 – studia podyplomowe, kursy; 16 – indywidualnych szkoleń nauczycieli; 9 – szkoleń kadry
kierowniczej oświaty.

Dostosowanie kierunków kształcenia do wymogów współczesnego rynku pracy
Zadanie obejmujące dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnego czy lokalnego rynku pracy wynika wprost
z ustawowej roli samorządów powiatowych, którym powierzono zadania w zakresie oświaty ponadgimnazjalnej,
kształcenia ustawicznego w formach szkolnych i pozaszkolnych oraz prowadzenia lokalnej polityki rynku pracy.
W gestii samorządów powiatowych pozostaje instrument umożliwiający wpływ na dopasowanie struktury
kształcenia do zmieniających się warunków gospodarczych i społecznych (także demograficznych),tj.
kompetencja do ustalania sieci szkół, w tym szkół zawodowych, a więc decydowania o kształcie edukacji
na obszarach wg właściwości terytorialnej. Od września 2021 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni został
utworzony nowy kierunek kształcenia – technik programista, w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni i Centrum Kształcenia
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Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie technik dekarstwa i dekarz, w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni technik
weterynarii natomiast w I Liceum Ogólnokształcącym w Bochni nowy profil – „Cyberbezpieczeństwo
i nowoczesne technologie informatyczne”, w II Liceum Ogólnokształcącym nowy profil społeczno –
psychologiczny. W przypadku kierunku technik dekarstwa i dekarza nie udało się dokonać naboru.
Tab. 12 Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021 z podziałem na obszary zawodowe z wyodrębnieniem absolwentów
szkół podstawowych(SP) i gimnazjum(G)

Liczba uczniów

L.p.

Obszar

Klasa III

Klasa
IV

Razem

Klasa I

Klasa II

SP

SP

SP

G

G

SP

G

Ogółem

1

OBSZAR
ADMINISTRACYJNO USŁUGOWY (A)

164

216

196

194

179

576

373

949

2

OBSZAR
TURYSTYCZNO –
GASTRONOMICZNY (T)

107

96

108

115

96

311

211

522

3

OBSZAR BUDOWLANY
(B)

87

84

98

122

92

269

214

483

4

OBSZAR ELEKTRYCZNO
– ELEKTRONICZNY (E)

126

118

135

118

95

379

213

592

127

113

93

106

114

333

220

553

65

24

20

24

15

109

39

148

676

651

650

679

591

1977

1270

3247

5

6

OBSZAR
MECHANICZNY I
GÓRNICZO –
HUTNICZY (M)
OBSZAR ROLNICZO –
LEŚNY Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA (R)
OGÓŁEM
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Wyk. 3

Obszary kształcenia zawodowego w latach 2015-2021 - tendencja

W roku 2021 (stan 30.09.2021) w szkołach ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest powiat
bocheński w 167 oddziałach kształciło się 4775 uczniów w szkołach dla młodzieży, z czego najwięcej bo 2402
w technikach, 1711 w liceach ogólnokształcących i 662 w szkołach branżowych I stopnia. Obecnie w technikach
jest prowadzone kształcenie w 26 zawodach, natomiast w branżowej szkole I stopnia w 15 zawodach.
Ponadto 11 słuchaczy w szkołach dla dorosłych i 177 osoby dorosłe podjęło kształcenie w zakresie
kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uzyskując w takim trybie dodatkowe kwalifikacje.
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Wyk. 4

Dane demograficzne i prognozy na przyszłość

Prowadzenie bieżącej działalności i realizacja zadań statutowych w szkołach i placówkach
dla których powiat bocheński jest organem prowadzącym – wybrane obszary:

4.2.

Fot. 15

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego
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Współpraca z uczelniami 2020/2021
Organizowanie udziału młodzieży w zajęciach dydaktycznych i spotkaniach z pracownikami naukowymi uczelni
wyższych na terenie szkoły oraz wyjazdy uczniów na sesje i odczyty w ośrodkach akademickich oraz innych
instytucjach pozaszkolnych:
•
•
•
•
•

utrzymywane były kontakty w uczelniami wyższymi: UJ, UP UPJPII, WAT i AGH,
realizacja MChE z biologii z UJ,
udział grupy uczniów klas humanistycznych w Uniwersytecie Młodego Odkrywcy na Uniwersytecie
Papieskim ( 3 całodniowe warsztaty),
udział w wykładach Instytutu Geografii UP w szkole i na uczelni pracowników naukowych Instytutu
Geografii UP,
wykłady online MChE.

Współpraca z uczelniami 2021/2022
•
•
•
•
•
•
•
•

zajęcia z pracownikiem naukowym UŚ w ramach projektu "Cyber.MIL z klasą",
zajęcia on-line prowadzone przez pracowników Marynarki Wojennej w Gdyni dla uczniów klasy 1h
w ramach programu "Cyber.MIL z klasą",
udział uczniów w wykładach uniwersyteckich prowadzonych on-line,
wykłady on-line prowadzone przez WIMiC AGH,
udział klas w kole prawnym prowadzonym przez pracowników naukowych,
zajęcia on-line dla uczniów prowadzone przez Wyższą Szkołę Zawodową w Rzeszowie,
udział w Zjeździe Nauczycieli Przedsiębiorczości organizowanym przez UP,
udział w projekcie WF z AWF.

Innowacje Pedagogiczne 2021/2022
Rozszerzenie zajęć z informatyki realizowane we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, w ramach programu
"Cyber.MIL z klasą".

Olimpiady i Konkursy w I Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w 2020/2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olimpiada Ekologiczna - odbyły się eliminacje szkolne,
Ogólnopolski Konkurs na referat z Astronomii i Astronautyki - I miejsce w etapie ogólnopolskim na referat
z astronomii i astronautyki - 2 osoby,
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - 1 osoba finalistka centralnego etapu Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego - 1 osoba –w części pisemnej etapu okręgowego Olimpiady literatury i Języka Polskiego,
Olimpiada Historyczna - 1 osoba udział w eliminacjach ustnych etapu okręgowego XLVII Olimpiady
Historycznej,
Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH,
Olimpiada Znajomości Afryki 2 osoby – laureaci Olimpiady Znajomości Afryki,
1 osoba- finalista Olimpiady Znajomości Afryki,
Olimpiada Chemiczna 1 osoba – finalista centralnego etapu olimpiady Chemicznej,
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Kanoniczny - IX m. w etapie centralnym-,1 osoba,
Szkoła Biznesu Społecznego - 2 osoby- 3 m. w Małopolsce,
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - 1 osoba zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego,
Olimpiada Języka Angielskiego 1 osoba – finalistka centralnego etapu olimpiady,
Olimpiada „Losy żołnierza polskiego”- odbyły się eliminacje szkolne,
Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia - I miejsce szkoły,
Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu -odbyły się eliminacje szkolne,
Liga zadaniowa – Geomatical Contes - rozegrano finał międzyszkolny online,
„Zwolnieni z Teorii” – projekt z przedsiębiorczości - szkoła uplasowała się na 9 miejscu w województwie,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej UJ,
Podkarpacki Konkurs Wiedzy Chemicznej - odbyły się eliminacje szkolne,
Konkurs o tytuł Najlepszego Matematyka Powiatu Bocheńskiego ,
Dyktando Niepodległościowe - 1 osoba laureat konkursu Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”
w etapie wojewódzkim,
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych - I m., 1 osoba; II m. - 1 osoba,
Szkolny Konkurs Języka Angielskiego - szkolny konkurs,
Konkurs na Laudację Książki - I miejsce 1 osoba,
25.Festiwal Biegowy w Krynicy - I miejsce indywidualnie w wojewódzkich zawodach,
w biegach przełajowych zajęła – 1 osoba; 2 miejsce w Drużynowych Biegach Przełajowych – zawody
wojewódzkie - Nowy Targ w/w zawodach brało udział 7 osób.

Olimpiady i Konkursy w I Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w 2021/2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olimpiada Chemiczna – udział 1 osoba ,
Olimpiada Wiedzy Chemicznej - zakwalifikowani do II etapu- 6 osób; zakwalifikowani do III etapu
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej- 2 osoby,
Olimpiada Wiedzy o Rodzinie - 39 dwuosobowych zespołów w etapie szkolnym (trzy zespoły
zakwalifikowane do kolejnego etapu),
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - 1 osoba w II etapie,
Olimpiada Języka Francuskiego – 2 uczennice w etapie centralnym,
Olimpiada Języka Niemieckiego - odbyły się eliminacje szkolne,
Olimpiada Języka Angielskiego - 1 osoba w II etapie,
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności - odbyły się eliminacje szkolne,
Olimpiada Ekologiczna - 1 osoba w II etapie,
Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - 2 uczniów – zakwalifikował się do II etapu,
Olimpiada Znajomości Afryki - 9 uczniów wzięło udział w zawodach szkolnych, trzech awansowało do
zawodów okręgowych,
Olimpiada Solidarności - 1 osoba w II etapie,
Olimpiada ZUS - odbył się etap szkolny,
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Kanonicznym - szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Prawa
Kanonicznego (kilkunastu uczniów),
Olimpiada Statystyczna - 3 uczniów awansowało do etapu okręgowego,
Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości - 1 osoba zakwalifikował się do II etapu,
Małopolski Konkurs „Menager Roku”- awans drużyny do etapu wojewódzkiego, uzyskanie tytułu
finalisty(nagrody rzeczowe i bon 500 zł na gry symulacyjne REVAS),
Olimpiada Języka Angielskiego - odbyły się szkolne eliminacje,
Olimpiada „Losy żołnierza polskiego” - 1 osoba w drugim etapie,
Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia -przygotowano projekt (akcja charytatywna),
Projekt LOGON 2021 z Liceum w Nowym Mieście na Morawach - przeprowadzono kilka rund,
Olimpiada Teologii Katolickiej - 19 uczestników etapu szkolnego, dwóch zakwalifikowanych do etapu
diecezjalnego,
Internetowa Gra Giełdowa - 3 drużyny,
Konkurs „Lwiątko” – udział 2 uczniów,
IX Małopolskie Dyktando Niepodległościowe - w etapie szkolnym 72 uczniów, do ścisłego finału
zakwalifikowało się 7 uczniów,
Konkurs o tytuł Najlepszego Geografa – szkolny konkurs ,
Konkurs fotograficzny „Baczyński bez filtra” – organizator Fundacja na rzecz Wielkich Historii / 77 rocznica
śmierci poety i 100 rocznica urodzin/- 1 osoba,
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•
•

Konkurs Wiedzy o Prawie Kanonicznym - szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego
(kilkunastu uczniów).
Zawody sportowe powiatowe i wojewódzkie:
-

•

Sztafetowe Biegi Przełajowe - dziewczęta: I miejsce w powiecie oraz V miejsce w województwie,
Sztafetowe Biegi Przełajowe - chłopcy: III miejsce w powiecie,
Koszykówka dziewcząt 3/3 II miejsce- powiatowe zawody,
Zawody pływackie w ramach Memoriału Patrona Krytej Pływalni w Bochni - Jana Kota – Dziewczęta: I
miejsce zajęła 1 osoba, II miejsce wywalczyła 1 osoba, III m 1 osoba,
Chłopcy: I miejsce 1 osoba, II miejsce 1 osoba, III miejsce 1 osoba,
Zawody w szachach – I miejsce w zawodach powiatowych.

Zawody sportowe o tytuł „Mistrza Szkoły” w siatkówce chłopców w poziomach klas III po podstawówce
i gimnazjum:
-

poziomie klas 3 po gimnazjum: I miejsce zdobyła klasa 3c, II miejsce –klasa 3h III miejsce –klasa 3a,
poziomie klas 3 po podstawówce: I miejsce klasa 3G, II miejsce –klasa 3A, III miejsce –klasa 3C,
w szachach najwyższe lokaty uzyskało 4 uczniów.

Rozwój kompetencji kluczowych
•
•
•
•
•
•
•
•

Porozumiewanie się w języku ojczystym,
Porozumiewanie się w językach obcych,
Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
Kompetencje informatyczne,
Umiejętność uczenia się,
Kompetencje społeczne i obywatelskie,
Inicjatywność i przedsiębiorczość,
Świadomość i ekspresja kulturalna.

Wszystkie kompetencje kluczowe są rozwijane w ramach procesu edukacyjnego.
Tab. 13 Informacja o liczbie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni
Lp.

1.

Zalecony rodzaj zajęć
specjalistycznych/
formy pomocy psychologicznopedagogicznej
Zajęcia z fizjoterapeutą
i surdopedagogiem.

Liczba uczniów

Rodzaj dokumentu PPP
(opinia/orzeczenie ważne na rok
szkolny 2020/2021, 2021/2022)

1

Orzeczenie

Zajęcia z surdopedagogiem

1

Orzeczenie

Nauczyciel wspomagający, nauczyciel
współorganizujący kształcenie,
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

1

Orzeczenie

111

2020/21 opinie
(w tym 1 dydaktycznowyrównawcze z matematyki)

2.

3.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
4

38

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
5
103

Opinie 2021/22
W tym 1 dydaktycznowyrównawcze z matematyki.

Zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021
Psycholog szkolny
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

przeprowadzono nie mniej niż 50 rozmów indywidualnych z uczniami naszej szkoły,
przeprowadzono 9 spotkań klasowych z zakresu: zagrożenie epidemią i wynikające z tego faktu problemy
psychiczne, organizacja dnia uczniów w czasie zdalnego nauczania, sposoby radzenia sobie ze stresem.
Depresja młodzieńcza, jak obłaskawić stres maturalny, emocje związane z powrotem uczniów do szkoły. Jak
sobie pomóc ?,
objęto opieką indywidualną uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami emocji i zachowania,
zaburzeniami afektywnymi, w stałym kontakcie ze mną pozostało 9 osób (częstotliwość spotkań raz
w tygodniu),
podjęto kontakt mailowy z uczniami i rodzicami uczniów motywując do korzystania z pomocy psychologa
i pedagoga szkolnego,
przeprowadzono około 90 konsultacji z nauczycielami i wychowawcami klas,
przeprowadzono rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów naszej szkoły,
przekierowano 2 rodziny do kontaktu terapeutycznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bochni,
współpracowano z pracownikami: Poradni Zdrowia Psychicznego w Bochni, Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Bochni, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni, Bursy Szkolnictwa
Ponadgimnazjalnego, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bochni, Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Bochni,
stały kontakt z pedagogiem szkolnym, konsultując sprawy uczniów,
stały kontakt z pracownikami szkoły, starając się otoczyć jak najlepszą opieka uczniów naszej szkoły,
prowadzono dokumentację psychologa szkolnego.

Zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022
psycholog szkolny
•
•

•

•
•
•
•
•

przeprowadzono nie mniej niż 80 rozmów indywidualnych z uczniami naszej szkoły,
przeprowadzono 10 spotkań klasowych z zakresu: 1. Zasady poprawnej komunikacji. 2. Sposoby radzenia
sobie ze stresem. 3. Rodzaje depresji. Profilaktyka. 4. Zaburzenia odżywiania - Anoreksja, Bulimia,
profilaktyka, 5. Rodzaje przemocy. Alkoholizm w rodzinie, 6. Dziecko w rodzinie alkoholowej. 7. Zagrożenia
współczesnej młodzieży. Profilaktyka uzależnień. 8. Jak poskromić stres związany z egzaminem
maturalnym?,
objęto opieką indywidualną uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami emocji i zachowania,
zaburzeniami afektywnymi, W stałym kontakcie ze mną pozostało 9 osób (częstotliwość spotkań raz
w tygodniu),
podjęto kontakt mailowy z uczniami i rodzicami uczniów motywując do korzystania z pomocy psychologa
i pedagoga szkolnego,
przeprowadzono około 110 konsultacji z nauczycielami i wychowawcami klas,
przeprowadzono rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów naszej szkoły,
przekierowano 5 rodziny do kontaktu terapeutycznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bochni,
współpracowano z pracownikami: Poradni Zdrowia Psychicznego w Bochni, Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Bochni, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni, Bursy Szkolnictwa
Ponadgimnazjalnego, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bochni, Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Bochni,
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•
•
•

stały kontakt z pedagogiem szkolnym, konsultując sprawy uczniów,
stały kontakt z pracownikami szkoły, starając się otoczyć jak najlepszą opieka uczniów naszej szkoły,
prowadzono dokumentację psychologa szkolnego.

Zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022
pedagog szkolny
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

przeprowadzono warsztaty integracyjne wszystkich uczniów klas pierwszych, budowanie pozytywnych
relacji, nawiązywanie więzi między uczniami i nauczycielami, wytwarzanie przyjaznej atmosfery opartej
na wzajemnym zaufaniu, pomoc w pokonywaniu trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami,
zachęcanie do współdziałania, budowanie poczucia własnej wartości, ułatwianie młodzieży wzajemnego
poznania się, nawiązania kontaktów rówieśniczych,
prowadzono zajęcia rozwijające kreatywność; komunikacje społeczną, asertywność,
prowadzono zajęcia na temat umiejętności rozwiązywania konfliktów,
realizowano programy profilaktyczne rekomendowane „Czym są substancje psychoaktywne, fałszywe
obietnice substancji psychoaktywnych i ich odroczone skutki”, „Zachowania ryzykowne wśród młodzieży
i ich skutki”,
przeprowadzono sesję na temat zachowań ryzykownych ”Komu zagraża HIV i AIDS”,
przeprowadzono zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych (uzależnienie od komputera,
sieci, telefonu itp.),
porady i konsultacje dla uczniów klas trzecich z opiniami i orzeczeniami, dostosowania do egzaminu
maturalnego, według komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
porady i konsultacje dla uczniów, odprowadzanie emocji, wzmacnianie zasobów, wspieranie rozwoju
umysłowego, emocjonalnego i społecznego. Porady i konsultacje dla rodziców,
prowadziłam dokumentację dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego IPET, WOPFU,
prowadzono konsultacje dla uczniów z opiniami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, opracowałam
dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów. Wykonywano zadania
na bieżąco według potrzeb.

Opis pracy szkoły oraz placówki w związku z pandemią
Zajęcia przez większą część rok 2021 i początek roku 2022 prowadzone były w formule on-line. Wprowadziliśmy
jednolity standard korzystania, przez wszystkich nauczycieli z platformy Microsoft 365, dziennika elektronicznego
i aplikacji teams na platformie Microsoft. W czerwcu oraz we wrześniu, październiku i listopadzie w okresie nauki
stacjonarnej udało się przeprowadzić niektóre działania np. wyjazdy na wycieczki, rajdy piesze itp. Niemniej
w dobie zawieszenia nauki stacjonarnej wszelka działalność przeniosła się do sieci, ze wszystkimi tego
konsekwencjami. Te działania, które Internet umożliwia np. współpraca z uczelniami (udział w wykładach on-line)
były realizowane np. MChE, ale wiele segmentów planu pracy szkoły czeka na lepsze czasy nauki stacjonarnej.
Zmiany i adaptacja budynków, w tym zagospodarowanie bazy dydaktycznej po SOSW w Bochni.
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni w ramach adaptacji budynku przy ul. Stasiaka
1A zajmuje 8 klas lekcyjnych, 1 pokój nauczycielski oraz szatnię. Dokonano wymiany instalacji elektrycznych,
pomalowano sale, wyposażono klasy w ławki, stołki, zamontowano sprzęt multimedialny (rzutniki, laptopy) oraz
zbudowano sieć WiFi z „accesspointami” umożliwiającą korzystanie z dziennika elektronicznego.

Doposażenie w dodatkowe pomoce dydaktyczne
Pozyskano środki na nowoczesną pracownię internetową (261 605, 64 zł). Zakupiono 17 laptopów, terminal z 17
monitorami, 17 tabletów graficznych, monitor 65 cali, szafę do ładowania laptopów, kserokopiarkę, rzutnik
multimedialny wysokiej klasy oraz 17 zestawów do nauczania robotyki. W ramach projektu "Aktywna tablica"
zakupiono monitory dotykowe 65 i 55 cali oraz rzutnik multimedialny. W ramach MChE doposażono pracownię
biologiczną.
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4.3.

II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni

Fot. 16

Klasa mundurowa w II LO w Bochni podczas święta batalionu

Sukcesy uczniów i nauczycieli
•

przyznanie 11 uczniom Stypendium Starosty Bocheńskiego,

•

V miejsce Mistrzostw Polski w kategorii kadetka 5 uczennic,

•
•
•
•
•
•

Mistrzostwo Ligi małopolsko-świętokrzyskiej Koszykówki Kobiet w kategorii juniorka – 5 uczennic,
I miejsce na Turnieju Ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski w kategorii juniorka – 5 uczennic,
III miejsce na Turnieju Półfinałowym Mistrzostw Polski w kategorii juniorka – 5 uczennic,
brązowy medal XXIII Olimpiady Ogólnopolskiej w Ciechanowie (piłka nożna) – 1 uczennica,
uczestnictwo w eliminacjach do Mistrzostw Polski w Futsalu w kategorii U-18 – 1 uczennica,
powołanie do Reprezentacji Polski U15 w piłce nożnej – 1 uczeń, wicemistrzostwo Polski w Centralnej Lidze
Juniorów U18 w piłce nożnej – 1 uczeń,
I miejsce w finale wojewódzkim dziewcząt: koszykówka 3 x 3,
II miejsce dziewcząt w sztafetowych biegach przełajowych na szczeblu powiatowym,
IV miejsce w drużynowych zawodach Powiatowych w Szachach Sportowych,
udział w etapie wojewódzkim Olimpiady „Wiedza o ZUS”,
udział w etapie rejonowym Olimpiady Teologii Katolickiej,
pozyskanie środków zewnętrznych (181 168,00 PLN) na realizację projektu „Niegdyś jednością, teraz
niezależni a wciąż połączeni -ponadczasowe więzi w zjednoczonej Europie” w ramach programu PO WER,
projektów „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizacja mobilności dla 40 uczniów i 6 nauczycieli
na Litwie, we współpracy z wileńską szkołą,
pozyskanie środków zewnętrznych (60 000,00 EUR) na realizację projektu „Rowerem w magiczny świat
muzyki” w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej,
(realizacja 2022-2023),

•
•
•
•
•
•

•
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•
•
•
•

nawiązanie współpracy międzynarodowej poprzez udział w projekcie Etwinning: Climate changes (Zmiany
klimatyczne)-projekt realizowany online,
nawiązanie współpracy ze szkołą w Hiszpanii – wizyta 2 nauczycieli w II LO w ramach przygotowania do
udziału w konkursie wniosków w programie Erasmus+,
skuteczne przeprowadzenie procesu promocji szkoły i organizacja Dnia Otwartego szkoły w trybie online
w okresie pandemii i zawieszenia zajęć stacjonarnych,
1 nauczyciel ukończył studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego.

Innowacje pedagogiczne
•
•
•
•
•
•

w klasie z rozszerzonym zakresem nauczania j. angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego kontynuowano
realizację programu autorskiego – „Język i kultura krajów niemieckojęzycznych oraz hiszpańskojęzycznych”,
„Dobre maniery i inne bajery: savoir vivre zawsze i wszędzie” – wpajanie zasad dobrego wychowania,
etykiety w ramach zajęć z wychowawcą,
„Edukacja policyjna” – zajęcia prowadzone w klasach mundurowych o profilu policyjnym, szkolenie
teoretyczne i praktyczne przygotowujące do pracy w Policji,
„Elementy psychologii i pedagogiki” zajęcia prowadzone w klasie społeczno-psychologicznej,
doskonalenie kompetencji kluczowych, w tym komunikacji w języku angielskim poprzez międzynarodowe
lekcje online z udziałem uczniów II LO z uczniami z różnych krajów (m.in. Wietnam, Turcja, Francja),
wprowadzenie autorskiej metody nauczania gramatyki j. angielskiego pt. „Grammar theatre” (Teatr
gramatyczny).

Wspomaganie rozwoju szkół, w tym dostosowanie do potrzeb zdalnego nauczania oraz
rozwój kompetencji kluczowych uczniów
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

pozyskanie środków unijnych na realizację 2 projektów w ramach programów PO WER i Erasmus+ (rozwój
kompetencji kluczowych w trakcie wyjazdów zagranicznych),
zrealizowanie projektu Małopolska Chmura Edukacyjna w II LO w Bochni Projekt RPMP.10.01.04-120051/20 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.1.eadministracja i otwarte zasoby Poddziałanie 10.1.4 RPOWM – zajęcia online na żywo z uczelni w obszarach
chemia, geografia,
czynny udział w zajęciach na żywo transmitowanych online z uczelni do szkół uczestniczących w projekcie
Małopolska Chmura Edukacyjna,
udział 100% nauczycieli w szkoleniach dotyczących wykorzystania TIK w edukacji, wykorzystanie nowych
i rozwinięcie wcześniej zdobytych kompetencji w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym,
realizacja działań w ramach projektu „Niegdyś jednością, teraz niezależni a wciąż połączeni-ponadczasowe
więzi w zjednoczonej Europie” w ramach programu PO WER, projektów „Ponadnarodowa mobilność
uczniów” (zajęcia przygotowawcze językowo-kulturowe oraz tworzenia, obróbki cyfrowej i montażu zdjęć,
filmów, tygodniowy pobyt na Litwie w szkole goszczącej, udział w zajęciach w szkole litewskiej, zwiedzanie),
rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów do bezpiecznego wykorzystania informacji z różnych źródeł,
w tym online, celem rozwijania,
szkolenie dla nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności w pełnym wykorzystaniu szkolnej platformy
edukacyjnej Google Workspace (pakietu narzędzi Google) w nauczaniu stacjonarnym i na odległość,
otrzymanie 8 laptopów z myszami w ramach programu „Zadanie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa –
Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych”,
komputeryzacja zasobów bibliotecznych poprzez wdrażanie programu MOL NET+
prowadzenie i aktualizacja strony internetowej szkoły, zwłaszcza w zakresie kierunków kształcenia,
informacji dla kandydatów do szkoły, informacji dla rodziców i uczniów, sukcesów szkoły i ważnych
wydarzeń z życia szkoły,
prowadzenie fanpage’a na Facebooku szkoły, promującego osiągnięcia uczniów i szkoły,

42

•
•
•
•
•

działania w ramach promocji II LO – opracowanie materiałów promocyjnych, przeprowadzenie serii lekcji
otwartych online dla uczniów klas 8 SP,
Dzień Bezpiecznego Internetu – szkolna akcja promująca bezpieczeństwo w sieci,
organizacja kursów sędziowskich i trenerskich dla uczniów klasy ze zwiększoną liczbą godzin WF-u,
prezentacja na forum szkoły wystawy “Karol Wojtyła. Narodziny” przygotowanej w ramach projektu i we
współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie,
zorganizowanie z udziałem uczniów akcji Narodowe Czytanie 2021 w ramach ogólnopolskiej akcji pod
patronatem Prezydenta Polski.

Akcje w ramach wolontariatu uczniów
•
•
•
•

„Gwiazdka w Prokocimiu 2021” zbiórka zabawek, kartek świątecznych i przyborów szkolnych dla dzieci
z oddziałów onkologicznych w szpitalu w Prokocimiu,
zbieranie nakrętek w ramach akcji „Studnia dla Afryki”,
podczas nauczania zdalnego zamieszczanie na szkolnym profilu FB propozycji lektur do obejrzenia, bądź
stron internetowych z darmowym dostępem do nich,
działania edukacyjne szkoły zmierzające ku uwrażliwieniu uczniów na odbiór kultury i dzieł sztuki (wyjścia
do kina, teatru oraz (zwłaszcza w okresie nauki zdalnej) poprzez zamieszczanie na szkolnym FB informacji
o ciekawych koncertach, spotkaniach z pisarzami, wykładach on-line w ramach “Festiwalu Literackiego
OKRUCH”, umieszczanie plakatów z zaletami czytania książek; informowanie uczniów o akcji CZYTAJ.PL).

Działania pedagoga i psychologa
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

koordynowanie działań związanych z profilaktyką zdrowia i uzależnień (m.in. ARS, czyli jak dbać o miłość,
profilaktyka czerniaka, wirusowe zapalenie wątroby, Dzień Bezpiecznego Internetu w formie zajęć i akcji
informacyjnej na szkolnym facebooku),
koordynowanie lekcji otwartych online z uczniów klas 8 SP w ramach promocji szkoły,
prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego (zajęcia z udziałem przedstawicieli uczelni
wyższych, wyjazdy zawodoznawcze, diagnoza zawodoznawcza dla uczniów klas 8 SP uczestników Dnia
otwartego szkoły),
współorganizacja Dnia Otwartego szkoły online (w tym stworzenie interaktywnej prezentacji o szkole
umieszczonej na szkolnej stronie internetowej),
monitorowanie wyników w nauce i frekwencji klas i uczniów,
zorganizowanie pomocy finansowej dla uczennicy w trudnej sytuacji materialnej,
zorganizowanie szkolenia prowadzonego przez specjalistów OIK w Bochni dla nauczycieli dot. depresji,
stanów lękowych i myśli samobójczych uczniów oraz zaplanowanie warsztatów dla uczniów (realizacja luty
2022 r.),
nawiązanie kontaktu z PCPR, społecznym kuratorem sądowym i prokuraturą w Bochni, celem
skontrolowania sposobu wykonywania pieczy zastępczej przez jej opiekunów,
stała współpraca z PPP, PCPR, Kuratorską Służbą Sądową /społecznymi kuratorami sądowymi, zawodowym
kuratorem sądowym/, MOPS, GOPS, Domem Dziecka,
pedagog: koordynowanie przez pedagoga Rządowego Programu ”Wyprawka szkolna” (sporządzanie
wykazów, sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów, opisanie poszczególnych faktur i oświadczeń
rodziców, rozmowy telefoniczne i spotkania z rodzicami),
problemy wynikające ze zdalnego nauczania, frekwencji, trudności w nauce poszczególnych uczniów, ich
kondycji psychicznej były na bieżąco konsultowane i omawiane z dyrektorem i wicedyrektorem oraz
ustalano wspólne działania.
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Działania monitorujące i organizacyjne podejmowane celem dostosowania kształcenia
w szkołach do wymogów rynku pracy
•

•

•
•
•
•

stworzenie klasy społeczno-psychologicznej z dodatkowymi zajęciami z dziedziny psychologii
i pedagogiki, przybliżającej pracę w zawodzie psychologa, pedagoga i przygotowującej do podjęcia studiów
wyższych na tych i pokrewnych kierunkach,
prowadzenie kształcenia w klasie ze zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego (specjalność: piłka
nożna i koszykówka), która skupia zawodników lokalnych klubów sportowych, np. Wisła Kraków, BSF,
MOSiR Bochnia osiągających znaczące sukcesy w skali kraju i Europy,
monitorowanie trendów panujących na rynku pracy poprzez utrzymywanie kontaktów z absolwentami
szkoły – promocja profilu absolwenta i ścieżki kariery zawodowej,
analizowanie kryteriów przyjęć na studia wyższe i wykorzystywanie wyników ww. działań do kształtowania
oferty edukacyjnej szkoły i modyfikacji zakresu realizowanych przedmiotów rozszerzonych,
udział uczniów w wycieczkach naukowych, przedmiotowych, wykładach na uczelniach (online),
monitorowanie losów absolwentów szkoły, prezentacja ich sylwetek i osiągnięć na rynku pracy oraz
wykorzystanie zebranych informacji do promocji szkoły.

Zakres współpracy z wyższymi uczelniami
•
•
•
•
•
•

umowa o współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie,
Status Szkoły Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
umożliwienie odbywania praktyk studenckich,
współpraca z AGH, UJ, UP i UR w ramach projektów Małopolska Chmura Edukacyjna,
czynny udział w zajęciach na żywo transmitowanych online z uczelni do szkół uczestniczących w projekcie
Małopolska Chmura Edukacyjna,
udział uczniów w Salonie Maturzystów Perspektywy i dniach otwartych uczelni wyższych organizowanych
online.

Zakres udzielonej pomocy psychologiczno - pedagogicznej (statystyka)
W roku szkolnym 2020/2021 było w szkole 62 uczniów posiadających opinię psychologiczno-pedagogiczną oraz
5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
W szkole była zapewniona pomoc psychologiczno – pedagogiczna wynikająca z zaleceń opinii i orzeczeń PPP.
Realizowane były:
•
•
•
•
•

zajęcia rewalidacyjne na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (dla 4 uczniów)8 godz.
tyg.,
zajęcia indywidualne z matematyki na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (dla 2
uczniów po 2 godz.)– 4 x 60 min. tyg.,
zajęcia indywidualne prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego z uczniami z orzeczeniami o
potrzebie kształcenia specjalnego – 2 x 45 min. tyg.,
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (2 grupy po 5 ucz.)– 2 x 45 min. tyg.,
konsultacje dla uczniów i rodziców w ramach doraźnych i stałych dyżurów: pedagoga, psychologa szkolnego
i psychologa PPP.

W roku szkolnym 2021/2022 do szkoły uczęszcza 78 uczniów posiadających opinie PPP i 5 uczniów posiadających
orzeczenie o kształceniu specjalnym.
W szkole jest zapewniona pomoc psychologiczno – pedagogiczna wynikająca z zaleceń opinii i orzeczeń PPP.
Realizowane są:
•
•
•

zajęcia rewalidacyjne (korzysta z nich 3 uczniów) po 2 h tygodniowo (60min),
zajęcia indywidualne z matematyki (korzysta 2 uczniów): 2 h tygodniowo (45min) i 1h tyg.,
zajęcia indywidualne z języka polskiego (korzysta 1 uczeń) 2h tygodniowo (45min),
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•
•

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (korzysta 5 uczennica) 1h tygodniowo (45min),
cykliczne konsultacje z pedagogiem (1 x tydz.) i psychologiem (1 x m-c) oraz doraźnie, w miarę potrzeb.

Pomoc psychologa była świadczona uczniom i nauczycielom 2 godziny w tygodniu. Pedagog (pełnozatrudniony)
dyżurował codziennie w ustalonych godzinach. Konsultacje miały charakter konsultacji stacjonarnych, spotkań
online lub rozmów telefonicznych. W sytuacjach nagłych istniała możliwość kontaktu poza godzinami pracy,
o czym poinformowano wszystkich uczniów i rodziców w wiadomości przez dziennik elektroniczny.
Działania psychologa i pedagoga w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowały:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

konsultacje dla uczniów (na wniosek ucznia, pedagoga lub psychologa),
konsultacje dla nauczycieli (na wniosek pedagoga, psychologa i nauczycieli),
konsultacje dla rodziców (na wniosek pedagoga lub psychologa),
rozmowy wspierające, dyscyplinujące, doradcze z uczniami w obecności rodziców,
koordynowanie pracy Zespołów dla uczniów objętych kształceniem specjalnym i zespołu wychowawców,
ścisłą współpracę między psychologiem a pedagogiem szkolnym psychologiem szkolnym odnośnie m.in.:
kierowania na badania do poradni psychologicznopedagogicznej, sugerowania konsultacji ze specjalistami,
pracy z osobami o podwyższonym poczuciu lęku, pracy z emocjami,
pomoc uczniom klas maturalnych ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (na podstawie opinii lub
orzeczenia PPP) w wypełnieniu wniosków o dostosowanie warunków i form przeprowadzania w roku
szkolnym 2020/21 egzaminu maturalnego,
w czasie zajęć opiekuńczych na bezpłatnych doraźnych zastępstwach prowadzenie pogadanek na temat
m.in. zdrowia psychicznego, motywacji, frekwencji, technik uczenia, emocji,
diagnoza stanu emocjonalnego uczniów po okresie długotrwałej nauki w trybie zdalnym i odizolowania,
wsparcie działań wychowawców oddziałów klasowych w budowaniu pozytywnych relacji w prowadzonych
oddziałach,
nawiązanie kontaktu z PCPR, społecznym kuratorem sądowym i prokuraturą w Bochni, celem
skontrolowania sposobu wykonywania pieczy zastępczej przez jej opiekunów,
stała współpraca z PPP, PCPR, Kuratorską Służbą Sądową /społecznymi kuratorami sądowymi, zawodowym
kuratorem sądowym/, MOPS, GOPS, Domem Dziecka,
pedagog: koordynowanie przez pedagoga Rządowego Programu ”Wyprawka szkolna” (sporządzanie
wykazów, sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów, opisanie poszczególnych faktur i oświadczeń
rodziców, rozmowy telefoniczne i spotkania z rodzicami),
problemy wynikające ze zdalnego nauczania, frekwencji, trudności w nauce poszczególnych uczniów, ich
kondycji psychicznej były na bieżąco konsultowane i omawiane z dyrektorem i wicedyrektorem oraz
ustalano wspólne działania.

Praca szkoły w związku z pandemią
W czasie pandemii szkoła pracowała bez zakłóceń. W czasie nauki stacjonarnej zajęcia szkolne odbywały się
w reżimie sanitarnym (obowiązkowe: maseczki w przestrzeniach wspólnych, dezynfekcja, zachowanie dystansu,
wietrzenie sal). W okresach nauki zdalnej (styczeń-maj 2021 oraz w sytuacji skierowania klasy na kwarantannę
w okresie wrzesień-grudzień 2021) zajęcia odbywały się z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Google
Workspace i narzędzi Google, wdrożonej w szkole w kwietniu 2020.
Nauczyciele i uczniowie pracowali zdalnie z użyciem monitorów ekranowych, podczas zajęć online w czasie
rzeczywistym (Google Meet) oraz z wykorzystaniem materiałów udostępnianych na platformie edukacyjnej
Google Classoom (lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego w razie awarii Google Workspace).
Stosowano ustalone zasady komunikowania się, nauczyciele ustalili terminy konsultacji z uczniami i rodzicami.
Nie było w szkole przypadków uczniów „zgubionych” lub wykluczonych z procesu kształcenia w związku
ze zdalnym nauczaniem. Uczniowie i nauczyciele mieli możliwość wypożyczenia szkolnego sprzętu
komputerowego w miarę potrzeby.
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Średnia frekwencja uczniów podczas nauczania zdalnego była wyższa od średniej frekwencji w czasie nauki
stacjonarnej w okresie jesiennym.
W czasie nauki zdalnej zgłoszone były pojedyncze przypadki ze strony wychowawców, które wymagały wsparcia
dyrektora, pedagoga lub psychologa. W większości polegała ono na skontaktowaniu się z uczniem i/lub
opiekunem prawnym ucznia za pośrednictwem dziennika elektronicznego, wideokonferencji, telefonicznie lub
osobiście w szkole. Pomoc psychologa i pedagoga, wsparcie PPP oraz OIK w Bochni była wskazana w szerszym
zakresie w czerwcu, po powrocie do nauki stacjonarnej oraz w okresie jesiennym.

Zmiany i adaptacje budynków
Remonty i modernizacje:
•

•

•
•
•
•
•

dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych (montaż lustra,
poręczy przy WC, umywalce i drzwiach, zakup i montaż umywalki, baterii umywalkowej, ustępu, zakup
i montaż bezprzewodowego systemu instalacji przyzywowej dla osób niepełnosprawnych),
likwidacja części barier w zakresie dostępności architektonicznej budynku IILO i parkingu (m.in. montaż
szczotkowej wycieraczki systemowej, profilowanie podbudowy pod pochylnie, oznakowanie poziome
jezdni, montaż znaków dla oznaczenia specjalnego miejsca parkowania),
remont oświetlenia ewakuacyjnego,
wymiana lamp w pracowni informatycznej,
montaż rolet w pracowniach fizycznej i chemicznej,
modernizacja pomieszczeń administracji i pokoju nauczycielskiego,
malowanie 2 sal lekcyjnych i gabinetu pedagoga.

Doposażenie szkół i placówek oświatowych
•
•
•
•

•
•
•

biblioteki (zakup książek),
zakup 2 mikroskopów cyfrowych (pracownia biologiczna),
18 zestawów laboratoryjnych dla uczniów do pracy indywidualnej (pracownia chemiczna),
3 monitory dotykowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna
tablica”,
3 białe tablice ceramiczne typu tryptyk,
zakup pętli indukcyjnej w ramach zapewnienia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami,
otrzymano 8 laptopów od Organu Prowadzącego w ramach zadania „Małopolska Tarcza Antykryzysowa –
Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych”.
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Zespół Szkół nr 1 w Bochni

Sukcesy uczniów i nauczycieli
Na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w ZS Nr 1 uczniowie uzyskali wysokie wyniki kształcenia i promocji.
Wyniki klasyfikacji, osiągnięcia uczniów (ponad 150 uczniów uzyskało świadectwa z wyróżnieniem, a 69 z nich
miało śr. ocen powyżej 5.0) oraz wyniki rankingów świadczą o dobrym poziomie kształcenia w szkole, choć
zauważalne są rezerwy zarówno w pracy uczniów, jak i niektórych nauczycieli, pozwalające na uzyskiwanie
wyższych osiągnięć uczniów. Uczniowie z najwyższymi wynikami byli nagradzani nagrodami książkowymi, a także
finansowo - na koniec roku 14 uczniów otrzymało nagrody finansowe fundowane przez Fundację ABJ o łącznej
wartości 5 tys. zł.
Szczególnie wyniki egzaminów maturalnych oraz zawodowych uznać można za wysokie. Podobnie, jak
w poprzednim roku, uwagę zwraca zwłaszcza wynik Technikum Nr 1 Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
w Bochni w rankingu Perspektyw najlepszych szkół średnich w Polsce. Wzięto w nim pod uwagę 1887 szkół
technicznych z całego kraju, sklasyfikowano 500 najlepszych z nich. Ostatecznie Mechanik zajął bardzo dobre 91
miejsce. Szkoła po raz drugi znalazła się w czołówce polskich techników, które wyróżniono złotą tarczę. IV Liceum
wśród sklasyfikowanych 1000 na 3434 funkcjonujące licea zalazło się na 613 miejscu, wyróżnione brązową tarczę.
Uczniowie z wysokimi wynikami zdawali egzaminy zewnętrzne: egzaminy z kwalifikacji zawodowych, w których
zdawalność i wynik procentowy były wyższe od wyników wojewódzkich i krajowych oraz egzaminy maturalne,
których zdawalność była najwyższa w powiecie oraz jedna z najwyższych w województwie. Maturzyści
z technikum jako jedyna szkoła powiatu znalazła się wśród klasyfikowanych szkół ze względu na wynik maturalny
(137 miejsce wśród 300 klasyfikowanych). Pewną formą wyróżnienia szkoły był udział Wiceministra Edukacji
i Nauki woj.. W. Bernackiego w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.
Na dzień 30 września w ZS Nr 1 kształciło się 1701 uczniów a 31.12.2021 naukę pobierało 1704 uczniów w 56
oddziałach (30,4 osób/oddział).
Uczniowie klas trzecich i czwartych brali udział w różnorodnych konkursach z wiedzy ogólnej, specjalistycznej,
zawodowej oraz umiejętności praktycznych. Do największych sukcesów należy zaliczyć udział uczniów w XIV
Ogólnopolskiej Olimpiadzie z matematyki " O Diamentowy Indeks” AGH", w której Adam Pałkowski został
finalistą, a do udziału w olimpiadzie przygotowywała go mgr Katarzyna Kadula.
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W konkursie pt. „Tajemniczy świat jaskiń"- organizowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny wzięło udział
2 uczniów, w półfinale obejmują woj. małopolskie i podkarpackie uczeń Beniamin Czajkowski z kl. 1MY zajął II
miejsce opiekunem była mgr Roma Florek.
W Olimpiadzie Spedycyjno - Logistycznej wzięło udział kilkunastu uczniów, a do etapu wojewódzkiego awansował
jeden z uczniów.
W ogólnopolskim konkursie „INFOGRAFIKA W GEOGRAFII” uczennica Patrycja Jagła z klasy 1K zajęła IV miejsce,
jej opiekunem była mgr Agnieszka Rachwał.
Uczniowie liceum wzięli udział w projekcie „Lekcje z ZUS”. W rozgrywkach konkursowych jedna drużyna
zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.
Również ogólnopolski konkurs „Polskie serce pękło. Katyń 1940 r.” zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji
przyniósł satysfakcję uczniom: Wiktorii Waśko (zkl.3K),która zajęła 9 miejsce w Polsce oraz Kacprowi Kuczek (2K)
został wyróżniony na 3700 prac przesłanych z całej Polski- opiekunem była mgr Katarzyna Machowska-Koczur.
Kolejnym graficznym sukcesem uczniów „Mechanika” zakończył się konkurs Eko – Selfie organizowanym przez
Starostwo Powiatowe w Bochni. Uczennice zajęły pierwsze miejsce w kategorii grupowej.
W historycznej grze terenowej Zakonspiruj Kraków udział wzięły 2 drużyny, jedna zajęła III miejsce w kategorii
szkół ponadpodstawowych - do gry obydwie drużyny przygotował mgr Marcin Kwiatek. Dodatkowo uczniowie
brali udział w:
•
•
•
•
•

Konkursie języka angielskiego,
Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym FRASZKA,
Olimpiadzie Solidarności - Ogólnopolski konkurs historyczny „Dwie dekady historii”,
Konkursie Alfik Matematyczny,
Turnieju szachowym.

Kolejny rok z rzędu absolwenci Technikum Nr 1 wyróżniani są przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów
Mechaników i Techników. W roku 2021 jeden z absolwentów Dominik Rudnik został laureatem w ogólnopolskim
konkursie „Technik Absolwent Roku” w zawodzie technik informatyk. Inny uczeń Maksymilian Skórnóg uzyskał
wyróżnienie w tym konkursie.
Rozgrywki sportowe były mocno ograniczone. W I półroczu z racji nauczania zdalnego nie odbyły się żadne
zawody sportowe, ani rozgrywki szkolne. Od września natomiast rozpoczęto nabór zawodników i zawodniczek
klas pierwszych do wszystkich dyscyplin sportowych objętych kalendarzem imprez organizowanych przez
Starostwo w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego.

Przeprowadzono
•
•

Mistrzostwa szkoły w biegach przełajowych dziewcząt i przygotowano młodzież do przełajowych biegów
sztafetowych w Bochni
Mistrzostwa szkoły w szachach dziewcząt i chłopców

Wyniki młodzieży w zawodach międzyszkolnych:
•
•
•
•

Dziewczęta: La – sztafetowe biegi przełajowe (powiat)- V miejsce;–szachy - II miejsce.
Chłopcy: La – sztafetowe biegi przełajowe (Powiat) - I miejsce (awans na szczebel wojewódzki),
La - sztafetowe biegi przełajowe (województwo) - II miejsce,–szachy - II miejsce.
Dodatkowo uczniowie i nauczyciele wychowania fizycznego wzięli udział w Biegu Papieskim oraz w Biegu
Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Wilczym Tropem.

Innowacje pedagogiczne
Działalność innowacyjna towarzyszy pracy każdego pedagoga i ucznia, jest integralnym elementem pracy szkoły,
pozwala wyzwolić kreatywność uczniów i nauczycieli. Rok 2021 wymusił na uczących i pobierających naukę
stosowanie nowoczesnych metod nauczania oraz wykorzystanie wielu innowacyjnych środków technicznych.
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Najbardziej innowacyjne musiało być prowadzenie zajęć praktycznych w poszczególnych zawodach, a także lekcji
wychowania fizycznego.
Pani Alina Czech realizowała następujące innowacje:
•

•

•
•

•

Program szkolny Polskiej Akcji Humanitarnej „Godziny Wychowawcze ze Światem” - innowacja miała
na celu pokazanie wyzwań otaczającego nas świata. Był to cykl zajęć, które stanowiły zaproszenie do
zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Podstawę edukacji globalnej stanowi kwestia sprawiedliwości
i solidarności, zarówno w lokalnym jak i globalnym wymiarze-innowacja organizacyjno-metodyczna „Insta.
Ling – skuteczna nauka słówek”, która miała na celu zaangażowanie uczniów do nauki języka niemieckiego
w atrakcyjny i nowoczesny sposób wykorzystując narzędzia TIK. Zachęcała i motywowała uczniów do
regularnej pracy oraz pomagała w rozwijaniu kompetencji samodzielnego uczenia się. Poszerzała idee
efektywnej nauki słownictwa z wykorzystaniem quizów. Zachęcała i motywowała uczniów do aktywnego
posługiwania się w trakcie konwersacji przyswojonego słownictwa.
Innowacja organizacyjno-metodyczna „Learnote – skuteczna nauka słownictwa i gramatyki w kontekście,
z wymową i grafikami” miała na celu zaangażowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w atrakcyjny
i nowoczesny sposób wykorzystując narzędzia TIK. Miała zachęcać i motywować uczniów do regularnej
pracy oraz pomagać w rozwijaniu kompetencji samodzielnego uczenia się. Dodatkowo, uczenie się poprzez
zabawę i elementy grywalizacji, podczas której uczniowie podejmują wyzwania, zdobywają punkty
i certyfikat są naukowo potwierdzoną zachętą do systematycznej pracy.
Innowacja organizacyjno-metodyczna „Lingos – mistrz / mistrzyni słówek z Lingos”
Innowacja organizacyjno-metodyczna „Myślenie wizualne i sketchnoting na lekcjach języka niemieckiego”
zajęcia innowacyjne odbywały się z wykorzystaniem grup na Facebooku „Myślenia Wizualnego”, „Szkoła
Praktyków Wizualnych”, „Siła Myślenia Wizualnego”, „Myślografia”. Myślenie Wizualne to myślenie
obrazami, wykorzystywanie wizualizacji w myśleniu. Niniejsza innowacja miała na celu zaangażowanie
uczniów do gromadzenia materiału do nauki języka niemieckiego w atrakcyjny i innowatorski sposób. Miała
zachęcać i motywować uczniów do regularnej pracy oraz pomagać w rozwijaniu kompetencji
samodzielnego uczenia się poprzez wizualizację. Poszerzała idee efektywnej nauki języka niemieckiego
z wykorzystaniem myślenia wizualnego i prostego rysunku.
Kolejna 6. innowacja organizacyjno-metodyczna „Wakelet – moja biblioteka przydatnych materiałów do
nauki języka niemieckiego i nie tylko. Uczeń gromadzi w szybki, prosty i przejrzysty sposób zasobów do
nauki języka niemieckiego w formie interaktywnych przestrzeni wykorzystując przy tym smartfon, tablet lub
komputer z dostępem do Internetu. W tych cyfrowych przestrzeniach jest miejsce na nieograniczoną liczbę
kolekcji, zawierających teksty, zdjęcia, filmy, PDFy, linki do różnych zasobów z sieci itd. Niniejsza innowacja
miała na celu zaangażowanie uczniów do gromadzenia materiału do nauki języka niemieckiego w atrakcyjny
i nowoczesny sposób wykorzystując narzędzia TIK. Miała zachęcać i motywować uczniów do regularnej
pracy oraz pomagać w rozwijaniu kompetencji samodzielnego uczenia się.

Pani Agnieszka Buś-Bidas kontynuowała innowację pt. „Przedsiębiorczy logistyk”. Zajęcia innowacyjne odbywały
się w ramach przedmiotu: Laboratorium transportowe. Celem ogólnym innowacji pedagogicznej było
kształtowanie kompetencji kluczowych w obszarze inicjatywność i przedsiębiorczość przy uwzględnieniu treści
podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego w zawodzie technik logistyk, m.in.
•
•
•
•
•
•

rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł wiedzy,
rozwijanie umiejętności posługiwania się w sposób profesjonalny językiem ekonomii i prawa do analizy
działań, zjawisk, zdarzeń występujących w sektorze TSL,
uczenie racjonalnej, wielokryterialnej oceny przedsięwzięć społecznych, gospodarczych, i otoczenia,
w których będą realizowane,
zachęcanie do aktywnego udziału w planowanych działaniach i branie za nich odpowiedzialności,
propagowanie idei uczenia się od innych ludzi, korzystania z doświadczeń,
uczenie otwartości w komunikowaniu się z innymi ludźmi wykorzystując tradycyjne i nowoczesne metody
porozumiewania oraz w wyrażaniu własnych opinii,
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•

rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole, podejmując różne role, np. lidera, koordynatora,
kreatora, ewaluatora.

Dodatkowo, we wrześniu 2021 na kierunku technik logistyk nauczyciel wdrożył innowację pt. „Praktyczne
zastosowanie matematyki w logistyce”. Wdrożenie innowacji pedagogicznych nie wymagało zaangażowania
środków pieniężnych.

Wspomaganie rozwoju szkoły
Działania szkoły w roku 2021 wspierane były w zróżnicowany sposób: instytucjonalny, organizacyjny oraz
poprzez indywidualne wspieranie uczniów.
Pracę szkoły w 2021r. wspomagały takie instytucje jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Starostwo Powiatowe w Bochni doposażenie szkoły, awans zawodowy nauczycieli kontraktowych,
rekrutacja, organizacja kształcenia,
Kuratorium Oświaty w Krakowie - nadzór pedagogiczny, awans zawodowy nauczycieli mianowanych,
MCDN w Tarnowie prowadzenie szkoleń Rady Pedagogicznej, prowadzenie szkoleń i warsztatów dla
nauczycieli,
PCPR w Bochni monitorowanie sytuacji rodzinnej uczniów,
Policja w Bochni szkolenie społeczno-prawne, współpraca w zakresie wykroczeń uczniów,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna diagnozowanie uczniów, udzielanie im wsparcia psychologicznopedagogicznego,
SPMZOZ w Bochni świadczenia zdrowotne dla uczniów i nauczycieli, dyżury pielęgniarki szkolnej,
MOPS monitorowanie sytuacji materialnej uczniów,
Urząd Marszałkowski realizacja projektu MKZ II,
uczelnie wyższe: UJ, UEK, AGH, UP, WSEI prowadzenie wykładów, udział w dniach otwartych,
przedstawianie oferty uczelni, udział uczniów w konkursach,
zakłady pracy w Bochni, Krakowie, Brzesku i okolicznych miejscowościach, które wspierały kształcenie
zawodowe, umożliwiając uczniom odbywanie praktyk zawodowych i kształcąc młodocianych pracowników
uczniów szkoły branżowej.

Pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej szczególnie istotna była w sytuacji nauczania zdalnego i pomocy
uczniom borykającym się z pogłębiającymi się sytuacjami depresyjnymi.
Szkoła wspomagała uczniów nie tylko w zakresie problemów psychologicznych, ale także w zakresie materialnym
i sprzętowym.
ZS Nr 1 wypożyczył sprzęt komputerowy:
rok szkolny 2019/2020
•

laptopy dla uczniów - 25 szt.

rok szkolny 2020/2021
•
•
•
•

laptopy dla uczniów 43 szt.,
słuchawki dla uczniów 1 szt.,
kamery dla uczniów 2 szt.,
routery dla uczniów3 szt.

Rozwijano kompetencje kluczowe uczniów poprzez udział uczniów w zajęciach dydaktycznych- obowiązkowych
i dodatkowych, w konkursach i olimpiadach różnych szczebli, spotkaniach i wydarzeniach kulturalnych,
szkoleniach oraz wyjazdach zawodoznawczych, a także poprzez realizację projektów, w tym dofinansowanych
przez Unię Europejską.
Szczególną uwagę położono na rozwój umiejętności matematycznych, przyrodniczych, informatycznych
i kreatywności uczniów. W procesie nauczania poszczególnych przedmiotów kształtowano umiejętność
posługiwania się w języku ojczystym, a przy wielu nadarzających się okazjach na materiale autentycznym oraz
na lekcjach języków obcych kształtowano umiejętność posługiwania się językami obcymi.
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Szkoła uzyskała 100% dofinansowanie projektu „Uczniowie bocheńskiego „Mechanika” u stóp Olimpu zdobywają
nowe doświadczenia zawodowe”. Projekt realizowany był w 2021r, a sfinansowany został z programu POWER.
W ramach tego projektu 30 uczniów technikum w zawodach: logistyk, informatyk, grafiki i poligrafii cyfrowej
odbyło 2 tygodniowe praktyki zawodowe w Grecji. Ponadto ZS Nr 1 uzyskał akredytację w programie Erasmus+
na lata 2021-2027.
Z uczniami przeżywającymi różnego rodzaju trudności i niepowodzenia oraz z ich rodzicami były prowadzone
rozmowy indywidualne i konsultacje, mające na celu ustalenie przyczyn wszelkiego rodzaju trudności oraz
podjęcie środków zaradczych. Wynika z nich, że coraz więcej uczniów ma problemy natury emocjonalnej, które
niekoniecznie są związane z trudnościami i niepowodzeniami w szkole a problemami rodzinnymi czy podczas
zajęć zdalnych brakiem kontaktów z rówieśnikami. Pogłębia się problem z niewłaściwym odżywianiem wśród
uczniów (zwłaszcza dziewcząt). O wszelkich zdarzeniach zawsze byli informowani rodzice, którzy są w stałym
kontakcie z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
W 2021 roku przeprowadzono w szkole ewaluację wewnętrzną „Ewaluacja zdalnego nauczania. Poznanie
mocnych i słabych stron zdalnego nauczania oraz wpływu na rozwój uczniów i wyniki nauczania”.
Głównym celem ewaluacji było ustalenie czy procesy edukacyjne w czasie zdalnego nauczania są zorganizowane
w sposób sprzyjający uczeniu się oraz poznanie mocnych i słabych stron zdalnego nauczania oraz wpływu
na rozwój uczniów i wyniki nauczania. Opracowano arkusze ankiet dla nauczycieli, uczniów i rodziców.
W Ewaluacji Wewnętrznej Szkoły ankiety skierowano do respondentów drogą online. Analizowano dokumenty
szkoły m.in.: Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, Zarządzenia Dyrektora Szkoły, stronę
internetową szkoły, dziennik elektroniczny. Przeprowadzono wywiady fokusowe z nauczycielami. Uzyskane
wyniki z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych zostały omówione podczas czerwcowej rady pedagogicznej.
Wyniki zostały zanalizowane, a wnioski są wdrażane.
Mimo zdalnego nauczania w szkole zostały przeprowadzone liczne wydarzenia, ważne dla kompetencji
kluczowych uczniów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykłady Tomasza Bochenka na temat:„ Jak powstają lekarstwa i kto dokładnie za nie płaci, kiedy są nam
potrzebne w razie choroby”,
akcja "Wyślij pączka do Afryki",
Projekcja filmu wyjaśniającego różnice między Radą Europejską i Radą Unii Europejskiej,
warsztaty online dla nauczycieli dot. obywatelskiej postawy ucznia,
wykład dr Beaty Pióreckiej na temat: „Pułapki oceny składu ciała organizmu człowieka”,
zajęcia dla uczniów “Nieopłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie”,
kurs on-line „STRES”,
realizacja programu- „Posiłek w szkole i w domu",
realizacja programu wychowawczego: „Dumni z Polski”,
wykład dr. Dariusza Gorajczyka w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
kontynuacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
codzienna aktualizacja on-line nowości czytelniczych,
do wszystkich rodziców i uczniów został przesłany „Niecodziennik”- poradnik na czas pandemii,
przygotowany przez specjalistów PPP,
Cyberprzemoc w szkole- przeprowadzanie lekcji wychowawczych w ramach internetowej przemocy,
akcja szczepień przeciw COVID-19,
konkurs recytatorski poświęcony twórczości poetyckiej Cypriana Kamila Norwida,
wykłady pracowników bocheńskiego Urzędu Skarbowego,
„Szkoła do hymnu”- udział szkoły w ogólnopolskiej akcji,
udział młodzieży w projekcie Euroweek.
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Uroczystości szkolne
W I półroczu głównie zostały przeprowadzone w formie on-line
•
•
•
•
•

obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - okolicznościowa prezentacja wzbogacona
krótkimi notami biograficznymi i fragmentami filmów,
Dzień Otwarty Szkoły- kwiecień 2021,
słuchowisko poświęcone obchodom święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
pożegnanie klas maturalnych,
zakończenie roku szkolnego 2020/21.

II półrocze umożliwiło już realizację programów artystycznych w formie stacjonarnej.
Zorganizowano 49 wycieczek szkolnych o różnorakim charakterze. Zdecydowana większość miała miejsce
w okresie wrzesień-grudzień. Stanowiły one skuteczną metodę pobudzania młodzieży do przezwyciężania barier
psychomotorycznych i zapewnienia uczniom bardziej praktycznego zapoznania się z różnymi formami spędzania
wolnego czasu i zasadami aktywnego wypoczynku. Spełniały niebagatelną rolę w integracji treści kształcenia,
ponieważ pokazywały uczniom rzeczywistość w sposób komplementarny. Najbardziej efektywnym sposobem
zdobywania wiedzy jest nauczanie przez działanie, stąd też w szkole zorganizowano 8 wyjazdów
zawodoznawczych. Dodatkowo skupiano się na wyjazdach integracyjnych po długim okresie nauczania zdalnego.
Szkoła współpracowała z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Dostarczono
informacji o placówkach specjalistycznych, tym uczniom i rodzicom, którzy takiej pomocy wymagają.

Akcje profilaktyczne
•

•
•
•

•
•

•

Program profilaktyczny "Profilaktyka czerniaka " został zrealizowany we wszystkich klasach pierwszych. Jego
celem było poznanie czynników podnoszących ryzyko zachorowania oraz zastosowanie zasad ochrony przed
tym groźnym nowotworem.
Zrealizowano program profilaktyczno-edukacyjny "ARS czyli jak dbać o miłość. Jest to program
o przeciwdziałaniu uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków uzależniających.
Akcja profilaktyczna „Sposób na nudę”. Celem przedsięwzięcia było pokazanie co ciekawego młodzież
naszej szkoły robi w wolnym czasie.
Program edukacyjny „ROAD SHOW EDYTOR” na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
organizowany przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wydział Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Program prowadzony jest przez przedstawicieli
Policji, Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego z udziałem ofiar wypadków drogowych - luty 2021
Wykłady naukowców popularyzatorów nauki poświęcone zdrowiu w czasie pandemii.
W 2021 roku z powodu COVID-19 słowo "zdrowie" nabrało wyjątkowego znaczenia. W ramach współpracy
z Instytutem Psychologii UJ i Instytutem Zdrowia Publicznego UJ kontynuowano wykłady on-line dla
uczniów naszej szkoły z zakresu psychodietetyki z naciskiem na profilaktykę i psychoedukację.
Szkoła wzięła także udział w badaniach naukowych "Monitorowanie losów absolwentów", w prowadzonych
przez Uniwersytet Gdański badaniach ankietowych dotyczących samopoczucia i zdrowia młodzieży w czasie
pandemii i nauczania zdalnego. Na terenie szkoły prowadzona była także akcja informacyjna
"KORONAWIRUS" jak zapobiegać zakażeniom.

W czasie zdalnego nauczania na stronie internetowej szkoły zamieszczane były dla uczniów i rodziców ciekawe
publikacje dotyczące dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne podczas pandemii, jak motywować się w tym
czasie do wysiłku intelektualnego i innych form aktywności oraz gdzie szukać ewentualnej pomocy.
Kompetencje kluczowe uczniów rozwijane są poprzez udział uczniów w zajęciach dydaktycznychobowiązkowych i dodatkowych, w konkursach i olimpiadach różnych szczebli, spotkaniach i wydarzeniach
kulturalnych, szkoleniach oraz wyjazdach zawodoznawczych, a także poprzez realizację licznych projektów,
w tym dofinansowanych przez Unię Europejską.
Szczególną uwagę położono na rozwój umiejętności matematycznych, przyrodniczych, informatycznych
i kreatywności uczniów. Te dwie ostatnie umiejętności szczególnie rozwijane były w okresie nauki zdalnej.
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W procesie nauczania poszczególnych przedmiotów kształtowano umiejętność posługiwania się w języku
ojczystym, a przy wielu nadarzających się okazjach na materiale autentycznym oraz na lekcjach języków obcych
kształtowano umiejętność posługiwania się językami obcymi.

Działania monitorujące i organizacyjne podejmowane celem dostosowania kształcenia
w szkołach do wymogów na rynku pracy
W wyniku wspólnych działań z lokalnymi firmami branży chłodniczej (promocja zawodu technik chłodnictwa
i klimatyzacji wśród uczniów szkół podstawowych oraz działań organizacyjnych utworzono grupę uczniów (22
osoby) kształcąca się w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji. Podpisano po raz pierwszy w powiecie
bocheńskim porozumienie o kształceniu dualnym (na poziomie technikum) między szkołą a firmami i akceptacji
organu prowadzącego.
Zawarto je na cały pięcioletni cykl kształcenia, w którym zajęcia teoretyczne, także z przedmiotów zawodowych
realizowane będą w szkole natomiast zajęcia praktyczne w zakładach: Bolarus, Igloo, Mawi, CBA. Niezależnie od
tej współpracy, w podobnym celu prowadzone były także rozmowy z inną firmą branży chłodniczej, która otwiera
działalność na terenie powiatu.
Przeprowadzono badanie ankietowe wśród uczniów klasy technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz ich rodziców
badające poziom satysfakcji w wyboru kierunku kształcenia, wyniki pokazały zadowolenie z dokonanego wyboru.
Od 1 września w Technikum Nr 1 rozpoczęto także kształcenie w innym zawodzie – technik programista.
Jesienią 2021 r. ZS Nr 1 przeprowadził analizę potrzeb w zakresie uruchomienia kształcenia w nowym zawodzie
technik robotyk. Na ankietę dotyczącą potrzeb firm w tym zakresie, skierowaną do 27 podmiotów
gospodarczych, których działalność wykorzystuje lub może wykorzystywać automatyzację i robotyzacje
procesów odpowiedziało jedynie pięć firm. Wobec zapotrzebowania tych podmiotów na 8 pracowników
zatrudnianych w perspektywie 5 lat, szkoła nie podjęła dalszych kroków w celu kształcenia w nowym zawodzie.
Przeprowadzono badanie ankietowe wśród uczniów klasy technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz ich rodziców
badające poziom satysfakcji w wyboru kierunku kształcenia, wyniki pokazały zadowolenie z dokonanego wyboru.

Zakres współpracy z wyższymi uczelniami
Współpraca z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Wyższą Szkoła Europejską
w Krakowie, Wyższą Szkołą Ekonomiczno - Informatyczną, między innymi w zakresie realizacji dodatkowych zajęć
edukacyjnych dla uczniów z programowania i doradztwa zawodowego została ograniczona ze względu
na pandemię. Umowy z uczelniami przewidują między innymi prowadzenie zajęć dla uczniów, udział
w wybranych wykładach, konferencjach i eventach uczelni, wzajemną promocję szkół, ulgi finansowe dla
podejmujących studia, także podyplomowe. Niestety część wydarzeń odbywała się jedynie on-line, inne uczelnie
odwoływały spotkania. Kontynuowano porozumienie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie i realizację programu „Cisco Networking Academy” (CNA), służącego nauczaniu informatyki wraz
z materiałami dydaktycznymi, opisami ćwiczeń, podręcznikami i innymi materiałami opracowanymi przez Cisco
dla potrzeb programu. We wrześniu odbyło się spotkanie maturzystów z przedstawicielami AGH w Krakowie.
Szkoła współpracowała również z Małopolskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Tarnowie. Obejmowało ono
działania wspierające nauczycieli przez konsultantów, prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli ZS Nr 1
oraz różne formy dzielenia się wiedzą.

Zakres współpracy z pracodawcami - Praktyki
Szkoła branżowa
Uczniowie szkoły branżowej I stopnia odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców. Praktyki w zakładach odbywa
166 uczniów, co stanowi 54% wszystkich uczniów szkoły branżowej.
Tak, jak w poprzednich latach uczniowie odbywający praktyki w zakładach, młodociani pracownicy z Air Tech Bud
i Igloo (operatorzy obrabiarek, elektrycy), którzy są kierowani do naszej szkoły przez OKE, na egzaminy
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, brali udział w zajęciach praktycznych prowadzonych na warsztatach
celem zapoznania się z pracowniami i stanowiskami pracy wykorzystywanymi na egzaminach.
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Technikum
We wrześniu 2021 roku praktyki zawodowe w zakładach pracy odbyło 215 uczniów. Uczniowie klas III technikum
(w zawodach: technik logistyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik informatyk, technik pojazdów
samochodowych, technik mechanik – operator obrabiarek skrawających, technik elektryk) odbyli
czterotygodniowe praktyki zawodowe w zakładach (140 godzin).
Większe zakłady z terenu Powiatu Bocheńskiego, w których uczniowie technikum odbywali praktyki: Igloo, Mawi,
Bolarus, Stalprodukt, Stalprodukt Wamech, Starostwo Powiatowe w Bochni, Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu,
Szpital Powiatowy w Bochni.

W roku szkolnym 2021/2022
Szkolenia
ZS nr 1 współpracuje w zakresie szkoleń z licznymi podmiotami. W szczególności dotyczy to szkoleń branżowych,
do odbycia których zobowiązani są nauczyciele przedmiotów zawodowych. Dzięki dobrej współpracy
w większości przypadków szkolenia te odbywają się bezkosztowo. W szkoleniach uczestniczyło ponad 30
nauczycieli, wydatkowano około 3 tys. zł na przeszkolenie 3 nauczycieli w zakresie automatyzacji prac
spawalniczych. Udział w szkoleniach komercyjnych często wymaga podobnej kwoty dla jednego pracownika.
16.11.2021r. firma Auto Partner- Temat: Diagnostyka usterek systemów oraz podzespołów pojazdów
samochodowych z wykorzystaniem pomiarów oscyloskopowych.
W szkoleniu brali udział pracownicy warsztatów samochodowych w regionie oraz nauczyciele i uczniowie ZS Nr
1. Szkolenie składało się z części teoretycznej i części praktycznej w pracowni samochodowej.
17.12.2021r. firma Cummins - Temat: Budowa, obsługa i testowanie spalinowych silników z zapłonem
samoczynnym oraz napędów alternatywnych.

Uczestnicy
Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich szkoły branżowej i technikum. W szkoleniu brało udział ponad 40
uczniów i trzech nauczycieli przedmiotów branży samochodowej.

Inne formy współpracy
Kontynuowana jest współpraca z Fundacją ABJ. Fundacja pokrywa koszty nauczycieli prowadzących dodatkowe
zajęcia z uczniami-członkami koła ABJ (15 tys. zł), przeznaczyła na sprzęt pozwalający rozbudować stanowiska do
nauki (10 tys. zł), funduje stypendia (22,8tys. zł) oraz nagrody na zakończenie roku szkolnego (łączna kwota 5tys.
zł). Współpraca z PKP INTER CITY pozwala na uzyskiwanie stypendium fundowanych dla uczniów ZS Nr 1.
ZS Nr 1 utrzymuje kontakty także ze Stowarzyszeniem Inżynierów Mechaników i Techników. Kolejny rok z rzędu
absolwenci Technikum Nr 1 wyróżniani są przez Zarząd Główny stowarzyszenia. W roku 2021 jeden
z absolwentów został laureatem w ogólnopolskim konkursie „Technik Absolwent Roku” w zawodzie technik
informatyk. Inny uczeń uzyskał wyróżnienie w tym konkursie.
Uczniowie szkoły branżowej wykonali w ramach zajęć praktycznych bramę wjazdową i furtkę dla
Środowiskowego Domu Samopomocy w Cerekwi, prowadzonego przez Fundację im. Brata Alberta.

Zakres udzielonej pomocy psychologiczno - pedagogicznej
II okres roku szkolnego 2020/2021
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 12 osób
•
•
•
•

ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu lekkim 3 osoby (jedna osoba zrezygnowała
w 14.01.2021r),
ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera – 3 osoby,
ze względu na niepełnosprawność ruchową, w tym afazja – 4 osoby,
ze względu na słabowidzenie – 2 osoby.
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Orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania
o Niepełnosprawności posiadało
•
•
•

Liceum Ogólnokształcące – 2 osoby,
Technikum – 19 osób,
Branżowa Szkoła I Stopnia – 4 osoby.

Opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej stwierdzające dysfunkcje w uczenia się (dysleksja, dysgrafia,
dysortografia, dyskalkulia) otrzymało
•
•
•

Liceum Ogólnokształcące – 26 osób,
Technikum – 246 osoby,
Branżowa Szkoła I Stopnia – 49 osób.

Zakres pomocy specjalistycznej na rzecz uczniów z opiniami i orzeczeniami
•
•
•
•
•
•
•
•

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – 10 osób,
logopedyczne – 3 osoby,
rewalidacyjne – 5 osób,
rozwijające umiejętność uczenia się - 2 osoby,
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 28 osób,
nauczanie indywidualne – 4 osoby.
T – 3 osoby (ze względu na aplazję szpiku kostnego, porażenie kończyn dolnych, ciążę)
BSIS – 1 osoba (ze względu na depresję i fobię szkolną)

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymali w ramach programu „Wyprawka
szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych na łączną kwotę 2.400 zł.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna świadczona dla tych uczniów poprzez pedagoga
szkolnego
Porady i konsultacje związane z:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

brakiem właściwej motywacji do uczenia się,
niskim poziomem znajomości technik uczenia się,
niska odpornością psychiczną, brakiem umiejętności radzenia sobie ze stresem,
zaniżona samooceną,
brakiem efektywnej komunikacji pomiędzy rówieśnikami,
prowadzenie obserwacji zachowań celem rozpoznania potrzeb emocjonalnych uczniów,
zdobywanie wiedzy o pozycji ucznia w klasie i środowisku rodzinnym,
współpraca z wychowawcą, aby pomóc innym zrozumieć ucznia z problemami zdrowotnymi i wykorzystać
każdą nadarzającą się sytuację do integracji z zespołem klasowym,
tworzenie wokół uczniów z orzeczeniem, niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
dobrej atmosfery,
wspieranie nauczycieli w pracy z tymi uczniami.

Najczęściej występujące problemy i trudności uczniów, objętych wsparciem pedagoga w
roku szkolnym 2020/2021
Zagrożenie koronawirusem stało się dużym obciążeniem dla zdrowia psychicznego młodzieży.
•
•

Wiele osób o niskiej odporności psychicznej doświadczyło kryzysu emocjonalnego, nie potrafiło poradzić
sobie w sposób racjonalny z lękiem i stresem.
Nastolatek, jak tlenu potrzebuje przynależności do określonej grupy i akceptacji rówieśników. Zaspokojenie
tej podstawowej potrzeby podczas nauczania zdalnego zostało mocno ograniczone wręcz udaremnione.
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•

Pojawiły się u uczniów problemy związane z właściwą organizacją dnia pracy, z porządkowaniem
i planowaniem codziennych czynności, co przełożyło się również na trudności w nauce szkolnej.
Fala przemocy nasiliła się w rodzinach w trakcie przymusowej izolacji - odnotowano przypadki autoagresji,
w tym nawet próby samobójcze.
U wielu uczniów wystąpiło nadużywanie form elektronicznych, grożące późniejszymi uzależnieniami.

•
•

Podstawowe problemy, trudności młodzieży, objętej wsparciem psychologa na terenie szkoły, w roku
szkolnym 2020/2021
•
•
•
•
•
•
•

brak kontaktów z rówieśnikami,
zaburzony tryb dnia i nocy,
uzależnienie od komputera/telefonu,
depresja,
zaburzenia lęku uogólnionego (lęk o przyszłość), lęk społeczny,
samookaleczenia/myśli rezygnacyjne/próby samobójcze,
uzależnienia od środków psychoaktywnych.

Tab. 14 Trudności młodzieży objętej wsparciem psychologa na terenie w ZS nr 1

Inne pojawiające się problemy, trudności młodzieży objętej wsparciem psychologa na terenie szkoły:

Odnoszące się do życia rodzinnego,
prywatnego:
•
•
•
•

problemy psychiczne (depresja),
fobia szkolna
proces żałoby (utrata bliskiego
członka rodziny),
choroby somatyczne,
rodzina dysfunkcyjna, przemoc
fizyczna/psychiczna w rodzinie.

Związane z życiem szkolnym:
•
•
•
•
•

•
•
•

niska motywacja do nauki,
trudności w uczeniu się
konflikty rówieśnicze,
zjawisko cyberprzemocy oraz agresji pośredniej,
trudności w nauce szkolnej, wynikające z dysfunkcji
(dysortografia, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia), oraz
z zbyt małych predyspozycji intelektualnych (dostosowania
wymagań edukacyjnych),
rodzina w kryzysie (rozwód)
rodzice przebywający za granicą (dziadkowie sprawują
opiekę)
wagary, odmowa chodzenia do szkoły.

Działania nakierowane na uczniów, nauczycieli i rodziców mających na celu przeciwdziałanie problemom,
które występują na skutek pandemii
•
•
•
•

•
•

konkurs skierowany do uczniów ZS Nr 1 „Sposób na nudę”,
informacja dla rodziców i uczniów o możliwości kontaktu ze specjalistami na terenie Bochni, świadczących
pomoc na rzecz dziecka i rodziny,
prowadzenie z uczniami rozmów: o emocjach, o radzeniu sobie z lękiem i stresem, o podtrzymywaniu
kontaktów w czasach kwarantanny i izolacji, jak zadbać o relacje z drugim człowiekiem,
uczulenie rodziców i nauczycieli, aby uważnie obserwowali młodzież, zwracając uwagę na wszelkie
odbiegające od normy zachowania i stany emocjonalne, aby szybko zauważyć, że dzieje się coś nie tak
z daną osobą,
ukierunkowywanie rodziców, aby kontrolowali aktywność dziecka w sieci – ile czasu spędzają przed
komputerem, na jakich aktywnościach koncentrują się w wirtualnej rzeczywistości,
wspierać uczniów i rodziców, u który kryzys związany z pandemią wpłynął na strukturę rodziny, sytuację
ekonomiczną, wzajemne relacje,
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•

•

•

podczas zespołów przedmiotowych zwracanie uwagi na „rozsądne” wykorzystanie środków
multimedialnych, aby nie był jedyną metodą pracy. Zwracanie uwagi aby wprowadzać metody aktywizujące,
nastawione na współpracę w zespole,
prowadzenie rozmów indywidualnych celem udzielenia wsparcia emocjonalnego - adekwatnie do potrzeb.
W razie potrzeby prowadzenie wsparcie wychowawcy w prowadzeniu tematycznych lekcji wychowawczych
mających na celu przeciwdziałanie skutkach wywołanych przez pandemią (izolacja od rówieśników,
depresja, niskie poczucie sprawstwa, uzależnienia behawioralne), zachęcanie i motywowanie do brania
udziału w sekcjach sportowych, akademiach, kołach zainteresowań,
przekazywanie za pomocą dziennika elektronicznego Poradników przygotowanych przez PPP
w Bochni, propagowanie wiedzy o możliwości wsparcia psychologa i pedagoga szkolnego, bycie w kontakcie
i dostęp zarówno stacjonarny jak i przez e-mail, dziennik elektroniczny, pełnienie dyżurów na terenie szkoły
nawet gdy uczniowie byli w trybie nauki zdalnej.

I okres roku szkolnego 2021/2022
Wspomaganie rozwoju szkoły, w tym dostosowanie do potrzeb nauczania zdalnego
i hybrydowego oraz rozwój kompetencji kluczowych na ich rzecz - zadania realizowane przez
pedagoga
•
•
•

•
•
•

informacja dla rodziców i uczniów o możliwości kontaktu ze specjalistami na terenie Bochni, świadczących
pomoc na rzecz dziecka i rodziny,
prowadzenie z uczniami rozmów: o emocjach, o radzeniu sobie z lękiem i stresem, o podtrzymywaniu
kontaktów w czasach kwarantanny i izolacji, jak zadbać o relacje z drugim człowiekiem,
uczulenie rodziców i nauczycieli, aby uważnie obserwowali młodzież, zwracając uwagę na wszelkie
odbiegające od normy zachowania i stany emocjonalne, aby szybko zauważyć, że dzieje się coś nie tak
z daną osobą,
ukierunkowywanie rodziców, aby kontrolowali aktywność dziecka w sieci – ile czasu spędzają przed
komputerem, na jakich aktywnościach koncentrują się w wirtualnej rzeczywistości,
wspierać uczniów i rodziców, u który kryzys związany z pandemią wpłynął na strukturę rodziny, sytuację
ekonomiczną, wzajemne relacje,
prowadzenie rozmów indywidualnych celem udzielenia wsparcia emocjonalnego - adekwatnie do potrzeb.

Działania wspierające kształtowanie kompetencji kluczowych
•
•
•
•
•
•

zachęcanie uczniów do zadawania pytań oraz poszukiwania odpowiedzi,
przekonywanie do wyznaczania własnych celów w zakresie uczenia się,
podczas pracy dzielenie na małe zespoły w celu kształtowania umiejętności pracy w grupie,
zachęcanie do udziału w konkursach muzycznych, plastycznych,
rozwijanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć i emocji.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
•
•
•
•
•
•

ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu lekkim - 2 osoby,
ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera – 5 osoby,
ze względu na niepełnosprawność ruchową, w tym afazja – 4 osoby,
ze względu na słabowidzenie – 2 osoby,
ze względu na słabosłyszenie – 1 osoby,
ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym – 1 osoba.
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Orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół
Orzekania o Niepełnosprawności posiadało
•
•
•

Liceum Ogólnokształcące – 2 osoby,
Technikum – 16 osób,
Branżowa Szkoła I Stopnia – 4 osoby.

Opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej stwierdzające dysfunkcje w uczeniu się
(dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
•
•
•

Liceum Ogólnokształcące – 33 osoby,
Technikum – 238 osób,
Branżowa Szkoła I Stopnia – 57 osób.

Zakres pomocy specjalistycznej na rzecz uczniów z opiniami i orzeczeniami
•
•
•
•
•
•

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – 11 osób,
logopedyczne – 2 osoby,
rewalidacyjne – 8 osób,
zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – 4 osoby,
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 65 osób,
nauczanie indywidualne - 6 osób.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna świadczona dla tych uczniów poprzez pedagoga
szkolnego
porady i konsultacje związane z:
•
•
•
•
•
•
•
•

brakiem właściwej motywacji do uczenia się,
niska odpornością psychiczną, brakiem umiejętności radzenia sobie ze stresem,
zaniżona samooceną,
brakiem efektywnej komunikacji pomiędzy rówieśnikami,
prowadzenie obserwacji zachowań celem rozpoznania potrzeb emocjonalnych uczniów,
współpraca z wychowawcą, aby pomóc innym zrozumieć ucznia z problemami zdrowotnymi i wykorzystać
każdą nadarzającą się sytuację do integracji z zespołem klasowym,
tworzenie wokół uczniów z orzeczeniem, niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
dobrej atmosfery,
wspieranie nauczycieli w pracy z uczniami z orzeczeniami i opiniami.

Najczęściej występujące problemy i trudności uczniów, objętych wsparciem pedagoga
w roku szkolnym 2021/2022
•
•
•
•
•
•

u wielu uczniów wystąpiło nadużywanie form elektronicznych, grożące późniejszymi uzależnieniami,
wiele osób o niskiej odporności psychicznej doświadczyło kryzysu emocjonalnego, nie potrafiło poradzić
sobie w sposób racjonalny z lękiem i stresem,
brak motywacji do nauki,
konflikty rodzinne, nieumiejętność odnalezienia się w sytuacji (rozwód),
choroby psychiczne w rodzinie,
zjawisko cyberprzemocy oraz agresji pośredniej.

Opis pracy szkoły w związku z pandemią
Zdalne nauczanie w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni (w układzie hybrydowym) rozpoczęło się już od 23 września
2021 r., a od połowy grudnia 2021 r. w pełnym trybie zdalnym trwało do 20 lutego. W I okresie odnotowano
przypadki zachorowań wymuszających 62 razy naukę zdalna oddziałów. Siedmiokrotnie powodem tej formy zajęć
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byli nauczyciele z pozytywnym wynikiem badań na obecność wirusa COVID 19. Organizacja przebiegu kształcenia
odbywała się w sposób planowy, z wykorzystaniem narzędzi kształcenia na odległość i komunikatora, którym był
dziennik elektroniczny, e-maile, kontakt telefoniczny oraz komunikatory społecznościowe (np. Messenger,
WhatsApp, Facebook). Uczniowie, wyposażeni w indywidualne konta internetowe, w pierwszych tygodniach
zajęć przygotowani zostali do pracy zdalnej na platformie zdalnego nauczania G Suite Google Classroom. Lekcje
oddziałów kierowanych do nauki zdalnej odbywały się według planu lekcji w trybie on-line. Nauczyciele
w ograniczonym zakresie realizowali również zajęcia na platformie e-podręczniki oraz WSiPnet. Pewną
trudnością zdalnego nauczania były braki sprzętowe. Niestety nadal nie wszystkie rodziny były przygotowane do
e-edukacji. W domach brakowało komputerów. Dostęp do Internetu też nie był powszechny. Wobec problemów
sprzętowych użyczano komputerów zarówno uczniom, jak pracownikom szkoły. Podczas nauki hybrydowej
nauczyciele zgłaszali również problem wyegzekwowania wiedzy od uczniów, ich samodzielnej pracy oraz
systematyczności.
Dyrektor szkoły we współpracy z nauczycielami informował rodziców o zmianie trybu pracy szkoły oraz ustalił
sposób komunikowania się z rodzicami. Ustalono z rodzicami tryb konsultacji z nauczycielami. Przed sesją
zimową egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uczniowie korzystali z konsultacji, które odbywały
się w małych grupach przy zachowaniu pełnego rygoru sanitarnego, natomiast od stycznia 2022 wszystkie zajęcia
praktyczne trwały w trybie stacjonarnym.

Całokształt działań w zakresie dostosowania metod pracy do potrzeb nauczania zdalnego
i hybrydowego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ustalenie sposobu i trybu realizacji procesu kształcenia zdalnego i hybrydowego,
zapewnienie uczniom i nauczycielom pomocy w sprawach technicznych i organizacyjnych,
utrzymywanie kontaktu z uczniami, rodzicami i nauczycielami – telefonicznie, e-mailowo, za pomocą
komunikatorów,
poinformowanie rodziców i uczniów o ustalonych przez szkołę zasadach i formach kształcenia na odległość,
o sposobach i narzędziach, które będą wykorzystywane,
opracowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby zdalnego nauczania,
dostosowanie materiałów i metody pracy dydaktycznej do zróżnicowanych potrzeb uczniów,
uruchomienie platformy zdalnego nauczania,
prowadzenie monitoringu zajęć zdalnych,
organizacja konsultacji stacjonarnych dla uczniów zdających egzamin potwierdzający klasyfikacje
w zawodzie oraz egzamin maturalny,
zakup laptopów, w ilości 12 ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu "Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce II",
zakup laptopów, w ilości 8 ze środków Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, Pakiet Edukacyjny, Cyfryzacja
Szkół i Placówek Oświatowych,
udostępnienie sprzętu komputerowego uczniom wg potrzeb,
udostępnienie sprzętu komputerowego nauczycielom wg potrzeb,
umożliwienie uczniom udziału w zdalnych zajęciach ze szkoły, którzy nie mieli odpowiednich warunków
w domu,
uruchomienie i udostępnienie specjalistycznego serwera do wirtualizacji egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie technik informatyk,
dostosowanie planu zajęć i zorganizowanie zajęć praktycznych na terenie szkoły z uwzględnieniem
ograniczeń covidowych.

Zmiana i adaptacja budynków
Największym przedsięwzięciem remontowym był ostatni etap modernizacji instalacji elektrycznej w budynku
warsztatów obejmujący wymianę instalacji elektrycznej oświetleniowej z wymianą opraw świetlnych oraz
wykonanie podwieszanego sufitu wraz z oświetleniem w korytarzu szkolnych warsztatów. Koszt tych prac
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wynosił 182,655 tys. zł. Ze względu na przecieki budynku warsztatu samochodowego konieczna okazała się także
naprawa powłoki dachowej, którą wykonała nieodpłatnie jedna z firm, z którą współpracuje szkoła. Systemem
gospodarczym pracownicy szkoły dokonali modernizacji sali lekcyjnej nr 9 oraz odnowili sale 8 i 7. W porze
wiosenno- letniej pracownicy szkoły rozpoczęli zagospodarowanie skarpy przy placu szkolnym obsadzając ją
krzewami. We wrześniu zakończony został pewien etap prac w rejonie szkolnego boiska sportowego, utworzono
ciąg komunikacyjny do boiska i miejsca parkingowe. Modernizacja znacząco poprawiła funkcjonalność i estetykę
tego fragmentu szkoły, jednak na trwale szkoła straciła możliwość modernizacji boisk do tenisa oraz do siatkówki.
W grudniu 2021 r. rozpoczęto prace związane z wyłączeniem pomieszczenia, które docelowo wykorzystanie
ostanie na WC dla osób niepełnosprawnych, co wiązało się ze zmiana lokalizacji pokoju nauczycielskiego. W tym
celu zamieniono funkcje dwóch sal, zmodernizowano systemem gospodarczym nowe pomieszczenia pokoju
nauczycielskiego (wymiana instalacji elektrycznej, posadzki, malowanie, itp.) oraz odnowioną drugą z sal. Nowy,
większy pokój doposażono już w styczniu w 3 nowe dodatkowe stoły, 40 szafek dla nauczycieli oraz
zorganizowano kącik do rozmów z rodzicami.
Doposażenie w dodatkowe pomoce dydaktyczne
Pracownie samochodowe zostały wyposażone w symulator nauki jazdy. Symulator składa się z profesjonalnego
zestawu fabrycznego Logitech G29, kierownicy z wbudowanymi silnikami (obrót w zakresie 900°), pedałów
oraz skrzyni biegów bardzo dokładnie oddającej realizm jazdy, trzech monitorów LED 28 oraz gogli wirtualnych.
System pomaga w zdobyciu praktycznych umiejętności i zasad bezpiecznej jazdy oraz przestrzegania przepisów
ruchu drogowego uczniom klas trzecich technikum i szkoły branżowej w zawodach mechanik i elektromechanik
pojazdów samochodowych w ramach przedmiotu – technika kierowania pojazdem.

Pracownia mechatroniki
Do pracowni mechatroniki zakupiono zestaw urządzeń TP 201 – poziom podstawowy, który jest wykorzystywany
do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie elektropneumatyki.
Oprogramowanie FluidSim-6. S licencją do zainstalowania programów na sześciu komputerach. Łączna wartość
100 tys. zł

Doposażenie w dodatkowe pomoce dydaktyczne w ZS Nr 1 im. St. Staszica
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomoce dydaktyczne w zawodzie technik elektryk i mechatronik w tym program do symulacji sterownika
PLC, styczniki, mierniki, zasilacze,
pomoce dydaktyczne - wyposażenie pracowni obróbki ręcznej,
pomoce dydaktyczne w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej w tym program Adobe Creative
CloudAllApps, drukarka 3D, zszywacze długoramienne,
pomoce dydaktyczne w zawodzie technik pojazdów samochodowych takie jak montażownica, podnośnik
osiowy, wózek narzędziowy, symulator nauki jazdy,
pomoce dydaktyczne w zawodzie technik mechanik,
pomoce dydaktyczne do przedmiotu fizyka, historia, geografia,
materiały do przeprowadzenia egzaminu dla technika informatyka,
zakup 3 sztuk TV jako pomoc dydaktyczna w prowadzeniu zajęć w branży fryzjerskiej i pracowniach
językowych,
pomoce dydaktyczne do zajęć wychowania fizycznego: stół do tenisa sportowego.
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4.5.

Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni

Fot. 18

Zespół Szkół nr 2 w Bochni

Sukcesy uczniów i nauczycieli
Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły w 2021 r. mieli następujące wyniki startując w olimpiadach:
•
•
•
•
•
•

czterech uczniów zakwalifikowało się i brało udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Budowlanych w Krakowie,
jedna uczennica zakwalifikowała się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
po raz pierwszy nasi uczniowie rozpoczęli udział w I Olimpiadzie Wiedzy o Procesie InwestycyjnoBudowlanym po etapie szkolnym czterech uczniów zakwalifikowało się do etapu okręgowego,
uczniowie Branżowej Szkoły I st. zakwalifikowali się do etapu okręgowego turnieju „Złota Kielnia”
w Gliwicach,
uczennice technikum w zawodzie technik reklamy rozpoczęły udział w ogólnopolskiej Olimpiadzie
„Zwolnieni z teorii, realizując projekt społeczny na temat toksyczności mediów społecznościowych,
grupa uczniów wzięła udział w konkursie „Mój region w Unii Europejskiej” oraz „Europa z naszej ulicy”.

W zawodach sportowych uczniowie osiągnęli następujące sukcesy:
•
•
•
•

Sztafetowe Biegi Przełajowe chłopców – 3 miejsce,
Sztafetowe Biegi Przełajowe chłopców – 3 miejsce,
Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe Chłopców – 2 miejsce,
Powiatowe zawody w szachach drużynowych – 4 miejsce.

Innowacje pedagogiczne
Szkoła wdrożyła bądź kontynuowała następujące innowacje pedagogiczne:
•
•
•

cykl „Szkoła – Twoja przyszłość” – zajęcia zawodoznawcze relacje z wizyt w firmach, w których pracują
absolwenci naszej szkoły, przedstawiane na facebooku szkoły,
„Lekcje geodezji z ekspertem” i inne zajęcia zawodowe realizowane z udziałem pracodawców z branż
kształconych w szkole, w tym również zajęcia on – line,
„Umiem się uczyć” – innowacja pedagogiczna realizowana przez nauczyciela geodezji w klasie technikum
geodezyjnego na zajęciach z wychowawcą oraz zajęciach kształcenia zawodowego.
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Wspomaganie rozwoju szkoły, w tym dostosowanie do potrzeb nauczania zdalnego
i hybrydowego oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów
W Zespole Szkół nr 2 w Bochni powiększyła się powierzchnia sal dydaktycznych – szkole został przekazany przez
Zarząd Powiatu budynek po Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Stasiaka 1A.
W ramach wspomagania rozwoju szkoły w 2021 r. zakupiono wyposażenie szkoły i wykonano prace remontowe
na kwotę 101 065,12 zł, w tym m.in.:
•

•
•
•
•
•
•
•

materiały do przeprowadzenia remontów (malowanie 5 sal, składnicy akt w budynku głównym oraz 5 sal
i pomieszczeń, korytarza parteru, drzwi wejściowych w budynku po SOSW, remont części klatki schodowej
w obu budynkach) – prace wykonane przez uczniów podczas zajęć praktycznych oraz konserwatorów,
wymiana lamp oświetleniowych w budynku przy ul. Stasiaka 1 A na korytarzu parteru oraz w salach,
zakup wyposażenia (regały do biblioteki, tablice ceramiczne, fotele, gaśnice, stoliki, krzesła uczniowskie do
jednej sali, gabloty, szafki uczniowskie),
usługi związane z dostosowaniem alarmu oraz uruchomieniem windy w budynku przy ul. Stasiaka 1 A,
zakup materiałów do dostosowania infrastruktury sieciowej i informatycznej w budynku przy ul.Stasiaka1A,
doposażenie pracowni komputerowych,
zakup pomocy dydaktycznych do kształcenia zawodowego,
pozyskanie z CKZiU w Łapanowie krzeseł i ławek uczniowskich, biurek, szaf do sal w budynku przy
ul. Stasiaka 1A oraz bieżni i atlasu do ćwiczeń wycenione na kwotę 9 415,70 zł.

Ponadto, aby zadbać o rozwój szkoły nauczyciele brali udział w szkoleniach podnoszących ich kompetencje.
Korzystali z różnych form dokształcania - warsztaty, kursy, szkolenia, seminaria. Szkolenia dostosowane były do
potrzeb szkoły, nauczycieli. Nauczyciele byli kierowani na szkolenia przez dyrekcję szkoły bądź sami wskazywali
formy dokształcania, z których chcieliby skorzystać. Korzystali ze szkoleń i kursów doskonalących
organizowanych przez OKE Kraków dla egzaminatorów. Większość szkoleń odbywała się on – line.
Duża grupa nauczycieli brała udział w szkoleniach / spotkaniach zorganizowanych przez doradcę metodycznego
w zakresie przedmiotów zawodowych z Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku - nauczyciela naszej szkoły.
Znaczna część szkoleń dotyczyła wykorzystania narzędzi do nauczania zdalnego, pracy i wspierania uczniów po
powrocie z nauczania zdalnego oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu.
Ponadto czworo nauczycieli realizuje studia podyplomowe (z psychotraumatologii, psychologii transportu, języka
polskiego, informatyki, wychowania proobronnego) oraz jedna osoba jednolite studia magisterskie z psychologii
(specjalność psychologia kliniczna i osobowości).
Wszyscy nauczyciele odbywali szkolenia dotyczące:
•
•
•
•
•

procedur egzaminu zawodowego,
procedur egzaminu maturalnego,
wykorzystania narzędzi do nauczania zdalnego,
zmian w prawie oświatowym,
szkoleniach w zakresie procedur bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem epidemicznym.

Nauczyciele kształcenia zawodowego odbywali szkolenia podnoszące ich wiedzę i kompetencje w zawodzie,
w którym kształcą uczniów. Grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych brała udział w:
•
•

szkoleniu firmy Fakro: „Technologia montażu okien dachowych firmy Fakro” dla uczniów i nauczycieli,
szkoleniu z zakresu izolacji płytami termPIR dla uczniów i nauczycieli firmy GÓSTAL.

Ponadto nauczyciele brali udział w wielu innych szkoleniach, w tym m.in.:
•
•
•

,,Uczniowie w szkole – nowi uczniowie w szkole. Integracja klasy w środowisku stacjonarnym oraz online’’,
„Wróciliśmy do szkoły”, „Komunikacja z uczniami’’, ,,Praca z uczniem. Zróżnicowana klasa”, „Motywacja
uczniów”,
zadawanie zadań w edukacji zdalnej, WERBINARIUM CEO,
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

multimedialne warsztaty psychologiczne: „Dorosłe dzieci alkoholików. Zaburzenia emocjonalne dzieci
i młodzieży. Jak pracować z lękiem, stresem oraz trudnymi emocjami dziecka i nastolatka. Holistyczna
terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi”,
nowe zasady realizacji małych domów na tle zmienionych zasad uzyskiwania zgód budowlanych",
uprawnienia stron umowy o roboty budowlane w przykładach,
szkolenie online – Kompetencje personalne i społeczne w nauce zawodu (z zakresu Podstawy
programowej),
„Realizacja awansu zawodowego i rozwój umiejętności metodycznych nauczyciela przedmiotów
zawodowych poprzez wprowadzanie innowacji”,
kurs ORE: Konstruowanie programów nauczania szkolnictwa branżowego,
warsztaty online-Realizacja kształcenia zawodowego z uwzględnieniem indywidualizacji procesu
dydaktycznego:
„Cyberprzemoc w szkole powiedz STOP” webinarium OSE,
obowiązki i prawa projektanta budowlanego Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosek o udzielenie pozwolenia
na budowę,
nowelizacje ustawy Prawo budowlane,
podstawy projektowania w świetle Eurokodów i wiele innych szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji.

W ramach wspomagania rozwoju szkoły dla uczniów orgaznizowane były różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne,
które prowadzone były w większości z wykorzystaniem metod nauczania na odległość oraz konsultacji w szkole.
Tematyka zajęć dostosowana była do potrzeb i zainteresowań uczniów, poszerzała wiedzę i umiejętności
uczniów zdobywane podczas zajęć lekcyjnych.

Zajęcia pozalekcyjne
W roku szkolnym 2020 / 21 (w okresie styczeń – czerwiec 2021):
•
•

•
•
•
•
•

•
•

zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych on – line z matematyki, języka
angielskiego, przedmiotów zawodowych,
zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
w ramach konsultacji stacjonarnych, zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych i w pracowniach
komputerowych w szkole,
zajęcia online dla prowadzone przez wykładowców Politechniki Krakowskiej w ramach programu
„Małopolska Chmura Edukacyjna”,
zajęcia w ramach programu edukacyjnego "Kształtowanie Przestrzeni" dla klas technikum w zawodzie
technik architektury krajobrazu,
zajęcia online poszerzające wiedzę dla uczestników OW i UB,
zajęcia online wyrównawcze dla chętnych uczniów przygotowujące do egzaminów zawodowych,
zajęcia związane z przygotowaniem kampanii reklamowej dot. bezpieczeństwa w sieci Internet,
przygotowanie uczniów do uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w akcji profilaktycznej (przystań
w sieci),
zajęcia sportowe, w tym przygotowujące do zawodów sportowych,
działania szkolnej Grupy Medialnej opracowującej materiały promocyjne – filmy dotyczące poszczególnych
zawodów.

W roku szkolnym 2021/22 (w okresie wrzesień - grudzień 2022) zrealizowano 175 godzin zajęć wspomagających
(160 w technikum i 15 w Branżowej Szkole I st.), w tym:
w Technikum:
•
•

28 godzin języka polskiego,
70 godzin matematyki,
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•

62 godziny języka angielskiego.

w Branżowej Szkole I st.:
•
•
•
•

•
•

3 godziny matematyki,
12 godzin języka niemieckiego,
dodatkowe zajęcia związane z przygotowaniem do matury, egzaminu zawodowego, konkursów i olimpiad,
zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
w ramach konsultacji stacjonarnych, zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych i w pracowniach
komputerowych w szkole,
zajęcia online w obszarze budownictwo w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna,
zajęcia językowe oraz z zakresu przygotowania kulturowego i pedagogicznego w ramach projektu „Praca,
nauka i europejskie doświadczenie – staż zawodowy uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni” realizowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Kompetencje kluczowe są kształtowane na wszystkich przedmiotach i podczas realizacji innych zadań przez
szkołę. W szkole na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych kształtowane były wszystkie kompetencje kluczowe:
•
•
•
•
•
•
•
•

porozumiewanie się w języku ojczystym,
porozumiewanie się w językach obcych,
kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo techniczne,
kompetencje informatyczne,
umiejętność uczenia się,
kompetencje społeczne i obywatelskie,
inicjatywność i przedsiębiorczość,
świadomość i ekspresja kulturalna.

Porozumiewanie się w języku ojczystym kształtowane było przede wszystkim na języku polskim, poprzez
zapoznawanie się z tekstami literackimi, ćwiczenie umiejętności właściwego formułowania wypowiedzi, ale
również na innych przedmiotach, w tym zawodowych (czytanie instrukcji, opisów, wykonywanie na ich
podstawie zadań zawodowych).
Porozumiewanie się w językach obcych kształtowane było przede wszystkim na lekcjach języków obcych, w tym
również języków obcych zawodowych, poprzez doskonalenie umiejętności posługiwania się nimi. Kształtowanie
tej umiejętności odbywało się również na lekcjach informatyki, a także na lekcjach przedmiotów zawodowych
(czytanie obcojęzycznych instrukcji, korzystanie ze stron internetowych obcojęzycznych zawierających
informacje w zakresie danego zawodu).
Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne kształtowane były na lekcjach
matematyki, fizyki, biologii, chemii (poszukiwanie informacji o najnowszych osiągnięciach w danej dziedzinie)
oraz przedmiotów zawodowych, gdzie szczególnie wykorzystywane i doskonalone są umiejętności
matematyczne.
W 2021 r. ze względu na sytuacją epidemiologiczną i konieczność nauczania zdalnego nadal występowała przede
wszystkim konieczność kształtowania kompetencji informatycznych uczniów. Wszyscy uczniowie mieli założone
konta na platformie do nauczania zdalnego Microsoft Office 365. Korzystali też z innych form komunikacji
elektronicznej (dziennik elektroniczny, media społecznościowe, Skype, poczta e – mail itp.)
Kompetencje informatyczne były kształtowane również:
Na zajęciach z przedmiotów zawodowych - uczniowie nabywali umiejętności realizacji zadań zawodowych
z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego stosownie do danego zawodu.
Na wszystkich przedmiotach - przykładowymi działaniami realizowanymi w tym zakresie były:
•
•

wykorzystanie dziennika elektronicznego w dokumentowaniu przeprowadzonych zajęć lekcyjnych oraz
komunikowaniu się z uczniami,
wykorzystanie środków audiowizualnych w prowadzeniu zajęć zastosowanie środków multimedialnych
przez uczniów wykonywanie prezentacji multimedialnych,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

korzystanie ze słowników online,
wykorzystanie na lekcjach materiałów edukacyjnych zamieszczonych na kanale YouTube,
korzystanie z rozwiązań cyfrowych oferowanych przez wydawnictwa,
wykorzystanie oprogramowania geodezyjnego do kreślenia map (Bricscad, WinKalk, MikroMap, C-geo, MK
3D Power Draft),
prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, aplikacji, tablicy
multimedialnej, smartfonów,
umieszczanie artykułów i informacji dotyczących ważnych wydarzeń i sukcesów szkoły na stronie
internetowej szkoły oraz na fanpage’u na Facebooku,
wykorzystanie programu SPECBUD do projektowania konstrukcji budowlanych oraz BIMESTIMATE do
kosztorysowania w zawodach budowlanych,
wykorzystanie, prezentowanie oraz nauczanie programów specjalistycznych takich jak: AutoCad, Corel
Draw, Photoshop, Sketchup,
podczas realizacji projektu Małopolska Chmura Edukacyjna – zajęcia online w obszarze budowlanym
z udziałem wykładowców Politechniki Krakowskiej i innych szkół zaangażowanych w projekt.

Umiejętność uczenia się była kształtowana na wszystkich przedmiotach. Nauczyciele wykorzystywali i wskazywali
uczniom różne metody uczenia się. Poświęcali temu zagadnieniu oddzielne lekcje wychowawcze. Szczególnie
zwracano uwagę na organizację pracy i techniki uczenia się podczas nauczania zdalnego, wykorzystując przy tym
umiejętności i wiedzę, którą nabyli podczas szkoleń dotyczących tego zagadnienia.
Od września 2021 r. rozpoczęła się realizacja innowacji pedagogicznej „Umiem się uczyć” – przez nauczyciela
geodezji w klasie technikum geodezyjnego na zajęciach z wychowawcą oraz zajęciach kształcenia zawodowego.
Kompetencje społeczne i obywatelskie kształtowane były podczas zajęć wiedzy o społeczeństwie, historii, ale też
podczas przygotowania i udziału w uroczystości szkolnych, rocznicowych, patriotycznych (z okazji rozpoczęcia
roku szkolnego, rocznicy wybuchu II wojny światowej, rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości).
Uczniowie przygotowując te uroczystości zapoznawali się z historią własnego kraju, a jednocześnie uczyli się
współpracy, pracy w grupie. Kompetencje społeczne i obywatelskie uczniowie kształtowali również pracując
w wolontariacie na rzecz wychowanków SOSW w Bochni, pełniąc opiekę podczas Pikniku Rodzinnego w Borku,
czy przygotowując piknik sportowych dla podopiecznych Ośrodka. Inicjatywność i przedsiębiorczość
kształtowane były podczas zajęć podstaw przedsiębiorczości oraz różnych działań realizowanych przez szkołę
i zespoły klasowe. Przykładem może być przygotowanie działań promujących szkołę, materiałów promocyjnych.
Uczniowie musieli wykazać się inicjatywnością i przedsiębiorczością organizując uroczystości klasowe (wigilie
klasowe, spotkania integracyjne klas pierwszych). Świadomość i ekspresja kulturalna kształtowana była podczas
lekcji języka polskiego, muzyki, wiedzy o kulturze, zajęć i działań grupy medialnej, artystycznej. W 2021 r. ze
względu na epidemię w mniejszym stopniu mogło się to odbywać podczas wyjazdów do kin, teatrów, muzeów,
na wystawy. Zastąpione to zostało częściowo działalnością online (wskazówki co czytać opracowane przez
nauczyciela bibliotekarz na facebooku szkoły, zwiedzanie muzeów online itp.). Zrealizowano też zwiedzanie
z przewodnikiem dzielnicy Kraków Kazimierz, wycieczkę naukowa do MOCAK w Krakowie na lekcje "W labiryncie
słów", zwiedzanie Krakowa szlakiem Młodej Polski.

W ramach wspomagania rozwoju szkoły realizowane były programy finansowane ze
środków zewnętrznych
•
•

Małopolska Chmura Edukacyjna zajęcia online dla grupy 15 uczniów kształcących się w zawodzie technik
budownictwa – prowadzący Monika Widełka,
Rozpoczęto realizację projektu POWER (Erasmus+) wyjazd uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe
do Grecji Projekt pod nazwą „Praca, nauka i doświadczenie europejskie – staż zawodowy uczniów Zespołu

Szkół nr 2 w Bochni” realizowanego ze środków PO WER, na zasadach programu Erasmus+, sektor
Kształcenie i szkolenia zawodowe,
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•
•
•
•

Kształtowanie przestrzeni we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP (p. Natalia
Paprota),
Ekopozytywni – we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bochni,
Pozyskano również środki na kolejne staże zawodowe uczniów i kadry w ramach przyznanej szkole
akredytacji w programie Erasmus+ I wniosek aktualnie etap podpisywania umowy,
Pedagog i psycholog szkolny w tym zakresie zrealizowali działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych
problemów dzieci i młodzieży, w tym m.in.:
-

-

Road Show Edytor – program edukacyjny na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
organizowany przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu
Drogowego Komendy wojewódzkiej Policji w Krakowie,
Kampania edukacyjna „Znamię! Znam je?” siódma edycja programu, prowadzonego przez Fundację
„Gwiazda Nadziei”, którego celem jest zwiększenie świadomości na temat czerniaka,
„Podstępne WZW” program edukacyjny Fundacji Gwiazda Nadziei w partnerstwie z Wojewódzkimi
Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi pod honorowym patronatem Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego celem programu jest propagowanie
wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby.

Pedagog i psycholog szkolny monitorowały sytuację uczniów podczas nauczania zdalnego. Pedagog szkolny
przeprowadzała indywidualne rozmowy z uczniami z niską frekwencją szkolną. Podejmowała działania
ukierunkowane na wzmocnienie motywacji do realizacji obowiązku szkolnego. Pozostawała w systematycznym
kontakcie z kuratorami, asystentami rodziny. Współpracowała w tym zakresie z wychowawcami klas, dyrekcją
szkoły i rodzicami.
Psycholog szkolny wspierał działania pedagoga szkolnego, przeprowadzał indywidualne konsultacje, spotkania
ukierunkowane na udzielenie wsparcia psychologicznego dla uczniów deklarujących taką potrzebę. Pozostawał
w kontakcie z rodzicami uczniów wykazującymi trudności w zakresie realizacji obowiązku szkolnego, udzielał im
informacji w sprawie możliwości pozyskania pomocy specjalistycznej dla uczniów tego wymagających.
Pedagog i psycholog przygotowały materiały z zakresu radzenia sobie z lękiem, sytuacjami trudnymi,
bezpieczeństwa w Internecie oraz grafiki na stronę internetową szkoły, na portal Facebook dotyczące wsparcia
osób chorujących na depresję, możliwości uzyskania pomocy psychologicznej. Przygotowano również materiały
dotyczące radzenia sobie lękiem, w sytuacjach trudnych oraz dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.
Ponadto pedagog i psycholog szkolny podnosili swoje kompetencje, biorąc udział w wielu szkoleniach,
konferencjach, w tym spotkaniach szkoleniowych pedagogów i psychologów szkół Powiatu Bocheńskiego
organizowanych przez PPP w Bochni:
•
•

•
•

•

•

„Jak wspierać uczniów w czasie pandemii" – webinar,
„Przystań w sieci. Jak pomóc uczniom w bezpiecznym korzystaniu z Internetu?” – konferencja
zorganizowana przez NASK,UNICEF Polska, Zespół ds. polityki publicznej Facebooka w Polsce i krajach
bałtyckich,
„Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” – konferencja zorganizowana przez Podkrakowskie Centrum
Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli oraz Powiat Krakowski,
„Wpływ pandemii Covid-19 na kondycję psychospołeczną młodzieży” – konferencja naukowa
zorganizowana przez MCDN Ośrodek w Krakowie we współpracy z UP w Krakowie, Instytutem Socjologii UJ
w Krakowie i Urzędem Miasta Krakowa,
„Problemy dzieci i młodzieży w okresie pandemii – profilaktyka depresji i uzależnień – wsparcie dla
nauczycieli” – konferencja zorganizowana przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną
w Krakowie oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy Szpitalu Klinicznym im.
dr Józefa Babińskiego w Krakowie,
„Nowe wyzwania w edukacji” – konferencja współorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Bochni,
i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną im. S. Szumana w Bochni,
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•

•

•
•
•

•

•

„Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej” –
konferencja zorganizowana przez Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku i Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną w Brzesku,
,,Profilaktyka uzależnień w środowisku szkolnym wsparcie dla uczniów w okresie pandemii” – 26.10.2021,
konferencja online zorganizowana przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie oraz
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego
SP ZOZ w Krakowie,
„Jak wzmacniać odporność psychiczną dzieci i młodzieży”,
„Co musisz wiedzieć, aby pomóc swojemu uczniowi? Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne uczniów
i nauczycieli.” – konferencja online,
„Jak realizować w szkole edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób
przenoszonych drogą płciową? W pandemii COVID-19 nie zapominajmy o HIV!” konferencja online
zorganizowana przez Zespół realizujący Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
w woj. małopolskim we współpracy z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Województwa Małopolskiego,
„Wolni od uprzedzeń. Wolni od przemocy” – konferencja online zorganizowana przez Centrum Rozwoju
Lokalnego, dotycząca zjawisk jakimi są: mowa nienawiści, przemoc wynikająca z nienawiści czy
nietolerancja oraz sposobów i metod, które umożliwiają przeciwdziałanie tym negatywnym zjawiskom,
„Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dostosowane do potrzeb ucznia” – szkolenie zorganizowane
w ramach „Programu wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” „Trudne emocje
w klasie” – webinar.

Działania monitorujące i organizacyjne podejmowane celem dostosowania kształcenia
w szkołach do wymogów rynku pracy
Działania monitorujące i organizacyjne podejmowane przez szkołę w celu dostosowanie kierunków kształcenia
do wymogów rynku pracy w 2021 r. były następujące:
•
•

•

•
•
•
•

udział w badaniu Monitorowanie losów absolwentów – analizowanie wyników monitorowania,
analizowanie badań Barometr Zawodów i innych prowadzonych przez Urzędy Pracy i inne podmioty rynku
pracy oraz wykorzystywanie informacji Ministra Edukacji I Nauki w sprawie prognozy zapotrzebowania
na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy,
udział i analiza wyników ankiety przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bochni – Wydział Oświaty,
Promocji i Aktywności Społecznej dotyczącej preferencji przy wyborze szkoły oraz materiałowo dotyczących
ilości uczniów w poszczególnych rocznikach do naboru szkoły,
śledzenie zmian w rozporządzeniu dotyczącym klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
nawiązywanie współpracy z nowymi pracodawcami, dyskusje i spotkania z pracodawcami,
analizowanie wyników naboru do poszczególnych zawodów w ostatnich latach i poszukiwanie przyczyn
niskiego naboru do niektórych zawodów oraz sposobów skutecznej promocji,
nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Dekarzy Polskich i podjęcie starań o rozpoczęcie kształcenia
w zawodach dekarz i technik dekarstwa.

Zakres współpracy z wyższymi uczelniami
Szkoła współpracowała z następującymi wyższymi uczelniami:
•
•

•

Uniwersytetem Rolniczym – w zakresie kształcenia w zawodzie technik geodeta (spotkania, wykłady dla
uczniów),
Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini – szkolenia dla
uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
Politechniką Krakowską w związku z realizacją projektu Małopolska Chmura Edukacyjna – zajęcia online dla
branży budowlanej,
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•

ponadto uczniowie szkoły brali udział w Salonie Maturzystów online podczas, którego odbyli spotkania
z przedstawicielami wyższych uczelni oraz w GIS Day na AGH Kraków.

Zakres współpracy z pracodawcami
Od kilku lat Szkoła współpracuje z:
•
•
•
•

Firmą Bohle Polska w zakresie kształcenia w zawodzie monter izolacji przemysłowych, promocji kształcenia
zawodowego, wizyt zawodoznawczych,
Cechem Rzemiosł Różnych w Bochni w zakresie kształcenia w zawodzie stolarz,
Starostwem Powiatowym w Bochni w zakresie realizacji praktyk zawodowych uczniów w poszczególnych
wydziałach,
Kopalnią Soli w Bochni w zakresie realizacji praktyk zawodowych uczniów w zawodzie technik geodeta,
technik reklamy.

Szkoła współpracowała również z wieloma firmami branży budowlanej, drogowej, geodezyjnej, reklamy,
architektury krajobrazu w zakresie realizacji praktyk zawodowych uczniów, wizyt zawodoznawczych oraz
promocji kształcenia zawodowego.
W ostatnim czasie szkoła nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Dekarzy Polskich.
Współpracowaliśmy też z Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP- w realizacji projektu "Kształtowanie
Przestrzeni".

Zakres udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
W szkole była zapewniona pomoc psychologiczno – pedagogiczna zgodnie z przepisami prawa.
Nauczyciele zapoznali się z zaleceniami opinii i orzeczeń PPP. Zespoły nauczycieli uczących w poszczególnych
klasach na bieżąco analizowały potrzeby uczniów w zakresie PPP i wskazywały uczniów wymagających wsparcia.
Nauczyciele dostosowywali wymagania dla osób posiadających opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
w tym dostosowywali zasady oceniania oraz wspierali uczniów indywidualnie zgodnie z zaleceniami Poradni.
Uczniowie wymagający pomocy psychologiczno – pedagogicznej byli wspierani przez pedagoga szkolnego,
psychologa i doradcę zawodowego podczas indywidualnych spotkań. Odbywały się spotkania online
z wychowawcą klasy, pedagogiem, psychologiem szkolnym, dyrekcją szkoły. Pedagog i psycholog opracowywali
i publikowali na facebooku szkoły materiały wspierające uczniów, pomagające w organizacji pracy w domu
i nauce zdalnej. W roku szkolnym 2020 / 21 (w okresie styczeń – czerwiec 2021) opinie i orzeczenia PPP dotyczyły:
•

dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
(opinie PPP):
-

•

dysortografia – T 26,BS 1,
dysortografia i dysgrafia – T 18, BS 3,
dysleksja rozwojowa – T 24, BS 10,
głęboka dysleksja rozwojowa – T 2, BS 2,
dysleksja – T 1,
dysgrafia – T 3, BS 3,
dysortografia i dysleksja – T 15, BS 3,
dyskalkulia – T 1, BS 1.

dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do możliwości i potrzeb
psychofizycznych ucznia (opinie PPP) – T 5, BS 5
-

objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną (opinia PPP) – T 3, BS 1,
zwolnienia z nauki przedmiotów (drugi język obcy) – T1,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (IPET) – T 1, BS,
orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego – T 1.
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Ponadto wśród uczniów były osoby:
•
•
•

pod opieką asystenta rodziny – 2 T, 2 BS,
pozostające w rodzinie zastępczej– 1 T, 4 BS,
pod opieką kuratora społecznego – 2 T,5 BS.

W celu wsparcia realizowane były:
•
•
•
•
•
•
•

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: język polski – T 7,BS 9, matematyka – T 8, BS 9,
zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowa – 2 godz. / tydz.,
zajęcia rewalidacyjne zajęcia rewalidacyjne – po 2 godz./tydz. dla dwóch uczniów,
porady i konsultacje indywidualne pedagoga szkolnego – rozmowy z uczniami posiadającymi opinie PPP
dotyczące trudności w uczeniu się,
porady i konsultacje grupowe pedagoga szkolnego – rozmowy z uczniami uczęszczającymi na zajęcia
dydaktyczno – wyrównawcze,
porady i konsultacje indywidualne psychologa szkolonego,
zajęcia z doradztwa zawodowego.

W roku szkolnym 2021 / 21 (w okresie wrzesień - grudzień 2021) opinie i orzeczenia PPP dotyczyły:
•

dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
(opinie PPP):
-

•

dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do możliwości i potrzeb
psychofizycznych ucznia (opinie PPP) – T 4, BS 3:
-

•

objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną (opinia PPP) – T 2, BS 1,
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (IPET) – T 2, BS 4,
orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego – T 2,
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: język polski – T 7,BS 7, matematyka – T 8, BS 7.

Ponadto wśród uczniów były osoby:
-

•

dysortografia – T 23,BS 1,
dysortografia i dysgrafia – T 18, BS 3,
dysleksja rozwojowa – T 25, BS 7,
głęboka dysleksja rozwojowa – T 2, BS 2,
dysleksja – T 3,
dysgrafia – T 3, BS 2,
dysortografia i dysleksja – T 13, BS 3,
dyskalkulia – T 1, BS 1.

pod opieką asystenta rodziny asystenta rodziny – 1T, 2 BS,
pozostające w rodzinie zastępczej – 2 T, 2 BS,
przebywający w placówce opiekuńczo – wychowawcza – 1 BS,
pod opieką kuratora społecznego – 2 T, 3 BS.

W związku z tym realizowane były:
-

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: język polski – T 7,BS 7, matematyka – T 8, BS 7,
zajęcia rewalidacyjne – dwóch uczniów po 2 godz./tydz.,
nauczanie indywidualne – 1 uczennica,
porady i konsultacje indywidualne pedagoga szkolnego – rozmowy z uczniami posiadającymi opinie
PPP dotyczące trudności w uczeniu się – również online,
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-

porady i konsultacje grupowe pedagoga szkolnego – rozmowy z uczniami uczęszczającymi na zajęcia
dydaktyczno – wyrównawcze,
porady i konsultacje indywidualne psychologa szkolonego również online,
zajęcia z doradztwa zawodowego.

Opis pracy szkoły w związku z pandemią
W 2021 r. szkoła pracowała zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie. Każdorazowo przy przejściu na nauczanie zdalne:
•
•
•

•
•

dokonywano przeglądu procedur dotyczącego zdalnego nauczania i przypomniano je uczniom
i nauczycielom,
wychowawcy dokonywali rozeznań w klasach dotyczących problemów z logowaniem do systemu nauki
zdalnej Teams, dziennika elektronicznego, przypomnieli o kanałach wykorzystywanych do nauki zdalnej,
wychowawcy na bieżąco monitorowali dostęp uczniów do sprzętu komputerowego, a Dyrekcja Szkoły
dokonała rozeznania odnośnie dostępu nauczycieli w domu do sprzętu komputerowego oraz w zakresie
nauczycieli, którzy będą prowadzili zdalne nauczanie ze szkoły,
wypożyczano sprzęt do nauki zdalnej (laptopy) uczniom i nauczycielom, w miarę zgłaszanych potrzeb
(z podpisaniem umowy o użyczenie sprzętu),
zorganizowano stanowisko do nauki zdalnej dla jednej uczennicy, która nie ma możliwości uczestniczenia
w zdalnym nauczaniu z domu.

Zajęcia podczas nauczania zdalnego prowadzone były przede wszystkim z wykorzystaniem platformy Microsoft
Office 365. Nauczyciele i uczniowie mieli założone konta na tej platformie, a następnie zostali przeszkoleni przez
wicedyrektora szkoły. Nauczyciele po wstępnych szkoleniach przed rozpoczęciem roku szkolnego przez cały czas
doskonalili umiejętności w tym zakresie. Ponadto do zdalnego nauczania pomocniczo wykorzystywano
komunikatory internetowe, dziennik elektroniczny (przede wszystkim do komunikacji), pocztę elektroniczną,
w skrajnych przypadkach komunikacje telefoniczną. Duża część nauczycieli korzystała z narzędzi internetowych
do przeprowadzania testów i sprawdzianów (np. test portal). Korzystano również z lekcji online przygotowanych
przez firmy z branż kształconych w szkole. Biblioteka szkolna prowadziła cykl "Biblioteka szkolna poleca"
na facebooku szkoły. Nauczyciele w większości pracowali zdalnie z domu, część nauczycieli pracowała zdalnie
na terenie szkoły. Nauczyciele i uczniowie zgłaszali czasowe problemy techniczne z połączeniem Internetowym
oraz trudności związane z samodyscypliną uczniów, ich odpowiedzialnością za własną naukę. Problemem dla
uczniów i nauczycieli był również brak specjalistycznego oprogramowania zawodowego, na którym uczniowie
mogliby pracować w domu. Część tych problemów udało się rozwiązać podczas konsultacji stacjonarnych
w szkole w ramach kształcenia zawodowego praktycznego. Zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych
realizowano w większości stacjonarnie - przygotowano harmonogram zajęć praktycznych stacjonarnych
na warsztatach szkolnych z uwzględnieniem zaleceń MEiN (mniejsza ilość uczniów w grupie, do 16 godzin
na tydzień stacjonarnie). W nauczaniu online umiejętności praktycznych w zakresie kształcenia zawodowego
wykorzystywano filmy i materiały instruktażowe firm branży budowlanej, drogowej. Na bieżąco były
rozwiązywane problemy techniczne uczniów i nauczycieli dotyczące dostępu do narzędzi nauczania zdalnego.
Wychowawcy klas i nauczyciele na bieżąco monitorowali frekwencję poszczególnych uczniów, w celu
wyeliminowania przypadków braku uczestnictwa w zdalnym nauczaniu oraz znalezienia przyczyny braku
obecności, a także udzielenia wsparcia w tym zakresie. Wychowawcy klas byli w stałym kontakcie z dyrekcją
szkoły, pedagogiem szkolnym, psychologiem w celu omówienia występujących trudnych sytuacji uczniów,
ustalenia zasad postępowania i uzyskanych efektów (rozmowy telefoniczne, spotkania online i bezpośrednio
w szkole, w tym z udziałem Rodziców). Pedagog i psycholog szkolny udzielali wsparcia uczniom, rodzicom
przeprowadzając spotkania, rozmowy zarówno na terenie szkoły jak i telefonicznie i online. Na bieżąco były
prowadzone zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
rewalidacyjne, nauczanie indywidulane – zdalnie). Dla uczniów wymagających wsparcia z przedmiotów
maturalnych zaplanowano na terenie szkoły konsultacje oraz przeprowadzono matury próbne. Na szczególne
podkreślenie zasługuje duże zaangażowanie większości nauczycieli w prawidłową organizację zdalnego
nauczania, doskonalenie się w tym zakresie, nie tylko pod względem umiejętności technicznych, ale również
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w zakresie poszukiwania coraz ciekawszych rozwiązań, narzędzi, metod prowadzenia zajęć , wspierania uczniów,
zachęcanie i dyscyplinowanie do regularnego udziału w zajęciach zdalnego nauczania, a w wielu przypadkach
również dostosowywanie się do potrzeb i możliwości uczniów poza lekcjami wynikającymi z planu nauczania oraz
poszukiwanie różnych form kontaktu z rodzicami, w tym online na platformie Teams. Bardzo duże
zaangażowanie wykazali nauczyciele informatyki dbając o utrzymanie sprawności technicznej sprzętu
komputerowego. Czas nauczania zdalnego wykorzystano również do wykonania drobnych remontów na terenie
szkoły przez uczniów podczas zajęć praktycznych (malowanie sal).

Zmiany i adaptacja budynków, w tym zagospodarowanie bazy dydaktycznej po SOSW
w Bochni
Zespół Szkól Nr 2 w Bochni otrzymał w trwały zarząd budynek po specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
przy ul. Stasiaka 1 A. W budynku odbywają się zajęcia Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni oraz I Liceum
Ogólnokształcącego. Dokonano podziału powierzchni pomiędzy obie szkoły. Zespół Szkół Nr 2 w Bochni użytkuje
pomieszczenia parteru, część pomieszczeń poddasza oraz pomieszczenia piwnic. W pomieszczeniach parteru
zorganizowano cztery sale lekcyjne, mały pokój nauczycielski oraz pomieszczenie sprzątających, Jedno
z pomieszczeń nadal jest użyczane jako pomieszczenie biurowe dla Bursy Szkolnej. W pomieszczeniach poddasza
zlokalizowano bibliotekę szkolną oraz pokoje pedagoga i psychologa, zyskując dzięki temu nową salę lekcyjną
i gabinet dla wicedyrektora w budynku głównym. Pomieszczenia piwnic wykorzystywane są jako pomieszczenia
gospodarcze oraz do prowadzenia ćwiczeń i przechowywania narzędzi dla grup zajęć praktycznych warsztatów
szkolnych, realizujących roboty remontowe i wykończeniowe dla Bursy oraz Szkoły.
W ramach robót remontowych i przystosowawczych wykonano:
•
•
•
•

prace remontowe (malarskie, renowacja parkietu, częściowa wymiana oświetlenia) w pomieszczeniach
poddasza,
malowanie korytarza parteru oraz częściowe malowania w salach parteru,
wymianę oświetlenia w salach i na korytarzu parteru,
malowanie drzwi wejściowych.

Pozyskano z CKZiU w Łapanowie wyposażenie sal lekcyjnych (ławki, krzesła uczniowskie, biurka). Zakupiono
i zamontowano sprzęt komputerowy i multimedialny (laptopy, rzutniki) oraz dostosowano sieć komputerową.
Bibliotekę wyposażono częściowo w nowe regały.
Doposażenie w dodatkowe pomoce dydaktyczne, szczególnie do kształcenia zawodowego, w tym pracownie
komputerowe oraz nowoczesne pracownie dedykowane dla nowych kierunków kształcenia.
Szkoła została doposażona w następujące pomoce dydaktyczne:
•
•
•

monitory interaktywane i laptopy w ramach programu Aktywna Tablica na kwotę 35 000, 00 zł,
akcesoria komputerowe, komputery, rzutniki, drukarki, mikrofon, urządzenie Chromecast na kwotę 12
110,24 zł,
pomoce dydaktyczne do kształcenia zawodowego technik reklamy, technik systemów i energetyki
odnawialnej, technik architektury krajobrazu na kwotę 8 550,17 zł.

Dodatkowe zadania nie wymienione powyżej, a wynikające ze specyfiki danej szkoły
Działania wynikające ze specyfiki naszej szkoły to przede wszystkim:
•
•
•

działania promujące kształcenie zawodowe i kierunki kształcenia w naszej szkole,
prace remontowe wykonywane na rzecz innych jednostek organizacyjnych powiatu w ramach zajęć
praktycznych warsztatów szkolnych,
współpraca Szkoły jako Ośrodek Egzaminacyjny z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie.

Działania promocyjne, związane z promocją nauki, kierunków kształcenia w szkole prowadzone były na bieżąco.
W promocję szkoły włączali się wszyscy nauczyciele, uczniowie, samorząd uczniowski, a także firma Bohle Polska,
współpracująca ze szkołą w kształceniu w zawodzie monter izolacji przemysłowych.
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W okresie nauczania na odległość promocja szkoły skupiała się na elektronicznych formach przekazu (strona
internetowa, fanpage na facebooku, artykuły w mediach elektronicznych) oraz w Kronice Bocheńskiej.

Najważniejsze zrealizowane działania promocyjne
•

przygotowanie i przeprowadzenie Festiwalu Zawodów online dla uczniów szkół podstawowych (na You
Tube),
przygotowanie i rozdysponowanie materiałów promocyjnych,
wizyty w niektórych szkołach podstawowych,
prowadzenie strony internetowej i fanpagea na Facebooku,
umieszczanie artykułów i informacji dotyczących ważnych wydarzeń i sukcesów szkoły w mediach
bocheńskich: na portalach internetowych, w Kronice Bocheńskiej,
organizacja kolejnej edycji Festiwalu Zawodów „Nowe horyzonty edukacji zawodowej” dla uczniów szkół
podstawowych (ok. 400 uczestników) – zdalnie,
udziału w Festiwalu Zawodów w Krakowie – prezentacja zawodu technik budownictwa i technik robót
wykończeniowych –– ze względu na epidemię Festiwal odbył się w wersji online,
realizacja innowacji pedagogicznej cyklu „Szkoła – twoja przyszłość” – relacje z wizyt w miejscach pracy
naszych absolwentów.

•
•
•
•
•
•
•

Szkoła (podczas zajęć praktycznych warsztatów szkolnych) realizowała prace remontowe wykonywane na rzecz
innych jednostek organizacyjnych powiatu. Wykonywano prace remontowo - budowlane, malowanie w naszej
Szkole, prace remontowe w Bursie Szkolnej oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym przy
ul. Kazimierza Wielkiego w Bochni oraz w Szkole Podstawowej Nr 5. Szkoła pracowała jako Ośrodek
Egzaminacyjny do przeprowadzania egzaminów zawodowych. Przez cały rok przygotowywano stanowiska
i przeprowadzano egzamin zawodowy dla uczniów naszej szkoły w poszczególnych kwalifikacjach. Ponadto szkoła
przeprowadzała standaryzację zadań praktycznych i próby egzaminów zawodowych praktycznych w zawodzie
technik geodeta dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Nauczyciele kształcący w tym zawodzie
współpracowali z OKE i CKE przy opracowywaniu zadań egzaminacyjnych.

4.6.

Fot. 19

Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni

Zespół Szkół nr 3 w Bochni
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Sukcesy nauczycieli i uczniów
Nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 w Bochni przygotowywali młodzież do udziału w licznych konkursach
wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych. Na uwagę zasługują następujące osiągnięcia uczniów i Szkoły:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technikum nr 3 w Zespole Szkól nr 3 w Bochni w corocznym rankingu Perspektyw, otrzymało znak jakości
„Złote Technikum 2021” za wyniki z egzaminów maturalnych, zawodowych i osiągnięcia w konkursach
i olimpiadach,
Małopolski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości i finansów jednostek Gospodarczych zorganizowany przez
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Krakowie – etap wojewódzki – tytuł Finalisty dla jednego
ucznia,
XXII Małopolski Konkurs dla Szkół Gastronomicznych w Krakowie „Kuchnia bez granic” etap wojewódzki –
tytuł Laureata dla jednego ucznia,
Wojewódzki Konkurs „Najsławniejsi w historii hotelarze świata” – online – udział 12 osób,
Wojewódzki Konkurs „Mój zawód – moja pasja” – kategoria Fotografia – II miejsce dla jednej uczennicy,
Powiatowy Konkurs Ekologiczny „ZERO WASTE”– w ramach projektu Ekopozytywni – Powiat Bocheński –
I miejsce dla jednej uczennicy i II miejsce dla trzech uczniów,
I etap olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”,
Wojewódzki przegląd piosenki patriotycznej OHP województwa małopolskiego w Skomielnej Białej – online
– udział w finale jednej uczennicy,
Wojewódzki Konkurs Plastyczny zorganizowany przez Małopolską Komendę Hufca w Krakowie –
wyróżnienie dla jednego ucznia,
Wojewódzki Konkurs na kartkę Bożonarodzeniową i życzenia świąteczne – online – udział 2 uczniów,
Wojewódzki Przegląd Kolęd i Pastorałek Województwa Małopolskiego zorganizowany przez Małopolską
Komendę Hufca w Krakowie – udział 1 uczennicy,
Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Biżuteria z recyklingu” zorganizowany przez Małopolską Komendę Hufca
w Krakowie – udział 1 uczennicy,
Wojewódzki konkurs „Pierwsza pomoc online” zorganizowany przez Małopolską Komendę Hufca
w Krakowie – udział 3 uczniów,
XII Wojewódzki Bieg na Orientację Uczestników i Kadry OHP Województwa Małopolskiego w Lanckoronie –
udział 2 uczniów,
Wojewódzkie Zawody Sportowe „Darta” – online,
Licealiada Młodzieży Szkolnej Powiatu Bocheńskiego III miejsce (udział 11 osób) w zawodach powiatowych
Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt Dystans 6 x 1000 m),
Licealiada Młodzieży Szkolnej Powiatu Bocheńskiego III miejsce (udział 6 osób) w zawodach powiatowych –
Drużynowe Szachy dziewcząt i chłopców,
Licealiada Młodzieży Szkolnej Powiatu Bocheńskiego III miejsce (udział 7 osób) w zawodach powiatowych –
Koszykówka 3 x 3 Dziewcząt,
Licealiada Młodzieży Szkolnej Powiatu Bocheńskiego IV miejsce (udział 9 osób) w zawodach powiatowych
Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców Dystans 6 x 1000 m),
XIV „Bieg papieski” ku czci Jana Pawła II – udział 8 uczniów,
Zawody strzeleckie w Myślenicach – udział 3 uczniów.

Innowacje pedagogiczne
W Zespole Szkół nr 3 w Bochni, dzięki uzyskanej w roku 2019 tzw. Karcie jakości mobilności w obszarze
kształcenia i szkoleń zawodowych a także w roku 2020 Akredytacji w programie Erasmus+ na lata 2021-2027,
praktyczna nauka zawodu w technikum realizowana w postaci praktyk zawodowych, przewidzianych podstawą
programową kształcenia w zawodzie, w części lub całości odbywać się będzie w zagranicznych
przedsiębiorstwach branżowych, z wykorzystaniem sytemu oceny umiejętności ECVET - Europejskiego systemu
akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Fundusze pozyskane w ramach
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programu Erasmus+ były wykorzystywane w roku 2021 i będą także w latach 2022 -2027 do przeprowadzenia
obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli realizujących praktyczne przedmioty zawodowe.

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów
W Zespole Szkół Nr 3 w Bochni kompetencje kluczowe uczniów rozwijane są poprzez:
kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji - udział uczniów w zajęciach dydaktycznych z języka
polskiego, przedmiotów zawodowych, - udział uczniów w zajęciach dodatkowych w ramach kół zainteresowań –
koła językowe, Szkolny Dyskusyjny Klub Książki,
kompetencje w zakresie wielojęzyczności - udział uczniów w zajęciach dydaktycznych z języków obcych
realizowanych w ramach przygotowania językowego do zagranicznych staży zawodowych – język angielski, język
grecki i włoski, udział uczniów w zagranicznych stażach zawodowych w biurach rachunkowych, hotelach
i restauracjach, udział uczniów w przygotowaniu kulturowym realizowanym w ramach program Erasmus+ wycieczki, zajęcia integracyjne z udziałem lokalnej społeczności, udział uczniów w zajęciach językowych
w ramach kół zainteresowań działający w szkole.
kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii - udział
uczniów w konkursach matematycznych, udział uczniów w dodatkowych zajęciach z biologii w zakresie
rozszerzonym, udział uczniów w konkursach i olimpiadach z zakresu ekologii, udział uczniów w projekcie
Ekopozytywni, realizowanym przez powiat bocheński, udział uczniów w realizacji projektu Centrum Kompetencji
Zawodowych poprzez uczestnictwo w zajęciach matematycznych rozwijających i wyrównawczych.
kompetencje cyfrowe - udział uczniów w zajęciach z Małopolskiej Chmury Edukacyjnej (wykłady i ćwiczenia
online z wyższymi uczelniami), udział w zagranicznych stażach zawodowych i opracowywanie raportów
końcowych uczestnika z wykorzystaniem europejskich narzędzi informatycznych do raportowania,
przygotowywanie prezentacji multimedialnych uczestnika zagranicznego stażu zawodowego, obsługa
specjalistycznych programów komputerowych w kształceniu zawodowym, szkolenia uczniów z obsługi
e dziennika i szkolnej platformy edukacyjnej MS Teams do nauczania na odległość, udział uczniów w zajęciach
z informatyki, wykorzystanie w kształceniu i w prezentacji umiejętności uczniów tablic i monitorów
interaktywnych, aplikacji do tworzenia i przeprowadzania testów, tabletów i smartfonów- wykorzystanie
e podręczników w kształceniu, cyfryzacja zasobów bibliotecznych przy pomocy programu MOLNET+,
wprowadzenie e-legitymacji dla uczniów i przeszkolenie z korzystania aplikacji mObywatel, coroczny udział
szkoły i uczniów w Dniu Bezpiecznego Internetu, organizowanego pod patronatem Ministra Cyfryzacji.
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się - udział uczniów w rekrutacji do projektów UE, CKZ
i MCHE, poprzez określenie swoich możliwości, radzenia sobie ze złożonością nauczania, krytyczną refleksję
i podejmowanie decyzji, udział w praktykach zawodowych zagranicznych i krajowych poprzez nabywanie
umiejętności i zdolności uczenia się, pracy w grupie i indywidualnie, organizacji swojej nauki, wytrwałości
w nauce, jej oceny i dzielenia się nią, udział uczniów w przygotowaniach pedagogicznych i psychologicznych
w ramach zagranicznych programów mobilnościowych Erasmus+ przygotowujących do poszukiwania wsparcia
oraz skutecznego zarządzania własna karierą zawodową i interakcjami społecznymi, udział w zajęciach
z doradztwa zawodowego, udział uczniów w zajęciach dydaktycznych z przedmiotów zawodowych, w ramach
których realizowana jest podstawa programowa w zakresie kompetencji społecznych, spotkaniach
indywidualnych z pedagogiem i psychologiem szkolnym, udział klas pierwszych w spotkaniach integracyjnych
na początku roku szkolnego przy udziale pedagoga szkolnego.
kompetencje obywatelskie - udział delegacji uczniów w uroczystościach powiatowych i miejskich oraz
państwowych, - udział uczniów w spotkaniach i wydarzeniach kulturalnych na terenie powiatu i województwa
i kraju, wycieczki do muzeum w Bochni, Muzeum Narodowego w Krakowie, Warszawy, udział w spotkaniach
autorskie w Bibliotece Miejskiej i Powiatowej, udział w projektach krajowych i zagranicznych poprzez
zrozumienie wielokulturowych i społecznoekonomicznych wymiarów społeczeństw europejskich, a także wkładu
narodowej tożsamości kulturowej w tożsamość europejską, udział uczniów w zajęciach z wiedzy o
społeczeństwie, wspieranie działalności samorządności uczniowskiej poprzez działalność Samorządu Uczniów
i Słuchaczy.
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Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości - udział uczniów w zajęciach lekcyjnych z przedsiębiorczości, udział
uczniów projekcie Centrum Kompetencji Zawodowych w programie stypendialnych poprzez planowanie swoich
działań rozwijających w powiązaniu z budżetem stypendium, udział uczniów w zajęciach z przedmiotów
zawodowych z obsługą programów finansowo – księgowych, udział uczniów w konkursach z zakresu
przedmiotów zawodowych ekonomicznych i rachunkowych.
kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej - udział uczniów w zajęciach z przygotowania
kulturowego w ramach programu Erasmus+, udział w zajęciach dydaktyczne z historii i języka polskiego, udział
w wycieczkach zagranicznych do miejsc europejskiego dziedzictwa kulturowego, udział w projektach krajowych
i zagranicznych poprzez zrozumienie wielokulturowej tożsamości europejskiej, zajęcia dodatkowe dla uczniów
w ramach kół zainteresowań, udział uczniów w Szkolnym Dyskusyjnym Klubie Książki.

Działania monitorujące i organizacyjne podejmowane celem dostosowania kształcenia
w szkołach, do wymogów rynku pracy
W Zespole Szkól nr 3 w Bochni na bieżąco analizowany jest „Barometr zawodów” opracowywany przez
Wojewódzki Urząd Pracy, zapoznajemy się z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach
szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, przeprowadzane są wywiady z lokalnymi
pracodawcami, podpisywane są z nimi porozumienia dotyczące wsparcia kształcenia zawodowego i wspólnego
realizowania kształcenia praktycznego uczniów i na tej podstawie podejmowane są decyzje dotyczące zawodów,
w jakich odbywać się będzie kształcenie w technikum i BS I st.
Szkoła bierze również systematycznie w badaniach i monitorowaniu losów absolwentów, realizowany przez
Wojewódzki Urząd Pracy. Wyniki badań są również wykorzystywane przy planowaniu kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół nr 3 w Bochni.

Zakres współpracy z wyższymi uczelniami, itp.
Zespół Szkół nr 3 Bochni współpracuje z uczelniami wyższymi w celu organizowania praktyk studenckich. Są to:
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach.
Inne przedsięwzięcia z uczelniami organizowane systematycznie w szkole to m.in. organizacja w 2021 sesji
ekologiczno-zdrowotnej, dla społeczności szkolnej i lokalnej, przy współpracy z Krakowskiej Wyższej Szkoły
Promocji Zdrowia – przygotowania organizacyjne. W szkole realizowany jest projekt „Małopolska Chmura
Edukacyjna” - są to zajęcia online we współpracy Akademii Górniczo Hutniczej i Uniwersytetem Rolniczym
w Krakowie – projekt realizowany jest od roku 2018 do nadal. W ramach projektu uczniowie uczestniczą
w zajęciach zawodowych z obszaru „żywność” – głównie uczniowie klas gastronomicznych. Uczniowie szkoły
biorą udział w dniach otwartych organizowanych przez uczelnie m.in. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny,
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.

Zakres współpracy z pracodawcami
Współpraca Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni z pracodawcami polega na:
•

•
•

zawieraniu formalnych porozumień o współpracy, patronacie i wspólnych przedsięwzięciach. Zawarte
porozumienia o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego z Społem PSS, Kopalnią Soli Bochnia,
Zakładem Przetwórstwa Mięsnego w Proszówkach, Krakowskim Bank Spółdzielczy O Bochnia, Contimax SA,
Hotelem i Restauracją Nad Rabą,
udostępnianiu pracodawcom programów nauczania w poszczególnych zawodach w część organizowania
praktycznej nauki zawodu, zajęć praktycznych i praktyki zawodowej,
organizowaniu praktyk zawodowych dla uczniów technikum, przewidzianych podstawą programową
kształcenia w zawodzie, na podstawie umów dwustronnych dotyczących praktycznej nauki zawodu. W roku
2021 w tym zakresie szkoła współpracowała z 64 zakładami pracy w tym 6cioma zakładami zagranicznymi
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•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

z Włoch i Grecji w kwestii organizacji staży zawodowych realizowanych w ramach programu Erasmus+ dla
uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych,
współpracy z pracodawcami uczniów pracowników młodocianych, którzy w szkole realizują dokształcanie
teoretyczne a praktyczna naukę zawodu w postaci zajęć praktycznych w poszczególnych zawodach
u pracodawców indywidualnych. W roku 2021 szkoła współpracowała z 43 zakładami pracy w tym zakresie,
współpracy z pracodawcami w kwestii monitorowania realizacji podstawy programowej uczniów
pracowników młodocianych na podstawie podpisywanych porozumień tej sprawie,
współpracy z pracodawcami zrzeszonymi w Cechu Rzemiosł Różnych w kwestii organizowania egzaminu
czeladniczego dla uczniów zatrudnionym wu pracodawców będących rzemieślnikami,
opiniowaniu programów zagranicznych staży zawodowych realizowanych w ramach programu Erasmus+
w zagranicznych przedsiębiorstwach z uwzględnieniem nabywanych nowych umiejętności zawodowych
pożądanych na lokalnym i krajowym rynku pracy,
organizowaniu wspólnych konkursów umiejętności zawodowych praktycznych,
organizowaniu w branżowych zakładach pracy pokazowych zajęć dydaktycznych w ramach kształcenia
zawodowego,
zapraszaniu do prowadzenia przez przedstawicieli zakładów zajęć dydaktycznych z przedmiotów
zawodowych z gastronomii, hotelarstwa i ekonomii,
udział przedstawicieli pracodawców w jury konkursów umiejętności zawodowych organizowanych
w szkole,
przekazywaniu przez pracodawców pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów zawodowych,
organizowaniu wizyt zawodoznawczych w hotelach, restauracjach, bankach, i instytucjach finansowych dla
uczniów w ramach realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach,
udział pracodawców w promocji kształcenia zawodowego – dni otwarte szkoły, media społecznościowe.

Zakres udzielonej pomocy psychologiczno - pedagogicznej
W trakcie roku 2021 z różnych form indywidualnej pomocy psychologicznej skorzystało ogółem 51 uczniów,
9 rodziców, 3 nauczycieli.
Szkolny psycholog pracował z uczniami w następujący sposób:
•
•
•
•
•
•
•
•

utrzymywał kontakt mailowy z uczniami, którzy chcieli skonsultować się anonimowo,
przygotował nagranie audio dla rodziców w ramach pedagogizacji podczas zebrań wywiadowczych „Krótko
o zdrowiu psychicznym”,
brał czynny udział w spotkaniach nauczycielskich zespołów oddziałowych,
współpracował z placówkami pomocy społecznej, w sprawach dotyczących uczniów,
wraz z wychowawcami, którzy wyrazili taką potrzebę, opracowywał metody pomocy uczniom z
trudnościami różnego rodzaju,
na prośbę rodziców i instytucji sporządzał opinie psychologiczne,
udzielał porad uczniom, rodzicom, wychowawcom i nauczycielom w sprawach wychowawczych,
przeprowadził w klasach zajęcia – „Uważaj na głowę zdrowie psychiczne”.

Pedagog szkolny w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
•
•
•
•
•

rozpoznawał potrzeby szkoły w zakresie problemów i trudności wychowawczych poprzez: obserwację
uczniów, gromadzenie informacji o rodzajach trudności i ich głównych przejawach i przyczynach,
dokonywał okresowej analizy wychowawczej,
analizował realizację obowiązku nauki przez uczniów,
kontrolował uczniów powtarzających klasę oraz uczniów, którzy nie zdali egzaminu poprawkowego, ale
uzyskali warunkową promocję do klasy wyższej,
udzielał wsparcia i porad wychowawcom oddziałów,
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•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

przeprowadzał indywidualne rozmowy z dyrektorem szkoły, nauczycielami, pielęgniarką szkolną, rodzicami,
psychologiem, specjalistą ds. nieletnich z policji, pedagogami innych szkół w celu rozwiązywania
pojawiających się problemów opiekuńczo – wychowawczych,
koordynował i uczestniczył w spotkaniach Rad Oddziałowych, gdzie omawiane były sprawy wychowawcze
i dydaktyczne poszczególnych uczniów i oddziałów klasowych,
planował i koordynował udzielanie i organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom,
koordynował pracę Zespołów i specjalistów dla uczniów objętych kształceniem specjalnym,
koordynował pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
przeprowadzał rozmowy indywidualne, telefoniczne, wideo rozmowy z uczniami z różnymi problemami np.
nieśmiałymi, z zahamowanymi emocjonalnymi, z obniżoną samooceną, nadpobudliwymi, przejawiającymi
zachowania agresywne, z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
przejawiającymi zachowania ryzykowne,
kierował uczniów do specjalistów,
przeprowadzał rozmowy interwencyjne, kontraktowe, wspierające ucznia, motywujące,
współpracował z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania (z PPP
w Bochni, z Sądem Rejonowym w Bochni – Wydział Spraw Rodzinnych i Nieletnich, z kuratorami
zawodowymi oraz kuratorami społecznymi, z policją – Zespołem ds. Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji
Komendy Powiatowej w Bochni, z MOPS i GOPS w Bochni, z OHP, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Bochni, z Bursą Szkolną w Bochni),
organizował profilaktykę w szkole (prowadzi zajęcia, organizuje warsztaty, prelekcje ze specjalistami),
rozpatrywał i weryfikował wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych
w ramach programu Rządowego „Wyprawka szkolna, sporządzał odpowiednie dokumenty,
przeprowadzał indywidualne rozmowy z rodzicami w celu udzielania porad w sprawach nauki, wychowania
i opieki, analizy potrzeb materialnych i sytuacji domowej, stypendiów, rozwiązywania problemów, które
pojawiają się w pracy z młodzieżą korzystającą z nauczania zdalnego.

Zespół Szkół nr 3 w Bochni organizował i udzielał pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy
z rodzicami uczniów lub pełnoletnimi uczniami oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Osoby/podmioty inicjujące objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną to:
•
•
•
•

uczeń,
dyrektor szkoły,
nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem,
poradnia psychologiczno-pedagogiczna (na podstawie opinii lub orzeczenia).

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni korzystali z zajęć. Od
stycznia do czerwca 2021 r.:
•
•
•
•

dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki – 23 uczniów,
konsultacji indywidualnych i zbiorowych z nauczycielami poszczególnych przedmiotów - 140 uczniów,
zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych: egzaminu maturalnego - 70 uczniów, egzaminów
zawodowych – 150 uczniów,
rozwijających: przygotowujących do konkursów i olimpiad-8 uczniów, w ramach kół zainteresowań – 130
uczniów, w ramach wolontariatu – 50 uczniów, działalności samorządu uczniowskiego – 20 uczniów, zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych 20 uczniów, rewalidacyjnych – 7 uczniów,

Od września do grudnia 2021 r.:
•

•
•

dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki – 28 uczniów, z języka polskiego 1 uczeń, dydaktyczno –
wspomagających w ramach CKZ z matematyki – 32, biologii – 8, barmańskich – 8, dietetyki- 8, kelnerskich –
8, „kawa czy herbata?” – 8, kuchnie świata- 8, hotelarsko – turystyczne – 8,
zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych zawodowych – 19 uczniów,
rozwijających kompetencje emocjonalno–społeczne – 1 uczennica,
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•
•
•
•

rozwijających w ramach kół zainteresowań –125 uczniów,
rozwijających w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki – 23 uczniów,
korekcyjno–kompensacyjnych-15 uczniów,
rewalidacyjnych – 7 uczniów.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wszystkich uczniów posiadających opinie z PPP i na ich
podstawie została opracowana przez pedagoga szkolnego ocena indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych - mocne i słabe strony uczenia/uczennicy, skutki edukacyjne
oraz zalecenia, a przez zespoły nauczycieli indywidualizacja pracy na lekcjach. Opracowane materiały
przedstawiano rodzicom, a kopie z dostosowaniem wymagań edukacyjnych załączono do dokumentacji
znajdującej się u pedagoga szkolnego oraz dokumentacji wychowawcy klasy. Określono formy pomocy
psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, dla szczególnie
uzdolnionych, z niepowodzeniami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością oraz będących w sytuacji kryzysowej lub
traumatycznej oraz posiadających opinię Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych.
Od stycznia do czerwca 2021 r.: opinie PPP ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w nauce,
z dostosowaniem wymagań edukacyjnych, objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną posiadało 78 uczniów;
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało - 10 uczniów; orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
posiadało - 9 uczniów.
Od września do grudnia 2021 r.: opinię i orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej posiadało 103
uczniów Zespołu Szkół nr 3 w tym, 83 uczniów technikum i 20 BS I st.; specyficzne trudności w nauce stwierdzono
u 81 uczniów Technikum: u 30 dysortografię, u 25 dysleksję i dysortografię, u 4 dysleksję, dysortografię
i dysgrafię, u 1 dysleksję, dysortografię, dysgrafię i dyskalkulię, u 2 dyskalkulię i dysortografię, u 7 dysleksję
rozwojową, u 2 dysleksję, dysortografię i dyskalkulię, u 1 głęboką dysleksję, u 3 dysortografię i dysgrafię,
u 4 dysleksję, u 1 dysleksję i dysgrafie, u 1 dysgrafię.; opinie poradni posiada także 2 uczniów z trudnościami
w nauce; dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia w BS I st. zalecono 5 uczniom, u których stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe i wynikające z nich trudności w nauce; opinię ze specyficznymi trudnościami w nauce ze
stwierdzoną głęboką dysleksją posiadało 2 uczniów, 1 uczeń w związku z dysortografią, 3 uczniów z dysleksją
i dysortografią, 8 uczniów z dysleksją rozwojową i 1 z dysleksją., 6 uczniów Technikum objętych było kształceniem
specjalnym ze względu na niepełnosprawność ruchową, niedosłuch. W technikum 4 uczniów objętych było
nauczaniem indywidualnym. W BS I st. 6 uczniów objętych było kształceniem specjalnym ze względu
na niepełnosprawność; orzeczenie o stopniu niepełnosprawności posiadało 8 uczniów technikum oraz 4 uczniów
Branżowej Szkoły I st.
Dla uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym organizowano kształcenie i pomoc psychologiczną
w oparciu i przepisy prawa i zalecenia zawarte w orzeczeniu. Powoływano zespół złożony z nauczycieli
i specjalistów, który dokonywał Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Uczenia (WOPFU),
w porozumieniu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bochni opracowywany był Indywidualny Programy
Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET), którego co roku dokonuje się modyfikacji.

Praca szkoły w związku z pandemią
W roku 2021 nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Zespole Szkól nr 3
przebiegało bez istotnych problemów. W Zespole Szkół nr 3 w Bochni w czasie ministerialnego wprowadzenia
nauki zdalnej lub wprowadzonej przez dyrektora szkoły, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej
opinii PSSE, zajęcia dydaktyczne realizowane były z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość, głównie
z wykorzystaniem Szkolnej Platformy Edukacyjnej Office 365 - MS Teams. Wszyscy uczniowie i nauczyciele mieli
na szkolnej platformie indywidualne konta, loginy i hasła pozwalające jednoznacznie zidentyfikować uczestnika
zajęć. Każdy oddział klasowy miał założony przez nauczyciela indywidualny zespół z każdego przedmiotu, gdzie
można w precyzyjny sposób monitorować sposób prowadzenia zajęć. Zapis frekwencji uczniów a także kontakt
z uczniem i jego rodzicem realizowany była przez e-dziennik – w systemie UONET +. Zajęcia rewalidacyjne oraz
inne z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym pomoc pedagoga szkolnego i psychologa, prowadzone były
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stacjonarnie w szkole - po uzgodnieniu terminu z rodzicami i uczniem. Pedagog i psycholog szkolny byli dostępni
stacjonarnie w szkole dla uczniów i rodziców oraz nauczycieli, jak również udzielali, jeśli była taka potrzeba
i oczekiwanie uczniów i rodziców, pomocy w formie zdalnej. Uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia - pracownicy
młodociani, uczestniczyli w stacjonarnych zajęciach praktycznych u swoich pracodawców. Pracodawcy uczniów
w kwestii uczęszczania na zajęcia praktyczne uczniów, mogli podejmować indywidualne decyzje w zależności od
tego, czy występowały u nich w zakładzie zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną
mogły zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. Taka decyzja zawsze ostatecznie należała do pracodawcy.
W czasie nauki zdalnej dla uczniów technikum o ile była taka możliwość prawna, były organizowane zajęcia
stacjonarne w szkole z przedmiotów zawodowych praktycznych, dla zagadnień, dla których z programu
nauczania zawodu nie wynikała możliwość kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość. Zajęcia te odbywały się w małych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze
nieprzekraczającym do 10 – 16 godzin w tygodniu, w większości oddziałów klasowych był to jeden dzień
w tygodniu. Uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w konsultacjach indywidualnych lub grupowych
z przedmiotów maturalnych, które odbywały się stacjonarnie w szkole. W ramach tych zajęć zorganizowano
także próbne egzaminy maturalne. Uczniowie biorący udział w zajęciach w ramach Centrum Kompetencji
Zawodowych, mogli część swoich zajęć realizować stacjonarnie w szkole. Zajęcia ze z założenia odbywały się
w małych grupach. Uczniowie mimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych i wprowadzenia nauki zdalnej
zrealizowali zaplanowane w I i II półrocze 2021 r. praktyki zawodowe u pracodawców instytucjonalnych
i indywidualnych na podstawie zawartych wcześniej umów.
W roku 2021 w Zespole Szkół nr 3 w Bochni realizowane były dwa programu finansowane z funduszy unijnych tj.
program Erasmus + i POWER, których głównym elementem był wyjazd na staż zawodowy lub kurs językowy za
granicę kraju. Mimo obostrzeń w poruszaniu się po Europie, dzięki dobrej współpracy z partnerami zagranicznymi
i organizatorami, udało się osiągnąć wszystkie cele założone w tych projektach do realizacji. W dniach
prowadzenia nauki zdalnej, do dyspozycji uczniów i nauczycieli czynna była biblioteka szkolna. Uczniowie mogli
zamawiać potrzebne książki/lektury z katalogu online UONET+MOL, który został przygotowany podczas pracy
zdalnej szkoły w roku 2020 i 2021, przez nauczycieli bibliotekarzy – do bazy elektronicznej systemu MOL NET+
wprowadzono kilkanaście tysięcy pozycji książkowych. Termin odbioru lub zwrotu książek ustalany był
stacjonarnie w szkole. Uczniowie uczestniczący w zajęciach stacjonarnych w szkole mieli obowiązek stosowania
się do obowiązujących zasad sanitarnych tj. używania maseczek zasłaniających usta i nos we wszystkich
wspólnych częściach szkoły. Nauczyciele byli wyposażeni, jeśli zgłosili taką potrzebę, w niezbędny sprzęt do
prowadzenia nauki zdalnej. Mieli również możliwość korzystania z infrastruktury szkolnej – komputerów
z kamerami, sali multimedialnej do prowadzenia nauki zdalnej - uruchomionej w ramach Małopolskiej Chmury
Edukacyjnej, 4 monitorów interaktywnych zakupionych w ramach programu „Aktywna tablica” pod koniec roku
2021 r. podłączonych do Internetu, szerokopasmowego dostępu do Internetu, uruchomionego w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej OSE. Nauczyciele mieli również możliwość wypożyczenia sprzętu do pracy
zdalnej prowadzonej z domu – z takiej możliwości skorzystało w roku 2021, 8 nauczycieli. Uczniowie po
zdiagnozowaniu przez wychowawcę oddziału zapotrzebowania i sytuacji mieli możliwość wypożyczenia sprzętu
do nauki zdalnej. Każdy uczeń który zgłosił taką potrzebę otrzymał ze szkoły pomoc w dostępie do sprzętu
komputerowego. Uczniowie korzystali również podczas nauki zdalnej ze szkolnej infrastruktury sprzętowej
i internetowej szkoły, realizując naukę zdalną w budynku szkoły. Nauka zdalna w Zespole Szkół nr 3 w Bochni
uregulowana była Regulaminem Edukacji zdalnej w Zespole Szkół nr 3 w Bochni.

Zmiany i adaptacje budynków
W Zespole Szkół nr 3 w Bochni w związku z wprowadzeniem od 1 września 2021 r. nowego kierunku kształcenia
– technik weterynarii, zlecono do opracowania projekt adaptacji dotychczasowego mieszkania służbowego
na terenie szkoły, na sale dydaktyczne do kształcenia zawodowego. Projekt został opracowany i przyjęty pod
koniec grudnia 2021 r. z planowaną realizacją w miesiącach lipiec i sierpień 2022 r.
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Doposażenie w dodatkowe pomoce dydaktyczne
W Zespole Szkół nr 3 w Bochni w roku 2021 r. w ramach programu „Aktywna tablica” zakupiono 4 monitory
interaktywne z dostępem do Internetu, 4 wirtualne laboratoria do chemii, biologii, geografii i fizyki, za kwotę
35 000 zł.
W celu doposażenia w pomoce dydaktyczne do kształcenia zawodowego, nowo powstałego kierunku kształcenia,
technik weterynarii, zakupiono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mikroskop z kamerą 3MP do podłączenia do monitora interaktywnego,
8 sztuk mikroskopów laboratoryjnych,
mikroskop cyfrowy z wyświetlaczem LCD,
zestawy preparacyjne wraz z zestawami preparatów komórek i tkanek zwierzęcych,
modele anatomiczne zwierząt,
szkielety zwierząt domowych,
modele sekcyjne zwierząt,
zestawy plansz dydaktycznych do anatomii zwierząt i roślin,
specjalistyczny program komputerowy do anatomii i biologii zwierząt.

Dodatkowe zadania
W Zespole Szkół Nr 3 w Bochni poza działalnością dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą realizuje dodatkowe
zadania, z których najważniejsze to:
•

•

•

realizacja projektu Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela
w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś
Priorytetowa 10.Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie
10.2.2 Kształcenia zawodowe uczniów – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego,
zakup pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej, tabletów graficznych, książek do biblioteki
szkolnej, prenumeraty czasopism do hotelarstwa – wydatek w ramach środków budżetowych i darowizn od
firm współpracujących,
realizacja wielu projektów zewnętrznych podnoszących kompetencje kluczowe i kompetencje zawodowe
uczniów szkoły a także nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących są to:
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - zajęcia on-line dla uczniów w obszarze
tematycznym – żywność. Dla uczniów kształcących się w zawodach z branży gastronomicznej
przeprowadzane są one w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej - projekt
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza
i Kompetencje.
- Projekt pod tytułem „Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia
i nauczyciela” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.2, Poddziałanie 10.02.02.
- „Kompetencje językowe - kluczem do rozwoju nauczyciela” nr 2019-1-PL01-KA101-063233; program
POWER – projekt podnoszący kompetencje językowe dla 20 nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Bochni.
- „Europejska ścieżka rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Bochni” nr
projektu 2020-1-PL01-KA116-080127. Program ERASMUS+ KA1 VET - Akcja 1, Mobilność edukacyjna,
w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe - wspieranie mobilności uczniów, absolwentów,
nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Projekt realizowany w latach 2020-2022 dla 166 uczniów dla
wszystkich zawodów kształconych w szkole oraz 18 nauczycieli praktycznej nauki zawodów
realizujących obowiązkowe szkolenia branżowe.
Opracowanie i złożenie wniosku do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o Akredytację
w programie Erasmus+ na lata 2021-2027 dla posiadaczy Karty jakości mobilności w obszarze
kształcenia i szkoleń zawodowych nr wniosku: 2020-1-PL01-KA120-VET-096143. Wniosek zakłada
-

80

systemowy podział kształcenia zawodowego praktycznego w tym praktyk zawodowych, dla wszystkich
uczniów technikum we wszystkich zawodach, na co najmniej 50% udział w praktykach w zagranicznych
przedsiębiorstwach. Wniosek uzyskał akceptację Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji będącej
Narodową Agencją programu Erasmus+ w Polsce.
W ramach realizacji tego wniosku 45 uczniów będzie odbywało część swojej praktyki zawodowej
w Grecji w połowie 2022 r.
•

•

•

•

•

•
•

organizacja praktycznego kształcenia zawodowego w zagranicznych przedsiębiorstwach w branży
hotelarskiej, gastronomicznej i ekonomicznej w ramach programów UE Erasmus+ w roku 2021 z takiej
możliwości skorzystało 83 uczniów szkoły kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki,
podejmowanie licznych akcji charytatywnych we współpracy z Caritas, Hospicjum im. E. Bojanowskiego, PCK
i organizacjami pożytku publicznego, domem dziecka, domem pomocy społecznej, ochronką organizując
corocznie w tych instytucjach akcje „Akcja Kilo”. „Góra grosza”, „Miejska akcja charytatywna”, „Pomoc dla
rodaków na Litwie i Ukrainie”, zbiórka najbardziej potrzebnych rzeczy na potrzeby Schroniska w Borku
Fundacji „Straż Obrony Praw Zwierząt”, internetowe zbiórki dla podopiecznych fundacji Auxilium,
organizacja dla całej społeczności szkolnej Ogólnopolskiego Dnia Bezpiecznego Internetu 2021 inicjatywa
organizowana przy współpracy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową Państwowy Instytut
Badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji,
współpraca w ramach działań wychowawczo profilaktycznych w szkole z instytucjami powiatowymi
i krajowymi m.in. z policją, strażą miejską, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i realizacja
programów np. „Bądź bezpieczny na drodze”, „Konsekwencje czynów popełnionych przez nieletnich”,
„Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”, „Profilaktyka czerniaka”, "ARS, czyli jak
dbać o miłość?", "Przeciwdziałanie zagrożeniom wobec dzieci i młodzieży w sieci",
współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie w ramach działającego w szkole Szkolnego
Dyskusyjnego Klubu Książki, organizując spotkania autorskie z pisarzami – w roku 2021 zorganizowano
spotkanie z Jarosławem Kretem, podróżnikiem i autorek książek podróżniczy i związanych z podróżami
kulinarnymi,
w ramach dostosowania budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych zakupiono i zamontowano
windę osobową koszt realizacji zadania wyniósł 120 000 zł,
w ramach dostosowania budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych zakupiono i zamontowano
także stacjonarna i przenośną pętlę indukcyjną w sekretariacie uczniowskim oraz wymieniono tabliczki
informacyjne na drzwiach wejściowych do pomieszczeń administracyjnych, gospodarczych, sanitarnych i sal
dydaktycznych w całym budynku szkoły. Przygotowano także miejsce parkingowe dla osób
niepełnosprawnych.
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4.7.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II
w Łapanowie

Fot. 20

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie

Sukcesy uczniów i nauczycieli
Sukcesy uczniów:
•
•
•
•
•
•
•
•

wysokie wyniki uczniów zdających egzamin zawodowy w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych,
wszyscy uczniowie klasyfikowani i bez ocen niedostatecznych,
Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
Stypendium Starosty Bocheńskiego za postawę społeczną,
Stypendium Starosty Bocheńskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu,
uczniowie klasy IV LR Z zdali w 100% egzamin maturalny z języka polskiego – ogólnie szkoła zajęła 3 miejsce
w Powiecie Bocheńskim,
uczniowie klas pierwszych brali udział w corocznym Szkolnym Konkursie Wiedzy o życiu i twórczości Jana
Pawła II ,,Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy”,
Uczeń klasy III SP monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest najlepszym
oszczepnikiem w woj. małopolskim w kategorii wiekowej juniora młodszego, za co otrzymał Stypendium
Starosty.

Osiągnięcia sportowe ucznia
•
•
•

II miejsce w rzucie oszczepem i tytuł wicemistrza Polski w rzucie oszczepem na Mistrzostwach Polski
Zrzeszenia LZS U18 i U20 Słubice 04-06.06.2021,
I miejsce w rzucie oszczepem zawodach wojewódzkich. Mecz U18 Podkarpackie-Śląskie-ŚwiętokrzyskieMałopolskie 2021; Kraków 29.05.2021,
I miejsce w rzucie oszczepem - Małopolska Licealiada Młodzieży 2021,
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•

•

•
•

Uczeń 3 klasy Branżowej Szkoły I Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana
Pawła II w Łapanowie od 2014 roku należał do Młodzieżowej Grupy Przeciwpożarowej w najstarszej
jednostce powiatu bocheńskiego w Łapanowie. Działalność statutowa Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łapanowie ma charakter społeczny. Działa na rzecz ochrony i ratowania życia, zdrowia oraz mienia
społecznego, a także środowiska. Od samego początku przynależności do grupy uczestniczył w licznych
spotkaniach, na których zdobywał wiedzę i umiejętności w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
udzielania pierwszej pomocy. Bardzo często uczestniczył przy przeprowadzeniu konserwacji i obsłudze
sprzętu ratowniczego. Ponadto ile razy nadarzała się ku temu okazja uczestniczył w wyjazdach pokazowych
ze starszymi druhami przygotowując się do urzeczywistnieni swojej pasji strażaka ochotnika -społecznika.
Jego marzenia urzeczywistniły się 2021 roku kiedy to otrzymał stopień Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łapanowie, co umożliwiło mu wzięcie udziału w szkoleniu pn. „Szkolenie Podstawowe Strażaków
Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych” organizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Bochni w dniach od 29.01.2021 r. do 09.03.2021 r. Jednocześnie w dniu 17.02.2021 r.
wynikiem pozytywnym zdał test w komorze dymnej, który został przeprowadzony w Ośrodku Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Od tej pory uczestniczy w działaniach
ratowniczo – gaśniczych na terenie naszego powiatu. Brał udział w akcjach przy: gaszeniu pożarów,
ratownictwie technicznym, w szczególności na drogach, ewakuacji poszkodowanych lub zagrożonych ludzi
i zwierząt oraz zagrożonego mienia, oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc prowadzenia działań
ratowniczych, prowadzeniu działań ratowniczych podczas powodzi oraz usuwaniu skutków zdarzeń
w szczególności po przejściu anomalii pogodowych i udzielanie pomocy poszkodowanym,
październik 2021 uczniowie klas pierwszych brali udział w corocznym Szkolnym Konkursie Wiedzy o życiu
i twórczości Jana Pawła II ,,Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy” laureaci zostali nagrodzeni podczas szkolnej
akademii poświęconej Patronowi CKZiU,
17.10.2021 r. uczniowie uczestniczyli w ,,Koncercie Uwielbienia”,
uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w akcji ,,Ida święta, nie o smsie a o kartce pamiętaj” w ramach IV
ogólnopolskiej kampanii społecznej organizowanej przez fundację ,,Dbam o mój zasięg” cel zwrócenie uwagi
na ważność relacji międzyludzkich w świecie zdominowanym przez telefony i media społecznościowe.

Sukcesy nauczycieli
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nagroda Starosty Bocheńskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze (1osoba),
zdawalność egzaminów w zawodzie technik organizacji reklamy 100%, logistyk 100%,
zdawalność matury – język angielski 100 %,
przygotowanie słodkości świątecznych na kiermasz szkolny z okazji Świąt Bożego Narodzenia – XII 2021,
przygotowanie dekoracji świątecznych i wypieków na Łapanowski Jarmark Bożonarodzeniowy - XII 2021,
przygotowanie poczęstunku z ciast dla uczestników akcji krwiodawstwa w naszej szkole XII 2021,
podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w radach szkoleniowych,
przygotowanie ciast na akcję charytatywną dla chorej Leyli XI 2021,
przygotowanie i prowadzenie Szkolnego Etapu OWIUR – blok gastronomiczny X 2021,
obsługa gastronomiczna Koncertu Uwielbienia Św. Jana Pawła II w Łapanowie X 2021,
przygotowanie i prowadzenie warsztatów gastronomicznych dla uczniów szkół podstawowych z gminy
Łapanów V-VI 2021,
przygotowanie warsztatów gastronomicznych i słodkiego stołu do filmu promującego kierunki
gastronomiczne w szkole na Festiwal Zawodów V 2021,
montaż 2 filmów promujących kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz
w roku 2021,
podjęcie studiów podyplomowych,
udział w licznych szkoleniach i webinariach dostępnych w Internecie.

Nauczyciele podnoszą kwalifikacje po przez studia podyplomowe, kursy oraz uzyskiwanie kolejnych stopni awansu
zawodowego.
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Innowacje pedagogiczne
Innowacje pedagogiczne - praca zdalna, zastosowanie różnych platform edukacyjnych, wprowadzenie nowych,
interaktywnych gier leksykalnych i gramatycznych były wynikiem odbycia wielu szkoleń, głównie online, ale nie
tylko, również szkoleń stacjonarnych.

Wspomaganie rozwoju szkoły
Opieka psychologa i pedagoga szkolnego dostosowana do potrzeb nauczania zdalnego i hybrydowego - realizacja
zajęć, spotkań, dyżurów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzone w oparciu
m.in. o:
•
•
•
•
•
•
•
•

materiały edukacyjne na portalach edukacyjnych i stronach internetowych,
zintegrowaną platformę edukacyjną,
dzienniki elektroniczne,
komunikację poprzez pocztę elektroniczną,
media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych
warunków korzystania z Internetu,
lekcje online,
zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły,
kontakt telefoniczny.

Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne, które umożliwiają: określanie swoich
możliwości, podejmowanie odpowiedzialnych decyzji i dokonywanie krytycznej refleksji. Kształtują zdolność
uczenia się w pracy indywidualnej i grupowej, organizację swojej nauki, poszukiwanie wsparcia, o ile to
potrzebne, oraz skuteczne zarządzania własną karierą zawodową i interakcjami społecznymi. Pomagają radzić
sobie z niepewnością i stresem. Obejmują okazywanie tolerancji, wyrażanie i rozumienie różnych punktów
widzenia, a także zdolność tworzenia poczucia pewności i odczuwania empatii. Uczą porozumiewania się
w różnych środowiskach.
Uczniowie CKZiU aktywnie zaangażowali się w akcje wolontariackie: „Paczuszka dla maluszka”, akcja pomocy dla
Leyli Robak, akcja „Serca dla podopiecznych fundacji Auxilium,”, „Kiermasz ciast i różności dla Ksawerego”. Po raz
36 zorganizowano akcję Honorowego Dawstwa Krwi „Łączy nas krew, która ratuje życie”. Dzięki uczestnictwu
w takich działaniach młodzież rozwija kompetencje społeczne, uczy się odpowiedzialności. Przez cykliczny udział
w Akcji Sprzątania Świata, której hasło w tym roku brzmiało „Myślę, więc nie śmiecę” uczniowie rozwijali
kompetencje przyrodnicze oraz podnosili poziom swojej wiedzy i świadomości ekologicznej.

Działania monitorujące i organizacyjne podejmowane celem dostosowania kształcenia
w szkołach do wymogów rynku pracy
Poszerzono ofertę edukacyjną CKZiU o zawód: technik dekarstwa i dekarz oraz o Szkołę Branżową II stopnia
w zawodach: technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik technologii żywności.

Zakres współpracy z wyższymi uczelniami
Szkoła współpracuje corocznie z uczelniami wyższymi w zakresie udziału w konkursach oraz olimpiadach: Politechnika Warszawska (Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych) - Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie (Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie trzech bloków tematycznych;
produkcja roślinna, produkcja zwierzęca oraz gastronomia. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja jest
koordynatorem obszaru tematycznego żywności oraz środowisko projektu pn. „Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce II” w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej realizowanego w CKZiU.
Uczniowie łączą się online z profesorami uczelni i biorą czynny udział w lekcjach prowadzonych przez
wykwalifikowana kadrę.

Zakres współpracy z pracodawcami
CKZiU współpracowało w roku 2021 z 20 lokalnymi zakładami pracy, w których uczniowie odbywali praktyki
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zawodowe. Zacieśnianie współpracy z pracodawcami realizowano również poprzez wycieczki zawodoznawcze do
zakładów pracy, specjalistycznych gospodarstw rolnych.

Zakres udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Statystyka dotycząca liczby uczniów z opiniami i orzeczeniami oraz opis konkretnych działań na ich rzecz:
Zajęcia rewalidacyjne:
•
•

zajęcia z oligofrenopedagogiem 5 osób (w grupie) x 2 godziny tygodniowo,
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 5 osób x 1 godzina tygodniowo.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz objęcie opieką psychologiczno – pedagogiczną na podstawie opinii
wydanych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne 41 osób.

Doradztwo zawodowe
Wszyscy uczniowie są objęci działaniami z zakresu doradztwa zawodowego.

Opieka psychologa i pedagoga szkolnego
Objęci wszyscy uczniowie: porady konsultacje, udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów
edukacyjnych oraz problemów związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Praca szkoły w związku z pandemią
Stosowanie różnorodnych form aktywizujących uczniów do pracy, np. z użyciem takich środków jak gry
dydaktyczne, zadania interaktywne w zakresie wszystkich kształtowania wszystkich kompetencji - czytania,
pisania, mówienia i słuchania (quizlet, quizziz, liveworksheets, wordwall, kahoot, prezentacje filmowe,
autentyczne materiały firmowe).
Współpraca z wieloma Rodzicami w okresie zdalnego nauczania którzy wymagali wsparcia - wielokrotne kontakty
się z Rodzicami celem wytłumaczenia efektywności nauki ich dzieci przy zastosowaniu podstawowych narzędzi
w nauczaniu zdalnym - działająca kamera oraz głośnik, jak również rozwiązywania problemów z nauką i absencją
ich dzieci.

Zmiany i adaptacja i budynków, w tym zagospodarowanie bazy dydaktycznej
Adaptacja pracowni budowlanej na potrzeby zawodu montera zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie (wykonywanie i montaż systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót malarskich
i tapeciarskich, wykonywanie robót posadzkarskich, wykonywanie robót okładzinowych).
Wykonanie okładziny z płyty OSB na stanowiskach do wykonywania ćwiczeń praktycznych (3 boksy) oraz
wykonanie podłogi z okładziny OSB, co pozwala na bezpośredni montaż konstrukcji w systemach suchej
zabudowy przy użyciu śrub montażowych.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykonywano naprawy bieżące w budynkach CKZiU,
wymieniono oświetlenie oraz siatki na boisku „Orlik”,
pomalowano podłogi oraz niskie części ścian w budynku warsztatów,
wymieniono płyty kasetonowe w budynku warsztatów,
uszczelniono rynny i naprawiono przeciekający dach,
wymieniono filtry w Hali Sportowej,
wymieniono siec informatyczną dla części administracyjnej,
zakupiono doposażenie dla konserwatorów – zakupiono sprzęt AGD,
zakupiono komputer i fotel dla administracji,
zakupiono kamerki do prowadzenia zajęć zdanych w klasach oraz telewizor,
doposażono stanowiska egzaminacyjne na egzaminy zawodowe OKE,
dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specyficznymi problemami w uczeniu doposażono
pracownię w komputery (12 stanowisk) z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, monitory
z oprogramowaniem czytnik ekrany, klawiatury dla osób niedowidzących oraz pętle indukcyjne dla osób
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•
•
•
•

niedosłyszących, sprzęt zakupiono w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją
sukcesu ucznia na rynku pracy”,
oznaczono część pomieszczeń w budynkach tabliczkami brajlowskimi w ramach projektu „Centrum
Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”,
doposażono pracownię mechanika pojazdów samochodowych w urządzenie do geometrii kół,
zakupiono 11 komputerów w ramach doposażenia pracowni w CKZiU,
doposażono pracownię budowlaną w niezbędne materiały i narzędzia do realizacji zajęć praktycznych
budowlanych na warsztatach szkolnych.

Doposażenie w dodatkowe pomoce dydaktyczne
W ramach pozyskanego dofinasowania na nauczanie zdalne zostały zakupione tablet graficzny i program test
portal dla nauczyciela. Dodatkowo w szkole zakupiono program Solid Edge zgodny z wymaganiami CKE do rysunku
CAD. Komputer w pracowni został wyposażony w kamerę internetową do prowadzenia zajęć zdalnych. Ponadto
zostały zakupione zestawy komputerowe do pracowni CAD rysunku technicznego.

Zakupy i doposażenie w roku 2021
•
•
•
•
•
•
•
•

pracownie gastronomiczne: waga kuchenna, miksery, drobne wyposażenie pracowni,
pracownia informatyczna: routery CISCO x6, switche x7, karty wi-fi x6, dyski komputerowe x7, patch panel
x6, drobne wyposażenie pracowni,
pracownia komputerowa: zestawy komputerowe x15, drobne wyposażenie, zakupiono materiały do zajęć,
pracownie mechaniczne: otrzymano nieodpłatnie samochody kia x2, zakupiono: podnośnik półautomat,
program specjalistyczny CAD, kupiono materiały do zajęć,
pracownie budowlane: zakupiono materiały do zajęć, pozyskano program AutoCAD,
pracownie gastronomiczne: gofrownice x2, miksery x3, zakupiono drobne wyposażenie na wyposażenie
ośrodka egzaminowania OKE,
zajęcia wychowania fizycznego: głośnik, zakupiono drobne pomoce do zajęć m.in: piłki, rakietki,
inne: otrzymano nieodpłatnie od Powiatu Bocheńskiego laptopy do celów nauki zdalnej x8, zakupiono
kserokopiarkę na potrzeby nauczycieli.

Dodatkowe zadania
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie było partnerem uroczystości
przygotowanej w ramach obchodów Dni Poświęconych Janowi Pawłowi II pt.: „Koncert uwielbienia”. Obchody
zainaugurował wykład „Wolna świętość”, wygłoszony dla społeczności lokalnej przez nauczycielkę CKZiU.
Mieszkańcom gminy umożliwiono także zwiedzanie wystawy „Historia jest historią ludzkich sumień. Mobilnie
przez Polskę w okresie dążeń niepodległościowych”, udostępnioną od 12 października w budynku szkoły a w dniu
uroczystości szerokiej publiczności na łapanowskim rynku. Kunszt i umiejętności zawodowe mogła zaprezentować
nasza młodzież, która pod opieką nauczycielek przedmiotów gastronomicznych i cukierniczych profesjonalnie
przygotowała catering dla wykonawców (członków licznego chóru, grupy muzycznej, recytatorów) i zaproszonych
gości.

Dodatkowe zadania:
•
•
•
•
•

modernizacja ogrzewania w budynku warsztatów szkolnych: zakup i montaż dwóch piecy kondensacyjnych
(gazowe),
naprawa układu sterowania nagrzewnicy elektrycznej na Hali Sportowej,
konserwacja ścian w budynku A szkoły,
remont budynku warsztatów i Orlika po zalaniu podczas ulewnych deszczy,
zakup i montaż klimatyzatorów x 2.

86

4.8.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna im. Stefana Szumana
w Bochni
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Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna im. Stefana Szumana w Bochni

Poradnia w roku szkolnym 2020/2021
•
•
•
•
•
•

diagnozę i terapię psychologiczną – 2087 dzieci,
diagnozę pedagogiczną – 1436 dzieci,
diagnozę i terapię logopedyczną – 790 dzieci,
inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – 6 dzieci,
inne formy pomocy indywidualnej – 5 dzieci,
porady – 11 dzieci.

Łącznie 4335 wizyt.

Liczba wydanych opinii i orzeczeń
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) – 132,
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – 224 (w tym przedszkole – 73),
Dostosowanie wymagań edukacyjnych – 57,
Spełnianie przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem
i obowiązku szkolnego i nauki poza szkołą – 1,
Wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia – 9,
Opinia w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej – 2,
Udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki – 1,
Zezwolenie na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia – 10,
Informacja o wynikach diagnozy - 163,
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia - 52,
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia – odmowa – 1,
Odroczenie rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego – 21,
Odroczenie rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w przypadku dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego - 14,
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•
•
•
•
•

Opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju - 61,
Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego - 58,
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 210,
Orzeczenie o zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych – 4,
Odmowa wydania orzeczenia – 5.

Szkolenia dla nauczycieli oraz rodziców
Dla rodziców „Szkoła dla Rodziców” oraz „Dobry rodzic, rozumiejący rodzic”. W sumie wzięło udział około 32
osoby.
Dla nauczycieli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Przepisy prawa oświatowego”,
„Jak pracować z trudnym uczniem-techniki behawioralne”,
„Terapia ręki z elementami SI”,
„Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela”,
„Dziecko afatyczne w szkole. Trafna diagnoza-skuteczna pomoc”,
„Zabawy na uważność dzieci”,
„Wpływ mediów na rozwój dzieci”,
„Terapia rotacyzmu. Metody wywoływania głoski R”,
„Dziecko z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego”,
„Lekcja wychowawcza z pomysłem”,
„Trudne zachowania uczniów – jak sobie z nimi radzić”,
„Samoregulacja emocji u dzieci. Jak wspierać małe dzieci”,
„Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole, dostosowanie wymagań edukacyjnych wg przepisów
prawa oświatowego”.

W sumie wzięło udział około 458 nauczycieli.
Dla uczniów „Warsztaty rozwijania inteligencji emocjonalnej dla uczniów” oraz „Stres – wróg czy przyjaciel”. W
sumie wzięło udział około 21 uczniów.

Współpraca z przedszkolami i szkołami
Szkolenia Rad Pedagogicznych – 9 spotkań (132 osoby):
•
•
•
•
•
•
•

„Samoregulacja emocji u dzieci, czyli jak pomóc małemu dziecku”,
„Profilaktyka uzależnień behawioralnych - Internet” (rodzice i nauczyciele) 2 spotkania,
„Depresja i wspieranie dziecka lękowego” (rodzice i nauczyciele) 2 spotkania,
„Samoregulacja emocji u dzieci. Jak wspierać małe dzieci” (nauczyciele),
„Autyzm, co nauczyciel wiedzieć powinien” (nauczyciele),
„Wracamy do szkoły – jak wesprzeć dziecko po edukacji zdalnej” (nauczyciele, stacjonarnie) 2 spotkania,
Prelekcje dla rodziców – 1 spotkanie (14 osób) „Jak być rodzicem przedszkolaka”,
konsultacje z nauczycielami – 7 spotkań,
konsultacje z rodzicami – 5 spotkań,
okresowa ocena sytuacji dziecka i jego rodziny – 1 spotkanie,
przesiewowe badanie logopedyczne „Mówię” – 2 wyjazdy (82 dzieci).

Sieci wsparcia
•
•
•

Spotkania dla pedagogów i psychologów szkolnych raz w miesiącu na terenie Poradni,
Spotkania logopedów szkół i przedszkoli powiatu bocheńskiego w ramach cyklu spotkań „Sieć wsparcia
i współpracy”,
Grupa wsparcia dla: Rodziców, Opiekunów, Nauczycieli (Przedstawiciel Fundacji – „Mutyzm Wybiórczy
Reaktywacja” - Pani Ewa Romańska).
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Ponadto w 2021roku w Poradni prowadzona była:
•
•
•

indywidualna terapia Biofeedback dla dzieci i młodzieży – około 300 wizyt,
badanie słuchu i przetwarzania słuchowego – 14 przebadanych dzieci, około 41 spotkań,
elektrostymulacja dzieci i młodzieży, u których występują dysfunkcje aparatu mowy – 8 dzieci, około 80
spotkań.

W ramach innowacji pedagogicznej pt. ”Sokoli wzrok” w trakcie 12 wyjazdów w teren przebadano wzrok u 108
dzieci na terenach szkół i przedszkoli z terenu powiatu bocheńskiego.
Od 01.05.2021 r. w wyniku współpracy z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. św. Ludwika
w Krakowie na terenie Poradni funkcjonuje Zespół Leczenia Środowiskowego. Leczenie środowiskowe jest to
kompleksowa opieka zdrowotna w zakresie trudności psychicznych, udzielana potrzebującemu w jego
środowisku. Opieka ta dedykowana jest osobom, które ze względu na występujące objawy i problemy
w codziennym funkcjonowaniu mają trudności w korzystaniu z leczenia ambulatoryjnego, ale nie wymagają
hospitalizacji. Pacjenci zespołów leczenia środowiskowego znajdują się pod kompleksową opieką, obejmującą
pomoc psychiatryczną, psychologiczną oraz psychoterapeutyczną. Poradnia ponosi w ramach swojego budżetu
koszty utrzymania Zespołu Leczenia Środowiskowego.
W dniu 01.06.2021 r. odbyła się coroczna konferencja współorganizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym
w Bochni (z powodu pandemii w formie on-line) dla nauczycieli, rodziców pn.: „Wyzwania w edukacji”, w której
wzięło udział około 90 osób.
W związku z pozyskanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy
w Bochni zorganizowano w czerwcu 2 - dniowy kurs dla pracowników pedagogicznych pn.: „Diagnoza i terapia
zaburzeń seksualnych dzieci i młodzieży” dofinansowanie 4320,00 zł. wkład własny 1080,00 zł.
Pracownicy pedagogiczni Poradni opracowali dla dzieci i młodzieży poradnik „Techniki relaksacji” (V’2021),
zawierający wskazówki pomagające w radzeniu sobie ze stresem.
Z inicjatywy pracowników Poradni zorganizowana została Akcja Wracamy, której mottem przewodnim było:
„Uczeń to nie tylko rola – masz przed sobą człowieka zatroszcz się o niego”. W ramach tej akcji zostały
opracowane scenariusze zajęć integracyjnych i wspierających oraz karty pracy dla uczniów w celu ponownej
integracji po powrocie do szkoły.
W celu dostosowania budynku Poradni dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami III” zakupiono drzwi wejściowe do budynku na kwotę 10578,00 zł. (w
tym 2695,36 zł. dofinansowanie) oraz:
•
•
•

zakupiono pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących,
zakupiono tabliczki informacyjne na drzwi w języku Brajla oraz tablicę informacyjną dotyczącą rozkładu
pomieszczeń na łączną kwotę 441,30 zł.,
zakupiono znaki pionowe do oznakowania miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na kwotę
433,39 zł.

W 2021 roku wykonano zadanie pn.: „Ocieplenie fundamentów budynku PPP w Bochni wraz
z wymianą istniejącego drenażu” na łączną kwotę 60081,00 zł.
Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne dla psychologów i pedagogów na kwotę 21920,92 zł. w tym:
•
•
•
•
•

testy psychologiczne i pedagogiczne (ABAS-3, CDI-2, WISC-V, ADI-R, TONI-4) z protokołami,
elektrostymulator dla dzieci i młodzieży (2 szt.), u których występują dysfunkcje aparatu mowy,
platformę Zoom do przeprowadzania szkoleń on-line na kwotę 945,00 zł,
3 zestawy komputerowe na kwotę 9236,86 zł.
kserokopiarkę na kwotę 5900,00 zł.

W budynku Poradni, w każdym gabinecie, zamontowane są lampy bakteriobójcze UV-C Sterilon, na biurkach
znajdują się pleksy ochronne, ponadto pracownicy zobowiązani są do pracy w jednorazowych maseczkach. Każdy
pracownik ma dostęp do płynów dezynfekujących. Przy wejściu głównym do Poradni zamontowany jest
dyspenser z płynem dezynfekującym oraz stacja badania temperatury.
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4.9.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego
w Bochni

Fot. 22

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Bochni

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości. Pomimo czasu
pandemii, który mocno ograniczył naszym wychowankom aktywny udział w różnych konkursach, festiwalach,
przeglądach itp. uczniowie wzięli udział:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bieg Papieski ulicami miasta Bochnia,
konkurs plastyczny „Laurka dla króla” organizowany przez bocheński Dom Kultury wyróżnienie,
konkurs plastyczny „Mój świat-świat dziecka” organizowany przez Centrum Szkolne Edukacji Inkluzyjnej –
„St. Andrei” Gura Humorului w Rumunii,
konkurs plastyczny „Symbole wielkanocne” organizowany przez Centrum Szkolne Edukacji Inkluzyjnej – „St.
Andrei” Gura Humorului w Rumunii – I miejsce,
konkurs plastyczny „Duchowość i tradycje przez oczy dziecka” organizowany przez Centrum Szkolne
Edukacji Inkluzyjnej – „St. Andrei” Gura Humorului w Rumunii – I miejsce,
Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny „W świecie wierszy Jana Brzechwy” w Skawinie – 4 miejsce,
konkurs plastyczny pt. „Ilustracje do wierszy J. Brzechwy” w Skawinie – II miejsce i wyróżnienie,
konkurs plastyczny „Pisanka wielkanocna i sztuka obrzędowa związana z okresem wielkanocnym”
organizowany przez Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Brzesku,
konkurs plastyczny „Choinka inna niż zawsze” organizowany przez bocheński Dom Kultury – wyróżnienie,
konkurs plastyczny „Świąteczne okno” organizowany przez bocheński Dom Kultury – wyróżnienie,
udział w „Małopolskim konkursie kucharsko-cukierniczym” dla szkół branżowych – z wynikiem 80%,
wykonanie ceramicznej szopki bożonarodzeniowej na potrzeby Ośrodka,
konkurs plastyczny „Wielkanocna pisanka” MDK Nowy Wiśnicz – wyróżnienie,
udział w festiwalu „Integracja Malowana Dźwiękiem” – I miejsce.
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Sukcesy nauczycieli
•
•
•
•

osiągnięcia edukacyjne uczniów,
udział oraz wysokie miejsca uczniów w konkursach i zawodach,
dobra zdawalność egzaminów zewnętrznych,
odnalezienie się absolwentów na rynku pracy.

Ośrodek pracował w trybie stacjonarnym z wyjątkiem dni 08.03.-19.03.2021r., w których to realizowano zajęcia
w formie zdalnej dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, branżowej szkoły I stopnia i szkoły przyspasabiającej
do pracy.
Nauczyciele wykorzystywali różne metody i techniki nauki na odległość dostosowując je do możliwości uczniów.
Podstawowym kanałem komunikacji była poczta elektroniczna, ponadto zajęcia on-line na platformie Teams,
Google Meet, kontakt telefoniczny. Przygotowywali też materiały w formie papierowej, które odbierali rodzice.
Z rodzicami kontaktowano się na bieżąco drogą telefoniczną lub mailową.

Rozwijanie kompetencji kluczowych
•
•
•
•

•
•
•
•

Wykorzystywanie możliwości technologii informacyjnej na zajęciach edukacyjnych,
wykorzystywanie w procesie edukacyjnym metod eksperymentu, obserwacji, doświadczenia, projektu
edukacyjnego,
korzystanie z platform umożliwiających tworzenie i przeprowadzanie quizów, gier, krzyżówek itp.
udział uczniów w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego przygotowujących do udziału w projektach
i stażach zagranicznych, praca z uczniem w oparciu o alternatywne metody komunikacji „Mówik”, symbole
PCS, Makaton,
wykorzystywanie specjalistycznych programów edukacyjnych wspierających rozwój kompetencji,
wycieczki edukacyjne,
przygotowanie i udział w konkursach, inscenizacjach, akademiach, zawodach itp.,
projekty unijne.

W ramach projektu „Pozwól mi zrozumieć świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zrealizowano 1588 godzin zajęć pozalekcyjnych
oraz trzy wycieczki edukacyjne do Warszawy, Wrocławia i Krakowa. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, tj. matematycznoprzyrodniczych,
informatycznych,
emocjonalno-społecznych.
Uczniowie
biorą
udział
w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zaradność osobistą prowadzonych metodą ergoterapii, kompetencje
matematyczno-przyrodnicze, zainteresowanie technologią informacyjną i IT oraz arteterapii, muzykoterapii,
teatroterapii i socjoterapii. Uzupełnieniem prowadzonych działań jest stopniowe doposażenie pracowni TIK
i gospodarstwa domowego oraz utworzenie Międzyszkolnego Laboratorium Matematyczno-Przyrodniczego,
Międzyszkolnej Pracowni Arteterapii i Rozwoju osobowości w niezbędne do realizacji zadań sprzęty, urządzenia
i materiały.
W ramach projektu „Pomóż mi zrozumieć świat” dofinansowanego ze środków PO WER zrealizowano dwie
mobilności uczniów do Rumuni i Grecji.
W ramach programu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży odbył się wyjazd naszych uczniów do
partnerskiej szkoły na Litwie, projekt pt. „Z kufra babuni”. Głównym celem projektu było propagowanie polskolitewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości,
lepszego zrozumienia i lepszego poznania się młodzieży polskiej i litewskiej. Realizacja celów projektowych
zakładała rozwój dialogu międzykulturowego, a także przybliżenie wspólnej historii obu krajów i tradycji. Projekt
napisany został z myślą o zacieśnieniu partnerstwa, które trwa już od dwóch lat pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno – Wychowawczym z Bochni (Polska) a Vilniaus miesto „Vilnios” pagrindin mokykla z Naujoji Vilnia (Litwa).
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W ramach współpracy z konsorcjum Fundacją Internationaler Bunt Polska, uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia
wzięli udział w międzynarodowych stażach zawodowych w Grecji „Mobilność i doświadczenie”, projekt
dofinansowany ze środków programu Erasmus+. Głównym celem była praca i podnoszenie kwalifikacji
zawodowych młodych ludzi, ale też poznanie innego kraju, ludzi, zwyczajów i języka.
W ramach realizacji projektu Erasmus+ we Włoszech, w miejscowości Pignola, w regionie Basilicata uczniowie
wzięli udział w międzynarodowym festiwalu INCLUSIVE ART (Polska, Włochy, Hiszpania). Było to wydarzenie
o charakterze kulturalno-artystycznym i muzycznym, mające na celu włączenie osób niepełnosprawnych.
Wybór zawodu przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest ściśle związany z ich możliwościami
i umiejętnościami. W Szkole Branżowej I stopnia uczniowie kształcą się w klasach wielozawodowych. Zawodem
dominującym jest kucharz. W tej profesji Ośrodek zapewnia teoretyczną i praktyczną naukę zawodu.
W ramach IV edycji projektu współfinansowanego ze środków Marszałka Województwa Małopolskiego „Od pasji
do profesji”, wychowankowie Ośrodka, w liczbie 22, w dniach 13-24 września spędzili czas nad Morzem Bałtyckim
w Łebie. Projekt, prowadzony przez Stowarzyszenie „Kropla Dobroci” przygotowywał uczniów do poszukiwania
drogi zawodowej. Uczestnicy korzystali z zajęć psychoterapii, socjoterapii, rehabilitacji ruchowych oraz wycieczek
tematycznych.
W ramach umowy podpisanej z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Ośrodek jest szkołą ćwiczeń dla
studentów tejże uczelni. Przyjmuje również na praktykę studentów z innych uczelni, zwłaszcza będących
mieszkańcami powiatu bocheńskiego.
Współpracę z pracodawcami uczniów Szkoły Branżowej I stopnia realizowano systematycznie podczas całego
roku kalendarzowego w zakresie organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, utrzymania
stałego kontaktu z pracodawcą, który na bieżąco przekazuje szereg informacji o postępach i funkcjonowaniu
uczniów.
Pomocą psychologiczno – pedagogiczną objęci byli wszyscy uczniowie Ośrodka tj. 134 uczniów oraz 16
uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z orzeczeń
o kształceniu specjalnym.

Zrealizowane zajęcia
•
•
•
•
•
•

rozwijające umiejętności uczenia się, o charakterze terapeutycznym mających na celu stymulowanie
rozwoju społeczno-emocjonalnego, logopedyczne - 78 uczniów,
zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (doradztwo zawodowe) - 18 uczniów,
wyjazd do Łeby w ramach projektu „Od pasji do profesji” – 22 uczniów,
praktyki zawodowe w Grecji – 12 uczniów,
warsztaty psychologiczne dla uczniów realizowane w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy
i zastępstw (współpraca z OIK w Bochni)- 30 zajęć,
Porady i konsultacji dla rodziców – 62.

Ponadto
Ośrodek
kontynuował
współpracę
z zespołem
psychoterapeutów
i psychiatrą
w ramach opieki środowiskowej Szpitala św. Ludwika w Krakowie, którzy nieodpłatnie udzielali dzieciom
konsultacji psychiatrycznej – 18 uczniów oraz terapii (zajęcia psychoterapeutyczne) - 35 uczniów. Zakres działań
obejmował oddziaływania ukierunkowane na wsparcie uczniów, diagnozę środowiska szkolnego, ustalanie form
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracę z nauczycielami, rodzicami, współpracę z innymi placówkami
i specjalistami, działania profilaktyczne i interwencyjne, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017
roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach. W ramach działań wynikających z konieczności wsparcia uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pedagog i psycholog szkolny brały udział
w opracowywaniu Wielospecjalistycznych Ocen Poziomu Funkcjonowania Ucznia, Indywidualnych Programów
Edukacyjno-Terapeutycznych, podejmowały działania mające na celu ewaluację prowadzonych form wsparcia,
monitorowały sytuację uczniów podczas nauczania zdalnego, organizowały spotkania z uczniami i z rodzicami. W
ramach współpracy z innymi placówkami utrzymywany był kontakt z kuratorami, asystentami rodziny, Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Bochni, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy
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Społecznej, Policją, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Sądem Rejonowym w Bochni. Przygotowano wnioski,
opinie w sprawie uczniów.

Zakres pracy psychologa
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,
diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania
problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie
różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji
i uzdolnień uczniów,
wspieranie
nauczycieli,
wychowawców
grup
wychowawczych
i innych
specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
przeprowadzanie indywidualnych konsultacji, spotkań ukierunkowanych na udzielenie wsparcia
psychologicznego dla uczniów deklarujących taką potrzebę,
pozostawanie w kontakcie z rodzicami uczniów wykazującymi trudności w zakresie realizacji obowiązku
szkolnego,
udzielanie rodzicom informacji w sprawie możliwości pozyskania pomocy specjalistycznej dla uczniów tego
wymagających,
Psycholog szkolny opracowywał również pisma kierowane do Sądu Rejonowego w Bochni, dotyczące
sytuacji uczniów.

Zakres pracy pedagoga szkolnego
•
•
•
•
•
•

analiza dokumentacji dostarczonej przez uczniów (opinie, orzeczenia),
ustalanie stosownych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ukierunkowanych na usprawnienie
funkcjonowania uczniów w szkole,
przeprowadzanie rozmowy z rodzicami uczniów dotyczące dostosowań wymagań, metod i form pracy do
potrzeb i możliwości ich dzieci,
systematyczne przeprowadzanie indywidualnych rozmów z uczniami z niską frekwencją szkolną,
podejmowanie działań ukierunkowanych na wzmocnienie motywacji do realizacji obowiązku szkolnego,
uczestnictwo w zajęciach realizowanych zdalnie,
pedagog i psycholog szkolny pozostają w systematycznym kontakcie z kuratorami, asystentami rodziny.

W czasie pandemii Ośrodek pracował stacjonarnie z wyjątkiem dni 08.03.-19.03.2021r., w których to realizowano
zajęcia w formie zdalnej dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, branżowej szkoły I stopnia i szkoły
przyspasabiającej do pracy.
Od drugiej połowy stycznia Ośrodek zmienił lokalizację i mieści się w jednym budynku przy ul. Kazimierza
Wielkiego 67. W skrzydle B pokoje sypialne zostały wyremontowane i przekształcone na sale lekcyjne.
Przystosowano salę do ćwiczeń, odnowiono jadalnię i salę teatralną. Ze środków własnych i dofinansowania
PFRON wyremontowano cztery toalety.
Szkoła Branżowa I stopnia została doposażona w 5 laptopów, które otrzymaliśmy z Powiatu Bocheńskiego oraz
2 monitory interaktywne z programu rządowego „Aktywna tablica”.
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Ośrodek współpracował ze Stowarzyszeniem „Kropla Dobroci’ przy organizacji Festiwalu Piosenki „Integracja
malowana dźwiękiem”, którego ideą jest wspólne tworzenie sztuki poprzez osoby zdrowe
i z niepełnosprawnościami.
Ośrodek kontynuował bądź nawiązał współpracę ze szkołami partnerskimi w Niemczech, Rumunii, Grecji,
Czechach i Litwie.
Pozyskiwano warzywa i produkty spożywcze na potrzeby uczniów (paczki żywnościowe i zaopatrzenie kuchni
na zajęcia z gospodarstwa domowego) poprzez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski Arkadia.
Ośrodek współpracował z instytucjami lokalnymi: MDK, Biblioteka Pedagogiczna, Biblioteka Miejska
i Powiatowa, Schronisko dla zwierząt w Borku, Stowarzyszenie „Bochnianie Bezdomniakom”, zbiórka darów dla
uczniów na Litwę i Wileńszczyznę.
Uczniowie wzięli udział w realizacji filmu pt. „O tym, jak księżna Kinga solą obdarowała polskie ziemie” nagranego
w ramach projektu „Pozwól mi zrozumieć świat” oraz nagraniu muzycznych życzeń dla mamy pt. „Kochać jak to
łatwo powiedzieć” opublikowanych w lokalnych mediach informacyjnych.

4.10.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu

Tab. 15 Obłożenie oraz uzyskane dochody za 2021 rok

Lp.

1
2
3
4

Miesiąc

Styczeń -wrzesień
październik
listopad
grudzień
Razem

Liczba osób
korzystających
z noclegów

Liczba udzielonych
noclegów

Dochody netto
(noclegi i wyżywienie)

2021

2021

2021

4
64
54
81
203

33
82
182
294
591

1 084,36
2 030,56
5 311,45
1 412,42*
9 838,79

*wykazana kwota stanowi tylko cześć dochodów, gdyż większość została zapłacona Bonem Turystycznym
w miesiącu styczniu 2022r.
Od marca 2020 roku placówka zgodnie z „Wojewódzkim planem działania na wypadek wystąpienia epidemii”
została zarezerwowana na potrzeby kwarantanny zbiorowej w związku z pandemią COVID-19 do odwołania.
W 2021 roku w ramach tego zadania zostały przyjęte 4 osoby na pobyt związany z kwarantanną na 33 noclegi.
Przez wgląd na niewielką ilość osób korzystających z kwarantanny w naszym obiekcie, podjęta została decyzja
o ponownym otwarciu schroniska na potrzeby ruchu turystycznego. Dane w tabeli od października do grudnia,
pokazują liczbę turystów przebywających na wypoczynku w schronisku.
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Po ponad półtorarocznej przerwie w przyjmowaniu dzieci i młodzieży na pobyt, ponownie dotarliśmy z naszą
oferta (newsletter, strona www, Facebook, rozmowy telefoniczne oraz wiadomości SMS-owe. Schronisko gościło
w swoich progach grupy szkolne, grupy harcerskie, stowarzyszenia, pielgrzymów oraz turystów indywidualnych,
w tym 2 gości z Holandii i 6 z Ukrainy.
Ponadto placówka przystąpiła do programu pod nazwą „Polski Bon Turystyczny” oraz została odnowiona
współpraca z portalem rezerwacyjnym Booking.com
Wszystkie te działania przełożyły się na wzrost zainteresowania obiektem, a co najważniejsze na dokonywanie
rezerwacji bieżących oraz tych w dalszej perspektywie czasowej tj. ferie i wakacje 2022r.
W dniu 6 listopada 2021r. odbyło się wyjątkowe wydarzenie tj. odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu. Tablica poświęcona jest śp. Czesławowi Blajdzie – inicjatorowi
powstania naszego schroniska, a ponadto geografowi, etnografowi, społecznikowi i historykowi ściśle
związanemu z Gmina Żegocina.

Działania podjęte na rzecz poprawy i wyposażenia bazy jednostki.
Remont stacji uzdatniania wody (wymiana złoża filtrującego, wymiana żarnika, lampy UV, montaż nowoczesnych
filtrów pianowych oraz wodomierza) w kwietniu 2021r. na kwotę 3 731,11 zł.
Wykonanie operatu wodno – prawnego dotyczącego ujęcia na potoku z którego czerpana jest woda na potrzeby
placówki w czerwcu 2021r. na kwotę 4 674,00 zł.
Zakupiono teleskop wraz z okularem do pokazów nieba dla grup dzieci i młodzieży przebywających
na wypoczynku w listopadzie 2021r. na kwotę 3 699,00 zł.
Ponadto pracownicy schroniska wykonali szereg prac remontowych związanych z malowaniem i odświeżaniem
pomieszczeń, naprawą i malowaniem ogrodzenia zewnętrznego, prace porządkowe i porządkowanie terenu,
prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych wokół schroniska.
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Fot. 23

Bursa Szkolna im. Polski Niepodległej w Bochni

Bursa Szkolna im. Polski Niepodległej w Bochni

Sukcesy uczniów
Udział w Wojewódzkim Konkursie Recytatorsko - Wokalnym w Krakowie, zorganizowanym przez Staromiejskie
Centrum Kultury Młodzieży w ramach projektu Patroni Roku - twórczości K. K. Baczyńskiego.

Zakres udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Liczba uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności – 1 osoba.
Podjęte działania. Dostosowano warunki mieszkaniowe dla osoby niepełnosprawnej. Wykonano remont
schodów wejściowych z montażem bruku integracyjnego (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych), remont
korytarza na parterze z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (ciąg komunikacyjny), remont łazienki
z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, otoczono szczególną opieką osobę z niepełnosprawnością.
Tworzono wokół niej atmosferę bezpieczeństwa i akceptacji, włączanie jej w życie bursy poprzez udział
w wydarzeniach mających miejsce w placówce, dostosowanych do możliwości psychofizycznych. Pomoc
psychologiczno – pedagogiczna w postaci porad i konsultacji z doradztwa edukacyjno – zawodowego poprzez
wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły i możliwości. Działania prowadzono przy
systematycznej współpracy z domem, pedagogiem szkolnym i wychowawcą w szkole.

Inne działania wynikające z pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Nauczyciele podjęli 29 działań, które dotyczyły potrzeby objęcia ucznia pomocą z uwagi na niepełnosprawność,
niepowodzenia edukacyjne, sytuacje kryzysowe lub traumatyczne, zaburzenia zachowania lub emocji, trudności
adaptacyjne związane ze sposobem spędzania czasu wolnego, szczególnymi uzdolnieniami, z zagrożeniem
niedostosowania społecznego.
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Opis pracy placówki w związku z pandemią
Zapoznanie uczniów z procedurami w związku z COVID-19, spotkania tematyczne w grupach wychowawczych
informujące o zasadach postępowania w związku z COVID – 19, pozyskanie i zakup środków dezynfekujących,
pozyskanie bezdotykowej stacji dezynfekującej z pomiarem temperatury, na środki przeciw COVID-19 wydano
stosunkowo niewielką ilość funduszy własnych (344,83 zł).
Otrzymano bezpłatnie: od MEN: środki dezynfekujące, maseczki; od Starostwa Powiatowego: przyłbice
i 2 termometry bezdotykowe.
W związku z trwającą nauką zdalną w szkołach i nieobecnością młodzieży w bursie w styczniu 2021 r. placówka
podpisała porozumienie z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą typu socjalizacyjnej, Azymut” i Placówką
Opiekuńczo-Wychowawczą typu socjalizacyjnej, Perspektywa”, na mocy którego 5 nauczycieli bursy zostało
delegowanych w ramach części swojego etatu do sprawowania opieki doraźnej i wychowania oraz pomocy
w nauce na rzecz dzieci przebywających w powyższych placówkach. W ramach podpisanej współpracy zajęcia te
miały miejsce do 14 maja 2021 r.
Podobną współpracę nawiązano z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną im. Stefana Szumana w Bochni,
w której dwóch nauczycieli pomagało w pracy przy dostosowaniach dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.
W okresie pandemii a tym samym w czasie kiedy uczniowie przebywali na nauce zdalnej nauczyciele wpierali
uczniów i otaczali ich opieką wysyłając im drogą mailową informacje wspierające ich bieżące potrzeby.
Przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych z rodzicami oraz uczniami wpierając ich w zaistniałej sytuacji
zgodnie z uchwalonym Planem profilaktyczno - wychowawczym. W tej trudnej sytuacji w jakiej znalazła się
placówka nie byliśmy w stanie zrealizować wszystkich zadań zaplanowanych na początku roku szkolnego.
Ze względu na pandemię COVID-19 zaplanowane działanie, które się nie odbyły będą kontynuowane w roku
szkolnym 2021/2022.
Od 17 maja 2021 r., po powrocie młodzieży do bursy nauczyciele świadczyli statutową pracę na rzecz
wychowanków bursy. W związku z brakami kadrowymi spowodowanymi pandemią na podstawie porozumienia
zawartego z Domem Pomocy Społecznej w Bochni oddelegowano do pracy w kuchni dwie pracownice na okres
od 16.11.2020 r. do 14.05.2021 r. do czasu powrotu dzieci do nauki stacjonarnej. Z tego samego względu jeden
pracownik administracji został czasowo przeniesiony do pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Bochni na okres 3 miesięcy. Trzy osoby z obsługi (1,5 etatu) w okresie nauki zdalnej przebywały
na tzw. ,,postojowym”. Biorąc pod uwagę brak możliwości wykonywania czynności służbowych oraz fakt,
że otrzymywały one w tym samym czasie świadczenia emerytalne, rozwiązano z nimi stosunek pracy na mocy
porozumienia stron w dniu 30.04.2021 r. Pozostali pracownicy w tym okresie wykonywali pracę na rzecz bursy
zachowując wszystkie wymogi sanitarne.
Po powrocie do nauki stacjonarnej wszyscy pracownicy bursy powrócili na swoje stanowiska pracy. Czas
nieobecności młodzieży w bursie wykorzystano na wykonywanie różnych prac remontowych. Wykonano remont
pomieszczeń w podpiwniczeniu (łazienka dla personelu, pomieszczenie gospodarcze i korytarz), wymieniono
okna w suterenach (zaplecze kuchni, pomieszczenia gospodarcze), wykonano modernizację parapetów
wewnętrznych w pokojach mieszkalnych, wymieniono drzwi wejściowe, wykonano remont schodów
wejściowych z montażem bruku integracyjnego (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych), remont korytarza
na parterze z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (ciąg komunikacyjny), remont łazienki
z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wymalowano ogrodzenie posesji oraz zainstalowano
dodatkowo 2 kamery monitoringu obejmujące posesję oraz hol główny. Zakupiono i zamontowano nowy
podgrzewacz wody bieżącej.

Zamiana i adaptacja budynków po SOSW w Bochni
Uchwała NR XXIV/242/2021 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przekształcenia Bursy
Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni, poprzez przeniesienie jej siedziby z ul. Kazimierza Wielkiego 67 na
ul. Stasiaka 8, oraz ustalenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych w budynku
przy ul. Kazimierza Wielkiego 67. Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 30 czerwca 2021r.
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Działania wynikające ze specyfiki placówki
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

codzienna pomoc w nauce – uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce na semestr i zakończenie roku
szkolnego; utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i pedagogami szkolnymi, monitorowanie
postępów uczniów, współpraca z rodzicami uczniów,
zajęcia z uczniami o tematyce prozdrowotnej i profilaktycznej – spotkanie z pracownikiem sanepidu,
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,,
udział w projekcie „Za życiem”. Wyposażenie pokoju w apteczkę z podstawowymi środkami pierwszej
pomocy, zakup ciśnieniomierza i pulsoksymetru (300 zł),
przystąpienie do ogólnopolskiej akcji edukacyjno -informacyjnej „Różowa Skrzyneczka”,
działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w placówce: spotkania tematyczne
z funkcjonariuszami Policji – kontynuacja projektu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa „Szkoła
promująca Bezpieczeństwo”,
kultywowanie tradycji – spotkania w grupach wychowawczych,
udział w wydarzeniach patriotycznych organizowanych na terenie miasta,
współpraca z instytucjami lokalnymi: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni, MOSiR
w Bochni, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Dom Dziecka w Bochni,
udział w imprezach okolicznościowych: Bieg Papieski,
udział w akcjach charytatywnych takich jak:
-

nakręcamy chodzenie Filipka – zbiórka plastikowych nakrętek,
akcja charytatywna dla Leyli Robak,
Szlachetna Paczka,
Makulatura na Misje,
pomoc dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Borku,
udział w akcji Sprzątanie Świata,
udział w akcji Światowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF,
pozyskanie sponsora na Mikołajki dla dzieci z Domu Dziecka oraz Przedszkola Specjalnego.
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Rynek pracy
Na koniec 2021 roku stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 3,7% co oznacza, że w stosunku do roku
poprzedniego spadła o 0,4 punktu procentowego. Wartość wskaźnika była niższa od wartości dla kraju
i województwa odpowiednio o 1,7 i 0,8 punktu procentowego.
Wyk. 5

Stopa bezrobocia w powiecie bocheńskim na koniec grudnia w latach 2017-2021

Na koniec grudnia 2021 roku w ewidencji PUP w Bochni pozostawały 1533 osoby bezrobotne. W odniesieniu do
danych z roku poprzedniego liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 192 osoby tj. 11,1%. W okresie ostatnich
dwunastu miesięcy najwyższą liczbę bezrobotnych odnotowano w lutym 2021 roku (1829 osób), najniższą
w listopadzie (1532 osoby). W każdym z analizowanych miesięcy odnotowano wyższy procentowy udział kobiet
niż mężczyzn, w tym blisko 30% bezrobotnych kobiet to te, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.
Liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia zmalała w porównaniu z rokiem poprzednim o 163 osoby, co daje
na koniec 2021 roku 26,6% ogólnej liczby bezrobotnych pozostających w ewidencji. Udział bezrobotnych powyżej
50 roku życia w 2020 roku kształtował się na niższym poziomie (22,7 %) niż w 2021 roku (25,4%), natomiast liczba
pozostała na porównywalnym poziomie (odpowiednio 391 i 390). W porównaniu z rokiem 2020 widoczny jest
wzrost o 155 osób długotrwale bezrobotnych, które w 2021 roku stanowiły 53,8% ogółu zarejestrowanych
w Urzędzie Pracy.
Od połowy roku 2021 zauważyć można powolny spadek liczby bezrobotnych w powiecie. Taka sytuacja mogła
być spowodowana czasowym zmniejszeniem obostrzeń związanych z pandemią Covid-19, powstawaniem
nowych miejsc pracy, a co za tym idzie zwiększonym odpływem osób bezrobotnych z ewidencji PUP.
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Wyk. 6

Wykres - Liczba bezrobotnych na koniec grudnia 2020 roku oraz w poszczególnych miesiącach 2021 roku

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się 2037 osób, które
uzyskały status osoby bezrobotnej. W porównaniu do poprzedniego roku ich liczba zmniejszyła się o 287 osób,
tj. 12,4% przy równoczesnym spadku liczby bezrobotnych o 192 osoby. Spośród osób rejestrujących się jako
bezrobotne, wyższy odsetek stanowiły osoby rejestrujące się po raz drugi i kolejny, a ich udział w ogólnej liczbie
rejestrujących się bezrobotnych wynosił 68,3% (1392 osoby). Wysoki udział osób rejestrujących się po raz kolejny
świadczy o dużej rotacji zatrudnienia zarówno ze względu na częste zmiany pracy oraz mniejsze możliwości
zatrudnienia na stałe w jednym zakładzie pracy. Odsetek osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne po raz
pierwszy, stanowił 31,7% ogółu napływających do tutejszego Urzędu tj. 645 osób.
W 2021 roku wyrejestrowało się ogółem 2229 osób bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego roku liczba
bezrobotnych wyłączonych z ewidencji wzrosła o 560 tj. 33,6%. Do najczęstszych powodów wyrejestrowań
należało podjęcie pracy (62,3% wyłączonych z ewidencji w tym okresie), niepotwierdzenie gotowości do pracy
(7,1%) oraz dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego (5,4%). Rok 2021 przyniósł powrót do tendencji
sprzed pandemii Covid-19, kiedy to napływ bezrobotnych był niższy niż ich odpływ.
Najwięcej bezrobotnych rejestrujących się w tutejszym Urzędzie było mieszkańcami Miasta Bochnia (29,9% nowo
zarejestrowanych tj. 610 osób). Osoby stanowiące najliczniejszą grupę wyrejestrowanych z ewidencji
Powiatowego Urzędu Pracy również były mieszkańcami Miasta Bochnia (30,7% tj. 685 osób). Najmniej
zarejesrtowanych jako bezrobotni oraz wyłączonych z ewidencji to mieszkańcy gminy Drwinia.
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Wyk. 7

Dwukierunkowy ruch bezrobotnych w powiecie bocheńskim w latach 2017-2021

Zasiłek dla bezrobotnych, przyznany osobie posiadającej do niego prawo ma pomóc przetrwać czas poszukiwania
nowego zatrudnienia. Wg danych na koniec grudnia 2021 roku wśród ogólnej liczby zarejestrowanych
bezrobotnych 11,5% posiadało prawo do zasiłku tj. 177 osób, w tym 110 kobiet.
Wyk. 8

Bezrobotni z prawem do zasiłku w powiecie bocheńskim na koniec 2021 roku

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku zmalała
o 113 osób, udział procentowy w ogóle bezrobotnych spadł o 5,3%. Najwięcej bezrobotnych uprawnionych do
pobierania zasiłku było mieszkańcami miasta Bochnia - 41 osób (23,2% ogółu uprawnionych), najmniej
mieszkańcami gminy Drwinia – 2 osoby (1,1% ogółu uprawnionych). Najwyższym procentowym udziałem
bezrobotnych z prawem do zasiłku charakteryzowała się gmina Trzciana 15,9% ogółu bezrobotnych z tej gminy,
najniższy odsetek bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku odnotowano w gminie Drwinia – 2,7%.
W powiecie bocheńskim najliczniejszą grupą bezrobotnych na koniec grudnia 2021 roku były osoby między 25
a 34 rokiem życia (28,5% tj. 437 osób), które stanowiły jednocześnie najliczniejszą grupę bezrobotnych
zarejestrowanych powyżej roku. Analizując wykształcenie osób zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie
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na koniec grudnia 2021 roku największy odsetek stanowili bezrobotni z wykształceniem zasadniczym
zawodowym (453 osoby tj. 29,5%). Struktura bezrobocia wg kryterium czasu pozostawania bez pracy wskazuje
na przyrost liczby bezrobotnych pozostających w ewidencji przez okres 6 miesięcy i dłuższy – 16,8% ogólnej liczby
bezrobotnych było zarejestrowane w tutejszym Urzędzie przez okres od 6 do 12 miesięcy, 25,0% od 12 do 24
miesięcy,
a powyżej 24 miesięcy bez pracy pozostawało 23,8% osób. Analiza doświadczenia zawodowego bezrobotnych
figurujących w ewidencji PUP wskazuje, iż 90,4% to osoby, które poprzednio pracowały (1386 osób).
Bezrobotnych bez stażu pracy było 147 (tj. 9,6%), najliczniejszą grupę stanowiły natomiast osoby posiadające
udokumentowany staż pracy od 1 roku do lat 5 - 442 osób (28,8%). Dodatkowo ponad 50% zarejestrowanych
bezrobotnych to osoby długotrwale pozostające bez pracy. Najliczniej reprezentowanymi zawodami przez osoby
zarejestrowane na koniec 2021 roku były między innymi: sprzedawca (198), kucharz (57) ślusarz (55),
pomocniczy robotnik budowlany (37), fryzjer (34). Wśród bezrobotnych poprzednio pracujących, pozostających
bez pracy ponad rok, 38 osób nie posiadało zawodu, najwięcej podobnie jak w roku 2020 posiadało zawody
w piątej
i siódmej wielkiej grupie klasyfikacji zawodów tj. robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (372 osób) oraz
pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (346 osób).
W 2021 roku pracodawcy zgłosili do PUP w Bochni 1735 ofert pracy, w tym 225 ofert pracy subsydiowanej, co
stanowiło 13,0% ogółu zgłoszonych w tym okresie ofert. W zestawieniu z danymi z roku poprzedniego
odnotowano wzrost ogólnej liczby zgłoszonych ofert o ok. 74% przy jednoczesnym wzroście liczby miejsc pracy
subsydiowanej o ponad 56% i aktywizacji zawodowej o ponad 105%.
Stanowiska, na które pracodawcy najczęściej zgłaszali oferty pracy w 2021 to m. in. pakowacz ręczny, pomocniczy
robotnik budowlany, sprzedawca, magazynier, jeliciarz, pracownicy obsługi biurowej, robotnik gospodarczy,
rozbieracz-wykrawacz.
Wyk. 9

Struktura pozyskanych w 2021 roku miejsc pracy i aktywizacji zawodowej wg wielkich grup zawodowych
i specjalności (nie uwzględniono ofert anulowanych)

Liczba złożonych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w porównaniu z rokiem
poprzednim wzrosła o 295 i osiągnęła na koniec 2021 roku 1011, natomiast liczba złożonych wniosków o wydanie
zezwolenia na pracę sezonową zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 19 wniosków (38 w roku
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2021). W większości przypadków zatrudnienie dotyczyło obywateli Ukrainy, w mniejszym stopniu obywateli Rosji
i Gruzji. Obcokrajowcy znaleźli zatrudnienie głównie w sektorze budowlanym, przemyśle stolarskim,
przetwórczym, rolnictwie i gastronomi oraz jako kierowcy samochodów ciężarowych, sprzedawcy, sprzątaczki
i pracownicy produkcji.
W 2021 roku z aktywnych programów rynku pracy skorzystało 471 osób, w tym m.in. ze staży 169 osób, prac
interwencyjnych 136 osób, szkoleń 20. Inne narzędzia aktywizujące to m.in. dotacje na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej (58 osób) czy refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (47
osób). Dużym zainteresowaniem cieszył się również Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w ramach którego 255
pracowników i pracodawców podniosło lub nadal podnosi swoje kwalifikacje i kompetencje w trakcie
organizowanych szkoleń i studiów podyplomowych.
Rok 2021 to nadal rok realizacji Tarczy Antykryzysowej, czyli pakietu form wsparcia stworzonego w celu ochrony
miejsc pracy, zmniejszenia obciążeń finansowych mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz
ich wsparcia w zachowaniu płynności finansowej. O wybraną formę wsparcia można było ubiegać się
w Powiatowych Urzędach Pracy, Wojewódzkich Urzędach Pracy lub w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
W ramach ogłoszonych przez PUP w Bochni naborach w 2021 roku składane były wnioski o:
•
•
•
•
•
•
•

udzielenie pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro przedsiębiorców,
dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców
samozatrudnionych,
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek
na ubezpieczenie społeczne dla mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej
organizacji pozarządowej,
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek
na ubezpieczenie społeczne dla kościelnej osoby prawnej oraz jej jednostki organizacyjnej,
udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro
przedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy na podstawie ustawy,
udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro
przedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy na podstawie rozporządzeń.

Do końca grudnia br. do tutejszego Urzędu wpłynęło w sumie 1678 wniosków w ramach których do końca roku
wydatkowano 9 951 050,17 zł.
Tab. 16 Formy wsparcia realizowane w ramach tarczy antykryzysowej (stan na dzień 31.12.2021 r.)

Forma wsparcia

Liczba złożonych
wniosków

Liczba wniosków
rozpatrzonych
pozytywnie

Kwota
wypłaconych
dofinansowań
[PLN]

niskoprocentowa pożyczka z Funduszu
Pracy dla mikro przedsiębiorców oraz
organizacji pozarządowej (art. 15 zzd
i art.15 zzda)
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47

228 349,10

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

236

185

1 042 720,00
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dofinansowania
części
wynagrodzeń pracowników
przedsiębiorców,
małych
przedsiębiorców (art. 15 zzb)

kosztów
dla mikro
i średnich

75

62

2 531 481,07

dotacji na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej
mikro
przedsiębiorcy
i małemu
4i
przedsiębiorcy (art. 15 zze art. 15zze4a)

158

205

1 022 500,00

dotacji na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej
mikro
przedsiębiorcy
i małemu
4
przedsiębiorcy (art. 15 zze R)

1099

1026

5 126 000,00

OGÓŁEM:

1678

1525

9 951 050,17

W sumie na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia wydatkowano 15 146 440,28 zł, w tym
na zadania związane z COVID-19: 9 951 050,17 zł.
Wyk. 10 Schemat wydatkowanych środków w roku 2021 na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu jak również na realizację zadań
w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni realizuje Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego
Rynku Pracy w latach 2021-2025 stanowiący zestawienie całości realizowanych zadań. Sprawozdanie z realizacji
ww. programu za rok 2021 zostanie przekazane do Starostwa Powiatowego w Bochni na Sesję Rady Powiatu.
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Tab. 17 Informacja nt. realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni w 2021 r.

Realizacja
powiatowych
polityk, programów
i strategii

Główne działy
tematyczne

Zakres informacji
Informacja nt. realizacji w 2021 r. Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2025.
1.

Program został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/231/2021 Rady Powiatu w Bochni
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

1

Rynek pracy

Informacja nt. realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni w 2021 r.
1.

Ilość realizowanych projektów (miękkie i twarde)

2.

Ilość złożonych wniosków (m.in o skierowanie na aktywne formy takie jak
prace interwencyjne, roboty publiczne, doposażenie stanowiska pracy,
prace społecznie - użyteczne, staż, jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej, szkolenia, o skierowanie do udziału w kontrakcie
socjalnym lub PAI, o sfinansowanie szkoleń ze środków KFS, o udostepnienia
informacji o osobach zarejestrowanych w Urzędzie, o udostępnienie
informacji publicznej, wnioski o płatność, wnioski realizowane w ramach 3370
Tarczy Antykryzysowej, refundacja części kosztów poniesionych
na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne w związku
z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych
skierowanych bezrobotnych oraz wnioski o refundację kwoty świadczeń
pieniężnych wypłacanych osobom uprawnionym z tytułu wykonywania prac
społecznie użytecznych)

3.

Ilość dofinansowań (m.in. dofinansowanie aktywnych form wsparcia - środki
na działalność, prace interwencyjne, roboty publiczne, staż, szkolenia,
1947
doposażenia stanowiska pracy, dofinansowania wynagrodzeń oraz pożyczki
realizowane w ramach Tarczy Antykryzysowej)

4.

Ilość zawartych porozumień (dot. zakresu i sposobu współdziałania z innymi
podmiotami, na realizacje robót publicznych i prac społecznie - użytecznych,
7
o sfinansowanie szkolenia w ramach środków KFS, o rozłożenie na raty
spłaty zadłużenia)

5.

Ilość wydanych zaświadczeń (do kapitału początkowego, o pobieraniu
zasiłku, o zarejestrowaniu w PUP, o przyznaniu pomocy de minimis, 1547
o odbyciu stażu)

6.

Ilość rejestracji bezrobotnych/poszukujących pracy

1878

7.

Ilość zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

1006

8.

Ilość zarejestrowanych zezwoleń na pracę sezonową

28

9.

Ilość wydanych informacji Starosty na temat możliwości zaspokojenia
607
braków kadrowych
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4

Główne działy
tematyczne

Zakres informacji

10.

Ilość
przygotowanych
informacji
o charakterze
analitycznym
i sprawozdawczym (m.in. analizy potrzeb szkoleniowych, analizy lokalnego
rynku pracy, informacje o charakterze analitycznym dla innych podmiotów,
52
monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, barometr zawodów
meldunki o stanie bezrobocia i zwolnieniach grupowych przekazywane do
WUP)

11.

Ilość przygotowanych sprawozdań o działalności własnej jednostki (m. in.
sprawozdania o rynku pracy, o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy,
efektywności programów na rzecz zatrudnienia, o instytucjonalnej obsłudze
rynku pracy, o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, z realizacji zadań Krajowego 644
Planu Działania EURES, z realizacji zadań KFS, o zamówieniach publicznych,
ochronie środowiska, udzielone pomocy publicznej, sprawozdania COVID19)

12.

Ilość prowadzonych postepowań windykacyjnych w zakresie zwrotu
25
nienależnie pobranych należności

13.

Liczba osób, które skorzystały z usług poradnictwa zawodowego (m.in.
porady grupowa i indywidualne, informacje zawodowe grupowe 1192
i indywidualne, testy KZZ, NBK, testy predyspozycji zawodowych)

14.

Liczba pozyskanych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej

15.

Liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy skierowanych do pracy
848
i miejsc aktywizacji zawodowej

16.

Liczba osób, które za pośrednictwem PUP podjęły prace lub zostały
504
zatrudnione w ramach miejsc aktywizacji zawodowej

17.

Liczba udzielonych porad i informacji w ramach EURES

18.

Liczba przeprowadzonych kontroli (u pracodawców, osób podejmujących
0
własną działalność gospodarczą, jednostek szkoleniowych)

1735

682

Administracja (jednostki
organizacyjne)

Informacja nt. realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne w 2021 r. m.in.

1.

Ilość decyzji (o uznaniu za osobę bezrobotną, utracie statutu osoby
bezrobotnej, przyznaniu zasiłku, stypendium, dodatku aktywizacyjnego,
4991
w sprawie wydania zezwolenia na prace sezonową, w sprawie oświadczeń
o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, o pokrycie składek KRUS)

2.

Ilość postanowień (m.in. o wszczęciu
pracownika z postępowania)
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postepowania,

o wyłączeniu

34

Główne działy
tematyczne

Zakres informacji

3.

Liczba zawartych umów (m.in. na realizację aktywnych form wsparcia oraz
umów zawieranych w związku z obsługą organizacyjną działalności PUP, 1931
o wypłatę środków w ramach Tarczy Antykryzysowej)

4.

Liczba Zarządzeń Dyrektora PUP w Bochni (w tym dotyczących zasad
i regulaminów związanych z funkcjonowaniem Urzędu oraz realizacją 73
aktywnych form wsparcia osób bezrobotnych i poszukujących pracy)

5.

Ilość spraw (inne nie wymienione w ww. punktach takie jak współdziałanie
z innymi instytucjami, interpelacje i zapytania, dobór instytucji 1048
szkoleniowych, zapytania ofertowe, zawiadomienia do prokuratury)

Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka nieruchomościami obejmuje dwa zasoby nieruchomości: powiatowy zasób nieruchomości
stanowiący własność Powiatu Bocheńskiego oraz zasób nieruchomości Skarbu Państwa. Zasady gospodarowania
nieruchomościami reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Organem
reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest Starosta, wykonujący
zadanie z zakresu administracji rządowej, a organem reprezentującym Powiat Bocheński - organ wykonawczy, tj.
Zarząd Powiatu w Bochni.
Zadania nałożone na powiat, określone m.in. przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 tj. z dnia 2021.10.21) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U.2020.920 tj. z dnia 2020.05.25) realizowane są przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
W 2021 roku w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej podjęto czynności przeprowadzenia
postępowań administracyjnych oraz wydano 331 postanowień i decyzji w sprawach:
•
•
•
•
•

regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
odszkodowań za grunty zajęte z mocy prawa pod drogi publiczne,
ograniczenia praw do nieruchomości,
wyrażenia zgody na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń
technicznych.

Podejmowano czynności regulacji stanów prawnych nieruchomości poprzez założenie księgi wieczystej, jej
zamknięcie bądź dokonanie wpisów. Podjęto również czynności aktualizacji opłat z tytułu użytkowania
wieczystego. Podpisano następujące umowy:
•
•

•
•

umowa użyczenia zawarta w dniu 20.12.2021r. na okres od 01.01.2022r. do 01.05.2038r. na rzecz Fundacji
im. Brata Alberta celem prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Cerekwi,
umowa użyczenia lokalu zawarta w dniu 16.03.2021r. na czas nieokreślony od dnia 28.03.2021 r. na rzecz
Domu Pomocy Społecznej w Bochni z przeznaczeniem na pomieszczenia do ewakuacji mieszkańców
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
umowa użyczenia lokalu zawarta w dniu 26.02.2021r. na okres od dnia 01.03.2021r. do 28.02.2022 r.
na rzecz Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów i Członków Rad Sołeckich Ziemi Bocheńskiego,
umowa przeniesienia własności nieruchomości drogowych z dnia 26.11.2021 r. na rzecz Gminy Drwinia
w związku z pozbawieniem tych dróg kategorii dróg powiatowych.
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Do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie
zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego
powiatu.
Powiat Bocheński jest użytkownikiem wieczystym 6 działek gruntu o powierzchni 2,1364 ha stanowiących
własność Skarbu Państwa. Nieruchomość ta stanowi Powiatową Społeczną Strefę Aktywności Gospodarczej
w części wydzierżawioną pod działalność gospodarczą.
Przeważająca część nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bocheńskiego znajduje się w trwałym
zarządzie jednostek organizacyjnych, z czego większość to drogi powiatowe, którymi zarządza Powiatowy Zarząd
Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu, a 14 ha to grunty pozostałych, niżej wymienionych jednostek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bursa Szkolna im. Polski Niepodległej w Bochni,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie,
Dom Pomocy Społecznej w Bochni,
Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Bochni,
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni,
II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni,
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni,
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego pn. AZYMUT w Bochni,
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego pn. PERSPEKTYWA w Bochni,
Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej im. Stefana Szumana w Bochni,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni,
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni,
Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu (siedziba),
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni,
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bochni,
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni,
Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni,
Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.

Powiatowe jednostki organizacyjne gospodarują nieruchomościami na zasadach określonych w przepisach
ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Udostępnianie nieruchomości Powiatu Bocheńskiego następuje poprzez sprzedaż, oddanie w użytkowanie
wieczyste, zamianę, oddanie w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie a także przekazywanie nieruchomości
w formie darowizny na cel publiczny, na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Według stanu na dzień 31.12.2021r. zawartych jest
łącznie 29 umów z firmami, instytucjami lub osobami fizycznymi, w tym 17 umów dzierżaw:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PULSAR K. Bogusz Sp. j. 4 umowy,
MM-STALMET s.c. 5 umów,
TTM TOMASZ TOBIASZ – 1 umowa,
ARTCOR Sp. z o.o. – 1 umowa,
MARKA Sp. z o.o. – 1 umowa,
STOCH Polska Sp. z o.o. 1 umowa,
Prokuratura Okręgowa w Tarnowie – 1 umowa,
z osobami fizycznymi – 2 umowy,
Fundacja im. Brata Alberta – 1 umowa.

Zawartych jest 5 umów najmu:
•
•

NETIA S.A. 1 umowa,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 1 umowa,
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•
•
•

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej – 1
umowa,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bochni – 1 umowa,
Powiatowy Urząd Pracy – 1 umowa.

Zawartych jest 7 umów użyczenia:
•
•
•
•
•
•
•

Dom Pomocy Społecznej w Bochni – 1 umowa,
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Specjalnej Troski AMICUS HOMINIS – 1 umowa,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1 umowa,
Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych – 1 umowa,
Małopolski Związek osób Niepełnosprawnych -1 umowa,
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Sołtysów i Członków Rad Sołeckich Ziemi Bocheńskiej – 1 umowa,
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – 1 umowa.

Umowę na nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bocheńskiego posiada
Samodzielny Publiczny Zakłady Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.
W ramach gospodarowania nieruchomościami Wydział Gospodarki Nieruchomościami zarządza następującymi
nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Powiatu Bocheńskiego:
•
•
•
•
•

•
•

nieruchomość zabudowana budynkiem (byłego internatu Zespołu Szkół Nr 1) położona w mieście Bochnia
przy ul. Windakiewicza 9 – o funkcji usługowej,
nieruchomość zabudowana budynkiem trzykondygnacyjnym nr 14 C położona w mieście Bochnia przy
ul. Karolina – o funkcji usługowej,
nieruchomość zabudowana budynkiem byłego Pogotowia Ratunkowego położona w mieście Bochnia przy
ul. Konstytucji 3 Maja 21 – o funkcji usługowej,
nieruchomość rolna położona w miejscowości Dąbrówka, gmina Rzezawa,
nieruchomości o funkcji przemysłowej położone w miejscowościach: Bochnia przy ul. Antoniego
Chwałkowskiego tworzące Powiatową Społeczną Strefę Aktywności Gospodarczej (PSSAG), oraz Siedlec,
gmina Bochnia,
nieruchomość położona w miejscowości Proszówki zabudowana budynkiem obecnie przeznaczonym pod
działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej,
nieruchomość położona w miejscowości Cerekiew zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym
w części wynajęta na cele mieszkalne oraz budynkiem obecnie przeznaczonym na prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami w imieniu Starosty Bocheńskiego gospodaruje nieruchomościami
stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w tym:
•
•
•
•

153 - nieruchomości w użytkowaniu wieczystym,
15 - nieruchomości w trwałym zarządzie,
115 – nieruchomości nierozdysponowane,
13 – nieruchomości w najmie, dzierżawie, użyczeniu lub użytkowaniu w tym cmentarze wojenne.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w trwałym zarządzie /wg instytucji/:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowego Inspektoratu w Bochni,
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie,
Sąd Okręgowy w Tarnowie,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie,
Archiwum Narodowe w Krakowie,
Zakład Karny w Nowym Wiśniczu,
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•
•
•

Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu,
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bochni,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie).

Infrastruktura Drogowa
Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu administruje siecią 48 dróg powiatowych o łącznej
długości 303,166 km oraz 54 mostami zlokalizowanymi w ciągach tych dróg położonych w dziewięciu gminach
powiatu bocheńskiego.
Po dokonanym w roku 2021 przeglądzie przepustów stwierdza się, że w ciągach dróg powiatowych
zlokalizowanych jest 457 przepustów o łącznej długości 4 643,6 m.

Fot. 24

7.1.

Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg

Zestawienie danych o drogach powiatowych

Tab. 18 Podział sieci dróg powiatowych na poszczególne gminy powiatu bocheńskiego

Lp.

Nazwa jednostki administracyjnej

Dł. dróg powiatowych
w gminie [km]

Udział procentowy
[%]

1.

Gmina Miasta Bochnia

12,925

4,26

2.

Gmina Bochnia

62,015

20,46

3.

Gmina Drwinia

25,524

8,42

4.

Gmina Lipnica Murowana

29,589

9,76
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5.

Gmina Łapanów

48,197

15,90

6.

Gmina Nowy Wiśnicz

34,818

11,48

7.

Gmina Rzezawa

54,398

17,94

8.

Gmina Trzciana

25,970

8,57

9.

Gmina Żegocina

,730

3,21

303,166

100

Razem:

Tab. 19 Długość chodników i ścieżek rowerowych w ciągach dróg powiatowych

Łączna dł.
chodników
i ścieżek
rowerowych
w gminach [km]

Udział procentowy
[%]

Lp.

Nazwa jednostki
administracyjnej

Dł. dróg
powiatowych
w gminie [km]

1.

Gmina Miasta Bochnia

12,925

11,440

88,51

2.

Gmina Bochnia

62,015

13,960

22,51

3.

Gmina Drwinia

25,524

2,680

10,50

4.

Gmina Lipnica Murowana

29,589

5,103

17,25

5.

Gmina Łapanów

48,197

6,692

13,88

6.

Gmina Nowy Wiśnicz

34,818

11,190

32,14

7.

Gmina Rzezawa

54,398

12,840

23,60

8.

Gmina Trzciana

25,970

7,780

29,96

9.

Gmina Żegocina

9,730

3,820

39,26

303,166

75,510

Razem:
Tab. 20 Długość dróg według rodzaju nawierzchni

Lp.

Rodzaj nawierzchni

Długość [km]

Udział procentowy [%]

1.

Bitumiczna

288,843

95,28

2.

Tłuczniowa

8,977

2,96

3.

Gruntowa

5,346

1,76

303,166

100

Razem:

Zamówienia publiczne
Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu w roku 2021 zawarł łącznie 59 umów na roboty
budowlane, dostawy i usługi. Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
przeprowadził 26 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących zawarciem 22 umów.
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Tab. 21 Zamówienia publiczne

Lp.

Rodzaj postępowania – przetarg
nieograniczony

Liczba postępowań

Ilość zawartych umów

1.

Roboty budowlane

9

9

2.

Usługi

8

13

17

22

Razem

Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu zawarł 37 umów, udzielających
zamówienia o wartości poniżej 130 000,00 złotych netto bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych. Poniżej tabela zamówień o wartości poniżej 130 000,00 zł:
Tab. 22 Roboty budowlnae

Lp.

Rodzaj zamówienia

Ilość zawartych umów

1.

Roboty budowlane

20

2.

Usługi

10

3.

Dostawy

7

Razem

7.2.

37

I etap łącznika autostradowego

Fot. 25

Oficjalne otwarcie inwestycji

Fot. 26

Oficjalne otwarcie inwestycji

W ramach zrealizowanego etapu wykonano połączenie od węzła autostradowego z Bochni do ul. Krzeczowskiej.
Wybudowano całkowicie nową drogę klasy G wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Powstały dwa ronda
na skrzyżowaniu z ul. Smyków i z ul. Krzeczowską, mosty i przepust nad rowami melioracyjnymi oraz ścieżka
rowerowa.
I etap inwestycji kosztował prawie 36 mln zł. Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 41,5 miliona złotych.
Zadanie w 95% było dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - blisko 37,5 mln zł oraz z Budżetu Państwa prawie 4 mln zł. Pozostałe środki zostały pokryte z Budżetu Województwa, Powiatu Bocheńskiego i Miasta
Bochni.
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7.3.

Inwestycje drogowe zrealizowane w 2021 r.

Realizowane zadania inwestycyjne w terenie były prowadzone pod nadzorem pracowników
i kierownictwa Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni. Nadzór inwestorski prowadzony był zasadniczo przez
pracowników Powiatowego Zarządu Dróg posiadających stosowane uprawnienia budowlane oraz inspektorów
„zewnętrznych” w przypadku inwestycji w ramach, których konieczne były do wykonania roboty w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej obcej.
W 2021r. zrealizowano niżej wymienione inwestycje drogowe.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia – Uście Solne – Barczków w miejscowości
Majkowice i Bogucice
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 7 731 167,11 zł i został sfinansowany:
- dotacja z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury: 3 862 293,00 zł
- ze środków budżetu powiatu bocheńskiego: 3 868 874,11 zł

Fot. 27 Odcinek DP nr 1424K w Majkowicach przed
rozbudową

Fot. 28 Odcinek DP nr 1424K w Majkowicach po
wykonaniu robót budowlanych

Fot. 29

Fot. 30

Wizytacja w Majkowicach i Bogucicach

Wizytacja w Majkowicach i Bogucicach

Przebudowa drogi powiatowej nr 2082K Olchawa – Leszczyna w miejscowości Królówka
Koszt inwestycji w roku 2021 wyniósł 1 637 335,32 zł i został sfinansowany:
- ze środków budżetu Powiatu Bocheńskiego: 577 829,89 zł
- dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 585 269,00 zł
- ze środków budżetu gminy Nowy Wiśnicz 474 236,43 zł
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Całkowity koszt inwestycji realizowanej na przełomie roku 2020/2021 wyniósł 3 244 730,88 zł
- ze środków budżetu Powiatu Bocheńskiego: 901 547,18 zł
- dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 547 485,00 zł - ze środków budżetu gminy Nowy Wiśnicz
795 698,70 zł

Fot. 31

Wizyta po zakończeniu inwestycji

Fot. 32

Wizyta po zakończeniu inwestycji

Fot. 33

Odcinek DP nr 2082K przed inwestycją

Fot. 34

Odcinek DP nr 2082K po wykonaniu robót

Przebudowa drogi powiatowej nr 2086K Bochnia (ul. Strzelecka) – Zawada
Koszt inwestycji wyniósł 1 390 300,07 zł i został sfinansowany:
•
•
•

ze środków budżetu Powiatu Bocheńskiego: 347 575,07 zł
dotacja z subwencji rezerwy ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury: 695 150,00 zł
ze środków budżetu Gmina Miasta Bochnia – koszt dotacji: 347 575,00 zł
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Fot. 35 Odcinek DP nr 2086K w trakcie
rozbudowy

Fot. 36

Odcinek DP nr 2086K po wykonaniu robót

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna – Łapanów
w miejscowości Grabie
Koszt inwestycji wyniósł 458 093,70 zł i został sfinansowany:
•
•

ze środków budżetu Gminy Łapanów: 258 093,70 zł
dofinansowanie z budżetu Powiatu Bocheńskiego: 200 000,00 zł

Fot. 37 Odcinek DP nr 2071K w trakcie budowy
chodnika w miejscowości Grabie

Fot. 38 Odcinek DP nr 2071K po realizacji budowy
chodnika w miejscowości Grabie

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2081K Leszczyna - Wieruszyce
w miejscowości Leszczyna
Koszt inwestycji wyniósł 400 861,00 zł i został w kwocie 400 000,00 zł sfinansowany ze środków budżetu gminy
Trzciana.
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Fot. 39 Odcinek DP 2081K w trakcie budowy
ścieżki rowerowej

Fot. 40 Odcinek DP 2081K po wykonaniu ścieżki
rowerowej w miejscowości Leszczyna

Rozbudowa drogi powiatowej 2075K Lipnica Murowana – Żegocina w miejscowości Żegocina
Koszt inwestycji wyniósł 450 228,00 zł i został sfinansowany:
•
•
•

ze środków budżetu Powiatu Bocheńskiego: 30 498,50 zł
dotacja z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury: 195 046,00 zł
ze środków budżetu gminy Żegocina: 224 683,50 zł

Fot. 41 Odcinek DP nr 2075K w trakcie realizacji
budowy chodnika w miejscowości Żegocina

7.4.
•
•
•
•
•
•
•
•

Fot. 42 Odcinek DP nr 2075K po realizacji budowy
chodnika w miejscowości Żegocina

Modernizacja odcinków dróg powiatowych w granicach istniejącego
pasa drogowego
drogi powiatowej nr 2087K Rzezawa – Brzeźnica w miejscowości Rzezawa ul. Szkolna (koszt 11 570,00 zł),
drogi powiatowej nr 2089K Ostrów Królewski - Rzezawa w miejscowości Rzezawa ul. Wiśniowa (koszt
26 037,00 zł),
drogi powiatowej nr 2074K Żegocina - Kamionna w miejscowości Żegocina (koszt 99 722,40 zł),
drogi powiatowej 2017K Brzezie – Marszowice – Łapanów w miejscowości Kobylec (koszt 60 376,60 zł),
drogi powiatowej 2085K Chełm – Zawada w miejscowości Dąbrowica (koszt 70 416,29 zł),
droga powiatowa 2082K Olchawa – Leszczyna w miejscowości Leszczyna (koszt 50 653,74 zł),
droga powiatowa 2076K Lipnica Murowana – Połom Duży w miejscowości Lipnica Górna (koszt 11 522,52
zł),
droga powiatowa 2076K Lipnica Murowana – Połom Duży w miejscowości Lipnica Murowana (koszt
11 522,52 zł),
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•

droga powiatowa 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz (ul. Podzamcze, ul. Zamkowa, ul. Olchawska) Nieznanowice w miejscowości Nieprześnia” (koszt 16 428,24 zł).

Przebudowa przepustu w Lipnicy Górnej
Koszt inwestycji wyniósł 19 944,34 zł i został sfinansowany w całości ze środków budżetu Powiatu Bocheńskiego.

Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2076K Lipnica Murowana –
Połom Duży
Koszt inwestycji wyniósł 13 675,00 zł i został sfinansowany - w całości ze środków budżetu Powiatu
Bocheńskiego.

Wykonanie robót budowalnych przy zabudowie studni kanalizacji deszczowej
„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice w miejscowości
Stary Wiśnicz przy skrzyżowaniu z drogą gminna nr 580282 Stary Wiśnicz – Kobyle – Etap I”
Koszt inwestycji wyniósł 3 950,00 zł i został sfinansowany w całości ze środków budżetu Powiatu Bocheńskiego.
Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Bocheński – na podstawie wydanych zezwoleń
na realizację inwestycji drogowej – ZRID - 1 676 783, 35 zł ( dot. rozbudowy DP nr 1424K Bochnia Bogucice (Etap
II Gawłów – Bogucice), przebudowy DP nr 2085K w m. Gierczyce i Nieszkowice Małe, przebudowy DP nr 1442K
w m. Krzeczów i Rzezawa, rozbudowy DP nr 2085 K w m. Gierczyce, rozbudowy DP 2086K w m. Bochnia – „Łoś”.
Tab. 23 Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg

Ilość

Wartość brutto [zł]

72,00

12 261,87

222,00

28 000,00

m²

100,00

10 411,95

mb

30,00

11 736,66

24,00

5 771,16

mb

10,00

22 997,62

mb

50,00

1 230,00

t

43,50

222 848,33

Lp.

Rodzaj robót

Jednostka

1.

Awaryjna naprawa uszkodzonej części DP
nr 1444K w m. Nieprześnia

m²
m2

2.

Wykonanie
naprawy
uszkodzonego
(poziomowo) odcinka DP nr 2082K
w m. Leszczyna

3.

Awaryjna naprawa uszkodzonej części DP
nr 2076K w m. Lipnica Górna

4.

Naprawa
uszkodzonej
części
nr 2096K w m. Mikluszowice

5.

Awaryjne zabezpieczenie uszkodzonej
części jezdni w ciągu DP nr 2010K
w m. Stradomka

6.

Naprawa uszkodzonej palisady przy
chodniku
w ciągu
DP nr
1444K
w m. Chrostowa

7.

Wynajem
koparko-ładowarki
wykonania robót drogowych
nr 2002K w m. Chobot

8.

Remonty
cząstkowe
nawierzchni
bitumicznych mieszanką emulsji asfaltowej
z gryzami

DP

do
na DP

117

mb

9.

Zakup masy
na zimno

bitumicznej

workowanej

10.

Zakup materiału Sorbet-Granulat do
usuwania z jezdni plam ropopochodnych

t

100,00

45 571,50

t

1,00

2 583,00

Razem

363 412,09

Tab. 24 Pobocza – modernizacja i remont

Lp.

Rodzaj robót

Jednostka

Ilość

Wartość
brutto [zł]

1.

Wykonanie
umocnienia
elementami
betonowymi rowu przy DP nr 2073K w m.
Brzezowa

mb

71,00

7 100,00

2.

Udrażnianie elementami betonowymi rowu
przy DP nr 2081K w m. Cichawka

mb

15,00

2 757,66

3.

Wykonanie umocnienia rowu (oberwanego
w wyniku powodzi pobocza) przy DP nr
2073K w m. Brzezowa, DP nr 2071K w m.
Łapanów, DP nr 1447K w m. Rajbrot

mb

100,00

13 500,00

4.

Wykonanie umocnienia rowu (oberwanego
w wyniku powodzi pobocza) przy DP nr
2017K w m. Kobylec

mb

51,00

6 885,00

5.

Umocnienie elementami betonowymi rowu
przy DP nr 2021K w m. Nieszkowice Małe

mb

76,00

16 639,44

Razem

46 882,10

Tab. 25 Chodniki – modernizacja i remont

Lp.

Rodzaj robót

Jednostka

Ilość

Wartość brutto
[zł]

1.

Awaryjna naprawa chodnika przy DP nr 2080K
w m. Kopaliny

mb

20,00

3 900,00

Razem

3 900,00

Tab. 26 Odwodnienie – modernizacja i remonty elementów odwodnienia

Lp.

Rodzaj robót

Jednostka

Ilość

Wartość brutto [zł]

1.

Naprawa przepustu w ciągu DP nr 2097K w m.
Drwinia

szt.

1

9 950,70
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2.

Awaryjne odwodnienie odcinka DP nr 1447K
w m. Rajbrot (wraz z montażem studzienki
ściekowej)

szt.

1

5 200,00

3.

Zakup korytek ściekowych typu ciężkiego

szt.

800,00

56 000,00

4.

Awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej
w ciągu DP 1444K w Miejscowości Nowy
Wiśnicz

szt.

1

14 145,00

5.

Awaryjna naprawa przepustu w ciągu DP
1961K w miejscowości Łapanów

szt.

1

19 826,37

Razem

105 122,07

Tab. 27 Oznakowanie dróg – ustawianie i wymiana zużytych znaków, naprawa urządzeń aktywnych (doświetlenie
przejść dla pieszych)

L.p.

Rodzaj robót

Jednostka

Ilość

Wartość brutto
[zł]

szt.

218

27 363,81

1.

Zakup znaków drogowych do
oznakowania dróg powiatowych

poprawy

2.

Wykonanie
oznakowania
poziomego
(malowanie grubowarstwowe) skrzyżowania
DP nr 1428K z ul. Poniatowskiego i ul. Trudna
w m. Bochnia

szt.

1

48 954,00

3.

Zakup farby do wykonania oznakowania
poziomego

kg

8 400

98 223,13

4.

Naprawa oświetlenia ulicznego przy DP nr
2075K w m. Rajbrot

szt.

1

2 460,00

Razem

177 000,94

Tab. 28 Odmulenie, udrożnienie rowów przydrożnych i „ścinanie” poboczy

Lp.

Lokalizacja prac

Ilość

Wartość brutto [zł]

[mb]
Część I
1.

DP nr 1961K Łapanów

520,00

2.

DP nr 1961K Wolica

656,00

3.

DP nr 2017K Kobylec

499,00

4.

DP nr 2083K Kamyk

325,00

5.

DP nr 2071K Tarnawa
Razem

33 210,00

1 000,00
3 000,00

Część II

36 900,00
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1.

DP nr 2017K Łapanów-Kobylec

450,00

2.

DP nr 2084K Wola Nieszkowska

3.

DP nr 1443K Brzeźnica

4.

DP nr 2077K Lipnica Górna

90,00

5.

DP nr 2075K Lipnica Górna –Rajbrot

260,00

1 000,00
700,00

Razem

2 500,00
Razem

5 000,00

70 110,00

Tab. 29 Bezpieczeństwo – modernizacja i remont elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Lp.

Rodzaj robót

Jednostka

Ilość

Wartość brutto
[zł]

1.

Montaż bariery energochłonnej w ciągu
DP nr 2017 K w m. Kobylec

mb

15,00

2 499,36

2.

Montaż barier w ciągu
w miejscowości Królówka

mb

40,00

7 542,36

DP

2082K

Razem

10 041,72

Tab. 30 Utrzymanie zieleni

Lp.

1.

Rodzaj robót
Wycinka i pielęgnacja
w pasie
drogowym
powiatowych

drzew
dróg

Jednostka

Ilość

Wartość brutto
[zł]

szt.

4

4 500,00
Razem

4 500,00

Tab. 31 Roboty porządkowe

Lp.

Rodzaj robót

Jednostka

Ilość

Wartość brutto
[zł]

1.

Usuwanie martwej zwierzyny z pasa drogowego

szt.

10

1 112,00

Razem

7.5.

1 112,00

Realizacja zadań wykonywanych przez grupę patrolowo - remontową

W roku 2021 grupa patrolowo – remontowa PZD wykonała roboty związane z bezpieczeństwem i bieżącym
utrzymaniem sieci dróg powiatowych.
Poniżej zestawiono podstawowy zakres prac wykonywanych przez pracowników tej grupy.
Rodzaj robót:
•
•
•

wykonanie nowego i odnowienie zniszczonego oznakowania poziomego,
koszenie traw: pobocza, skarpy i przeciw skarpy,
koszenie traw kosami spalinowymi za i przed barierami energochłonnymi,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utylizacja wyciętych gałęzi urządzeniem „rębak”,
remont nawierzchni masą na zimno,
remont nawierzchni masą na gorąco,
uzupełnianie oznakowania pionowego – montaż nowych tarcz znaków,
uzupełnianie oznakowania pionowego – wbudowanie nowych słupków,
poprawa zniszczonego oznakowania pionowego,
naprawa barier energochłonnych,
wycinka krzaków i samosiejek,
uzupełnienie poboczy dróg,
uzupełnienie korpusu drogi,
czyszczenie korytek ściekowych,
wygradzanie i zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych,
likwidacja zastoisk wody,
czyszczenie nawierzchni jezdni i mostów w okresie letnim,
koszenie traw w obrębie obiektów inżynierskich,
czyszczenie koszenie w obrębie obiektów mostowych,
czyszczenie chodników, koszenie za chodnikami,
czyszczenie przepustów w ciągu dróg powiatowych.

W ramach posiadania własnego urządzenia typu „malowarka” odmalowano oznakowanie poziome, które
wymagało poprawienia. Łącznie wykonano 12 900,00 m² oznakowania poziomego, co pozwoliło oznakować
około 112 km jezdni liniami segregacyjnymi i krawędziowymi oraz odnowienie przejść dla pieszych, linii
zatrzymań na skrzyżowaniach oraz inne elementy oznakowania w ciągach dróg powiatowych.

Fot. 43 Naprawa uszkodzonej palisady przy
chodniku w ciągu DP nr 1444K w miejscowości
Chrostowa

Fot. 44 Remonty cząstkowe nawierzchni
bitumicznych mieszanką asfaltową z gryzami
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Fot. 45 Koszenie traw kosami spalinowymi za
i przed barierami energochłonnymi

7.6.

Fot. 46

Malowanie oznakowania poziomego

Inżynieria ruchu

Inżynieria ruchu zajmuje się zarówno organizacją ruchu stałego, jak i wykonywaniem projektów czasowych np.
w przypadku remontów dróg lub innych prac ziemnych czy budowlanych, które bezpośrednio wpływają
na wybrane drogi. Jednym z podstawowych celów jest zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa oraz ochrona
środowiska naturalnego. Dlatego też przeprowadza się badania dotyczące miejsc o wyższym poziomie
niebezpieczeństwa oraz rozplanowuje się działania, które mają szybko usunąć zagrożenia, minimalizują ryzyko
występowania wypadków, a w razie potrzeby także przywracają normalne funkcjonowanie ruchu (dojazd do
miejsca zdarzenia, bezproblemowe dotarcie służb ratunkowych, wyznaczenie sprawnego objazdu). Starosta
Bocheński zarządzający ruchem na drogach gminnych i powiatowych przebiegających po terenie powiatu
bocheńskiego podejmuje m.in. działania nakierowane na analizę dotychczasowych stałych organizacji ruchu
na skrzyżowaniach tych dróg publicznych celem wypracowania optymalnych rozwiązań układów
komunikacyjnych w obszarach ich oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu drogowego i płynność ruchu. Mając
na uwadze powyższe w roku 2021 dokonano aktualizacji stałych organizacji ruchu na drogach powiatu
Bocheńskiego, które zostały zatwierdzonej i sukcesywnie będą wprowadzane w terenie. Zmiany te m.in. będą
polegać na uzupełnieniu oznakowania dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych przy skrzyżowaniach z drogami
powiatowymi oraz uzupełnieniu oznakowania pionowego w brakującym jego zakresie.

Fot. 47

Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Warto tutaj wspomnieć, iż z końcem ubiegłego roku Starosta Bocheński powołał Powiatową Radę
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (do tej pory funkcję tą pełniła Komisja do spraw opiniowania projektów
organizacji ruchu na drogach lub zmiany organizacji) nowo powołany zespół, zajmie się analizą zagrożeń, a także
przygotowaniem działań prewencyjnych i edukacyjnych. Działalność Rady przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatu bocheńskiego. To nowe podejście do tego zagadnienia, które
uwzględnia, partnerstwo i efektywną współpracę pomiędzy różnymi instytucjami. Wszystko po to, aby
na drogach Ziemi Bocheńskiej było coraz bezpieczniej. Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest
organem doradczym Starosty Bocheńskiego. Jej podstawowym celem jest inicjowanie i koordynowanie działań
zmierzających do zapewnienia poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie naszego powiatu. Ma
za zadanie również promować kulturę ruchu drogowego, analizować zagrożenia na drogach, inicjować
działalność edukacyjno-informacyjną oraz współpracować z samorządami w zakresie bezpieczeństwa
na drogach.
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7.7.

Szkody komunikacyjne

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni, jako administrator 303,166 km dróg powiatowych przyjmuje zgłoszenia szkód
w mieniu osób trzecich zaistniałych na drogach powiatowych. W roku 2021 wpłynęło 15 wniosków w sprawie
przyznania, uczestnikom ruchu drogowego odszkodowań, które zaistniały z przyczyn m.in. złego stanu dróg,
migracji dzikiej zwierzyny. W ramach postępowań likwidacyjnych uznano 5 wniosków, cztery dotyczyły złego
stanu nawierzchni, a jedno spowodowane było zdarzeniem losowym. Łącznie wypłacono odszkodowania
w wysokości 7 650,34 zł.
W wyniku zdarzeń drogowych nastąpiło uszkodzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągach
dróg powiatowych. W ramach postepowania likwidacyjnego, Zarządca dróg uzyskał odszkodowania w kwocie
13 061,56 zł.

7.8.

Zarządzanie pasem drogowym i regulacja stanu prawnego pod drogami

Problematyka zarządzania pasem drogowym dotyczy nie tylko zarządców dróg, ale także wszystkich tych, którzy
prowadzą aktywność w jego obszarze lub na terenie przylegającym. Wykorzystanie pasa drogowego, a więc
zajmowanie go, prowadzenie prac, umieszczanie infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami
zarządzania drogami i reklam, przejazdy pojazdów nienormatywnych to m.in. tematyka spraw, które załatwiane
są w PZD w Bochni.
W ramach załatwiania spraw w wymienionym powyżej zakresie przygotowano i wydano:
Decyzje administracyjne – 659, w tym:
•
•
•
•
•

na lokalizację/ przebudowę zjazdów – 135,
na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 168,
na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 121,
na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót – 232,
na umieszczenie reklam w pasie drogowym – 3.

Zgody – 266, w tym:
•
•
•
•
•
•

na korzystanie z przystanków autobusowych – 15,
na lokalizację nowych przystanków autobusowych – 1 (1 zezwolenia na łącznie 2 przystanków
autobusowych, obustronnych),
na przejazd pojazdów ciężarowych o nacisku do 8 ton na oś – 73,
na lokalizację ogrodzeń poza pasem drogowym (jako obiekt budowlany na działkach niezabudowanych –
83,
na lokalizację obiektów budowlanych poza pasem drogowym (innych niż ogrodzenia) – 93,
na przeprowadzenie remontu – 1.

Opinie – 194, w tym:
•
•

opinie zatwierdzające stałe organizacje ruchu – 27,
opinie zatwierdzające tymczasowe organizacje ruchu – 167.

Zezwolenia – 24, w tym:
•
•

zezwolenia kategorii I – 15,
zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny – 9.

Uzgodnienia – 7, w tym:
•

uzgodnienia dla GDDKiA w sprawie wydania zezwolenia kategorii VII – 7.

Prowadzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bochni działania
zmierzające do pozyskiwania decyzji Wojewody Małopolskiego stwierdzające nabycie przez Powiat Bocheński
praw własności działek pod drogami powiatowymi, które nie były uregulowane wymaga przygotowania wielu
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dokumentów określonych procedurami prowadzonych postępowań administracyjnych przez Małopolski Urząd
Wojewódzki w Krakowie.
W związku z tym w PZD w Bochni opracowano w 2021 roku 57 metryk dróg i oświadczeń, które przekazano do
wspomnianego na wstępie Wydziału Starostwa Powiatowego.

7.9.

Przygotowanie inwestycyjne w zakresie wykonanych dokumentacji
projektowo-budowlanych

W ramach przygotowania inwestycji jednostka zleca opracowywanie dokumentacji projektowych wraz
z pozyskaniem stosownych zezwoleń i pozwoleń uprawniających do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć
inwestycyjnych Powiatu Bocheńskiego w zakresie drogownictwa. W 2021 roku rozpoczęto opracowywanie,
opracowywano i opracowano następujące dokumentacje projektowo - kosztorysowe wraz z pozyskaniem
pozwoleń na budowę i zezwoleń na realizację inwestycji drogowych.
Tab. 32 Zestawienie opracowywanych dokumentacji projektowych w roku 2021

Gmina

Nazwa zadania
„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia
(ul. Brzeźnicka, ul. Floris) z drogą gminną ul. Krzyżaki 580054K w miejscowościach
Bochnia i Brzeźnica”

Miasta Bochnia

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1428K Bochnia (ul. Brzeska, ul. Krzeczowska) –
Niedzieliska wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2110K na ruch
okrężny, budową ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Karolina do skrzyżowania z drogą
powiatową nr 1424K oraz odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej
nr 2110K, rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1424K oraz budową
odcinków chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1424K, 1428K, w miejscowościach
Bochnia i Krzeczów”
„Budowa połączenia drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia
(ul. Brzeźnicka, ul. Floris) z drogą krajową nr 94 w km ok. 32+250 drogi krajowej (strona
prawa) w miejscowości Bochnia"
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085K Chełm – Zawada na odcinkach
w miejscowościach Gierczyce, Dąbrowica, Nieprześnia i Zawada”
„Rozbudowa skrzyżowania, na ruch okrężny, dróg powiatowych nr 1424K Bochnia Uście Solne - Barczków, 1425K Cerekiew - Strzelce Małe, 1435K Cerekiew - Brzesko
(ul. Leśna) w miejscowości Cerekiew”

Bochnia

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2086K Bochnia - Zawada polegająca na budowie
chodnika w miejscowości Pogwizdów”
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1424K Bochnia – Uście Solne - Barczków na odcinku
Bochnia – Bogucice (etap I Bochnia – Gawłów)”
„Rozbudowa
drogi
powiatowej
1444K
Uszew
–
Nowy
Wiśnicz
(ul. Podzamcze, ul. Zamkowa, ul. Olchawska) - Nieznanowice wraz z budową chodnika
w miejscowości Nieprześnia i Zawada”
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Gmina

Nazwa zadania
„Rozbudowa
drogi
powiatowej
1444K
Uszew
–
Nowy
Wiśnicz
(ul. Podzamcze, ul. Zamkowa, ul. Olchawska) - Nieznanowice wraz z budową chodnika
w miejscowości Nieszkowice Wielkie”
Dokumentacja geologiczno – inżynierska na „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska
wraz z odbudową i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2021k Siedlec –
Stradomka - Nieznanowice w miejscowości Stradomka w km 5+561 – 5+611”
„Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 30004932 i budowa nowego obiektu
inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1444K Uszew - Nowy Wiśnicz Nieznanowice w miejscowości Nieprześnia”
„Scalenie i wymiana gruntów w obrębie Cikowice” Gmina Bochnia
„Przebudowa istniejącego mostu o nr JNI 30004953 w ciągu drogi powiatowej 2081K
Leszczyna - Wieruszyce w miejscowości Cichawka i Wieruszyce w km 5+549”

Łapanów

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna - Łapanów wraz z rozbudową
skrzyżowań z drogą powiatową nr 1961K i budową chodnika w miejscowości Grabie”
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie – Marszowice – Łapanów wraz
z budową chodnika w m. Kobylec”
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2083K Sobolów – Ubrzeż, w miejscowości Kamyk”
„Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków
w ciągu drogi powiatowej nr 2079K Nowy Wiśnicz - Chronów w miejscowości Łomna
w km 2+004,79 -2+126,92”
„Rozbudowa drogi powiatowej 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz - Nieznanowice
w miejscowości Olchawa i Nieszkowice Wielkie”

Nowy Wiśnicz

„Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 30004958 i budowa nowego obiektu
inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej 2082K Olchawa - Leszczyna w miejscowości
Królówka w km 4+787”
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice wraz
z budową ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Stary Wiśnicz”
„Rozbudowa drogi powiatowej 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz - Nieznanowice wraz
z budową chodnika w miejscowości Stary Wiśnicz”
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1442K Krzeczów-Grądy poprzez budowę chodnika
w km 5+004-5+766 w m. Jodłówka”
„Przebudowa istniejącego mostu o nr JNI 30004924 w ciągu drogi powiatowej 1435K
Cerekiew - Brzesko w miejscowości Bratucice i Cerekiew w km 1+826”

Rzezawa

„Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 30004964 i budowa nowego obiektu
inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej 2087K Rzezawa - Brzeźnica w miejscowości
Rzezawa w km 0+098”
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2094K Wrzępia - Okulice wraz z budową chodnika
w miejscowości Okulice i Bratucice”
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Gmina

Nazwa zadania
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K wraz z budową chodnika i kanalizacją
deszczową oraz przykryciem rowów w miejscowości Krzeczów"
„Scalenie i wymiana gruntów w obrębie Rzezawa, gmina Rzezawa"
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2095K Trzciana - Łąkta Górna wraz z budową
chodnika w miejscowości Trzciana i Łąkta Dolna w km 3+021-3+927”

Trzciana

„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2095K Trzciana - Łąkta Górna w km
0+023-0+614 i w km 0+723-3+021 w miejscowości Trzciana oraz w km 3+927-7+742
w miejscowości Łąkta Dolna i Łąkta Górna”

Żegocina

„Rozbudowa drogi powiatowej 2074K Żegocina – Kamionna w miejscowościach
Żegocina i Bełdno”

Tab. 33 Wykonane dokumentacje projektowo-budowlane i geologiczno-inżynierskie w ramach przygotowania
inwestycyjnego dla realizacji zadań w ciągach powiatowych na terenie powiatu bocheńskiego w 2021 r.

Gmina

Gmina

Nazwa zadania
„Dokumentacja geologiczno – inżynierska na „Zabezpieczenie
i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową i usunięciem skutków
w ciągu drogi powiatowej nr 2021k Siedlec – Stradomka Nieznanowice w miejscowości Stradomka w km 5+561 – 5+611”

Bochnia
„Scalenie i wymiana gruntów w obrębie Cikowice” Gmina
Bochnia
„Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 30004958
i budowa nowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi
powiatowej
2082K
Olchawa
–
Leszczyna
w miejscowości Królówka w km 4+787”
Nowy
Wiśnicz

Lipnica
Murowana

Wartość zadania
97 600,00 zł

114 390,00 zł zadanie
finansowane przez
GDDKiA
47 478,00 zł

„Zabezpieczenie
i stabilizacja
osuwiska
wraz
z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi
powiatowej nr 2079K Nowy Wiśnicz – Chronów w miejscowości
Łomna w km 2+004,79 -2+126,92”

Wykonanie i rozliczenie
częściowe:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2077K Nowy Wiśnicz – Lipnica
Murowana w miejscowościach Nowy Wiśnicz, Leksandrowa”

214 000,50 zł

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2077K Nowy Wiśnicz-Lipnica
Murowana w miejscowości Lipnica Górna w km 5+747-6+464”

64 000,00 zł

66 420,00 zł

Jednakże z uwagi na przedłużające się postępowania administracyjne mające na celu uzyskanie wymaganych
przepisami prawa uzgodnień, warunków technicznych oraz opinii koniecznych do uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń wodnoprawnych i odstępstw od warunków technicznych. Na
terminy zakończenia realizacji zadań wpłynęło również konieczność wprowadzania dodatkowych wyjaśnień
uregulowania stanu prawnego nieruchomości objętych inwestycjami, a co za tym idzie powtarzanie procedury
wyniesienia granic w terenie oraz ponownej weryfikacji operatów podziałowych. Dodatkowo w trakcie realizacji
przedmiotowych zadań wprowadzono szereg regulacji prawnych związanych z wprowadzeniem stanu epidemii,
co spowodowało wprowadzenie wielu restrykcji mających charakter zapobiegawczy polegających na możliwości
przemieszczania się, znacznemu ograniczeniu w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, administracyjnych
126

i publicznych. Konieczność ograniczenia wymusiła pracę w ograniczonych składach osobowych, konieczność
przebywania w izolacji domowej oraz na kwarantannie. Sytuacja ta bezpośrednio wpłynęła na przedłużające się
terminy uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na realizację
przedmiotowych inwestycji.

Połączenie drogi powiatowej nr 1443K z drogą krajową nr 94
Powiat współdziała z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie realizacji zadania pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: Połączenie drogi powiatowej nr 1443K Poręba
Spytkowska - Bochnia z drogą krajową nr 94.
W dniu 26.10.2020r. została zawarta umowa, nr ZP.272.76.2020 na „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie pn.: Budowa połączenia drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia
(ul. Brzeźnicka, ul. Floris) z drogą krajową nr 94 w km ok. 32+250 drogi krajowej (strona prawa) w miejscowości
Bochnia" wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Do tej pory zlecono wykonanie mapy do celów projektowych, pozyskano mapę roboczą do celów projektowych,
przeprowadzono inwentaryzację stanu istniejącego w terenie, opracowano i uzgodniono z inwestorem oraz
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wstępną koncepcję budowy nowego odcinka drogi powiatowej,
uzyskano pozytywną opinię dokumentacji projektowej Urzędu Miasta Bochnia, uzyskano opinię Małopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wykonano pomiary natężeń ruchu w celu opracowania prognozy ruchu
kołowego co stanowi niezbędny element do uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno –
budowlanych, zaopiniowano przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie oraz z Powiatowy
Zarząd Dróg w Bochni wniosek o uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych oraz wystąpiono
z wnioskiem o uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych do Starostwa Powiatowego
w Bochni. Obecnie trwa procedura administracyjna w tej sprawie.
Jednocześnie trwają również prace związane z opracowaniem projektu budowlanego i dokumentacji
geologicznej oraz uzgodnienia wniosku o pozyskanie odstępstwa od warunków technicznych.
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Bezpieczeństwo publiczne
8.1.

Zarządzanie kryzysowe

8.1.1.

Walka z pandemią Covid19

Fot. 48

Zakupione przez samorząd powiatowy respiratory

Włączono się w dystrybucję środków ochrony indywidualnej z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dla POZ
w miesiącu czerwcu i lipcu przekazano 2160 l. płynu do dezynfekcji, 1400 szt. gogli ochronnych, 9800 szt.
fartuchów, 24660 szt. rękawic ochronnych, 16 700 szt. półmasek filtrujących.
Dla mieszkańców w miesiącu kwietniu: 106 500 szt. maseczek chirurgicznych 3wartwowych, w miesiącu maju
209 500 szt. maseczek chirurgicznych 3 warstwowych.
Zarządu Powiatu w Bochni podjął decyzję o przeznaczeniu środków na zakup dwóch respiratorów dla szpitala
Powiatowego w Bochni za łączną kwotę 129 600 zł.

8.1.2.

Szczepienia przeciw Covid19

Powiat Bocheński aktywnie włączył się w akcję szczepień przeciw Covid19. Powstały dwa punkty szczepień
powszechnych na Bocheńszczyzny. Pierwszy mieścił się na sali gimnastycznej Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Łapanowie. Kolejny na hali w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni. W punktach tych podano 7868
szczepionek.
W każdym z punktów mieściło się kilka gabinetów, w których prowadzona była kwalifikacja do szczepienia, a
także samo szczepienie. Od razu szczepieni umawiani byli na podania drugiej dawki. Po szczepieniu każdy
z pacjentów musiał odczekać 15 minut, by sprawdzić, czy nie doszło w jego przypadku do niepożądanego odczynu
poszczepiennego (NOP).
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Informacje o funkcjonowaniu punktów były zamieszczane na stronie internetowej Szpitala Powiatowego
w Bochni, który odpowiada za przeprowadzenie szczepienia populacyjnego na Bocheńszczyźnie.
Włączono się w akcję „Zaszczep się dla Niepodległej” Mobilny punkt szczepień zorganizowany przez Starostwo
Powiatowe w Bochni działał na bocheńskim Runku od 10:00 do 16:00 dn. 11.11.2021 r. Szczepienia były
wykonywane jednodawkowym preparatem Johnson &Johnson lub szczepionką Pfizer. Na szczepienie nie było
wymagana wcześniejsza rejestracja. Pierwszą dawką mogły się zaszczepić osoby jeszcze niezaszczepione.
W czasie akcji możliwe też było szczepienie trzecią, przypominającą dawką szczepionki, jeśli od ukończenia
pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19 upłynęło co najmniej 6 miesięcy. Podczas akcji 133 osoby
zaszczepiły się przeciwko COVID-19.

Fot. 49

Punkt szczepień w hali ZS nr 1 w Bochni

Fot. 50

Punkt szczepień w hali CKZiU w Łapanowie

Aby zachęć mieszkańców do szczepienia przeciw COVID-19 przeprowadzono specjalną akcję informacyjną. Do
mieszkańców Bocheńszczyzny dotarły listy, będące elementem prowadzonej przez Starostwo Powiatowe
w Bochni wspólnie z bocheńskim szpitalem kampanii promującej szczepienia. W kopercie znajdowały się
informacje o lokalizacji oraz sposobie umówienia się do populacyjnych punktów szczepień. Do listu dołączony był
także kwestionariusz, który należało ze sobą zabrać wybierając się na szczepienie.

Fot. 51 Akcja „Zaszczep się dla Niepodległej”
na bocheńskim Rynku

8.1.3.

Fot. 52

Ulotki zachęcające do szczepień

Magazyn przeciwpowodziowy

Zgodnie z zapisami art. 4 pkt. 16 Ustawy o Samorządzie Powiatowym prowadzono powiatowy magazyn
przeciwpowodziowy. Na stanie magazynu między innymi znajdują się:
Kurtki przeciwdeszczowe, Buty gumowe, Taśmy ostrzegawcze, Łopaty, Kilofy, Wiaderka, Taczki, Siekierki,
Kamizelki ostrzegawcze, Płaszcze przeciwdeszczowe, Bluzy polarowe, Hełmy ochronne, Worki big-bag, Kamizelki
ratunkowe, Koła ratunkowe, Wrzutki ratownicze, Linki bezpieczeństwa Latarki, Pochodnie parafinowe, Sznurki,
Linki budowlane, Plandeki, Worki przeciwpowodziowe, Wodery, Łomy, Osuszacze, Pojemniki na wodę, Agregat
prądotwórczy, Piła mechaniczna.
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W 2021 r. zakupiono: 1000 szt. worków przeciwpowodziowych, osuszacz powietrza, kalosze, wodery.
Wyłoniono wykonawcę z którym zawarto umowę na „Wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Bochni w przewoźny agregat pompowy” na kwotę 699 622,77 zł brutto.

Fot. 53

Przykładowy Agregat pompowy do zwalczania powodzi o wydajności 1280 m3/godz

Zawarto umowę z Instytutem Meteorologii Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym
na utrzymanie i konserwację lokalnego monitoringu powodziowego tj.
•
•

telemetrycznej stacji hydrologicznej na rzece Stradomka
systemu SMS służącego do ostrzegania przed zagrożeniem powodziowym i gwałtownymi zagrożeniami
pogodowymi.

Ponadto Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bochni przekazywało do gmin, służb powiatowych
ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne o zagrożeniach tj. silne wiatry, burze, mrozy, przymrozki,
intensywne opady deszczu, mgła, upały, przekroczenie stanów wód w rzekach itp.
Na bieżąco działała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, która w 2021 r. odbyła 4 posiedzenia.
Realizowano zapisy „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego powiatu bocheńskiego na lata 2017-2022” (w załączeniu).

8.2.

Wzmacnianie potencjału bojowego
dofinansowanie zakupu sprzętu

Fot. 54

jednostek

OSP

poprzez

Przekazanie sprzętu dla OSP

Starosta bocheński Adam Korta wraz z wicestarostą Ryszardem Drożdżakiem przekazali dla Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu powiatu bocheńskiego sprzęt ratowniczo-gaśniczy. W 2021 roku wsparcie na łączną kwotę
blisko 63 tys. zł trafiło do 18 jednostek OSP.

130

Uroczystość odbyła się w Komendzie Powiatowej PSP w Bochni i wzięli w niej udział również: Komendant
Powiatowy PSP Robert Cieśla wraz ze swoim zastępcą Piotrem Gadowskim, członkowie Zarządu Powiatu
w Bochni Marek Rudnik i Jerzy Błoniarz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Ludwik Węgrzyn oraz
prezesi, naczelnicy i druhowie z jednostek odbierających sprzęt.
W ramach dofinansowania do jednostek trafił sprzęt ratowniczo-gaśniczy m.in. quad, kamera termowizyjna,
selektywne alarmowanie, defibrylator AFD, sprzęt ratowniczy, ubrania specjalne, hełmy i węże strażackie.
Tab. 34 Dofinansowanie dla jednostek OSP

JEDNOSTKA OSP

KWOTA DOTACJI

OSP Muchówka

4000 ZŁ

OSP Lubomierz

5000 ZŁ

OSP Ostrów Królewski

5000 ZŁ

OSP Łąkta Górna

5000 ZŁ

OSP Proszówki

5000 ZŁ

OSP Bratucice

2000 ZŁ

OSP Rzezawa

2500 ZŁ

OSP Siedlec

4000 ZŁ

OSP Bieńkowice

5000 ZŁ

OSP Okulice

3000 ZŁ

OSP Leszczyna

2000 ZŁ

OSP Mikluszowice

5000 ZŁ

OSP Trzciana

5000 ZŁ

Osp Borek

2500 ZŁ

OSP Kamionna

1500 ZŁ

OSP Cerekiew

2000 ZŁ

OSP Grobla

3000 ZŁ

OSP Łazy

1500 ZŁ

8.3.

Bieżące wspieranie działań Komendy Powiatowej Policji w Bochni

Powiat Bocheński przekazał za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż systemu klimatyzacji na I piętrze budynku Komendy Powiatowej
Policji w Bochni.

8.4.

Bieżące wspieranie działań Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Bochni

Powiat Bocheński przekazał za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej kwotę 39.994,00 zł na pokrycie kosztów związanych z zakupem sprzętu specjalistycznego dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni – Przemiennik Hytera RD965 VHF wraz z wyposażeniem.
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Ochrona środowiska
9.1.

„Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu
zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA

Mając na względzie szkodliwe dla życia i zdrowia mieszkańców Małopolski skutki zmian klimatu oraz konieczność
podjęcia natychmiastowych działań w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu w Małopolsce,
samorządy powiatów z całego województwa zawiązały partnerstwo i zaangażowały po 5% wkładu własnych
środków i zasobów na rzecz ochrony klimatu. Realizacja projektu została przewidziana na 10 lat (od 01.01.2021
do 31.12.2030 r.).
Zgodnie z założeniami projektu w powiecie zatrudniony został od 1 października 2021 r. Doradca ds. klimatu
i środowiska, który będzie współpracował z gminami i koordynował realizację prowadzonych przez gminy działań
związanych z ochroną klimatu oraz poprawą jakości powietrza, wyznaczonych w Programie ochrony powietrza
i innych dokumentach strategicznych, np.
•
•
•
•
•
•
•

wsparcie konsultacyjne powiatowego Doradcy ds. klimatu dla gminnych Ekodoradców w zakresie
wykorzystania OZE i budownictwa energooszczędnego,
współpraca przy realizacji działań, projektów i akcji edukacyjnych inicjowanych przez gminy w zakresie
ochrony powietrza i klimatu, promocji OZE, promocji zrównoważonego transportu, itp.,
wsparcie techniczne gmin w zakresie wdrażania neutralności klimatycznej dla szkół i budynków
użyteczności publicznej (w tym opracowanie 4 ekspertyz dotyczących energooszczędności budynków),
współpraca przy ubieganiu się o zewnętrzne finansowanie na realizację zidentyfikowanych potrzeb
w zakresie ochrony klimatu i powietrza,
organizacja lokalnych akcji edukacyjno-informacyjnych i współpraca przy ich realizacji z gminami,
współpraca z gminami we wdrażaniu środków w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do negatywnych
skutków zmian klimatu określonych w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii,
organizacja regularnych spotkań, warsztatów z gminami w celu stworzenia przestrzeni do identyfikacji
potrzeb i dzielenia się doświadczeniem.

Doradca zostanie wykwalifikowany w zakresie szeroko pojętych działań na rzecz klimatu: OZE, integracji
transportu publicznego, racjonalnej gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, itp. poprzez uczestnictwo
w studiach podyplomowych, warsztatach, szkoleniach, wizytach studyjnych w Polsce i zagranicą organizowanych
przez Urząd Marszałkowski.
Powiat otrzyma również środki na zadania własne w projekcie między innymi na:
•
•
•
•
•

prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych (lokalnych kampanii promujących OZE, efektywność
energetyczną oraz działania adaptacyjne do zmian klimatu),
projekty ulotek, broszur, wykonanie własnych materiałów edukacyjno-informacyjnych,
wykonanie ekspertyz specjalistycznych w zależności od potrzeb np. potencjału OZE dla powiatu, możliwości
wykonania instalacji OZE,
organizację spotkań dla mieszkańców, przedsiębiorców, rolników, np. na temat OZE,
inne działania zaproponowane przez Powiat.

Całkowity budżet przeznaczony dla Powiatu (z zatrudnieniem Doradcy ds. klimatu) oszacowano
na 1 022 318,00 zł, z czego 60% dofinansowania pochodzi ze środków Komisji Europejskiej, 35%
z NFOŚiGW, 5% to wkład własny Powiatu.
Zadania przewidziane w projekcie LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA mają wspierać działania jakie zostały nałożone
na samorządy w ramach „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, stąd istotna jest
współpraca samorządów w zakresie polityki klimatycznej i ochrony powietrza na szczeblu wojewódzkim,
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powiatowym i gminnym. Przedmiotem porozumienia pomiędzy Powiatem Bocheńskim a Gminami będzie
podpisana w marcu br. deklaracja wzajemnej współpracy w zakresie wsparcia realizacji projektu. W 2021 roku
przeznaczono na wdrożenie realizacji projektu 16 470,73 zł.

9.2.

Współdziałanie z Nadleśnictwem Brzesko i Niepołomice w ramach
powierzonego przez Starostę Bocheńskiego nadzoru nad lasami
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

W oparciu o przepisy art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Starosta Bocheński powierzył
Nadleśniczym Nadleśnictwa Brzesko oraz Niepołomice prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi
własności Skarbu Państwa, należącymi do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu
bocheńskiego. W ramach sprawowanego nadzoru nadleśnictwa wykonują zadania m.in. z zakresu:
•
•
•
•
•
•

•

cechowania drewna i wystawiania właścicielom lasów dokumentów stwierdzających legalność pozyskania
drewna oraz prowadzenie ewidencji (rejestru) wydawanych świadectw legalności pozyskania drewna,
określenia w drodze decyzji zadań właścicieli lasów w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów,
określenia w drodze decyzji zadań z zakresu gospodarki leśnej dla rozdrobnionych kompleksów leśnych
o powierzchni do 10 ha,
dokonania oceny udatności upraw leśnych,
udzielania fachowej pomocy w pracach dotyczących zalesień gruntów rolnych ze środków dotacyjnych,
przeglądu powierzonych do nadzoru lasów wraz z rejestracją spostrzeżeń w formie protokołu, notatki
służbowej z oględzin, dotyczący stanu lasów dla określenia konieczności wykonania przez właścicieli
niezbędnych zabiegów gospodarczych,
prowadzenia ewidencji zadań wynikających z uproszczonych planów urządzenia lasu.

Z realizacji wykonywanych zadań nadleśniczy składali sprawozdania. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Brzesko
obejmuje powierzchnię 7 530,6483 ha lasów leżących na terenie Gminy Miasto Bochnia oraz gmin: Bochnia,
Lipnica Murowana, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Trzciana, Żegocina.
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Niepołomice obejmuje powierzchnię 40,5977 ha lasów leżących na terenie
Gminy Drwinia i Bochnia (Baczków, Cikowice, Damienice, Proszówki, Stanisławice).
Nadleśnictwa dla sprawnego wykonywania zleconych przez Starostę czynności otrzymały z Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa uproszczone plany urządzenia lasu, sporządzone dla lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w poszczególnych
gminach i obrębach ewidencyjnych na terenie powiatu bocheńskiego. Plany opracowane na okres 10 lat. Łączne
koszty nadzoru nad gospodarką leśną w 2021 r. wyniosły 136 282,43 zł.

9.3.

Działania w zakresie dzierżawy obwodów łowieckich przez koła
łowieckie

Na podstawie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie wydano 8
decyzji wyznaczających wysokość czynszów dzierżawnych za dzierżawę polno-leśnych obwodów łowieckich dla
następujących kół łowieckich, działających na terenie powiatu bocheńskiego:
•
•
•
•
•
•
•
•

Koło Łowieckie „Sokół” Bochnia, Nr obwodu 67,
Koło Łowieckie „Rogacz” Bochnia, Nr obwodu 91,
Koło Łowieckie „Modrzew” Kraków, Nr obwodu 107,
Koło Łowieckie „Łoś” Bochnia, Nr obwodu 108,
Koło Łowieckie „Cietrzew” Kraków, Nr obwodu 134,
Koło Łowieckie „Sokół” Nowy Wiśnicz, Nr obwodu 135,
Koło Łowieckie „Las” Kłaj, Nr obwodu 137,
Koło Łowieckie „Batalion” Kraków, Nr obwodu 138.
133

Dokonano proporcjonalnego rozdzielenia kwoty czynszu na poszczególne gminy. Czynsz łowiecki w 2021 roku
wyniósł 9 250,79 zł.
Dotychczas obowiązujące umowy dzierżawy z dnia 30 marca 2007 zawarte pomiędzy Starostą Bocheńskim a
Kołami Łowieckimi, aneksowane zostały w dniu 31 marca 2017 roku do dnia 31 marca 2027 roku (wyjątek: KŁ
Batalion w Krakowie do 31 marca 2028 rok i KŁ Rogacz z siedzibą w Bochni do 31 marca 2028 r.). Zgodnie z ustawą
Prawo łowieckie obwody łowieckie wydzierżawiają na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu
opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej: obwody łowieckie polne - starosta,
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, natomiast obwody łowieckie leśne - dyrektor regionalnej
dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Wydział odpowiadał również na problematyczne kwestie dotyczące odłowu lub odstrzału dzików,
przebywających poza terenem ich naturalnego bytowania.

9.4.

Wdrożenie innowacyjnego systemu do rejestracji jednostek i sprzętu
pływającego REJA

W związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek
pływających o długości do 24 m, został uruchomiony ogólnopolski teleinformatyczny innowacyjny system
REJA24. Oddanie do użytku systemu umożliwia obywatelom i przedsiębiorcom realizację obowiązku rejestracji
i aktualizacji danych jednostek pływających (jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
żaglowych i motorowych, przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu, rekreacji albo połowu ryb, które
uprawiają żeglugę na wodach śródlądowych lub morskich), w formie elektronicznej, za pośrednictwem Internetu.
Zgodnie z ustawą, organami rejestrowymi są starostowie oraz wyznaczone związki sportowe: Polski Związek
Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Rejestrujący sprzęt mają stały, całodobowy
dostęp do rejestru. System wspomaga również skuteczne działania służb ratunkowych. W 2021 r. wydatkowano
na blankiety rejestracyjne kwotę w wysokości 284,13 zł.

9.5.

Prowadzenie systemu informacji o środowisku (SIOS)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, władze
publiczne są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie. Na podstawie art.
23 ustawy określono, że publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej, a dane udostępniania
w BIP. Aby wypełnić ten obowiązek zlecona i opłacona została w 2021 roku firmie zewnętrznej posiadającej
właściwe oprogramowanie i system licencja na dostęp do systemu SIOS w kwocie 1200 zł, natomiast informacje
i dane o dokumentach wytworzonych przez Organ (np. decyzje), wymagające zamieszczenia w systemie SIOS
wykonują pracownicy Wydziału OŚ.

Dofinansowanie systemu melioracji wodnych
W związku ze słabą kondycją finansową spółek wodnych (działających na terenie powiatu bocheńskiego),
powodującą problemy z utrzymaniem we właściwym stanie urządzeń melioracyjnych, corocznie realizowany jest
program dofinansowania z budżetu powiatu prac konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowej. W ramach
przeprowadzonej, w oparciu o uchwały Zarządu Powiatu w Bochni, akcji dofinansowania spółek wodnych,
wydatkowano na ten cel w 2021 roku kwotę 36 000,00 zł. Na realizację zadań statutowych związanych
z bieżącym utrzymaniem i konserwacją rowów melioracyjnych wnioski dotacje złożyły: Gminna Spółka Wodna
w Bochni, Gminna Spółka Wodna w Drwini oraz Gminna Spółka Wodna w Rzezawie. W tym zakresie
przygotowano uchwały Zarządu Powiatu, umowy dotacji dla spółek oraz dokonano rozliczenia przyznanych
dotacji. Środki przeznaczone na ten cel pochodziły z opłat za korzystanie ze środowiska. Właściwe utrzymanie
urządzeń melioracji szczegółowej, oprócz zwiększenia plonów rolnych, ma istotne znaczenie w podnoszeniu
bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców.
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Kształtowanie postaw proekologicznych
W ramach działań mających na celu kształtowanie postaw proekologicznych i poprawę walorów estetycznych
powiatu bocheńskiego pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przygotowywali
i koordynowali akcją „Sprzątanie Świata 2021” we współpracy z gminami oraz szkołami ponadgimnazjalnymi.
W tym celu ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska zakupiono dla wszystkich uczestników
worki foliowe oraz rękawice jednorazowe. Akcja ma wieloletnie tradycje w powiecie bocheńskim i gromadzi
liczne grono uczestników. Wynikiem akcji było zebranie wielu ton śmieci, zalegających na terenach sprzątanych
przez poszczególne szkoły. Dzięki współpracy z gminami zebrane odpady zostały wywiezione na składowiska
odpadów komunalnych. Głównym i najważniejszym celem akcji było działanie edukacyjno-wychowawcze
kształtujące postawy proekologiczne, uczestniczącej w akcji młodzieży szkolnej, ich rodzin oraz innych osób
związanych z organizacją akcji. W ubiegłym roku wydatkowano na ten cel 2 903,42 zł.

Działania podejmowane z zakresie ochrony przyrody
W oparciu o ustawę z 16 kwietnia 2001 r. o ochronie przyrody w 2021 r. wydanych zostało 94 decyzji w sprawie
zezwolenia na usunięcie drzew z gruntów nieleśnych, będących własnością gmin powiatu bocheńskiego.
W wydanych decyzjach w większości przypadków w zamian za usunięcie drzew zobowiązano wnioskodawcę do
wykonania nasadzeń zastępczych.
Mając na względzie ciążący na organach władzy publicznej obowiązek dbałości o ochronę walorów
krajobrazowych i składników przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach Starosta każdorazowo analizuje
zasadność wniosku w zakresie rzeczywistej i właściwie umotywowanej przyczyny usunięcia drzewa. Ponieważ
drzewa przedstawiają dużą wartość estetyczną oraz przyrodniczą, odgrywając istotną rolę w kształtowaniu
różnorodności biologicznej ekosystemu, a ich usuwanie powoduje niepowetowaną stratę w środowisku, Organ
wydając decyzję administracyjną konfrontuje interes społeczny wartościujący drzewo jako element przyrody,
który należy zachować i chronić, z innymi interesami, tak partykularnymi, jak i publicznymi. Na terenie powiatu
aktywnie działają organizacje społeczne zajmujące się statutową działalnością w zakresie ochrony przyrody, które
bacznie nadzorują działania lokalnych organów publicznych w zakresie usuwania drzew i krzewów, ich pielęgnacji
oraz wykonywania nasadzeń kompensacyjnych.

Współpraca z właściwymi kompetencyjnie organami państwowymi celem zabezpieczenia
przeciwpowodziowego powiatu bocheńskiego
Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Bocheńskiego związane z należytym zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym i priorytetowy charakter tego zadania, Starosta Bocheński podjął już w 2019 roku starania,
mające na celu kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej oraz realizację zaplanowanej inwestycji
dla Programu Raba – suche zbiorniki i pozostałe obiekty hydrotechniczne w ramach „Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły”, przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności poszukiwania
dodatkowej retencji, m.in. poprzez wskazanie możliwości budowy zbiorników wielozadaniowych
z uwzględnieniem finansowania zadania w Planie Realizacji Zamówień PGW Wody Polskie. Trwają również prace
projektowe budowy nowych i rozbudowy istniejących obwałowań w gminie Łapanów oraz zbiorników
retencyjnych. Na sesji Rady Powiatu w lutym 2021 roku radni podjęli rezolucję w sprawie wsparcia działań
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
dotyczących realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na terenie Powiatu Bocheńskiego i zaapelowali do RZGW
w Krakowie o zintensyfikowanie realizacji zaplanowanych prac z zakresu ochrony przeciwpowodziowej
na terenie powiatu w rejonach rzek, powodujących szkody powodziowe.
Podjęta Uchwała Nr XX/206/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Bocheńskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2027 - w trakcie realizacji,
systematycznie do 2027 r., raportowanie co 2 lata.
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Rozwój powiatu
W 2021 roku zrealizowano 40 projektów w tym: w obszarze transport i łączność: 6 projektów inwestycyjnych,
w obszarze oświata i wychowanie: 21 projektów (inwestycyjne: 9, miękkie: 12) oraz w obszarze ochrona zdrowia
i polityka społeczna: 13 (inwestycyjne: 2, miękkie: 11).
Złożono 50 wniosków w tym: w obszarze transport i łączność: 16 wniosków inwestycyjnych, w obszarze oświata
i wychowanie: 13 wniosków (inwestycyjne: 5, miękkie: 8), w obszarze ochrona zdrowia i polityka społeczna:
18 wniosków (inwestycyjne: 5, miękkie: 13), w obszarze ochrona zabytków i kultura: 3 wnioski (inwestycyjne:
2, miękkie: 1).
Pozyskano 58 dofinansowań w tym w obszarze transport i łączność: 12 wniosków inwestycyjnych, w obszarze
oświata i wychowanie: 26 (inwestycyjne: 12, miękkie: 14), w obszarze ochrona zdrowia i polityka społeczna:
19 wniosków (inwestycyjne: 3, miękkie: 16), w obszarze bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
1 wniosek inwestycyjny.

10.1.

Opracowane dokumentacje

Opracowano 20 dokumentacji technicznych i projektowych.

Dokumentacje dot. inwestycji drogowych
•

•
•
•

•
•

Dokumentacja geologiczno-inżynierska na „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową
i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2021K Siedlec-Stradomka-Nieznanowice w miejscowości
Stradomka w km 5+561-5+611,
Scalenie i wymiana gruntów w obrębie Cikowice Gmina Bochnia,
Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 30004958 i budowa nowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi
powiatowej nr 2082K Olchawa-Leszczyna w miejscowości Królówka w km 4+787,
Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi
powiatowej nr 2079K Nowy Wiśnicz-Chronów w miejscowości Łomna w km 2+004,79-2+126,92 –
wykonanie i rozliczenie częściowe,
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2077K Nowy Wiśnicz-Lipnica Murowana w miejscowościach Nowy Wiśnicz,
Leksandrowa,
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2077K Nowy Wiśnicz-Lipnica Murowana w miejscowościach Lipnica Górna
w km 5+747-6+464.

Dokumentacje dot. inwestycji oświatowych
•
•
•
•
•
•
•

•

Dokumentacja techniczna dotycząca remontu łazienki dla osób niepełnosprawnych na potrzeby PFRON
Projekt podjazdu do sali gimnastycznej na potrzeby osób niepełnosprawnych w I LO w Bochni,
Modernizacja instalacji kanalizacji i sanitariatów w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Bochni,
Weryfikacja i uzupełnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dokończenie modernizacji instalacji
elektrycznej w budynku głównym Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół nr 1 w Bochni,
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację instalacji elektrycznej oraz dokumentacji prac
remontowych w budynku głównym Zespołu Szkół nr 1 w Bochni,
Dokumentacja powykonawcza – montaż dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 3 w Bochni,
Dokumentacja projektowa dotycząca zmiany sposobu wykorzystania części mieszkalnej w budynku Zespołu
Szkół nr 3 w Bochni na cele dydaktyczne wraz z opracowaniem niezbędnych projektów technicznych
i niezbędnymi uzgodnieniami,
Kosztorys inwestorski, przedmiar robót dla zadania „Ocieplenie fundamentów budynku PPP w Bochni
z wymianą istniejącego drenażu”,
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•
•

Dokumentacja projektowa dla zadania „Ocieplenie fundamentów budynku PPP w Bochni z wymianą
istniejącego drenażu”,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania „Ocieplenie fundamentów
budynku PPP w Bochni z wymianą istniejącego drenażu”.

Dokumentacje dot. inwestycji w obszarze administracja publiczna
•
•

Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa
Powiatowego w Bochni w zakresie budowy windy zewnętrznej”,
Opracowanie trzech koncepcji wraz z wizualizacją dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 3
i SOSW w Bochni w zakresie działki 6601/4 i 6566”.

Dokumentacje dot. inwestycji w obszarze ochrona zdrowia, polityka społeczna
•

•

Dokumentacja projektowa zadania pn. „Modernizacja budynku A Szpitala Powiatowego w Bochni
w zakresie Apteki Szpitalnej i innych pomieszczeń wraz z nadbudową oraz montażem dźwigu towarowoosobowego”,
Dokumentacja projektowa zadania pn. „Budowa parkingu przy Szpitalu Powiatowym w Bochni wjazd od
strony ul. Krakowskiej”.

10.2.

Zlecone dokumentacje

Zlecono do opracowania 17 dokumentacji technicznych i projektowych:

Dokumentacje dot. inwestycji drogowych
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska-Bochnia (ul. Brzeźnicka, ul. Floris)
z drogą gminną ul. Krzyżaki 580054K w miejscowościach Bochnia i Brzeźnica,
Rozbudowa skrzyżowania, na ruch okrężny, dróg powiatowych nr 1424K Bochnia-Uście Solne-Barczków,
1425K Cerekiew-Strzelce Małe, 1435K Cerekiew-Brzesko (ul. Leśna) w miejscowości Cerekiew,
Dokumentacja geologiczno-inżynierska na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska wraz z odbudową
i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2021K Siedlec-Stradomka-Nieznanowice w miejscowości
Stradomka w km 5+561-5+611,
Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 30004932 i budowa nowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi
powiatowej nr 1444K Uszew-Nowy Wiśnicz-Nieznanowice w miejscowości Nieprześnia,
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2095K Trzciana-Łąkta Górna w km 0+023-0+614 i w km
0+723-3+021 w miejscowości Trzciana oraz w km 3+927-7+742 w miejscowości Łąkta Dolna i Łąkta Górna,
Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi
powiatowej nr 2079K Nowy Wiśnicz-Chronów w miejscowości Łomna w km 2+004,79-2+126,92,
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K wraz z budową chodnika i kanalizacją deszczową oraz przykryciem
rowów w miejscowości Krzeczów,
Rozbudowa drogi nr 2017K Brzezie-Marszowice-Łapanów wraz z budową chodnika w m. Kobylec,
Rozbudowa drogi powiatowej 2083K Sobolów-Ubrzeż, w miejscowości Kamyk,
Scalenie i wymiana gruntów w obrębie Rzezawa, gmina Rzezawa.

Dokumentacje dot. inwestycji oświatowych
•
•
•
•

Dokumentacja techniczna dotycząca remontu łazienki dla osób niepełnosprawnych na potrzeby PFRON,
Projekt podjazdu do sali gimnastycznej na potrzeby osób niepełnosprawnych,
Modernizacja instalacji kanalizacji i sanitariatów w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Bochni,
Dokumentacja powykonawcza – montaż dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 3 w Bochni,
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•

Dokumentacja projektowa dotycząca zmiany sposobu wykorzystania części mieszkalnej w budynku Zespołu
Szkół nr 3 w Bochni na cele dydaktyczne wraz z opracowaniem niezbędnych projektów technicznych
i niezbędnymi uzgodnieniami.

Dokumentacje dot. inwestycji w obszarze ochrona zdrowia, polityka społeczna:
•
•

Dokumentacja projektowa zadania pn. „Modernizacja budynku A w zakresie Apteki Szpitalnej i innych
pomieszczeń wraz z nadbudową oraz montażem dźwigu towarowo-osobowego”,
Dokumentacja projektowa zadania pn. „Budowa parkingu przy Szpitalu Powiatowym w Bochni wjazd od
strony ul. Krakowskiej”.

10.3.

Fundusze zewnętrzne

W 2021 roku realizowano liczne działania na rzecz pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację zadań
powiatu. Wysokość środków zewnętrznych, pozyskanych przez Powiat Bocheński w 2021 roku, wyniosła
28 599 195,82 zł + 257 868,00 EUR, w tym w dziale:
•
•
•
•

transport i łączność – 10 002 897,64 zł,
oświata i wychowanie – 1 203 646,63 zł + 257 868,00 EUR,
ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 16 693 028,78 zł,
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 699 622,77 zł.

Tab. 35 Zestawienie działań podjętych na rzecz pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Lp.

Tytuł projektu/nazwa
zadania

Program/działanie/
poddziałanie

Okres
realizacji
projektu/
zadania

Całkowita
wartość
projektu/
zadania

Kwota
dofinansowania

TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ
2021 r.
Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1424K
Bochnia – Uście Solne –
Barczków na odcinku
1. Bochnia – Bogucice
(etap II Gawłów –
Bogucice)
w miejscowościach
Majkowice i Bogucice

Rezerwa subwencji ogólnej

2021

Przebudowa przejścia
dla pieszych w obszarze
oddziaływania w km od
12+451 do 12+511(w
2.
tym przejście dla
pieszych w km 12+476)
w miejscowości Bochnia,
Powiat Bocheński

Rządowy Fundusz Rozwoju
Dróg w zakresie poprawy
bezpieczeństwa ruchu
pieszych w obszarze
oddziaływania przejść dla
pieszych Nabór I
podstawowy na 2021 rok

2021-2022
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7 724 586,61 zł

3 862 293,00 zł

94 682,47 zł

75 745,00 zł

Lp.

Tytuł projektu/nazwa
zadania

Program/działanie/
poddziałanie

Okres
realizacji
projektu/
zadania

Całkowita
wartość
projektu/
zadania

Kwota
dofinansowania

Przebudowa przejścia
dla pieszych w obszarze
oddziaływania w km od
0+024 do 0+077 (w tym
3. przejście dla pieszych
w km 0+052)
w miejscowości
Łapanów, Powiat
Bocheński

Rządowy Fundusz Rozwoju
Dróg w zakresie poprawy
bezpieczeństwa ruchu
pieszych w obszarze
oddziaływania przejść dla
pieszych Nabór I
podstawowy na 2021 rok

2021-2022

96 649,08 zł

77 319,00 zł

Przebudowa przejścia
dla pieszych w obszarze
oddziaływania w km od
7+940 do 8+050 (w tym
4. przejście dla pieszych
w km 8+026)
w miejscowości
Brzeźnica, Powiat
Bocheński

Rządowy Fundusz Rozwoju
Dróg w zakresie poprawy
bezpieczeństwa ruchu
pieszych w obszarze
oddziaływania przejść dla
pieszych Nabór I
podstawowy na 2021 rok

2021-2022

98 711,15 zł

78 968,00 zł

2021

97 000,00 zł

77 600,00 zł

Wykonanie
dokumentacji
geologiczno –
inżynierskiej w ramach
zadania pn.
Zabezpieczenie
i stabilizacja osuwiska
5. wraz z odbudową
i usunięciem skutków
w ciągu drogi
powiatowej nr 2021K
Siedlec – Stradomka –
Nieznanowice w m.
Stradomka w km 5+561
– 5+611
Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2086K
Bochnia (ul. Strzelecka)
– Zawada w km
6. 1+645,55 – 2+060,00
z budową chodnika
w ciągu ul. Strzeleckiej
do ośrodka „Łoś” w m.
Bochnia
7.

Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2075K

Dotacja celowa z budżetu
państwa
w ramach usuwania skutków
ruchów osuwiskowych ziemi

Środki z rezerwy subwencji
ogólnej

współfinansowanie zadania Gmina Miasta Bochnia

Środki z rezerwy subwencji
ogólnej
139

695 150,00 zł

2021

1 390 300,07 zł
347 575,00 zł

2021

449 367,00 zł

195 046,00 zł

Lp.

8.

9.

10.

11.

Tytuł projektu/nazwa
zadania
Lipnica Murowana –
Żegocina polegająca
na budowie chodnika
wraz z poszerzeniem
jezdni w km 8+4748+622 w miejscowości
Żegocina
Opracowanie
dokumentacji
projektowo –
kosztorysowej
„Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2083K
Sobolów – Ubrzeż
w miejscowości Kamyk”
Opracowanie
dokumentacji
projektowokosztorysowej
"Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2017K
Brzezie-MarszowiceŁapanów wraz z budową
chodnika w m. Kobylec"
Opracowanie
dokumentacji
projektowo –
kosztorysowej dla
zadania pn. Rozbudowa
drogi powiatowej nr
2085K Chełm - Zawada
na odcinkach
w Gierczycach,
Dąbrowicy, Nieprześni
i Zawada
Budowa ścieżki
rowerowej wraz
z kanalizacją deszczową
przy drodze powiatowej
nr 2081K Leszczyna –
Wieruszyce
w miejscowości
Leszczyna etap III

Program/działanie/
poddziałanie

Okres
realizacji
projektu/
zadania

Całkowita
wartość
projektu/
zadania

współfinansowanie zadania Gmina Żegocina

Kwota
dofinansowania

224 683,50 zł

współfinansowanie zadania Gmina Łapanów

2021-2023

80 000,00 zł

40 000,00 zł

współfinansowanie zadania Gmina Łapanów

2021-2023

112 791,00 zł

45 000,00 zł

współfinansowanie zadania Gmina Bochnia

2021-2023

228 472,50 zł

114 236,25 zł

współfinansowanie zadania Gmina Trzciana

2021

400 000,00 zł

400 000,00 zł
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Lp.

Tytuł projektu/nazwa
zadania

Modernizacja dróg
powiatowych
na odcinkach dróg: nr
2072K Ujazd –
12. Kamionna, nr 1444K
Nieprześnia – Sobolów,
nr 2090K Ostrów
Szlachecki – Ostrów
Królewski

Program/działanie/
poddziałanie

Program Inwestycji
Strategicznych - Polski Ład

Okres
realizacji
projektu/
zadania

2022

Całkowita
wartość
projektu/
zadania

3 967 665,15 zł

Razem Transport i łączność w 2021 r. 14 740 225,03 zł

Kwota
dofinansowania

3 769 281,89 zł

10 002 897,64 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE
2021
Zakup schodołazu
gąsienicowego do
13. transportu osób
niepełnosprawnych
w I LO w Bochni

PFRON

2021

12 500,00 zł

4 375,00 zł

Dostosowanie
sanitariatów do potrzeb
osób
14.
niepełnosprawnych
w budynku I LO
w Bochni

PFRON

2021

50 027,56 zł

17 509,65 zł

Cyber.MIL z klasą wyposażenie sali

Cyber.MIL z klasą

do
31.12.2021

250 000,00 zł

200 000,00 zł

Cyber.MIL z klasą 16. wynagrodzenie za
zajęcia

Cyber.MIL z klasą

do
31.12.2021

11 104,00 zł

8 883,20 zł

17.

Cyber.MIL z klasą mundury

Cyber.MIL z klasą

do
31.12.2021

19 800,00 zł

15 840,00 zł

18.

Aktywna tablica - I LO
w Bochni

Rządowy Program na lata
2020-2024 "Aktywna tablica"

do 12-2021

17 500,00 zł

14 000,00 zł

15.
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Lp.

Tytuł projektu/nazwa
zadania

Projekt
„Ponadnarodowa
mobilność uczniów”:
„Niegdyś jednością,
19. teraz niezależni a wciąż
połączeni ponadczasowe więzi
w Zjednoczonej
Europie”

20.

Aktywna tablica - II LO
w Bochni

"Rowerem w magiczny
21. świat muzyki" (II LO
w Bochni)

Program/działanie/
poddziałanie

Okres
realizacji
projektu/
zadania

Oś Priorytetowa IV.
Innowacje społeczne
i współpraca
ponadnarodowa, Działania
4.2 Programy mobilności
ponadnarodowej Programu
Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

30.09.202129.09.2022

181 168,00 zł

181 168,00 zł

Rządowy Program na lata
2020-2024 "Aktywna tablica"

do 12-2021

17 500,00 zł

14 000,00 zł

Erasmus+ Młodzież Akcja 2
Partnerstwa na małą skalę

2021-2023

60 000,00 EUR

60 000,00 EUR

2022

62 957,00 EUR

62 957,00 EUR

2022

3 066,09 zł

1 073,13 zł

2021-2022

63 681,00 EUR

63 681,00 EUR

do 12-2021

35 000,00 zł

28 000,00 zł

2021-2027

71 230,00 EUR

71 230,00 EUR

Akredytacja ZS nr 1
w programie ERASMUS+
22. Wniosek nr 2021-1ERASMUS+
PL01-KA121-VET000011629
Likwidacja barier
w zakresie
Program wyrównywania
23. komunikowania się
różnic między regionami III
w Zespole Szkół nr 1 im.
St. Staszica w Bochni
Wyjazd uczniów
na staże zagraniczne,
przygotowanie językowe
24. i kulturowe, program
ERASMUS+
kulturowy w kraju
odbywania stażu (ZS nr
2 w Bochni)
25.

Aktyna tablica - ZS2
w Bochni

Rządowy Program na lata
2020-2024 "Aktywna tablica"

Uzyskanie akredytacji
w sektorze: Kształcenie
i szkolenie zawodowe Nr
26.
ERASMUS+
2020-1PL01-KA120-VET096143 (ZS nr 3
w Bochni)
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Całkowita
wartość
projektu/
zadania

Kwota
dofinansowania

Lp.

Tytuł projektu/nazwa
zadania

Program
kompleksowego
27.
wsparcia dla rodzin „Za
życiem”

28.

Dotacja celowa
na podręczniki szkolne

Program/działanie/
poddziałanie

Okres
realizacji
projektu/
zadania

Całkowita
wartość
projektu/
zadania

Zapewnienie realizacji zadań
ośrodka koordynacyjnorehabilitacyjno-opiekuńczego
na obszarze powiatu oraz
doposażenie placówki
pełniącej funkcję tego
ośrodka (SOSW w Bochni)

2021

145 600,00 zł

145 600,00 zł

Dotacja celowa
na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe

2021

25 598,27 zł

25 598,27 zł

IX 2021-IX
2022

206 665,00 zł

206 665,00 zł

Kwota
dofinansowania

"Na styku kultur - czyli
29. zobacz, poznaj,
posmakuj i zrozum”

Ponadnarodowa Mobilność
Uczniów
(PO WER)

30. „Z kufra babuni”

Polsko-Litewski Fundusz
Wymiany Młodzieży

01.04.202126.10.2021

35 538,32 zł

33 292,97 zł

Rządowy Program na lata
2020-2024 "Aktywna tablica"

do 12-2021

61 250,00 zł

49 000,00 zł

Przystosowanie łazienek
do potrzeb osób
niepełnosprawnych
w budynku Specjalnego
32.
PFRON
Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. ks.
Jana Twardowskiego
w Bochni

2021

130 906,22 zł

24 395,99 zł

Program "Za życiem"
33. (Bursa Szkolna
w Bochni)

2021

300,00 zł

300,00 zł

31.

Aktyna tablica - SOSW
w Bochni

Zadanie 1.5 Priorytet I
Programu: Wsparcie dla
kobiet w ciąży i ich rodzin
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Lp.

Tytuł projektu/nazwa
zadania

Program/działanie/
poddziałanie

Likwidacja barier
w zakresie umożliwienia
osobom
niepełnosprawnym
poruszania się poprzez
zakup i montaż drzwi
34.
PFRON
wejściowych do
budynku Poradni
PsychologicznoPedagogicznej im.
Stefana Szumana
w Bochni

Okres
realizacji
projektu/
zadania

Całkowita
wartość
projektu/
zadania

Kwota
dofinansowania

02.08.202131.12.2021

10 578,00 zł

2 695,36 zł

"Małopolska Tarcza
Antykryzysowa - Pakiet
35. Edukacyjny. Cyfryzacja
Szkół i Placówek
Oświatowych"

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego na lata 20142020 Działanie 10.1 Rozwój
kształcenia ogólnego,
Poddziałanie 10.1.6
Cyfryzacja szkół
prowadzących kształcenie
ogólne

2021

73 586,90 zł

73 586,90 zł

Doposażenie w sprzęt
szkolny i pomoce
36.
dydaktyczne SOSW
w Bochni

Rezerwa części oświatowej
subwencji ogólnej MEN

2021

71 500,00 zł

71 500,00 zł

EKOPOZYTYWNI II
37. edycja - rozejrzyj się
i bądź eko

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Zadania nie inwestycyjne
w ramach Programu
Priorytetowego Edukacja
Ekologiczna

2021

13 885,73 zł

12 497,16 zł

2022

144 425,38 zł

73 666,00 zł

1 517 499,47 zł

1 203 646,63 zł

Zagospodarowanie
otoczenia Szkolnego
Schroniska
PROW 2014-2020
38.
Młodzieżowego
Poddziałanie 19.2
w Rozdzielu na cele
rekreacyjno-turystyczne

Razem Oświata i wychowanie w 2021 r.

+ 257 868,00 EUR + 257 868,00 EUR

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
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Lp.

Tytuł projektu/nazwa
zadania

Program/działanie/
poddziałanie

Okres
realizacji
projektu/
zadania

Całkowita
wartość
projektu/
zadania

Kwota
dofinansowania

2021
39. „Senior+” – Edycja 2021

Program wieloletni „Senior+”
01.01.2021na lata 2021-2025 – Edycja
31.12.2021
2021

Program korekcyjnoedukacyjny dla
40.
sprawców przemocy
w rodzinie

Program korekcyjnoedukacyjny dla sprawców
przemocy w rodzinie

Asystent osobisty osoby
41. niepełnosprawnej
edycja 2021
Asystent osoby
42. niepełnosprawnej
edycja 2022
43.

Pilotażowy program
„Aktywny samorząd”

340 346,79 zł

85 440,00 zł

01.01.202231.12.2022

12 000,00 zł

12 000,00 zł

Program MRiPS pn. Asystent
osobisty osoby
niepełnosprawnej - edycja
2021

2021

311 707,94 zł

311 707,94 zł

Program Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej pn.
Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej

2022

999 600,00 zł

999 600,00 zł

15.04.202115.04.2022

393 238,92 zł

393 238,92 zł

24.06.202131.05.2022

141 866,65 zł

141 866,65 zł

22.01.202131.03.2021

84 991,56 zł

84 991,56 zł

PFRON

Program wyrównywania
44. różnic między regionami PFRON
III
„BEZPIECZNY DOM –
WSPARCIE DLA KADRY
MAŁOPOLSKICH DOMÓW
POMOCY SPOŁECZNEJ W
ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM
COVID-19”
współfinansowany ze
Wsparcie kadry Domu
środków Europejskiego
Pomocy Społecznej
Funduszu Społecznego,
45. w Bochni w związku
Oś Priorytetowa II.
z zagrożeniem COVID-19 Efektywne polityki publiczne
(II)
dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, Działanie 2.8
Rozwój usług społecznych
świadczonych w środowisku
lokalnym w ramach
Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
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Lp.

Tytuł projektu/nazwa
zadania

Program/działanie/
poddziałanie

Okres
realizacji
projektu/
zadania

Całkowita
wartość
projektu/
zadania

Kwota
dofinansowania

„BEZPIECZNY DOM –
WSPARCIE DLA KADRY
MAŁOPOLSKICH DOMÓW
POMOCY SPOŁECZNEJ W
ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM
COVID-19”
współfinansowany ze
„Wsparcie kadry Domu środków Europejskiego
Pomocy Społecznej
Funduszu Społecznego,
46. w Bochni w związku
Oś Priorytetowa II.
z zagrożeniem COVID-19 Efektywne polityki publiczne
(III)”
dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, Działanie 2.8
Rozwój usług społecznych
świadczonych w środowisku
lokalnym w ramach
Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020

01.10.202131.12.2021

33 069,27 zł

33 069,27 zł

Zakup środków ochrony
osobistej, niezbędnego
sprzętu i wyposażenia
47. oraz zapewnienie kadry
niezbędnej do
utrzymania ciągłości
świadczonych usług

Fundusz Przeciwdziałania
COVID-19
Dotacja Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego
Umowa COVID II nr WPIII.9421.1.10.2021 z dnia
22.01.2021

25.03.202130.06.2021

149 300,67 zł

149 300,67 zł

Projekt grantowy NFZ
„Zapewnienie
bezpieczeństwa i opieki
pacjentom oraz
48. bezpieczeństwa
personelowi ZOL, DPS,
ZPO i hospicjów na czas
COVID-19" - DPS
Bochnia

Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020

01.05.202031.08.2021

48 559,83 zł

48 559,83 zł
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Lp.

Tytuł projektu/nazwa
zadania

Program/działanie/
poddziałanie

Okres
realizacji
projektu/
zadania

Całkowita
wartość
projektu/
zadania

Kwota
dofinansowania

Dotacja przeznaczona
na wzmocnienie
zabezpieczenia domów
pomocy społecznej
przed skutkami
wystąpienia wirusa
SARS-CoV-2,
w szczególności
49.
na zapewnienie kadry
niezbędnej do
zachowania ciągłości
usług świadczonych
przez te jednostki oraz
zakup niezbędnych
środków ochrony
osobistej i wyposażenia

Dotacja celowa Wojewody
Małopolskiego
Umowa WPIII.9421.22.1.2021

04.08.202131.12.2021

80 364,89 zł

60 271,00 zł

Projekt grantowy NFZ
„Zapewnienie
bezpieczeństwa i opieki
pacjentom oraz
bezpieczeństwa
50.
personelowi ZOL, DPS,
ZPO i hospicjów na czas
COVID-19" - II nabór
w 2021 - Szpital
Powiatowy w Bochni

Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020

01.05.202031.08.2021

82 886,48 zł

82 886,48 zł

Małopolska Tarcza
51. Antykryzysowa-Pakiet
Medyczny 3

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa
Region Spójny Społecznie,
Działanie 9.2 Usługi
Społeczne i Zdrowotne,
Poddziałanie 9.2.1 Usługi
Społeczne i Zdrowotne
w Regionie

2021-2022

237 582,98 zł

201 945,53 zł

Rezerwa Krajowego
Funduszu Szkoleniowego

22.07.202129.10.2021

100 000,00 zł

100 000,00 zł

52.

Krajowy Fundusz
Szkoleniowy
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Lp.

Tytuł projektu/nazwa
zadania

Realizacja zadania
określonego w art. 15
zze ustawy z dnia 2
marca 2020 o
szczególnych
53. rozwiązaniach
związanych
z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
Realizacja zadania
określonego w art. 15
zze ustawy z dnia 2
marca 2020 o
szczególnych
54. rozwiązaniach
związanych
z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

Program/działanie/
poddziałanie

Okres
realizacji
projektu/
zadania

Dotacja na pokrycie
bieżących kosztów
prowadzenia działalności
gospodarczej mikro
przedsiębiorcy i małemu
przedsiębiorcy na podstawie
rozporządzeń

01.01.202131.12.2021
(okres
wydatkowa
nia środków
wynikający
z ustawy
lub
rozporządze
nia)

6 223 500,00 zł

6 223 500,00 zł

Dotacja na pokrycie
bieżących kosztów
prowadzenia sklepików
szkolnych

01.01.202131.12.2021
(okres
wydatkowa
nia środków
wynikający
z ustawy
lub
rozporządze
nia)

5 000,00 zł

5 000,00 zł
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Całkowita
wartość
projektu/
zadania

Kwota
dofinansowania

Lp.

Tytuł projektu/nazwa
zadania

Program/działanie/
poddziałanie

Okres
realizacji
projektu/
zadania

Całkowita
wartość
projektu/
zadania

Kwota
dofinansowania

Dofinansowanie części
kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych
od tych wynagrodzeń składek
na ubezpieczenie społeczne
dla mikro przedsiębiorców,
małych i średnich
przedsiębiorców.
Dofinansowanie części
kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla
Realizacja zadania
przedsiębiorcy będącego
określonego w art. 15
zzb-zze ustawy z dnia 2 osobą fizyczną
niezatrudniającego
marca 2020 o
pracowników.
szczególnych
55. rozwiązaniach
Pożyczka na pokrycie
bieżących kosztów
związanych
prowadzenia działalności
z zapobieganiem,
gospodarczej mikro
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 przedsiębiorcy.
Pożyczki na pokrycie
bieżących kosztów
prowadzenia działalności
gospodarczej lub statutowej
organizacji pozarządowej lub
podmiotowi, o którym mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie.

01.01.202130.06.2021
(okres
wydatkowa
nia środków
wynikający
z ustawy
lub
rozporządze
nia)

3 892 500,00 zł

3 892 500,00 zł

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego (RPO WM)
2014 - 2020,
Aktywizacja osób
współfinansowany ze
w wieku 30 lat i więcej
środków Europejskiego
56. pozostających bez pracy
Funduszu Społecznego
w powiecie bocheńskim
Oś priorytetowa 8 Rynek
(VII)
Pracy, Działanie 8.1
Aktywizacja zawodowa –
projekty powiatowych
urzędów pracy

01.01.202131.12.2022

1 946 043,93 zł

1 946 043,93 zł
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Okres
realizacji
projektu/
zadania

Tytuł projektu/nazwa
zadania

Program/działanie/
poddziałanie

Utworzenie
Środowiskowego Domu
57. Samopomocy
w miejscowości
Cerekiew

Program kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za
życiem”

Lp.

Całkowita
wartość
projektu/
zadania

Kwota
dofinansowania

01.07.202115.12.2021

2 121 107,00 zł

1 921 107,00 zł

Razem Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2021:

17 203 666,91 zł

16 693 028,78 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
2021 r.
Wyposażenie
Powiatowego Centrum
Zarządzania
58.
Kryzysowego w Bochni
w przewoźny agregat
pompowy

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych (RFIL)

2022

Razem Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 2021:

699 622,77 zł

699 622,77 zł

699 622,77 zł

699 622,77 zł

Ogółem w 2021 roku: Transport i Łączność, Oświata i Wychowanie, Ochrona Zdrowia i Polityka Społeczna,
Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa
Całkowita wartość projektu/ zadania

Kwota dofinansowania

34 161 014,18 zł + 257 868,00 EUR

28 599 195,82 zł + 257 868,00 EUR

10.3.1. Geodezja
W 2021 roku kontynuowano realizację projektu pn. „E – usługi w informacji przestrzennej Powiatu
Bocheńskiego” realizowanego przy udziale środków europejskich pochodzących z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Nazwa projektu: "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego"
Data złożenia wniosku o dofinansowanie projektu: 18.05.2016r
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 11.01.2017r
Termin realizacji projektu: 30 września 2022
Wartość Projektu: 6 210 744,85 zł
Dofinansowanie do Projektu: 4 887 507,11 zł
Poniesione i rozliczone wydatki (na koniec 2021 roku, narastająco): 6 072 044,96 zł
Uzyskane dofinansowanie (na koniec 2021 roku, narastająco): 4 403 681,65 zł
W ramach projektu: "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego" zgodnie z harmonogramem
realizowanych jest szereg zadań, które ułatwią dostęp osobom fizycznym do danych i dokumentów związanych
z informacją przestrzenną bez konieczności wizyty w Urzędzie oraz usprawnią pracę m.in. geodetów
i inwestorów poprzez możliwość przeprowadzenia procesu zgłoszenia pracy geodezyjnej i uzgadniania
dokumentacji projektowej drogą elektroniczną.
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W 2021 roku Powiat Bocheński wzbogacił się o cyfrowe dokumenty pochodzące z operatów technicznych
Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w Bochni – dzięki zakończeniu w grudniu 2020 roku realizacji
umowy z firmą O&S Computer-Soft Sp. z o.o. (na kwotę 949’990,50 zł) na digitalizację dokumentów. Realizacja
umowy nastąpiła znacząco szybciej w stosunku do terminu przewidzianego w umowie tj. 30.06.2021 r.
Poprawiła się jakość mapy ewidencyjnej oraz zmodernizowała baza danych EGiB na obszarze gminy Nowy Wiśnicz
i gminy Lipnica Murowana po zakończeniu w 2021 realizacji następujących umów:
•

•

•

z firmą RGPROJEKT Sp. z o.o. na dostawę baz danych BDOT i GESUT oraz na digitalizację, weryfikację
i poprawę jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizację bazy danych EGiB na obszarze gminy Nowy Wiśnicz
(na kwotę 1,949,550.00 zł),
z firmą RGPROJEKT Sp. z o.o. na dostawę baz danych BDOT i GESUT oraz na digitalizację, weryfikację
i poprawę jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizację bazy danych EGiB na obszarze gminy Lipnica
Murowana (na kwotę 1,715,850.00 zł),
na nadzór prac nad w/w zadaniami z firmą PUGiK Maciej Krok na kwotę: 149,000.00 zł i z firmą
Przedsiębiorstwo Geodezyjne KROK S.C. na kwotę 136,000.00 zł.

Docelowo przedmiotowy projekt ma podnieść stan cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego, a główną korzyścią będzie łatwy dostęp do danych i dokumentów związanych z informacją
przestrzenną bez konieczności wizyty w Urzędzie.
Od momentu złożenia wniosku przez interesanta, poprzez jego obsługę aż do wydania potrzebnych informacji
i dokumentów wszystko odbywać się będzie przez Internet. Usługi zostaną zintegrowane z platformą e-PUAP
i systemem płatności elektronicznych.
Odbiorcami projektu będą instytucje publiczne tj. urzędy gmin, urzędy skarbowe, a także przedsiębiorcy np.
jednostki wykonawstwa geodezyjnego, projektanci, komornicy oraz osoby fizyczne.

10.3.2. E-administracja w Powiecie Bocheńskim
W 2021 roku kontynuowano realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie
Bocheńskim", realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Termin końcowy realizacji projektu: 31.12.2022, wartość
projektu: 3 913 146,23 zł, dofinansowanie projektu: 2 827 537,34 zł.

Fot. 55

Wartość projektu E-administracja w Powiecie Bocheńskim to 3 913 146,23 zł
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W roku 2021 roku ukończono realizację następujących zadań w ramach projektu:
•

•

•

„Dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz urządzeń do przetwarzania, przechowywania i archiwizacji
danych” – w ramach zadania dostarczono i wdrożono oprogramowanie i sprzęt niezbędny celem
przetwarzania, przechowywania i archiwizacji danych przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa i niezawodności. Zakres zamówienia objął dostawę sprzętu do backupu, szafy
teleinformatycznej serwerowej na potrzeby backupu, serwera backupu, macierzy do systemu backupu,
urządzenia UPS oraz wdrożenie oprogramowania do backupu. Przeprowadzono również szkolenia z zakresu
użytkowania oprogramowania do wirtualizacji i backupu. Wartość zadania: 579 201,18 zł.
„Opracowanie i wdrożenie serwisów internetowych wraz z dostosowaniem treści dla osób
niepełnosprawnych” – w ramach zadania dokonano modernizacji istniejącego serwisu internetowego
Starostwa Powiatowego w Bochni wraz z dostosowaniem treści dla osób niepełnosprawnych oraz
opracowano i wdrożono serwisy internetowe wraz z dostosowaniem treści dla osób niepełnosprawnych dla
17 jednostek organizacyjnych powiatu. Wykonano responsywne serwisy internetowe zgodne z WCAG 2.1
o jednolitej szacie graficznej ułatwiającej osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się między
serwisami. Przeprowadzono również szkolenia dla redaktorów stron z obsługi CMS oraz przygotowywania
treści zgodnych z WCAG 2.1. Wartość zadania: 371 888,18 zł.
„Dostawa i wdrożenie sprzętu sieciowego, teleinformatycznego na potrzeby wdrożenia Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji” – w ramach zadania dostarczono i wdrożono sprzęt
teleinformatyczny na potrzeby wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji tj. 1 szt.
urządzenia typu UTM – wielofunkcyjna zapora sieciowa zintegrowana w postaci jednego urządzenia 8 szt.
przełączników sieciowych, 4 szt. zestawów komputerowych. Wartość zadania: 232 851,57 zł.

W roku 2021 zawarto również umowy na realizację zadań:
•
•

„Dostawa i wdrożenie oprogramowania do integracji elektronicznego systemu obiegu dokumentów
z Biuletynem Informacji Publicznej”, wartość umowy: 180 687,00 zł. Realizacja w 2022 roku.
„Przygotowanie procedur i elektronicznych formularzy wniosków z publikacją w Centralnym Repozytorium
Wzorów Dokumentów Elektronicznych oraz obsługą elektronicznych płatności on-line wraz z procesem
wdrożeniowym”, wartość umowy: 88 560,00 zł. Realizacja w 2022 roku.

Docelowo projekt przyczyni się do wzrostu jakości i dostępności usług publicznych świadczonych drogą
elektroniczną, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informacyjno – komunikacyjnych, służących
podniesieniu poziomu elektronizacji i poprawie jakości obsługi interesantów/klientów Powiatu Bocheńskiego.
Wdrożenie przyjaznych i intuicyjnych rozwiązań informatycznych zgodnie z przyjętą orientacją na klienta
umożliwi poprawę jakości świadczonych usług publicznych. Z perspektywy odbiorców zostanie przyśpieszony
obieg dokumentów związanych z załatwianiem spraw urzędowych, co przełoży się na skrócenie czasu realizacji
usług. Nieograniczone godziny urzędowania, możliwość załatwienia spraw w urzędzie bez potrzeby wychodzenia
z domu oraz sprawdzenia statusu sprawy w dowolnym miejscu i czasie, a także ułatwiony dostęp do potrzebnej
informacji na każdym etapie postępowania administracyjnego będą sprzyjać szeroko rozumianej dostępności.
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10.3.3. Budynki pomocy społecznej
Realizacja zadania pn. „Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości
Cerekiew”

Fot. 56

Budynek przed remontem

Fot. 57

Efekt prac

W 2021 roku ukończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego na środowiskowy dom samopomocy wraz z przebudową wewnętrznych instalacji:
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, c. o i elektrycznej oraz budowa instalacji wentylacji mechanicznej
na działce nr 131/1 w miejscowości Cerekiew w ramach zadania pn. „Utworzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy w miejscowości Cerekiew”.
Przedmiotem zadania była przebudowa budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
na środowiskowy dom samopomocy wraz z przebudową wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej, gazowej, c.o., i elektrycznej oraz budowa instalacji wentylacji mechanicznej. W zakres przebudowy
dostosowującej istniejący budynek na potrzeby środowiskowego domu samopomocy wchodzi: częściowe
wyburzenie ścian działowych, nowe wydzielenie pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana
elementów wykończenia wnętrz, przebudowa i wymiana wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych.
W ramach inwestycji dokonano również zakupu pierwszego wyposażenia obiektu. Wyposażono pracownię
gospodarstwa domowego, pracownię techniczno-ogrodniczą, pracownię rękodzielniczą, pracownię edukacyjną,
pracownię plastyczną, pracownię rzemiosł różnych, pracownię umiejętności społecznych, pracownię rehabilitacji
ruchowej.
Dokonano także wymiany pokrycia dachu budynku i rynien, remontu kominów, remontu dojść, dojazdu oraz
miejsc parkingowych.

153

Na realizację inwestycji pozyskano środki zewnętrzne z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach
Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Wysokość dotacji otrzymanej na prace inwestycyjne:
1 844 698,00 zł.
Efektem rzeczowym realizacji inwestycji było utworzenie i wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy
w miejscowości Cerekiew 44, 32-711 Bogucice, dla 40 uczestników (w tym dla 12 uczestników
z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spektrum autyzmu).
Całkowita wartość inwestycji to 2 520 364,10 zł.

Fot. 58

Fot. 59

Wczętrze budynku ŚDS w Cerekwi

Budynek ŚDS w Cerekwi

10.3.4. Placówki edukacyjne
Realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 67”. Przedmiotem zadania była głęboka modernizacja
energetyczna Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 67”.

Fot. 60

Efekty prac

Fot. 61

Efekty prac

Zakres prac objął:
•
•

wymianę instalacji ogrzewania wraz z montażem przygrzejnikowych zaworów termostatycznych,
docieplenie stropu poddasza użytkowego i strychu – 18 cm – pianka poliuretanowa,
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•
•
•
•
•

docieplenie ścian wewnętrznych poddasza użytkowego – 15 cm – pianka poliuretanowa,
wymianę okien w piwnicach (26 szt.) – nowy wsp. U = 0.9,
wymianę drzwi wejściowych (5 szt.) – nowy wsp. U = 1.3,
docieplenie ścian zewnętrznych budynku od poziomu gruntu styropian, ścian jaskółek – styropian 15 cm
oraz wykonanie izolacji ścian piwnic płyta XPS 12 cm,
naprawę instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego.

Celem inwestycji było jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz poprawa jakości powietrza
poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery.
Wartość inwestycji to 1 528 087,82 zł, w tym dofinansowanie: 834 894,91 zł.

10.3.5. Budynki administracji publicznej
Realizacja zadania pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Różanej w Bochni wraz
z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz odwodnieniem budynku”. Zakres wykonanych prac
objął:
•
•
•
•
•
•
•

wyburzenie schodów wraz z zadaszeniem i budowę nowego wejścia do budynku od strony ul. Różanej,
budowa pochylni dla niepełnosprawnych do wejścia do budynku Starostwa Powiatowego od strony
ul. Różanej,
wymiana istniejącej nawierzchni betonowej i kostki brukowej wzdłuż całej długości budynku od strony
ul. Różanej,
wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami i rodzin z małym dzieckiem,
przebudowa instalacji odprowadzenia wód opadowych z zadaszenia nad wejściem do budynku od strony
ul. Różanej poprzez projektowany przyłącz kanalizacji deszczowej,
izolacja ścian piwnic budynku,
przebudowa przyłącza sieci wodociągowej do budynku Starostwa Powiatowego w Bochni od strony
ul. Różanej z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego, rurociąg Fi˙63˙mm, w celu
zwiększenia zapotrzebowania w wodę dla budynku Starostwa.

Wartość inwestycji to 464 561,08 zł.

Fot. 62

Nowe wejście do Starostwa od strony Różanej
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Realizacja zadania pn. „Remont elewacji zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego ul. Kazimierza
Wielkiego”. Zakres wykonanych prac objął:
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

skucie obrzutki cementowej i innych warstw z poprzednich remontów z całej powierzchni elewacji, wraz
z cokołem,
czyszczenie ścierne murów z wystrojami architektonicznymi, skucie większych połaci tynku oryginalnego
w miejscach gdzie jego konsolidacja była słaba,
wykonanie hydrofobizacji w miejscach szczególnie narażonych na intensywne oddziaływanie wód
opadowych, jak gzymsy, profilowane listwy, konsole,
wzmocnienie struktur osłabionych obrzutką cementową wypraw tynkarskich, zagruntowanie strefy
cokołowej, przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, uzupełnienie
ubytków,
wykonanie tynków boniowanych oraz tynków renowacyjnych, prace wykonywane ręcznie,
uzupełnienie i rekonstrukcja gzymsów,
wyczyszczenie muru ceglanego poprzez piaskowanie agregatem, oczyszczenie wątku ceglanego metodą
chemiczną z niepierwotnych nawarstwień i mikroflory, odsalanie powierzchni ceglanej, wzmocnienie
osłabionego podłoża z cegły żywicą krzemoorganiczną, uzupełnienie ubytków w cegle, wypełnienie
i uformowanie kształtu spoin zaprawą mineralną, wykonanie hydrofobizacji cegły w miejscach
szczególnie narażonych na intensywne oddziaływanie wód opadowych, scalanie i maskowanie przebarwień
na cegle farbą,
obróbki gzymsów, parapetów z blachy powlekanej,
wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie farbą mineralno - krzemianową, wykonanie
powłoki malarskiej dwukrotne farbą mineralno – krzemianową,
rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej,
wymiana okien i drzwi balkonowych w sali narad - okna drewniane o wyższym standardzie
energooszczędnym,
wykonanie iluminacji świetlnej.

Wartość inwestycji to 942 454,34 zł.

Fot. 63

Budynek Starostwa Powiatowego w Bochni z efektowną iluminacją
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Realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie terenu działek nr 7581, 5746/9, 5746/7 przy ul. Windakiewicza 9
w Bochni wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania, pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 7581, 5746/9, 5746/7 przy ul. Windakiewicza 9
w Bochni wraz z instalacja wentylacji mechanicznej, z przebudową i rozbudową instalacji zewnętrznych:
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej i instalacji elektrycznej (oświetleniowej) oraz przebudowa
i rozbudowa dróg wewnętrznych z miejscami postojowymi”.
Zakres wykonanych prac objął:
•
•
•
•
•
•

drenaż i izolacja ścian fundamentowych,
budowa szybu windy,
budowa fundamentu schodów stalowych zewnętrznych,
wykonanie instalacji odgromowej,
wykonanie oświetlenia terenu,
przebudowa i rozbudowa dróg wewnętrznych z miejscami postojowymi.

Wartość inwestycji: 1 183 302,55 zł

Fot. 64

Przebudowa i rozbudowa dróg wewnętrznych z miejscami postojowymi przy ul. Windakiewicza 9

Promocja i współpraca zagraniczna
Starostwo Powiatowe w Bochni aktywnie podejmuje szereg działań mających na celu szeroką promocję regionu.
Wydział Promocji prowadzi własne działania promocyjne, jak również wspierane są działania nakierowane
na promocję powiatu, a inicjowane przez inne podmioty. Wydział organizuje wydarzenia kulturalno –
promocyjne, jak również aktywnie wspiera organizację innych wydarzeń na terenie Powiatu Bocheńskiego.
W 2021 roku udzielano wsparcia w formie organizacyjnej ale także przekazując materiały promocyjne czy też
przygotowując materiały poligraficzne podmiotom realizującym imprezy. Jednak ze względu na panującą
pandemię, działania te zostały mocno ograniczone.
Zakres podejmowanych inicjatyw pozwolił jednak na stałe zainteresowanie naszym powiatem przez media czy
telewizję, z którymi to Wydział stale współpracuje. Pracownicy prowadzili także obsługę bieżącą wydarzeń
związanych z pracą Starosty, Wicestarosty, Zarządu, Rady jak i całego Urzędu. Strona internetowa oraz social
media (tj. profil na facebooku i Youtubie) aktualizowane były zgodnie z kalendarzem wydarzeń oraz zagadnień
wpisujących się w działania promocyjne.
W minionym roku przesłano do mediów 143 informacje prasowe. Na stronie internetowej powiat.bochnia.pl
opublikowano 378 artykułów. W prasie pojawiło się ponad 1,4 informacji na temat Powiatu Bocheńskiego.
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11.1.1. Najważniejsze imprezy organizowane i wspierane
Weekend z zabytkami Powiatu Bocheńskiego
Prawie trzy dni pełne słońca, wspaniałych spotkań, niesamowitych ludzi i pięknych historii. Prawie czterdzieści
spotkań, imprez i inicjatyw, niemalże pięć tysięcy zwiedzających, do tego 100 samochodów, które uczestniczyły
w I zjeździe samochodów zabytkowych oraz tłumy, które nas odwiedziły na Uzborni. Przypomnijmy, że impreza
była częścią Europejskich Dni Dziedzictwa.
Rekordową frekwencję zaliczyła jak zawsze Kopalnia Soli, którą odwiedziło prawie 1000 osób, niewiele mniej ok.
700 było w Muzeum Motyli Arthropoda, popularnością cieszyła się także Winnica w Chronowie, gdzie aż 350 osób
postanowiło skorzystać z zaproszenia gospodarzy, ponad 360 osób zwiedziło też Klasztor Karmelitów Bosych
w Nowym Wiśniczu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również spacery tematyczne, a w tym roku ponownie
jak w zeszłym było w czym wybierać. Śladami Bocheńskich Żydów można było podążać z Iwoną Zawidzką, NaCl
ze Stanisławem Mrozem, a szlakiem znanych osób i Króla Kazimierz Wielkiego z Zofią Sitko. Spacerować można
było też po Nowym Wiśniczu i Lipnicy. Nowością w tym roku był Rajd Rowerowy na których miłośników dwóch
kółek zabrał Maciej Fischer, a także wernisaż zdjęć Jana Gothier i pokaz mody, te dwa wydarzenia towarzyszył
uroczystej inauguracji Weekendu z Zabytkami.

Fot. 65

Turyści w czasie Weekendu z zabytkami Powiatu Bocheńskiego

I Powiatowy Zlot Pojazdów Zabytkowych
Wydarzeniem wieńczącym Weekend z Zabytkami Powiatu Bocheńskiego 2022 był I Powiatowy Zlot Pojazdów
Zabytkowych. Zlot odbył się w niedziela, 12 września 2021 r. Zabytkowe pojazdy przejechały trasą trasie, która
przebiegała przez Bochnię, Nowy Wiśnicz, Lipnicę Murowaną i Żegocinę.
Do Bochnia zjechało ponad 100 załóg z całej Polski, aby zaprezentować swoje zabytkowe pojazdy. Wśród
samochodów i motocykli były takie okazy jak Mercedesy, Junaki, Triumphy, Nyski czy Syrenki te i wiele, wiele
innych pojazdów. Dawno takich perełek Bocheńszczyzna nie widziała, w dodatku w takiej ilości! Potwierdzeniem
tego, jest z pewnością ilość osób, która postanowiła pojawić się w Żegocinie, Lipnicy Murowanej, Nowym
Wiśniczu i Bochni, gdzie pojazdy zatrzymywały się prezentując swoje uroki. Pasjonaci motoryzacji mogli z bliska
zobaczyć zabytkowe pojazdy, gdyż w każdej z miejscowości przewidziany był postój. W Nowym Wiśniczu
na parkingu przy Kościele oraz Zamku, w Lipnicy Murowanej i Żegocinie na parkingach zlokalizowanych
w centrum.
Zakończenie zlotu odbyło się w Parku Rodzinnym Uzbornia w Bochni, gdzie uczestnicy wzięli udział w konkursie
na najładniejszy, najstarszy i najszybszy pojazd jak również najsympatyczniejszego i najmłodszego uczestnika.
Nagrody ufundowali także włodarze gmin, w których zatrzymały się pojazdy. Licznie zgromadzona publiczność
mogła podziwiać zabytkowe maszyny.
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Fot. 66

I Powiatowy Zlot Pojazdów Zabytkowych

Gala honorowych wyróżnień Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego
Do grona osób wyróżnionych dołączyli śp. Michalina Pięchowa, Siostry Dominikanki oraz Ksiądz Piotr Dydo –
Rożniecki.
Wręczenie wyróżnień odbyło się w wyjątkowej scenerii Auli Nicolai, a wzięli udział: Poseł na sejm RP Urszula
Augustyn i Stanisław Bukowiec, list z gratulacjami skierowała również Poseł Józefa Szczurek – Żelazko oraz
Władysław Kosiniak – Kamysz. Na gali pojawili się dotychczas nagrodzeni, członkowie Kapituły, samorządowcy,
burmistrzowie, wójtowie i przewodniczący gminnych rad. Radni powiatowi, dyrektorzy i kierownicy Inspekcji,
Służb i Jednostek Organizacyjnych powiatowych oraz miejskich. Przedstawiciele stowarzyszeń, związków
zawodowych, przedsiębiorców i dziennikarze.
Bene Meritus to idea mająca na celu zaprezentowanie szerokiemu gremium dobrych, szlachetnych i godnych
naśladowania ludzi i instytucji. To nagroda wyjątkowa, przyznawana w uznaniu zasług wniesionych w rozwój
Ziemi Bocheńskiej. Otrzymuje ją osoba lub instytucja, której na sercu leży dobro Bocheńszczyzny, jak również
która swoją pasją, zaangażowaniem czy też podejściem do życia, daje przykład innym. Takie też intencje
przyświecały Kapitule, która w tym roku postanowiła przyznać trzy wyróżnienia, a ich wręczenie odbyło się
właśnie podczas wczorajszej Gali.
W imieniu śp. Michaliny Pięchowej wyróżnienie odebrały dzieci Pani Michaliny - Pani Urszula Magdoń, Pani Halina
Laska i Pan Krzysztof Pięch.

Fot. 67

Nagrodzone siostry ze zgromadzenia sióstr św. Dominika
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Gospelove Lato 2021 w Powiecie Bocheńskim
W dniach 6-8 sierpnia odbyły się warsztaty Gospel z Norrisem Garnerem, światowej sławy charyzmatycznym
instruktorem i wokalistą, autorem tekstów i kompozytorem muzyki gospel. Wydarzenie zwieńczył wyjątkowy
koncert, który odbył się w Amfiteatrze Parku Rodzinnego UZBORNIA w Bochni.
Całość wydarzenia, warsztaty i koncert, nosiła nazwę GospeLOVE Lato 2021 i trwała od 6 do 8 sierpnia.
Wydarzenie organizował Powiat Bocheńskie wspólnie z Stowarzyszeniem Gospel Nad Rabą. Warsztaty odbywały
się w dwóch lokalizacjach – Miejskim Domu Kultury oraz hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni. Zaś
na zakończenie odbył się wyjątkowo radosny koncert w wykonaniu uczestników warsztatów pod batutą Norrisa
Garnera. Uczestnikom towarzyszyli muzycy: Szymon Markiewicz, Krzysztof Mysona, Łukasz Giergiel, Michał
Zwierniak, Szymon Klekowicki, Grzegorz Bizukoić i Wojciech Zwierniak.
Projekt realizowany był przy wsparciu Województwa Małopolskiego, Powiatu Bocheńskiego i Stowarzyszenia
Gospel nad Rabą. Patronat nad wydarzeniem objęło Radio Profeto i Radio RDN Małopolska. Imprezę wspierali
również Miejski Dom Kultury w Bochni oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni.

Fot. 68

Norris Garner podczas koncertu

Bocheńskie Starostwo wczoraj i dziś
Zakończył się remont elewacji w dziewiętnastowiecznym budynku Starostwa Powiatowego w Bochni. W ramach
prac wszystkie elementy zdobnicze zostały zrekonstruowane. Obiekt zyskał efektowną iluminację.
Z okazji zakończenia prac przed Starostwem z przedstawieniem wystąpił bocheński Teatr Artystokracki. Artyści
wcielili się w role m.in. prokuratora, archiwisty i pielęgniarki, co pokazało bogatą historię budynku. Na to
wydarzenie przygotowano jubileuszowe wydanie gazety – Kuriera Codziennego, w której znalazły się informacje
związane m.in. z budynkiem starostwa czy wydarzeniami z nim związanymi.
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Fot. 69

Występ Teatru Artystokrackiego

Kampania promująca – mały procent - wielkie wsparcie
Przekaż 1% podatku na rzecz organizacji
pozarządowych z terenu Powiatu Bocheńskiego
– regularnie od kilku lat wydział zachęca do
wspierania OPP z powiatu bocheńskiego
i przekazywanie odpisu właśnie na organizacje,
której działalność ma znaczący wpływ
na społeczność naszego regionu.

Fot. 70

Plakat promujący akcję

Projekt „EKOPOZYTYWNI II rozejrzyj się i bądź eko”
Wspólnie z Wydziałem Inwestycji i Rozwoju oraz Wydziałem Ochrony Środowiska przygotowano i zrealizowano
projekt „EKOPOZYTYWNI II rozejrzyj się i bądź eko”.
Uczniowie pięciu szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w projekcie ekologicznym, w ramach którego wzięli
udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu eko-życia, konkursie ZERO WASTE oraz akcji promującej sprzątanie
najbliższego otoczenia. Zakupione zostały budki i hotele dla owadów, które zostały ustawione przy szkołach.
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Fot. 71

Plakat projektu

Bądź widoczny po zmroku
Pracownicy Wydziału Promocji wspólnie z bocheńskimi
policjantami, na ulicach miasta wręczali mieszkańcom opaski
odblaskowe. Te niewielkie elementy założone na odzież lub
plecak mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo pieszych,
którzy są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego.
Cała akcja odbyła się pod hasłem „Bądź widoczny po zmroku”.
Jej celem było zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo
mieszkańców poruszających się po zmierzchu. Oprócz opasek
odblaskowych mieszkańcy otrzymali ulotki zawierające
informacje o przepisach drogowych, które obowiązują pieszych.
Działania były możliwe dzięki współpracy Wydziału Ruchu
Drogowego
Komendy
Powiatowej
Policji
w Bochni
oraz Starostwa Powiatowego w Bochni.

Fot. 72

Rozdawanie odbslasków w Bochni

Różowa skrzyneczka
Powiat Bocheński jako pierwszy samorząd w Małopolsce przystąpił do ogólnopolskiej akcji edukacyjno –
informacyjnej pn.: „RÓŻOWA SKRZYNECZKA”. Akcja dotyczyła zwiększenia dostępności artykułów higienicznych
potrzebnych w czasie menstruacji. Brak łatwego dostępu do tego typu środków stanowi dużą przeszkodę dla
codziennego funkcjonowania kobiet i dziewczynek. Dlatego Wydziału Promocji bocheńskiego starostwa wyszedł
z pomysłem przyłączenia się do akcji i zamieszczenia takich skrzyneczek m.in. w szkolnych toaletach, gdyż to
właśnie nastolatki, bardzo często borykają się z tego typu problemem, niejednokrotnie zmuszone do rezygnacji
z zajęć szkolnych. Skrzyneczki zawisły w: Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 3, I Liceum
Ogólnokształcące i II Liceum Ogólnokształcące w Bochni, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
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w Łapanowie, Bursa Szkolna, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe w Bochni.

Fot. 73

Różowe skrzyneczki przekazane do szkół

11.1.2. Wydawnictwa promocyjne, foldery i inne materiały promujące powiat bocheński
Nowa strona Powiatu Bocheńskie
Strona internetowa Powiatu Bocheńskiego została zmodernizowana. Portal zyskał nowoczesną szatę graficzną,
jest bardziej funkcjonalny i w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Portal został
podzielony na trzy sekcję: załatw sprawę, biznes i rozwój oraz czas wolny. Odświeżony serwis usprawni
komunikację z mieszkańcami, pozwoli jeszcze bardziej efektywnie promować nasz powiat oraz skutecznie
wspierać lokalny biznes. Strona została zmieniona tak, aby była bardziej atrakcyjna w wymiarze wizualnym
i funkcjonalnym. Została zmodernizowana zgodnie z zasadami technologii RWD (Responsive Web Design), dzięki
czemu łatwiej będzie można korzystać z serwisu użytkownikom smartfonów i tabletów. Jednak głównym celem
modernizacji było dostosowanie serwisu dla osób z niepełnosprawnościami. Zmieniony został także układ
witryny tak by użytkownik łatwiej i szybciej znalazł poszukiwane informacje. Nowa strona powiatu ma też większe
możliwości techniczne, które pozwolą na jej sukcesywne rozbudowywanie w przyszłości. Witryna dostępna jest
pod dotychczasowym adresem.

Fot. 74

Nowa strona Powiatu Bocheńskie
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Album fotograficzny pt.: „Powiat Bocheński. Tu warto być…także jesienią i zimą”
Wyjątkowość Bocheńszczyzny to m.in. jej położenie
na styku dwóch różnych krajobrazów, górzystego
południa i nizinnej północy, unikalne pomniki
przyrody, dziedzictwo historyczno – kulturowe, od
zabytków architektury sakralnej po wpisaną na listę
światowego dziedzictwa UNESCO najstarszą
w Polsce Kopalnię Soli. Wszystko to sprawia, że
Powiat
Bocheński
jest
jednym
z najatrakcyjniejszych
turystycznie
zakątków
Małopolski. Tym razem tematem wiodącym
albumu jest przyroda, ale nie zabrakło w niej
również naszych pięknych zabytków. To druga
część publikacji z cyklu „Powiat Bocheński. Tu
warto być …” ukazujący niezwykłe fotografie
unikatowych miejsc w Powiecie Bocheńskim.
Publikacja została wydana dzięki współpracy
pracowników Wydziału Promocji z Narodowym
Instytutem Dziedzictwa, a sfinansowana ze
środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu.

Fot. 75

Album fotograficzny

Najpiękniejsze legendy Powiatu Bocheńskiego
Książka stanowi zbiór 10 legend reprezentujących
teren całej Bocheńszczyzny. Autorem legend jest
Mateusz Olejnik, który ma już na swoim koncie
wydany przed dwoma laty obszerny zbiór legend
i podań regionu tarnowskiego. Ilustracje do
książki stworzyła utalentowana artystka –
Magdalena Kalupa-Siemieniako. W zbiorze
znalazły się między innymi legendy o pierścieniu
świętej Kingi, powstaniu królewskiego kościoła
w Łapczycy, o dębie Onufrym, górze św. Jana
w Mikluszowicach,
Kamiennym
Dworze
w Chronowie i założeniu Lipnicy. Starostwo
Powiatowe
wsparło
finansowo
wydanie
publikacji.

Fot. 76
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Najpiękniejsze legendy Powiatu Bocheńskiego

Publikacje w Gazecie Krakowskiej:
Projekt Turystyczny WAKACJE w Gazecie Krakowskiej
oraz na portalach: www.gazetakrakowska.pl,
www.dziennikpolski24.pl,
www.malopolska.naszemiasto.pl,
www.podkarpackie.naszemiasto.pl, www.nowiny24.pl,
swietopkrzyskie.naszemiasto.pl, www.echodnia.eu,
www.slaskie.naszemiasto.pl,
www.dziennikzachodni.,pl oraz Fanpage:
Dzieje się w Krakowie, Gazeta Krakowska, Nowiny24,
Echo Dnia Świętokrzyskie, Dziennik Zachodni przed
wakacjami (koniec marca) ukazała się prezentacja
Powiatu Bocheńskiego. Materiał dot. regionu ukazał się
w wersji drukowanej gazety jak również elektronicznej.
Nakład gazety to 46 000. Zasięg: 15 regionów Polski.

Fot. 77 Jedna z publikacji w Gazecie
Krakowskiej

Powiat Bocheński w Małopolskim Poradniku Turystycznym
Stronę poświęconą najpiękniejszym miejscom, które
warto odwiedzić zaprezentowano w wydanym przez
Gazetę Krakowską folderze – Małopolski Poradnik
Turystyczny – To warto polecić, który ukazał się
w całej Małopolsce w nakładzie 10000 egzemplarzy.
Oprócz pięknych zdjęć zamieszczono zaproszenie
na Weekend zabytkami.

Fot. 78
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Powiat Bocheński w Małopolskim
Poradniku Turystycznym

Publikacja w Gazecie Sołeckiej
Prezentacja
powiatu
bocheńskiego
została
zamieszczona w okolicznościowym wydaniu Gazety
Sołeckiej z okazji 30-lecie ruchu stowarzyszeniowego
sołtysów. Nakład wyniósł ponad 12 tysięcy
egzemplarzy, gazeta dystrybuowana była pocztą
tradycyjną do prenumeratorów, samorządów
i instytucji uczestniczących w wydaniu i które
zamówiły wydanie w większych ilościach. Gazeta
była również rozprowadzania podczas spotkań, m.in.
Rada Krajowa KSS, finał konkursu FSNI.

Fot. 79

Publikacja w Gazecie Sołeckiej

Publikacja na portalu Wartowiedzieć
Materiał
zachęcający
do
odwiedzenia
Bocheńszczyzny wraz ze zdjęciami ukazał się
na portalu www.wartowiedziec.pl.

Fot. 80

Publikacja na portalu Wartowiedzieć

Raport o stanie powiatu podsumowanie działań Zarządu i Rady Powiatu w Bochni
Przygotowano materiał podsumowujący działalność starostów, zarządu i rady powiatu bocheńskiego. Informacje
w nakładzie 32 000 egzemplarzy zostały rozesłane do wszystkich mieszkańców powiatu bocheńskiego za
pośrednictwem poczty polskiej.
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Fot. 81

Publikacja - podsumowanie działań Zarządu i Rady Powiatu w Bochni

Techniki Relaksacyjne
Wsparcie działań przygotowanej przez Poradnię Psychologiczno – Padagogiczną, a wydanej przez Starostwo
Powiatowe w Bochni publikacji pt. „Techniki relaksacyjne… czyli co pomaga radzić sobie ze stresem”. Publikacja
zawiera ćwiczenia, które pozwolą odzyskać równowagę psychiczną, o którą należy zadbać w okresie wakacji.

Niecodziennik - Poradnik na czas pandemii
Specjaliści z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Bochni przygotowali specjalny poradnik, który
ułatwił funkcjonowanie w czasie pandemii. Broszura
zawierała podstawowe informacje dotyczące
pielęgnowania zdrowia psychicznego, które mogą
okazać się pomocne i przydatne.

Fot. 82

Niecodziennik - Poradnik na czas pandemii

Informator Ósmoklasisty
Wydano także INFORMATOR – Gdzie się uczyć
w Powiecie Bocheńskim. Publikacja była częścią
kampanii promującej szkoły ponadgimnazjalne.
Folder zawierał opisy wszystkich szkół wraz ze
zdjęciami oraz aktualną ofertę dydaktyczną. Wraz
z informatorem przygotowano również zakładki do
książki, ulotki jak również publikacje w prasie
lokalnej.

Fot. 83

Informator Ósmoklasisty

Regularnie redagowano stronę w INFORMATORZE BOCHEŃSKO - BRZESKIM w którym zamieszczano informacje
związane z aktywnością samorządu. Łącznie pojawiło się 22 strony materiałów o działalności Starostów, Zarządu
i Rady Powiatu w Bochni (strony w załączeniu).
Opracowywano publikację dotyczące działalności Starostów, Zarządu i Rady Powiatu w Bochni, które ukazywały
się na łamach KRONIKI BOCHEŃSKIEJ. Łącznie pojawiło się 14 stron materiałów.
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Materiały promujące weekend z Zabytkami Powiatu Bocheńskiego
Dzięki kilkuletniej już współpracy z Instytutem
Dziedzictwa Narodowego w Warszawie,
otrzymujemy materiały, opracowane przez
Wydział Promocji natomiast sfinansowane
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
W 2021 roku przygotowano i wydrukowano
mapy weekendu z zabytkami, zakładki
prezentujące najciekawsze zabytki jak również
pocztówki. Materiały oprócz tego iż trafiły do
partnerów tworzących z nami Weekend
z zabytkami, są również dystrybuowane
wśród turystów czy mieszkańców.
Fot. 84 Materiały promujące weekend z Zabytkami
Powiatu Bocheńskiego

Zlecono WYKONANIE ZDJĘĆ ATRAKCYJNYCH MIEJSC NA TERENIE POWIATU BOCHEŃSKIEGO z wykorzystaniem
drona. Zdjęcia zostały wykorzystane m.in. w albumie fotograficznym, w materiałach promujących powiat, czy
w kalendarzu promującym jubileusz obchodów 20-lecia współpracy partnerskiej Powiatu Bocheńskiego
z Powiatem Saarlouis jak również na wystawie w Powiecie Saarlouis.

Kalendarze 2021
Wydano kalendarze w trzech wersjach (planszowe,
trójdzielny i książkowy) z wykorzystaniem zdjęć
z drona.
Czarny Staw w Puszczy Niepołomickiej – serce
powiatu, Zamek Kmitów i Lubomirskich w Wiśniczu,
Dwór w Wieruszycach, Kościół Św. Leonarda
w Lipnicy, Kopalnia Soli w Bochni oraz Kościół NMP
w Łapczycy.

Fot. 85

Wydano kalendarze w trzech wersjach

11.1.3. Najważniejsze wydarzenia i imprezy wsparte przez Powiat Bocheński:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mistrzostwa Polski w Futsalu,
63. Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego,
XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom
zapobiegamy”,
VI Edycja Konkursu Historycznego Patria Nostria,
Ogólnopolski Konkurs Papieski ,
Konkurs multimedialny „Największa miłość to Polska”,
Charytatywna Zbiórka pn. „Przedsiębiorcy Dzieciom”,
Małopolski Wyścig Górski,

168

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

IV edycja Konkursu Historycznego „Witold Pilecki – Bohater, dla którego nie istniały granice odwagi
i poświęcenia”,
IV Bieg Pileckiego w Jodłówce,
Koncert Charytatywny na rzecz podopiecznych Fundacji Auxilium w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Bochni,
Turniej piłkarski z okazji Dnia Niepodległości w Łapanowie,
„Ocalić od zapomnienia –piosenki z filmów Walta Disneya”,
Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych w Lipnicy,
Zawody pn. „10 strzałów ku chwale ojczyzny”,
Nadanie imienia śp. Wacława Woźnickiego mostowi zlokalizowanemu w Brzeźnicy,
Konkurs plastyczny dla uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej pn. „Świat wokół mnie”,
Wsparcie wydarzenia pn. Misterium Męki Pańskiej wystawionego w Kościele w Żegocinie,
Konkurs plastyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi dla dzieci z Gminy Żegocina,
Współpraca z administratorem kanału na YT – Autostrady Polskie – wykorzystanie filmiku
prezentującego Rondo przy straży pożarnej w filmie o ciekawych miejscach na mapie drogowej
w Polsce,
Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”,
Wsparcie konferencji pn. „Nowe wyzwania w edukacji”,
Wsparcie organizacji wykazu dzieci z ubogich rodzin z terenu Powiatu Bocheńskiego,
41. Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę,
IX Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP,
70-lecie Polskiego Związku Niewidomych w Bochni,
Charytatywny mecz piłki nożnej halowej rozgrywanej pomiędzy funkcjonariuszami Komendy
Powiatowej Policji w Bochni i reprezentantami samorządów Powiatu Bocheńskiego.

Współpraca zagraniczna
W 2021 roku samorząd obchodził jubileusz 20 - lecia współpracy partnerskiej Powiatu Bocheńskiego z Powiatem
Saarlouis. Chcieliśmy ten wyjątkowy jubileusz przyjaźni i wzajemnego wsparcia świętować cały rok, poprzez różne
wydarzenia m.in. wydawnictwa, wystawy czy konkursy wiedzy. 1 czerwca 2001 roku ówcześni starostowie Ludwik
Węgrzyn i Dr Peter Winter podpisali porozumienie powiatów. Pieczętując ten dokument, zobowiązali się do
wymiany w dziedzinach takich jak kultura, oświata, sport, wymiana młodzieży, turystyka, służba zdrowia w sferze społeczno-gospodarczej i na płaszczyźnie rodzinnej.
Na początek obchodów, Wydział Promocji przygotował logotyp, znak wspólnoty, który będzie towarzyszył
wszystkim materiałom informującym o wydarzeniach.

Fot. 86

Logo 20 lat partnerstwa
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Kolejno wydany został wspólny kalendarz, prezentujący nasze regiony. W kalendarzu można znaleźć zdjęcia
i informacje o danym powiecie w dwóch wersjach językowych. Kalendarz został dystrybuowany zarówno wśród
mieszkańców Bocheńszczyzny jak i kraju Saary.

Fot. 87

wspólny kalendarz powiatów Bochni i Saarlouise

Wystawa o Saarlandzie w Tężni Solankowej
Mieszkańcy Bocheńszczyzny oraz turyści odwiedzający nasz powiat, spacerując po Tężni Solankowej na Plantach
Salinarnych w Bochni, mogą obejrzeć wystawę prezentującą uroki tego wyjątkowego powiatu. Na planszach
zobaczymy popularne miejsca Kraju Saary takie jak Amfiteatr w Schalbach-Hülzweiler, fortyfikacje Ravelin V,
ruiny twierdzy Teufelsburg – Felsberg w Überherrn czy pokopalnianą hałdę Duhamel, na szczycie której znajduje
się punkt widokowy oraz 30-metrowa stalowa konstrukcja symbolizująca istnienie w tym miejscu kopalni.
Wystawę można obejrzeć od kwietnia do października.

Fot. 88

Wystawa na teżni

Saarlandczycy podziwiali piękno Bocheńszczyzny
Zapraszamy w podróż fotograficzną przez nasz partnerski powiat, zanurzcie się w jego różnorodności – tak nasi
niemieccy przyjaciele z Saarlouis zachęcali swoich mieszkańców do obejrzenia wystawy prezentującej piękno
Bocheńszczyzny. Wystawa pt. "Zdjęcia z Powiatu Bocheńskiego - podróż fotograficzna przez nasz partnerski
powiat" stanęła w ogrodzie lotaryńskiego muzeum ′′Haus Saargau′′ w Gisingen i była dostępna dla
Saarlandczyków we wrześniu.
Saarlandczycy mogli podziwiać wyjątkowe fotografie, zachęcające do zwiedzenia i poznania najpiękniejszych
i najciekawszych zakątków powiatu bocheńskiego. Z pewnością perełką tej wystawy była wpisana na listę
UNESCO Kopalnia Soli w Bochni oraz zapierający dech ogrom Puszczy Niepołomickiej z jej charakterystycznym
Czarnym Stawem. Nie zabrakło również fotografii prezentujących ważne tradycje jak Palmy Lipnickie czy dożynki,
jak również samych mieszkańców Bocheńszczyzny.
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Podczas otwarcia wystawy Starosta Lauer przypomniał początki współpracy, nawiązał do znaczenia i roli jakie
pełnią partnerstwa między narodami, o próbie porozumienia i nawiązania dialogu, który jest niezbędnym
elementem tworzenia stabilnych fundamentów zjednoczonej Europy, Europy bez konfliktów i niesnasek.
Z pewnością wystawa prezentująca uroki Bocheńszczyzny jest niezwykłą reklamą dla naszego powiatu.
Przyjaciele z Saarlouis na czele ze starostą Lauerem starają się przybliżyć swoim mieszkańcom nasz powiat
zachwycając się jego bogactwem, różnorodnością oraz zabytkami.

Fot. 89

Wystawa o Powiecie Bocheńskim w Saarlouise

„Smaki współpracy- potrawy regionalne”
Taki tytuł nosi wydana przez Wydział Promocji
bocheńskiego starostwa, publikacja z przepisami
promująca lokalne smaki Powiatu Bocheńskiego oraz
partnerskiego Powiatu Saarlouis.
Wydawnictwo składa się z przepisów pozwalających
na przygotowanie zarówno tych bardzo tradycyjnych
potraw jak na przykład święconka czy gęsta zupa
fasolowa z mięsem, deserów jak sernik królewski czy
szarlotka. Są także dania przygotowywane przez
starostów Adama Kortę Patrika Lauera. Pierwszy
z Panów poleca rybę w sosie musztardowym
na pappardelle
z marchewki
w towarzystwie
ziemniaków
Drugi
natomiast
rekomenduje
zapiekankę z kiełbaskami. Książka i zawarte w niej
przepisy udowadniają, iż nasze kuchnie podobnie jak
regiony cechuje różnorodność, która potrafi nas
pięknie łączyć. Publikacja powstała z wykorzystaniem
przepisów Koła Gospodyń Wiejskich z Wiśnicza przy
współpracy starostwa powiatowego z Saarlouis.
Wydawnictwo
jest
kolejnym
elementem
obchodzonego wspólnie jubileuszu 20 – lecia
współpracy Powiatu Bocheńskiego i Powiatu
Saarlouis. Książeczka ta została wydana dzięki
współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa,
w ramach
„Weekendu
z zabytkami
powiatu
bocheńskiego”.
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Fot. 90 publikacja z przepisami promująca lokalne
smaki Powiatu Bocheńskiego oraz partnerskiego
Powiatu Saarlouis

Bez Granic – konkurs wiedzy o partnerskim Powiecie Saarlouis
Ponad 40 uczniów ze szkół podstawowych z Powiatu Bocheńskiego wzięło udział w konkursie wiedzy o
partnerskim Powiecie Saarlouis. Konkurs był kolejny elementem obchodów jubileuszu 20 - lecia współpracy
pomiędzy Powiatem Bocheńskim a Saarlouis. Do konkursu zgłosiło się 11 drużyn (2-3 osobowych) z SP 1, SP 2, SP
5 oraz SP 7 w Bochni. SP w Nowym Wiśniczu, Nieszkowicach Małych, Królówce, Łapczycy i w Proszówkach.
Komisja w składzie Elżbieta Mazur – Zagórska i Karolina Noskowiak - nauczycielki z II LO w Bochni oraz Sabina
Kierepka i Katarzyna Kępa – Hamuda z Wydziału Promocji bocheńskiego starostwa, postanowiła przyznać trzy
miejsca oraz wyróżnienie. I miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 - Stanisław Babicz, Franciszek Babicz
i Julia Ponikau. II miejsce uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 7 - Bartosz Garus i Iga Zagórska. III miejsce uczennice
Szkoły Podstawowej w Nowym Wiśniczu - Nadia Pajor i Julia Janiczek. Komisja postanowiła przyznać również
wyróżnienie uczennicom ze Szkoły Podstawowej w Łapczycy - Martynie Kozub i Łucji Naruszewicz. Młodzież
oprócz nagród zakupionych przez starostwo otrzymała również upominki z partnerskiego powiatu saarlouis.
Konkurs miał na celu szerzenie wśród młodzieży wiedzy o partnerskim Powiecie Saarlouis. Uczniowie mogli
poznać historię powiatu, poszerzyć wiedzę o kulturze, tradycjach i zwyczajach, zapoznać się z gospodarką,
warunkami przyrodniczymi czy walorami turystycznymi. Konkurs był dobrym sprawdzianem umiejętności
językowych. Młodzież mogła również rozwinąć umiejętność pracy w grupie, kreatywność i przedsiębiorczość.

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi
13.1.

Otwarte konkursy ofert

W 2021 roku w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury planowano
dofinansowanie zadań związanych z organizowaniem wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w szczególności
koncertów, festiwali, przeglądów, występów artystycznych, konkursów, wystaw, dyskusji i prelekcji
z uwzględnieniem działań na rzecz aktywizacji młodzieży, wspieraniem edukacji kulturalnej i artystycznej,
wspieraniem imprez o charakterze powiatowym, mających istotne znaczenie dla kultury powiatu bocheńskiego,
wydawaniem publikacji w postaci drukowanej służących upowszechnianiu tradycji, historii i kultury powiatu
bocheńskiego, upowszechnianiem i promocją twórczości regionu bocheńskiego w kraju i zagranicą, edukacją
muzyczną dzieci i młodzieży, mającą na celu wspieranie rozwoju i popularyzację tradycji orkiestr dętych
w powiecie bocheńskim.
W 2021 roku w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej
planowano dofinansowanie zadań związanych z organizowaniem i współorganizowaniem powiatowych imprez
sportowych dla młodzieży i dzieci uczęszczających do szkół na terenie powiatu, a także przygotowanie dzieci
i młodzieży do imprez sportowych promujących powiat na szczeblu wojewódzkim, krajowym,
międzynarodowym, wspieraniem organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym,
ogólnopolskim, międzynarodowym, wspieraniem sportu osób niepełnosprawnych.
W 2021 roku w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki planowano
dofinansowanie zadań związanych z:krajoznawstwem oraz wypoczynkiem, prowadzeniem działalności
agroturystycznej, utrzymaniem i tworzeniem infrastruktury szlaków turystycznych znajdujących się na terenie
Powiatu, wydawaniem publikacji regionalnych, promujących produkty turystyczne lub walory turystycznoprzyrodnicze Powiatu, a także agroturystykę.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w w/w zakresie były organizacje pozarządowe w rozumieniu
ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby prawne i jednostki
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o
których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Fot. 91

Wręczenie promes dla organizacji pozarządowych

Przyjęto następujące kryteria wyboru oferty:
•
•
•
•
•

osiągnięte rezultaty zadania,
zgodność oferty z zakresem zadań konkursu,
przejrzystość w zakresie planowania realizacji zadania,
ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),
wycena oferty, rzetelny budżet (w tym wysokość dofinansowania z innych źródeł oraz zaangażowanie
finansowe i pozafinansowe oferenta), dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta, rzetelny, realny
harmonogram prac.

Wysokość środków publicznych, przeznaczonych w budżecie Powiatu na realizację zadań w roku 2021, wynosiła:
kultura - 65 000 zł,
kultura fizyczna – 25 000 zł,
turystyka – 8 000 zł,
Warunkiem przystąpienia do konkursów było złożenie ofert w Starostwie Powiatowym w Bochni
w terminie od 1 lutego do 31 marca 2021 roku.
Na konkursy wpłynęło łącznie 38 ofert:
•
•
•

26 w zakresie kultury,
11 w zakresie kultury fizycznej,
1 w zakresie turystyki.

W wyniku prac komisji konkursowej, wyłonionej przez Zarząd Powiatu w Bochni, przekazano pod obrady Zarządu
listę zadań, rekomendowanych do udzielenia dotacji. Ostatecznie Zarząd podjął uchwały w sprawie
dofinansowania następujących zadań:

Zadania z zakresu kultury
•

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chronów „Szkoła sercem wsi” Kapliczki i krzyże przydrożne częścią
naszego krajobrazu 1 000 zł,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bocheński Chór Kameralny „Salt Singers” Cykl warsztatów szkoleniowych i koncertów Bocheńskiego Chóru
Kameralnego „Salt Singers” 3 000 zł,
Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Średniowieczna studnia w Lipnicy Murowanej wizytówką
Powiatu 2 000 zł,
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów i Członków Rad Sołeckich Ziemi Bocheńskiej – Konkurs
Sołtys Roku 2020 3 000 zł,
Fundacja Wpierania Kultury „Młode Talenty” „Ocalić od zapomnienia” – piosenki z filmów Walta Disneya
3 000 zł,
Stowarzyszenie 60+ XXIII Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych 5 000 zł,
Stowarzyszenie Artystyczna Dolina Raby III Jesienne Impresje Folklorystyczne w Artystycznej Dolinie
5 000 zł,
Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej – „ZOMO znów na ulicach Bochni” –
rekonstrukcja historyczna 4 500 zł,
Stowarzyszenie More Photography Galeria Fotografii w Bochni 3 000 zł (zrezygnowano z dotacji),
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okulickiej „Dziękujemy Ci, Matko” 4 000 zł,
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okulickiej Jubileusz 20-lecia działalności oraz przyznanie honorowego
tytułu „Zasłużony dla lokalnej społeczności” 3 000 zł,
Stowarzyszenie „Aktywni dla Gminy” Łapczyca Folklor w regionie Nadrabia – prezentacja Zespołu Pieśni
i Tańca „Siedlecanie” 5 000 zł,
Stowarzyszenie Górnicze „Sutoris” Jubileusz orkiestry Dętej Kopalni Soli Bochnia – 140 lat + 1, 3 000 zł,
Orkiestra Dęta Baczków Rodzinne pieśni śpiewanie 3 000 zł,
Bocheński Klub Sportowy „100 lat Bocheńskiego Klubu Sportowego” – monografia stulecia klubu 8 500 zł,
Stowarzyszenie Gospel nad Rabą – Radość jest w nas – promocja kultury i muzyki chrześcijańskiej
w powiecie bocheńskim 1 000 zł (oddano dotację),
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom „Auxilium” In Memoriam – wystawa,
performance i spotkanie ku pamięci Michaliny Pięchowej 2 000 zł,
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom „Auxilium” Zimowy Koncert Charytatywny
4 000 zł (oddano dotację).

Zadania z zakresu kultury fizycznej
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ULKS „Fajfer 2001” Łapanów - XI Olimpiada Lekkoatletyczna 2 100 zł,
LKS „Tarnavia” Tarnawa Organizacja XIII Memoriału Piłkarskiego im. Jerzego Kopanicy, założyciela
i wieloletniego prezesa klubu 2 100 zł,
LUKS „Sobolik” Sobolów Organizacja turnieju tenisa stołowego o Puchar Ziemi Łapanowskiej, XV-lecie Klubu
1 800 zł,
LKS „Naprzód” Sobolów Organizacja turnieju piłkarskiego młodziczek o Puchar Starosty Bocheńskiego
2 000 zł,
LKS „Gryf” Chronów Turniej piłkarski Gryf 2021 2 500 zł,
Stowarzyszenie Rescue Team Bochnia Zajęcia treningowe dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół
na terenie powiatu bocheńskiego w kierunku doskonalenia pływania, opanowania podstawowych
elementów ratownictwa wodnego, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie do
współzawodnictwa sportowego 4 000 zł,
OSP Chronów Rozgrywki piłkarskie druhów OSP 1 500 zł,
Bocheńskie Stowarzyszenie Futsalu Letni Turniej Futsalu 4 000 zł,
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom „Auxilium” 24-godzinny Charytatywny Bieg
Górski w Bochni 3 000 zł.

Zadania z zakresu turystyki:
PTTK O/Bochnia - Rodzinny Rajd Wiosenny - 3 500 zł (grantobiorca odstąpił od podpisania umowy).
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Wykaz podmiotów i zadań, które w 2021 roku otrzymały dofinansowanie w zakresie kultury
– poza trybem konkursowym
Art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi, iż na wniosek
organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3
ustawy, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub
regionalnym.
W roku 2021 w oparciu o ten przepis udzielono 3 dotacji:
•
•
•

Stowarzyszenie Trials-Up-Team Myślenice „Umożliwienie udziału w Mistrzostwach Europy” – 2 000 zł,
Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej „Grudniowe memento” spotkanie rocznicowe
– 1 650 zł,
Fundacja Wspierania Kultury – Młode Talenty „Gore gwiazda…bocheńskie kolędowanie” – 1 500 zł.

13.2.

Nieodpłatne udostępnianie lokali użytkowych

W 2021 roku kontynuowano preferencyjne zasady korzystania z zasobu lokalowego Starostwa, polegające
na nieodpłatnym ich użytkowaniu przez NGO’s, Wsparciem objęte były następujące organizacje pozarządowe:
•
•
•
•

Małopolski Związek Osób Niepełnosprawnych,
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów i Członków Rad Sołeckich Ziemi Bocheńskiej,
Zarząd Oddziału Powiatowego Związków Ochotniczych Straży Pożarnych,
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

13.3.

Prowadzenie portalu organizacji pozarządowych

Rok 2021 był kolejnym (i ostatnim) okresem działalności strony internetowej – Portal Organizacji Pozarządowych
(www.portalngo.powiatbochenski.eu), który jest platformą wymiany informacji pomiędzy Starostwem
Powiatowym w Bochni a działającymi na terenie powiatu organizacjami pozarządowymi. W portalu zamieszczane
są aktualne informacje, komunikaty, ogłoszenia czy konsultacje społeczne. W 2021 r. łącznie umieszczono 41
wpisów, w tym: 21 komunikatów i ogłoszeń oraz 20 artykułów odredakcyjnych. Swoje profile mają w nim także
niektóre NGO’s (Arka Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Dolina Raby”, Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”,
Polski Związek Emerytów Rencistów Inwalidów w Bochni, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Rzezawa).

Administracja
14.1.

Struktura Starostwa Powiatowego

W strukturze Starostwa Powiatowego w Bochni funkcjonuje 10 wydziałów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wydział Architektury i Budownictwa,
Wydział Finansowo-Księgowy,
Wydział Geodezji i Kartografii,
Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Wydział Komunikacji i Transportu,
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
Wydział Organizacyjno-Prawny,
Wydział Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej,
Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji,
Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.
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Tab. 36 Liczba spraw

Rodzaj Sprawy
pism, które wpłynęły do urzędu
w tym za pośrednictwem ePUAPu
pism wychodzących z urzędu
w tym za pośrednictwem ePUAPu
w tym za pośrednictwem gońca
wszczętych spraw
informacji wprowadzonych w BIP
informacji opublikowanych na tablicy ogłoszeń
przeprowadzonych kontroli
wydanych opinii prawnych, w tym opinii do spraw kierowanych na posiedzenia Zarządu i Rady
Powiatu
nowych spraw sądowych o charakterze cywilnym
wniosków o udostępnienie informacji publicznej
udzielonych bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich
projektów zarządzeń starosty
upoważnień i pełnomocnictw
projektów uchwał Zarządu Powiatu
projektów uchwał Rady Powiatu
spraw, które wpłynęły do Zarządu Powiatu
posiedzeń Zarządu Powiatu
posiedzeń Rady Powiatu
odpowiedzi na złożone interpelacje Radnych
posiedzeń Komisji Rady Powiatu
jednostek archiwalnych przyjętych do archiwum zakładowego
dokumentów udostępnionych z archiwum zakładowego
rozpatrzonych petycji
petycji przekazanych wg kompetencji
rozpatrzonych skarg i wniosków
wyrobionych stempli i pieczęci
przyjętych oświadczeń majątkowych
wydanych kart drogowych
postanowień i decyzji - ogółem
postanowień i decyzji - Wydział Architektury i Budownictwa, w tym:
pozwoleń na budowę oraz ich zmiany
pozwoleń na realizację inwestycji drogowej
pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych
przeniesień pozwolenia na budowę
postanowień i decyzji - Wydział Geodezji i Kartografii, w tym:
decyzji za zakresu klasyfikacji gruntów
odmowa przyjęcia do zasobu
postanowień o przywróceniu terminu lub odmowie
decyzji z zakresu scaleń
decyzji i postanowień z zakresu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów lub odmowy ich
wprowadzenia
postanowień i decyzji - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w tym:
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Liczba
spraw
40081
5402
44527
7524
887
3691
2600
730
92
856
16
130
1276
142
34
177
78
495
38
11
17
62
14626
243
3
1
6
106
106
342
40332
2252
1141
9
98
66
132
33
1
11
2
85
331

Rodzaj Sprawy
przekazanie trwałego zarządu
wygaszenie trwałego zarządu
ustanowienie trwałego zarządu na rzecz PZD
zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości
zezwolenie na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń
technicznych
bonifikaty opłat
decyzje o odszkodowaniu
decyzje o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości
postanowienie w sprawie zaliczenia postępowań o ustalenie odszkodowania
postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonych
nieruchomości
postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej
nieruchomości
postanowienie o odmowie przywrócenia terminu na złożenie wniosku o zwrot
postanowienie o zwrocie kosztów postepowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości
postanowień i decyzji - Wydział Komunikacji i Transportu, w tym:
decyzji o rejestracji pojazdu
decyzji o rejestracji czasowej pojazdu
decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu
dowodów rejestracyjnych
kart pojazdów
dokonanych zmian w dowodach rejestracyjnych
międzynarodowe prawa jazdy
pozwoleń na kierowanie tramwajem
wpisów dokonywanych w prawach jazdy potwierdzających odbycie kwalifikacji wstępnej
cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami
zatrzymanych uprawnień
przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami
skierowań na badania lekarskie, psychologiczne lub na kurs reedukacyjny
skierowań na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego
wymiany dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
wtórników prawa jazdy
zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisy z tych zezwoleń
wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób
zezwoleń na wykonywanie regularnych przewóz osób i wypisy
wydanych wypisów z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób
postanowień o uzgodnieniu rozkładów jazdy
zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób
legitymacji instruktora
wznowionych postępowań na wniosek Prokuratora
zatrzymanych praw jazdy postanowieniem Prokuratury
decyzji o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami
zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi
postanowień i decyzji - Wydział Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej
postanowień i decyzji - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w tym:
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Liczba
spraw
2
2
26
5
1
3
269
7
6
6
1
2
1
58501
13470
13787
1611
13743
6071
4399
36
1
266
177
491
198
391
13
68
490
27
8
0
0
13
1
4
6
138
2988
104
3
1287

Rodzaj Sprawy
wydanych pozwoleń i dokonanych zgłoszeń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów
postanowień i decyzji - Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
zaświadczeń - ogółem
zaświadczeń - Wydział Organizacyjno-Prawny
zaświadczeń - Wydział Komunikacji i Transportu
zaświadczeń - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
zaświadczeń - Wydział Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej
zaświadczeń - Wydział Architektury i Budownictwa
zaświadczeń - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
wezwań - ogółem
wezwań - Wydział Komunikacji i Transportu
wezwań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
wezwań - Wydział Geodezji i Kartografii
wezwań - Wydział Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej
wezwań - Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
wezwań - Wydział Architektury i Budownictwa
wezwań - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
zarejestrowanych dzienników budowy
zgłoszeń robót budowlanych
zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania
zgłoszeń budowy z projektem
samodzielność lokali mieszkaniowych
operatów technicznych zaewidencjonowanych jako materiał zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
wprowadzonych zmian danych w operacie ewidencyjnym
wniosków o udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
wniosków złożonych do Wojewody o wydanie decyzji deklaratoryjnych na rzecz Powiatu
Bocheńskiego – regulacja dróg
wniosków złożonych do Sądu dot. stanu prawnego nieruchomości
zrealizowanych inwestycji
projektów, na które pozyskano dotację
wniosków złożonych o dofinansowanie
projektów realizowanych
projektów monitorowanych w okresie trwałości
zawartych umów, porozumień i zleceń
faktur i rachunków
przeprowadzonych przetargów
postępowań w trybie zapytania ofertowego
ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych/ Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich
w sprawach składanych zamówień
orzeczeń w sprawach wojskowych
zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania
przyjętych zgłoszeń instalacji i urządzeń
spraw z zakresu informacji o środowisku i jego ochronie
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Liczba
spraw
10
9
18
2682
21
125
67
20
536
1913
1244
176
8
148
1
6
207
698
1673
880
46
611
51
5736
11454
12103
1136
14
118
5
58
50
66
4
1 273
3 395
14
28
70
948
18
29
68

Rodzaj Sprawy
zgłoszeń źródeł promieniowania elektromagnetycznego
kart wędkarskich i zarejestrowanego sprzętu pływającego
przyjętych zawiadomień o nabyciu i zbyciu pojazdu
zawiadomień o przerejestrowaniu pojazdu (żądanie potwierdzenia)
wygenerowanych potwierdzeń danych pojazdu i właścicieli dla innych starostw
pojazdów zarejestrowanych
posiedzeń Komisji ds. organizacji ruchu
spraw skierowanych na posiedzenia Komisji ds. organizacji ruchu
wydanych Profili Kandydatów na Kierowców
kart kierowców
współdziałań z organami ścigania w sprawach zapobiegania przestępstwom
EUCARIS - potwierdzenie prawa jazdy
wniosków na egzamin na instruktora
zaświadczeń o warsztatach dla instruktorów
aneksów do arkuszy organizacyjnych
wniosków o przyznanie dofinansowania na wspieranie form doskonalenia zawodowego
nauczycieli
skierowań do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na podstawie orzeczeń o
potrzebie kształcenia specjalnego
wniosków o wskazanie do młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub zmianę ośrodka
wniosków o przyznanie stypendium Starosty Bocheńskiego
wniosków dot. świadczeń z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli jednostek oświatowych
ilość publikacji przesłanych do mediów
ilość informacji zamieszczonych na stronie www
ilość publikacji umieszczonych w prasie

Liczba
spraw
24
125
6796
6105
5000
100174
7
80
2057
129
82
60
22
41
74
49
114
3
84
58
143
378
1427

Realizacja powiatowych polityk, programów i strategii
Informacja na temat realizacji w 2021 r. poniższych polityk, programów i strategii.

15.1.

Strategia rozwoju powiatu bocheńskiego na lata 2021-2030

Ww. strategia została przyjęta Uchwałą Nr XX/205/2020 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2020 roku
na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
Strategia jest dokumentem programowym, w oparciu o który samorząd realizuje obowiązek prowadzenia polityki
rozwoju lokalnego.
Informacja znajduję się z w załączniku nr 1 do raportu o stanie Powiatu za 2021.
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15.2. Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego
Rynku Pracy w latach 2021-2025
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni realizuje Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego
Rynku Pracy w latach 2021-2025. Ww. program został przyjęty na sesji Rady Powiatu w Bochni w kwietniu br.
na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program
ma na celu profesjonalne świadczenie usług dla klientów i partnerów rynku pracy, czyli ograniczenie
negatywnych skutków bezrobocia, zwiększenie dostępu do zatrudnienia, oraz wspieranie aktywności zawodowej
osób pozostających bez pracy.
Sprawozdanie znajduję się z w załączniku nr 2 do raportu o stanie Powiatu za 2021.

15.3. Powiatowy Program Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych oraz
Artystycznych Uczniów Uczęszczających do Szkół Ponadpodstawowych
i Zespołów Szkół Ponadpodstawowych na terenie Powiatu Bocheńskiego
W ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych oraz Artystycznych Uczniów
Uczęszczających do Szkół Ponadpodstawowych i Zespołów Szkół Ponadpodstawowych na terenie Powiatu
Bocheńskiego”, którego celem jest wspieranie i promowanie młodych ludzi, legitymujących się wybitnymi
osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, sportowymi oraz zaangażowaniem, postawą społeczną i moralną,
w roku 2021 Starosta Bocheński przyznał 61 stypendiów, z czego 31 stypendiów za osiągniecia naukowe,
24 za osiągniecia sportowe, 2 za osiągniecia artystyczne i 4 za postawę społeczną. Kwota przeznaczona na ten cel
w budżecie powiatu wynosiła 40.000 zł.
Tab. 37 Liczba wniosków o stypendia

Liczba wniosków /stypendiów
Nazwa
Naukowe

Sportowe

Artystyczne

Społeczne

Razem

Wnioski
złożone

49

29

2

4

84

Stypendia
przyznane

31

24

2

4

61

Odrzucone
27%

37

17

0

0

27

Odpis
(zł)

40 000

15.4. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bocheńskiego na lata 20212024
Zgodnie z założeniami Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bocheńskiego na lata 2021-2024
z perspektywą do roku 2027 stopień realizacji zadań określonych w programie na postawie sprawozdania będzie
oceniany co dwa lata, tj. w 2023 r. za okres 2021-2022 i w 2025 za okres 2023-2024.
Jednak zadania ujęte w ramach poszczególnych działań POŚ rozpoczęły się już w maju 2021 r., kiedy to powiat
przystąpił do projektu LIFE IP EkoMałopolska. Od października 2021 r. w powiecie bocheńskim został zatrudniony
doradca ds. klimatu i środowiska. Działania podejmowane przez doradcę w 2021 r. przyczynią się w przyszłości
m.in. do zwiększenia liczby instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych do produkcji energii
elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej oraz zmniejszenia energochłonności budynków
użyteczności publicznej, w tym poprzez modernizację oraz zastosowanie odzysku ciepła. W ramach projektu
zostaną sporządzone 4 ekspertyzy, które mają służyć zbadaniu potrzeb i możliwości realizacji takich
przedsięwzięć w powiecie. Działania podejmowane przez doradcę ds. klimatu i środowiska wspierają również
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gminy w zakresie budowy i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz wymiany
na bardziej ekologiczne kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych i innych obiektach prywatnych.
W 2021 r. powiat przyznał trzem spółkom wodnym dotacje na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji dla gminnych spółek wodnych, co umożliwia utrzymanie sprawności
technicznej urządzeń melioracji wodnych.
W 2021 r. realizowano zadanie polegające na ustalaniu warunków wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej warunki takie są określane w decyzjach administracyjnych.
W 2021 r. sprawowano nadzór nad prawidłowością gospodarki gmin w zakresie utrzymania zieleni publicznej
m.in. poprzez wydawanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów oraz kompensację przyrodniczą w formie
nasadzeń zastępczych.

15.5.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023

Ww. program został przyjęty Uchwałą nr XXVI/262/2021 Rady powiatu w Bochni z dnia 30.09.2021 r.
na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Program ma na celu promowanie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim.
Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
Rodzina zastępcza
•
•
•

spokrewniona (tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi
lub rodzeństwem dziecka),
niezawodowa (wujostwo lub osoby niebędące spokrewnione z dzieckiem. Przynajmniej jedna osoba
tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu),
zawodowa (tworzą ją osoby niebędące spokrewnione z dzieckiem).

W rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej w tym samym czasie może przebywać
łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej. W razie
konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu
pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie
większej liczby dzieci.
Rodzinny dom dziecka
W rodzinnym domu dziecka w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które
osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub
do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia
organizowanego przez PCPR lub Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy. Na terenie powiatu bocheńskiego funkcjonują
3 rodzinne domy dziecka.
Zarządzeniem Nr 55/2011 Starosty Bocheńskiego z dnia 7 listopada 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bochni zostało wyznaczone na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim. Obowiązek
wyznaczenia organizatora został określony w ww. ustawie.
Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
•
•

•

prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej
niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego
domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń o kwalifikacjach zawierających potwierdzenie ukończenia
szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,
organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego
domu dziecka,
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•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo –
wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej
predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego,
zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie
ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,
zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup
wsparcia oraz rodzin pomocowych,
organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy,
współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie,
ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organizacjami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi,
podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi,
prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej,
zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie
prawa rodzinnego,
dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie
i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny
zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie
psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych
tą pieczą,
przeprowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej
i majątkowej, dotyczącej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego
domu dziecka,
zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy
dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie
zjawisku wypalenia zawodowego,
przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy,
zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną, w celu
poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom
dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo
zaplanowanego wypoczynku.

W Centrum został utworzony Zespół ds. pieczy zastępczej do zadań którego – oprócz określonych powyżej
obowiązków Organizatora należy także:
•
•
•
•
•
•
•

przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym
rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka w nawiązaniu wzajemnego
kontaktu,
zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka dostępu do specjalistycznej
pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
przygotowanie materiałów do corocznego sprawozdania składanego organom Powiatu,
udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
przygotowanie rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka na przyjęcie dziecka do pieczy
zastępczej,
opiniowanie przedłużenia okresu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję
pogotowia rodzinnego,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opiniowanie na wniosek Dyrektora PCPR wytyczenia powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych
na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,
opiniowanie na wniosek Starosty czasowego sprawowania pieczy zastępczej przez rodzinę zastępczą
oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka, nad dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
prowadzenie rejestru kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
prowadzenie rejestru osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub
prowadzących rodzinny dom dziecka,
prowadzenie rejestru dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zawodowych, niezawodowych lub
prowadzących rodzinny dom dziecka,
wydawanie opinii na potrzeby Sądu Rejonowego o kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
współpraca z Zespołem ds. Świadczeń w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanych świadczeń
oraz zmiany w sytuacji rodziny i dziecka,
udział w Zespołach ds. okresowej oceny dziecka,
sporządzanie oceny sytuacji dziecka oraz sporządzanie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka
w pieczy zastępczej, a następnie przekazanie jej do właściwego sądu,
sporządzanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka w konsultacji z asystentem
rodziny.

W Zespole zatrudnionych jest 4 pracowników w tym osoba pełniąca funkcję Kierownika.
Zgodnie z art. 77 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: „rodziny zastępcze i rodzinne domy
dziecka obejmuje się opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”. Koordynatora wyznacza organizator
rodzinnej pieczy zastępczej po zasięgnięciu opinii odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny
dom dziecka.
Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
•
•
•
•
•
•
•

udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań
wynikających z pieczy zastępczej,
przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym
rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego
kontaktu,
zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej
pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną, w celu
poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych dom pieczy zastępczej,
przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką więcej niż 15 rodzin zastępczych lub
rodzinnych domów dziecka.
W Centrum zostało zatrudnionych 2 koordynatorów, którzy mają łącznie pod opieką 30 rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka. Osoby pełniące ww. funkcję posiadają wymagane ustawą wykształcenie
oraz predyspozycje do pracy z ludźmi. Zadaniem koordynatorów jest wspieranie rodziców zastępczych
w wypełnieniu swojej funkcji, a także pomoc w sprawowaniu opieki nad umieszczonymi w pieczy zastępczej
dziećmi. Koordynatorzy rozliczają się cotygodniowo z realizowanych zadań poprzez przedstawienie Kierownikowi
Zespołu kart rozliczeniowych z określoną liczbą odwiedzonych rodzin zastępczych bądź instytucji oraz czasem
pobytu. Każda wizyta jest potwierdzona podpisem rodziny lub pracownika odwiedzanej instytucji.
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Na podstawie zgromadzonej wiedzy koordynatorzy opracowali diagnozy „swoich” rodzin oraz plany pomocy
dziecku. Te same dokumenty zostały sporządzone dla rodzin nieobjętych opieką koordynatora przez
pracowników Zespołu. Diagnoza zawiera dane nt. członków rodziny (daty urodzenia, wykształcenie, posiadane
źródła dochodu, sytuacja zdrowotna), warunków mieszkaniowych rodziny (liczba pomieszczeń, stopień
wyposażenia, koszty utrzymania mieszkania). Na jej postawie jest opracowywany plan pomocy dziecku, który
określa cele główne, zadania do wykonania oraz wyznacza osoby odpowiedzialne za ich realizację.
Po zgromadzeniu ww. dokumentów w sprawie każdej rodziny zastępczej zostały przeprowadzone oceny sytuacji
dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, a także oceny rodziny zastępczej
oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka. Po dokonaniu oceny sytuacji dziecka Centrum formułuje na piśmie
opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a następnie przekazuje ją
do właściwego sądu.
W stosunku do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej
pieczy zastępczej, zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonuje organizator rodzinnej pieczy
zastępczej.
Pracownicy Zespołu oraz koordynatorzy spotykają się cyklicznie aby omówić sytuację poszczególnych rodzin
zastępczych oraz wypracować wspólnie skuteczne metody rozwiązania problemów. Spotkania te zawierają
elementy superwizji koleżeńskiej gdyż ich zadaniem jest także wzajemne wspieranie się, motywowanie
do działania oraz utwierdzanie się w skuteczności podejmowanych działań.
Na dzień 31.12.2021 r. na terenie Powiatu Bocheńskiego funkcjonowało 87 rodzin zastępczych w tym:
•
•
•
•

62 rodziny spokrewnione,
19 rodzin niezawodowych,
3 rodzinne domy dziecka,
3 zawodowe rodziny zastępcze.

Łącznie w rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2021 umieszczonych było 135 wychowanków.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne
domy dziecka otrzymują z tego tytułu, na każde umieszczone dziecko, świadczenie na pokrycie kosztów jego
utrzymania, nie niższe niż kwota:
•
•

746 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
1.131 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie
zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Jeśli dziecko umieszczone w pieczy zastępczej legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje mu dodatek nie niższy niż 227 zł
miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe
niż kwota 2000 zł.
Dzieci w pieczy zastępczej otrzymują dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości
świadczenia wychowawczego przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18
roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego.
Aby skutecznie wspierać osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej Zespół ds. pieczy zastępczej uruchomił grupę
wsparcia dla tych osób. Spotkania grupy wsparcia umożliwiają wzmacnianie kompetencji opiekuńczowychowawczych opiekunów zastępczych. Służą pracy nad bieżącymi problemami zgłaszanymi przez rodziny
poprzez dzielenie się własnymi doświadczeniami, emocjami i refleksjami, poprzez poszukiwanie nowych
rozwiązań, udzielanie informacji zwrotnych od członków grupy i prowadzących. Wypracowane zasady
obowiązujące na spotkaniach pozwalają na wzajemną otwartość oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa
i zrozumienia.

184

Jednym z ważniejszych zadań stojących przed PCPR jest organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń
kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia.
Jest to jedno z trudniejszych zadań jakie narzuciła na PCPR nowa ustawa gdyż od prawidłowo przeprowadzonego
szkolenia zależy właściwy dobór rodzin zastępczych.
PCPR posiada zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ramowy program szkoleń dla
kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej pn. „Rodzina i dom zastępczy – szansa na przyszłość”. Program
został zatwierdzony na okres 5 lat.
W 2021 roku w szkoleniu udział wzięło 6 osób.

15.6. Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie
Bocheńskim na lata 2021-2025
W 2021 r. w Referacie ukończono opracowanie Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie
Bocheńskim na lata 2021-2025 wraz uzasadnieniem i projektem uchwały Rady Powiatu w Bochni. Uzyskano
aktualne zbiory danych dot. osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie Powiatu Bocheńskiego,
przeprowadzono diagnozę potrzeb wraz z analizą SWOT, zaproponowano wybór celów i zadań do realizacji
na lata 2021-2025, opracowano planowane rezultaty i wskazano potencjalnych partnerów, współrealizatorów
programu oraz zidentyfikowano i wskazano możliwe źródła finansowania zadań. Na koniec przeprowadzono
konsultacje społeczne projektu Programu i opracowano plan wdrażania, monitorowania i ewaluacji Programu.
Projekt Programu przedłożony przez PCPR został przyjęty uchwałą nr XXVIII/268/2021 Rady Powiatu w Bochni
z dnia 28.10.2021 r.
Celem programu jest wsparcie osób, rodzin i społeczności Powiatu bocheńskiego w zaradzeniu trudnościom
wynikającym z doświadczenia niepełnosprawności.
Cele szczegółowe programu to:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Pomoc dla osób z niepełnosprawnością w uzyskaniu i utrzymaniu odpowiedniego zatrudnienia i awansu
zawodowego.
Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu
się i w dostępie do informacji w przestrzeni publicznej Powiatu Bocheńskiego i w miejscu zamieszkania
niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu.
Ochrona i przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych.
Kształtowanie w społeczeństwie Powiatu właściwych postaw sprzyjających włączaniu osób
niepełnosprawnych w życie społeczne, zawodowe i publiczne.
Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do korzystania z opieki zdrowotnej i rehabilitacji na terenie
Powiatu.
Wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, wyrabianie
umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.
Współpraca interdyscyplinarna i międzysektorowa na terenie Powiatu Bocheńskiego na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Monitorowanie potrzeb społecznych, kreowanie programów i projektów na rzecz mieszkańców Powiatu,
szczególnie w obszarze spraw osób z niepełnosprawnościami.
Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów włączania osób niepełnosprawnych w życie
społeczne i zawodowe w powiecie bocheńskim.

15.7.

Program Wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2021-2025

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Bochni rozpoczął swoją statutową działalność z dniem 1 grudnia 2015 roku jako
samodzielna jednostka organizacyjna Powiatu Bocheńskiego. Utworzenie i uruchomienie Dziennego Domu
„Senior-WIGOR” w Bochni przy ulicy Karolina 14D nastąpiło w ramach programu wieloletniego „Senior – WIGOR”
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na lata 2015-2020, ustanowionego uchwałą nr 34 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku, zmienioną
następnie uchwałą nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku, której tytuł brzmi „program wieloletni
„Senior+ na lata 2015-2020”. W 2021 roku Powiat Bocheński przystąpił do realizacji zadania moduł II
Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” składając ofertę do ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego pozyskując kwotę 85 440 zł roku na bieżącą działalność aplikując o środki finansowe
do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Dzienny Dom „Senior - WIGOR” od stycznia
2021 roku jest również podmiotem realizującym projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Senior Wigor –
Kontynuacja działalności” (nr projektu RPMP.09.02.03-12-0466/19).
Przedmiotem zadania jest wsparcie seniorów nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. Zakres świadczonych usług
jest dość szeroki i odpowiada na potrzeby osób uczestniczących w programie. Dzienny Dom „Senior-WIGOR”
realizuje usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, aktywizująco-usprawniające oraz wspomagające. Placówka daje
również możliwość rozwoju seniorów na płaszczyźnie kulturalnej, edukacyjnej oraz rekreacyjnej.
Placówka zapewnia seniorom pobyt w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku
oraz standardowe warunki lokalowe zgodne z wymogami zawartymi w regulaminie konkursu ofert, do którego
przystąpił Powiat Bocheński. Bieżąca działalność polega na realizacji podstawowych usług mających na celu
udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego ciepłego posiłku
oraz usług wspomagających dostosowanych do potrzeb seniorów.
Dzienny Dom „Senior- WIGOR” zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem organizacyjnym dysponuje
30 miejscami. W minionym 2021 roku z usług oferowanych w placówce skorzystały łącznie 42 osoby.
Personel zatrudniony w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w ramach umowy o pracę w 2021 roku to: kierownik
placówki, główna księgowa, sekretarka oraz starszy opiekun. Pozyskane środki Unijne umożliwiły zatrudnienie
specjalistów takich jak: opiekun osób starszych, pielęgniarka, muzykoterapeuta, fizjoterapeuta, pracownik
socjalny, terapeuta zajęciowy, główny specjalista ds. merytorycznych – koordynator projektu.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną panującą w kraju w roku 2020 oraz 2021 działalność placówki
na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego była kilkukrotnie zawieszana. Ostatnie zawieszenie zajęć miało
miejsce od 16.10.2020 do 16.05.2021 r. Podczas zawieszenia prowadzone były alternatywne sposoby
działalności. Pracownicy mieli stały kontakt telefoniczny z podopiecznymi, oferowali pomoc w sprawach
codziennych, takich jak: zrobienie zakupów, umówienie wizyt u lekarza czy wykupienie leków. Dodatkowo
kilkukrotnie odwiedzili Seniorów w ich domach dostarczając materiały do terapii zajęciowej, przyrządy
do rehabilitacji w domu, środki ochrony osobistej, prasę oraz krzyżówki. Z okazji przypadających w tym okresie
świąt i innych uroczystości uczestnicy otrzymali dodatkowo słodkie upominki. Za pomącą strony na Facebooku
proponowane były ćwiczenia do samodzielnego wykonania w domu oraz pomysły na zagospodarowanie
wolnego czasu. W okresie zawieszenia działalności stacjonarnej do miejsca zamieszkania Seniorów dostarczane
były ciepłe posiłki przez firmę cateringową, która w czasie stacjonarnego działania Dziennego Domu „SeniorWIGOR” dowoziła podopiecznych do placówki.
W okresie kiedy placówka działała w sposób stacjonarny zachowane zostały wszystkie wymogi reżimu
sanitarnego. Po dotarciu do Dziennego Domu „Senior- WIGOR” podopieczni wypełniali ankietę dotyczącą
zdrowia oraz samopoczucia, mieli mierzoną temperaturę, a także dezynfekowane ręce. W placówce byli
podzieleni na dwie grupy i przebywali w oddzielnych salach. Posiłki dostarczane były w jednorazowych
pojemnikach przez firmę cateringową. Seniorzy mieli również zapewnione środki ochrony osobistej.
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Tab. 38 Informacja na temat realizacji w 2021 roku Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2021-2025

Główne działy
tematyczne

Zakres informacji

Realizacja powiatowych polityk, programów i strategii

Informacja na temat realizacji w 2021 roku Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata
2021-2025
1.

Ilość wniosków o przyjęcie do Dziennego Domu „SeniorWIGOR” w 2021 roku

25

2.

Ilość nowych decyzji

20

3.

Ilość decyzji obowiązujących w 2021 roku

42

4.

Ilość obowiązujących decyzji na dzień 31.12.2021 r.

29
26 (w tym 16 z tytułu

5.

Ilość wygaszonych decyzji w 2021 roku

zakończenia okresu
obowiązywania z dniem
31.12.2021 r.)

6.

Ilość uczestników na dzień 31.12.2021r.

29

7.

Ilość uczestników w 2021 roku

42

Ilość realizowanych projektów

8.

- Projekt „Senior-Wigor - kontynuacja działalności”
(realizowany w ramach RPO dla WM w okresie od 1.01.2021
r. – 28.09.2023 r. (nr projektu RPMP.09.02.03-12-0466/19)

2

- Projekt „Senior+” (realizowany w ramach Programu
Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025, Edycja 2021 Moduł
II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”
9.

Ilość złożonych wniosków

1

10.

Ilość dofinansowań (w ramach projektu „Senior-Wigor”
oraz „Senior+”)

2

15.8. Powiatowy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2016-2021 został przyjęty Uchwałą Nr XIV/129/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 lutego 2016 r. Niniejszy
program ma na celu zaplanowanie działań, które sprawią, że skala zjawiska i jego skutki na terenie Powiatu
Bocheńskiego zostaną ograniczone dzięki stworzeniu i wypracowaniu efektywnych metod reagowania
i postępowania w sytuacji zaistnienia przemocy domowej.
Za naczelny cel programu przyjęto: „Zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie celem zmniejszenia skali tego zjawiska”.
Cele szczegółowe wynikają z powyższego celu głównego oraz założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na lata 2014 -2020:
•
•
•
•

zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,
zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.
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Realizatorami działań zdefiniowanych w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021 są samorząd powiatu, samorządy gmin, a
w szczególności:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni,
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni,
punkty konsultacyjne i poradnie specjalistyczne działające na terenie powiatu bocheńskiego,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bochni,
Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu bocheńskiego,
Komenda Powiatowa Policji w Bochni,
Zespoły Interdyscyplinarne,
Prokuratura Rejonowa,
organizacje pozarządowe,
inne podmioty działające na rzecz osób doświadczających przemocy lub stosujących przemoc.

Załącznikiem do Programu jest Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Celem
nadrzędnym programu jest redukcja zachowań przemocowych na wszystkich płaszczyznach w relacjach
z osobami bliskimi u uczestników zajęć poprzez kształtowanie u nich odpowiedzialności za swoje czyny oraz
nabycie umiejętności prawidłowego komunikowania się i zachowań alternatywnych wobec przemocy a tym
samym zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rodzinie.
Adresatami programu są:
•

•
•

Osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym Sąd warunkowo zawiesił
wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym oraz skazani
odbywający wyroki pozbawienia wolności głównie z art. 207 Kodeksu karnego przebywający aktualnie
w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu.
Osoby, które skierowane zostały przez Sąd Rejonowy w Bochni, kuratorów sądowych (wydział karny,
wydział rodzinny i nieletnich), Policję.
Osoby, których uczestnictwo wynika z osobistej decyzji podjętej w związku z kontaktem z Zespołami
Interdyscyplinarnymi ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonującymi na terenie Powiatu
Bocheńskiego, Poradnię Leczenia Uzależnień w Brzesku w ramach zawartego porozumienia oraz innymi
instytucjami i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Realizatorem Programu jest OIK w Bochni.
W 2021 r. PCPR opracował program na kolejne lata. Jego obowiązywanie rozpoczęło się 01.01.2022 r.

15.9. Program oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie na lata 2016-2021
Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności – opracowanie
i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W 2021
roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej realizowany był program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy
w rodzinie, który jest finansowany ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na realizację programu
korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie MUW w Krakowie przekazał w 2021 roku dotację
w wysokości 12.000 zł. W Programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców/osób stosujących
przemoc w rodzinie na lata 2016-2021, w 2021 roku uczestniczyło 8 sprawców.
Celem nadrzędnym programu jest redukcja zachowań przemocowych na wszystkich płaszczyznach w relacjach
z osobami bliskimi u uczestników zajęć poprzez kształtowanie u nich odpowiedzialności za swoje czyny
oraz nabycie umiejętności prawidłowego komunikowania się i zachowań alternatywnych wobec przemocy, a tym
samym zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rodzinie.
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Praca ze sprawcą przemocy domowej ma na celu:
•
•
•
•
•
•
•

uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
uzyskanie przez sprawcę świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
rozpoznawanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji,
naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenia się korzystania z pomocy
innych,
naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Osoby przejawiające zachowania przemocowe objęte programem korekcyjno-edukacyjnym realizowanym przez
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni są na bieżąco monitorowane w trakcie trwania zajęć, a także podlegają
zgodnie z wytycznymi badaniom monitorującym do trzech lat po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach.

15.10. Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu bocheńskiego
na lata 2017-2022
Informacja na temat realizacji Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2017-2022:

Zadanie

Optymalne
wykorzystanie sił
i środków będących
w dyspozycji
dyżurnego,
zapewniających
prawidłową obsługę
zdarzeń

Skuteczne zwalczanie
przestępczości
narkotykowej

Cel /
Numer
zadania

I/1

Opis osiągniętych efektów
Policjanci KPP w Bochni w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021
r. zatrzymali 183 sprawców przestępstw na gorącym uczynku:
1. Kradzież - 129 (stwierdzono 117 przestępstw), w roku 2020 –
30 (stwierdzono 123),
2. Kradzież z włamaniem - 71, w roku 2020 – 6,
3. Uszkodzenie mienia - 62, w roku 2020 – 20,
4. Przestępstwa rozbójnicze - 3, w roku 2020 – 4,
5. Uszczerbek na zdrowiu - 13, w roku 2020 - 10,
6. Bójki, pobicia - 0, w roku 2020 - 3,
7. Kradzież samochodów - 2, w roku 2020 – 1.
Wskaźnik zatrzymania sprawców przestępstw na gorącym uczynku
na 100 zgłoszonych zdarzeń przestępczych (z wyłączeniem
nietrzeźwych kierujących) w 2021 roku dla KPP w Bochni wyniósł 30
( w roku 2020 – 34,6).

I/2

Funkcjonariusze KPP w Bochni prowadzą bieżące czynności
operacyjne mające na celu rozpoznanie środowisk trudniących się
procederem uprawy konopi indyjskich, rozprowadzaniem oraz
udzielaniem środków narkotycznych. Na wysoką skuteczność
działania w tym obszarze przestępstw wskazuje fakt, iż
wykrywalność przestępstw w tej kategorii w 2021 roku kształtuje
się na poziomie 99,38%.
W okresie sprawozdawczym policjanci zatrzymali na gorącym
uczynku popełnienia przestępstw narkotykowych 41 sprawców.

Poprawa
wykrywalności

I/3

Średnia małopolska wykrywalność dla wybranych przestępstw
wynosi 47,7%. Osiągnięty wskaźnik dla KPP Bochnia wynosi 49,48%,
189

Zadanie

Cel /
Numer
zadania

przestępstw przeciwko
życiu i zdrowiu oraz
mieniu (kradzież
mienia, kradzież
z włamaniem, kradzież
samochodów, bójka
i pobicie,
przestępstwa
rozbójnicze)

Opis osiągniętych efektów
jest to wartość przekraczająca średnią małopolską o 1,78 % i jest to
wynik niższy niż w 2020 roku, którym wykrywalność wynosiła 59,3
%.
W 2021 roku ogółem ujawniono 2 500 wykroczeń, w tym:
− za popełniony czyn zabroniony w postępowaniu mandatowym
ukarano 998 osób na łączną kwotę 107 060,00 złotych,
− w 1 468 przypadkach zastosowano środki oddziaływania
wychowawczego w postaci pouczenia.
− w stosunku do 21 osób za popełnione wykroczenia
przeprowadzono czynności wyjaśniające w celu zebrania
danych niezbędnych do sporządzenia wniosków o ukaranie do
Sądu Rejonowego w Bochni.
Nadrzędnym zadaniem straży miejskiej jest ochrona porządku
publicznego, dlatego tak ważna jest współpraca z Komendą
Powiatową Policji w Bochni.

Współpraca Komendy
Powiatowej Policji
i Straży Miejskiej
w Bochni
w zmniejszaniu
przestępczości
i minimalizacji
zagrożeń związanych
z bezpieczeństwem
mieszkańców,
szczególnie w zakresie
wymiany informacji
i wspólnych patroli

I/4

Podstawową formą współpracy między jednostkami w 2021 r. była
walka z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19. Straż miejska
w minionym roku na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego
została dwukrotnie skierowana do wspierania zadań i ścisłej
współpracy z Policją w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się
epidemii. Pierwszy okres obowiązywał do 25 czerwca 2021 r., a
drugi rozpoczął się od 10 grudnia 2021 r. Na mocy tych decyzji
wykonano 143 służby z funkcjonariuszami Policji. Były to służby
z ogniwem interwencyjno-patrolowym, z dzielnicowymi oraz
funkcjonariuszami ogniwa ruchu drogowego. Mieszane patrole
straży miejskiej i Policji skupiały się przede wszystkim na kontroli
nieprzestrzegania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających
z przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie
zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (kontrola
osób przebywających na kwarantannie lub izolacji domowej,
kontrola punktów handlowych pod kątem COVID-19). Ponadto
na polecenie dyżurnego Policji patrole mieszane realizowały
zgłoszenia napływające od mieszkańców.
Kolejną formą współpracy była możliwość przeglądania przez
funkcjonariuszy policji zapisów z systemu monitoringu miejskiego.
Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Bochni przekazano 16
nagrań monitoringu miejskiego w celu służbowego wykorzystania
przez funkcjonariuszy policji.
W ramach współpracy zrealizowano również 19 służb w patrolach
pieszo - zmotoryzowanych w godzinach od 18:00 do 02:00.
Dodatkowo straż miejska na wniosek Policji objęła kontrolą
czasową 18 rejonów narażonych na wystąpienie zjawisk
niepożądanych, w tym o charakterze przestępstw i wybryków
chuligańskich oraz miejsca spożywania napojów alkoholowych. W
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Opis osiągniętych efektów
ciągu roku funkcjonariusze straży miejskiej przeprowadzili 2 951
kontroli, które wykazały następujące wyniki:
− 2 osoby doprowadzono do miejsca zamieszkania,
− nałożono 13 mandatów karnych,
− wszczęto 18 postępowanie wyjaśniające,
− 95 osób pouczono,
− do 1 osoby wezwano pogotowie ratunkowe.
Ponadto strażnicy miejscy wspólnie z funkcjonariuszami Policji
zabezpieczali trasę Procesji Różańcowej, która przeszła ulicami
miasta.
Należy także zaznaczyć, że przedstawiciele Straży Miejskiej oraz
Policji biorą czynny udział w posiedzeniach:
− Komisji ds. opiniowania projektu organizacji ruchu na drogach
lub zmiany organizacji ruchu przy Starostwie Powiatowym
w Bochni, gdzie podejmowane są decyzje w sprawie
rozwiązywania problemów komunikacyjnych naszego miasta,
− Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bocheńskiego przy
Starostwie Powiatowym w Bochni, gdzie omawiane są
problemy i zagrożenia występujące na terenie naszej
społeczności lokalnej.

Utrzymanie tendencji
dot. dynamiki wszcząć
w wybranych
kategoriach
przestępstw

Realizacja programów
”Odpowiedzialność
prawna nieletnich"

Modernizacja i rozwój
bazy lokalowej oraz
infrastruktury

I/5

Dynamika wszczęcia dla wybranych kategorii przestępstw
utrzymuje się na poziomie 102 %, co przekracza wskaźnik średniej
dla województwa małopolskiego, który wynosi 98 %.
W 2020 roku dynamika wszczęcia dla wybranych kategorii
przestępstw wynosiła - 79,5 %, co wskazuje na wzrost ilości
wszczętych postępowań w kategorii wybranych przestępstw.

I/6

KPP w Bochni prowadzi działania profilaktyczne, których celem jest
dotarcie do jak największej grupy osób. W czasie spotkań
prowadzone były rozmowy mające na celu edukacje w zakresie
szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym odpowiedzialności
prawnej. Od początku 2021 roku jednym z tematów szkoleń jest
zachowanie w czasie zagrożenia mogącego wystąpić ze strony
napastnika (terrorysty). Realizując powyższe zagadnienia
na terenie powiatu bocheńskiego w 2021 roku przeprowadzono
247 spotkań, w których udział brali uczniowie szkół podstawowych,
oraz uczniowie szkół średnich w ilości 3351 osób. Ponadto
przeprowadzono 98 spotkań w których udział wzięło 278
pedagogów. Policjanci KPP w Bochni prowadzili również spotkania
z seniorami, w trakcie, których poruszano tematykę dot. „jak nie
stać się ofiarą przestępstwa„ oraz jak uniknąć zagrożeń. Szkolenia
te cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.

I/7

W 2021 roku budynek Komendy Powiatowej Policji w Bochni przy
wsparciu powiatu bocheńskiego został wyposażony w system
klimatyzacji.
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technicznej
i wyposażenia KPP
w Bochni

Opis osiągniętych efektów
Ponadto w celu poprawy warunków pracy oddano do użytku nowe
zaadoptowane pomieszczenie.
Przeprowadzono remont pomieszczeń dla osób zatrzymanych
i zakupiono jeden samochód służbowy.
KPP w Bochni prowadzi bieżącą analizę zagrożeń przestępczością
na terenie powiatu. Prowadzenie takiej analizy ma duże znaczenie
przy planowaniu służb kierowanych w wyznaczone rejony. Bazując
na przedmiotowej analizie zdarzeń oraz zagrożeń przestępczością
prowadzone są różnego rodzaju działania mające na celu
wyeliminowanie zjawisk patologii związanej z popełnianiem
przestępstw w tym działania mające na celu zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa
mieszkańców
powiatu
bocheńskiego.
Prognozowanie zdarzeń głównie oparte jest na wynikach
i wnioskach z comiesięcznej analizy zagrożenia na terenie powiatu
bocheńskiego.
Prognozowanie zdarzeń głównie oparte jest na wynikach
i wnioskach z comiesięcznej analizy zagrożenia na terenie powiatu
bocheńskiego.

Bieżące, ciągłe
analizowanie
występujących
zdarzeń i zjawisk oraz
właściwe planowanie
i stawianie zadań służb
zewnętrznym,
opracowywanie „map
zagrożeń”

W 2021 roku w związku z sytuacją pandemii znaczna ilość patroli
kierowana była do kontroli przestrzegania kwarantanny oraz
stosowania się do wymogów sanitarnych.

II/1

Celem zapobieżenia występowania sytuacji niepożądanych lub
zdarzeń o charakterze przestępstw pospolitych w 2021 roku
prowadzone były działania kontrolne na zasadzie powtarzalności
tzw. interwencji stałych. Funkcjonariusze pojawiali się kilkakrotnie
w ciągu dnia w miejscach grupowania się młodzieży, miejscach
i okolicach placówek szkolnych, lokalach gastronomicznych,
sklepach mających w sprzedaży napoje alkoholowe, placach zabaw,
parkach, osiedlach mieszkaniowych, okolicach basenu, okolicach
dworca, cmentarzach.
W swojej działalności Straż Miejska w Bochni przeprowadza
różnorakie
kontrole
miejsc
szczególnie
narażonych
na występowanie nieprawidłowości i popełnianie wykroczeń.
W ramach tych kontroli sprawdzane są między innymi:
− stan utrzymania czystości na terenie nieruchomości,
− deklaracje na wywóz odpadów,
− przyłącza do sieci kanalizacyjnej,
− sprzedaż nieletnim alkoholu,
− spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,
− palenie tytoniu przez nieletnich,
− przebywanie uczniów poza terenem szkoły w trakcie trwania
zajęć szkolnych,
− dewastacja i kradzież mienia,
− nielegalne przebywanie w strefie sanitarnej.
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Opis osiągniętych efektów
Wymienione powyżej działania spełniają w środowisku lokalnym
przede wszystkim rolę prewencyjną. Jej głównym założeniem jest
ograniczenie występowania zjawisk o charakterze niepożądanym
oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców
miasta.
Funkcjonariusze przeprowadzili łącznie 8 365 kontroli
na zasadzie powtarzalności (kontrole stałe). Nadzorem objęto
następujące miejsca:
− tereny zielone – 1 800 kontroli,
− placówki szkolne – 1 377 kontroli,
− place zabaw – 1 195 kontroli,
− osiedla – 1 132 kontrole,
− lokale handlowe i usługowe – 1 109 kontroli,
− obiekty sportowe – 1 047 kontroli,
− posesje – 619 kontroli,
− dworzec – 28 kontroli,
− cmentarze – 24 kontrole,
− skup złomu – 18 kontroli,
− ujęcie wody – 16 kontroli.
Strażnicy miejscy w codziennej pracy oprócz zadań własnych,
reagują na interwencje zgłaszane przez mieszkańców, realizują
wnioski napływające zarówno z Urzędu Miasta Bochnia jak i innych
organizacji, czy jednostek.

Zapewnienie jak
najszybszej reakcji
na zdarzenie

Zwiększenie liczby
policjantów pełniących
służbę o charakterze
patrolowointerwencyjnym oraz
obchodowym
Ograniczenie
przemocy rówieśniczej

II/2

II/3

II/4

W przypadku zdarzeń pilnych czas reakcji - podjęcia czynności przez
Policję - wyniósł w 2021 roku 9,23 min., a w 2020 roku wynosił on
9,05 minuty. W 2021 roku czas dojazdu i reakcji na przyjęte
zgłoszenia uległ niewielkiemu wydłużeniu. Wydłużenie czasu
reakcji nastąpiło z powodu rozdysponowania patroli do
prowadzenia działań wyłącznie w zakresie kontroli osób
przebywających na kwarantannie, izolacji domowej oraz
weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających
z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych
z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID19.
Liczba policjantów kierowanych do służby patrolowej i obchodowej
w 2021 r. wyniosła 5103 (spadek o 4213 w porównaniu do roku
ubiegłego).

W 2021 roku policjanci KPP w Bochni przeprowadzili 247 spotkań,
w których udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, oraz
uczniowie szkół średnich w ilości 3351 osób. Ponadto policjanci KPP
w Bochni przeprowadzili 98 spotkań z pedagogami, w których
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zadania

Opis osiągniętych efektów
udział wzięło 278 pedagogów. Policjanci KPP w Bochni w zakresie
zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich utrzymują
stałą współpracę z Sądem Rodzinnym w Bochni oraz instytucjami
poza policyjnymi do zadań, których należy między innymi
zwalczanie zachowań patologicznych i demoralizacji osób
nieletnich.
Policjanci KPP w Bochni w zakresie zwalczania demoralizacji oraz
przestępczości nieletnich utrzymują stałą współpracę z Sądem
Rodzinnym w Bochni oraz instytucjami poza policyjnymi, do zadań
których należy między innymi zwalczanie zachowań patologicznych
oraz demoralizacji osób nieletnich. Jednym ze sposobów
oddziaływania są szkolenia dla uczniów, nauczycieli i pedagogów
szkolnych organizowane przez policjantów.
W 2020 roku z uwagi na pandemię oraz zdalne nauczanie odbyło
się tylko 50 spotkań z młodzieżą.
Ze względu na pandemię w okresie sprawozdawczym strażnicy
miejscy nie realizowali warsztatów profilaktycznych w placówkach
edukacyjnych na terenie Miasta Bochnia.

Zapobieganie
i zwalczanie
demoralizacji dzieci
i młodzieży

II/5

Strażnicy Miejscy oraz operatorzy monitoringu miejskiego w 2021
roku współpracowali z 3 przedszkolami oraz 3 szkołami
podstawowymi na terenie Miasta Bochni. W ramach współpracy ze
Szkolnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym organizowali
zajęcia dla dzieci i młodzieży wymagającej dodatkowej pomocy.
Podczas tych spotkań szczególny nacisk został położony
na następujące kwestie:
a) metody przeciwdziałania różnym zagrożeniom z jakimi nieletni
mogą spotkać w życiu codziennym,
b) konsekwencji sięgania po środki odurzające i alkohol,
c) bezpiecznego poruszania się po drogach,
d) nawyków utrzymania porządku i czystości,
e) reagowania na zaczepki obcej osoby.
Realizując ten program zorganizowano 22 spotkania edukacyjne (w
2020 r. zajęcia dydaktyczne nie były prowadzone), w których
uczestniczyło około 1 004 osób.
Uzupełnieniem
powyższych
spotkań
były
działania
przeprowadzone na przejściu dla pieszych przy Szkole
Podstawowej Nr 1. Uczestnicy dowiadywali się od strażnika
„Wojtusia” o zasadach poruszania się po drodze oraz otrzymali
opaski odblaskowe.
Ponadto funkcjonariusz straży miejskiej został oddelegowany
do przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerowa w Szkole
Podstawowej nr 2. Do egzaminu przystąpiło 120 osób.
Powyższe działania były przeprowadzone w rygorze sanitarnym,
aby ich uczestnicy, pośredni i bezpośredni, czuli się bezpiecznie.
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Zadanie
Zapewnienie
odpowiedniego
procentowego udziału
policjantów ruchu
drogowego pełniących
służbę bezpośrednio
na drodze
Eliminowanie z ruchu
kierujących
znajdujących się pod
wpływem alkoholu lub
środków działających
podobnie do alkoholu

Egzekwowanie
od kierujących
stosowanie się
do ograniczeń
prędkości

Nadzór nad
bezpieczeństwem
i porządkiem w ruchu
drogowym podczas
wzmożonych
przejazdów
wynikających z tzw.
długich weekendów

Cel /
Numer
zadania

Opis osiągniętych efektów
Udział policjantów ruchu drogowego w służbach bezpośrednio
na drogach w roku 2021 wyniósł 76% wobec 57,38% w roku
ubiegłym, tj. o 18,62 % więcej niż w 2020 roku.

III/1

III/2

III/3

W roku 2021 policjanci Komendy Powiatowej Policji w Bochni
wykonali 6348 badań stanu trzeźwości kierujących wobec 10917
badań w poprzednim roku, tj. o 4569 mniej niż w 2020 roku. Wpływ
na spadek czynności miały obostrzenia sanitarne związane
pandemią Sars-CoV-2.
Na wyposażeniu Komendy Powiatowej Policji w Bochni znajduje się
6 urządzeń służących do pomiaru prędkości. W roku 2021
urządzenia te „przepracowały” 2228 godzin. Policjanci KPP Bochnia
ujawnili 5917 wykroczeń dotyczących przekroczenia dozwolonej
prędkości. Dokonano zatrzymania 104 uprawnienia do kierowania
pojazdem (prawo jazdy) w tym związku z przekroczeniem
dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym dokonali
zatrzymania 54 uprawnieninia do kierowania pojazdami.
Analiza zagrożeń na drodze wykazała, że ciągle najczęstszą
przyczyną zdarzeń drogowych jest nadmierna prędkość, nie
stosowanie
się
do
zasad
pierwszeństwa
przejazdu
na skrzyżowaniach i prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym,
a także niewłaściwe zachowanie pieszych na drogach. Naganne
zachowanie pieszych najczęściej polega na wchodzeniu na drogę
w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz niestosowanie
odblasków po zmroku.

III/4

W celu przeciwdziałania powyższym zagrożeniom policjanci ruchu
drogowego w 2021 roku brali udział w wzmożonych działaniach
prewencyjnych prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji
w Bochni, takich jak:
− Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego,
− Bezpieczny rowerzysta,
− Bezpieczne motocyklista,
− Prędkość lokalna,
− Alkohol i narkotyki,
− Smog,
− Kaskadowy pomiar prędkości.
Ponadto prowadzono działania profilaktyczne dla uczniów szkoły
w Mikluszowicach. W tym celu korzystano z „Miasteczka ruchu
drogowego”.
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Opis osiągniętych efektów
Na
terenie
Miasta
Bochnia
w miejscach
najbardziej
niebezpiecznych rozdawano pieszym odblaski w celu poprawy ich
widoczności po zmroku.
Na bieżąco reagowano na zgłaszane przez mieszkańców zagrożenia
na drogach Powiatu Bocheńskiego. Zgłoszenia były umieszczane
w „mapie zagrożeń” i dotyczyły zachowania uczestników oraz
infrastruktury dróg.

Zapewnienie
bezpieczeństwa
pieszym i rowerzystom
oraz wdrażanie tej
grupy uczestników
ruchu do stosowania
obowiązujących ich
przepisów ruchu
drogowego
Egzekwowanie
stosowania przez
kierujących
i pasażerów urządzeń
bezpieczeństwa
biernego (pasy
bezpieczeństwa
i foteliki do przewozu
dzieci)
Zwiększenie
bezpieczeństwa
pasażerów
przewożonych
środkami transportu
zbiorowego

III/5

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Bochni w 2021 roku
ujawnili 136 (63) wykroczenia popełnione przez pieszych
uczestników ruchu drogowego, wobec 63 w roku ubiegłym.
Policjanci nałożyli 21 mandatów karnych, a w 109 przypadkach
zastosowali pouczenie oraz skierowali 6 wniosków o ukaranie do
Sądu Rejonowego.
Piesi w 2021 roku spowodowali 1 wypadek drogowy. Ponadto
w okresie sprawozdawczym zanotowano udział 17 pieszych
w innych zdarzeniach drogowych.

III/6

III/7

W roku 2021 policjanci ujawnili 233 wykroczenia związane
z niekorzystaniem z pasów bezpieczeństwa,. Ponadto ujawniono 2
przypadki nieprawidłowego przewożenia dzieci. W trakcie
kontaktów z uczestnikami ruchu oraz z dziećmi i młodzieżą
przypominano o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach.
Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią Sars-CoV-2,
ilość kontaktów i możliwości prowadzenia działań edukacyjnych był
mocno ograniczony.
W roku 2021 skontrolowano 117 pojazdów świadczących usługi
w zakresie zbiorowego przewozu osób. Dla porównania rok
wcześniej przeprowadzono 131 kontroli pojazdów świadczących
usługi zbiorowego przewozu osób.

W 2021 r. w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu
bocheńskiego odbyło się 8 posiedzeń Komisji ds. opiniowania
projektu organizacji ruchu na drogach lub zmiany organizacji ruchu,
na których jej członkowie rozpatrzyli 77 wniosków dot. zmian
oznakowania dróg.
Weryfikacja
oznakowania dróg

III/8

Wydział Komunikacji i Transportu przeprowadził w I i II półroczu
kontrole oznakowania na drogach gminnych
i powiatowych – uwagi co do nieprawidłowości oznakowania
zostały wpisane do protokole, a zarządcy dróg zobowiązali się je
usunąć.
Ponadto Wydział Komunikacji i Transportu na bieżąco zgłaszał
zarządcom dróg nieprawidłowości w oznakowaniu i zastosowanych
rozwiązań komunikacyjnych na drogach.
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Zadanie

Cel /
Numer
zadania

Opis osiągniętych efektów
Liczba osób, którym udzielono wsparcia z powodu przemocy
w rodzinie: 83 ofiar, 21 sprawców i 2 świadków przemocy.
Przeprowadzono jedną edycje programu korekcyjno-edukacyjnego
dla sprawców przemocy, w której uczestniczyło 8 sprawców,

Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie
na terenie powiatu
bocheńskiego

IV/1

Psycholodzy i pedagodzy Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Bochni, brali udział w spotkaniach 32 grup roboczych
powołanych w ramach zespołów interdyscyplinarnych.
Poza tym, w wyniku powziętych informacji w 8 przypadkach
wszczęto procedurę Niebieskiej Karty w związku z podejrzeniem
stosowania przemocy w rodzinie.
Ośrodek na bieżąco współpracuje z KPP w Bochni, Sądem
Rejonowym w Bochni, PCPR w Bochni, MOPS w Bochni i Nowym
Wiśniczu, GOPS- mi z terenu całego powiatu oraz PLU w Brzesku.

Profilaktyka przemocy
w rodzinie

IV/2

W 2021 roku nie prowadzono szkoleń na temat przemocy
w rodzinie. W poprzednich latach zajęcia o tej tematyce były
kierowane do młodzieży szkolnej.
Udzielono całodobowej specjalistycznej pomocy psychologicznej,
terapeutycznej, pedagogicznej i prawnej 650 osobom znajdującym
się w kryzysie (łącznie 2606 porad). Ponadto udzielono
całodobowego schronienia 1 osobie doświadczającej przemocy
w hostelu dla ofiar przemocy, który działa przy Ośrodku Interwencji
Kryzysowej.

Zwiększenie
skuteczności działań
podejmowanych
w obszarze
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
celem zmniejszenie
skali tego zjawiska

IV/3

Pracownicy OIK w Bochni wzięli udział w 32 spotkaniach grup
roboczych. W wyniku powziętych informacji 8 razy wszczęto
procedurę Niebieskiej Karty. Wszystkie osoby zarejestrowane
w programie Niebieskiej Karty, które zgłaszają się do OIK są
obejmowane każdorazowo specjalistyczną pomocą psychologiczną,
terapeutyczną i prawną oraz proponowane im są miejsca
schronienia w postaci mieszkań interwencyjnych i hostelowych
działających przy OIK w Bochni. W jednym przypadku złożono
doniesienie do Prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia
przestępstwa związanego ze stosowaniem przemocy w rodzinie.
W ramach działań profilaktycznych uwrażliwiających na stosowanie
przemocy przeprowadzono 11 zajęć profilaktyczne "Złość, agresja,
przemoc" przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. W
zajęciach wzięło udział 194 uczniów.

Niezwłoczne
podejmowanie
interwencji
w przypadkach
zgłoszeń mogących
świadczyć o przemocy
w rodzinie

IV/4

W 2021 roku na terenie powiatu bocheńskiego policjanci KPP
w Bochni podjęli 932 interwencje domowe. W 108 przypadkach
wdrożyli procedurę „Niebieskiej Karty”. Ponadto w związku
z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie na podstawie art.
15a Ustawy o Policji w stosunku do 8 osób podejrzanych o
stosownie przemocy zastosowano środki w postaci nakazu
opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu oraz zakazu zbliżania
się.
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Zadanie

Współpraca i bieżąca
wymiana doświadczeń
w ramach działalności
zespołów
interdyscyplinarnych
utworzonych przy
MOPS/GOPS
powołanych do
realizacji zadań
dotyczących
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Dostosowanie
organizacji
zintegrowanego
stanowiska kierowania
przy Komendzie
Powiatowej PSP do
wypełniania zadań
w zakresie
powiadamiania
dysponowania
i koordynacji działań
służb ratowniczych
na terenie powiatu

Modernizacja
łączności
bezprzewodowej
umożliwiającej
alarmowanie

Cel /
Numer
zadania

Opis osiągniętych efektów
W 2021 roku podpisano 3 porozumienia z gminami: Bochnia,
Rzezawa i Nowy Wiśnicz, oraz 1 z miastem Bochnia na udział
pracowników OIK w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych.
Psychologowie
i pedagodzy
OIK
w Bochni
uczestniczyli
w posiedzeniach 32 grup roboczych powołanych w ramach
podpisanych porozumień.

IV/5

Zawarte w 2019 roku porozumienie o współpracy partnerskiej
z fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego w ramach którego
w Ośrodku działa Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem do nadal obowiązywało i było w trakcie realizacji,
Ponadto zawarte w 2020 roku porozumienie o współpracy
z Domem Pomocy Społecznej w Bochni w związku z realizacją przez
Ośrodek projektu pn. "Rozszerzenie działalności OIK w Bochni"
w ramach którego specjaliści OIK świadczą pomoc psychologiczną,
pedagogiczną lub prawną nadal obowiązuje i jest w trakcie
realizacji.
W roku 2020 opracowano Program modernizacji sieci radiowej,
który uwzględniał montaż stacji radioprzemiennikowych
w miejscach, w których propagacja fal radiowych jest najlepsza tj.
na masztach sieci komórkowych. W roku 2021 zakończono
realizacje zdania co umożliwiło pokrycie siecią radiową oraz siecią
selektywnego alarmowania całego obszaru powiatu bocheńskiego.
Dodatkowo doposażono zapasowe stanowisko kierowania
Komendanta Powiatowego PSP w Bochni na bazie remizy OSP
w Nowym Wiśniczu o sprzęt informatyczny i łączności zwiększający
zasięgi stacji radiowej i selektywnego alarmowania oraz
kompatybilność z programem SWD-ST.

V/1

W roku 2021 prowadzono inspekcję gotowości operacyjnej sił
i środków tworzących KSRG: OSP Drwinia, Wola Drwińska, OSP
Dziewin, OSP Rzezawa, OSP Nowy Wiśnicz, OSP Królówka, OSP
Wiśnicz Mały, OSP Łapanów, OSP Tarnawa, OSP Trzciana, OSP
Leszczyna, OSP Siedlec, OSP Bogucice, OSP Stanisławice, OSP Łąkta
Górna, OSP Żegocina, OSP Lipnica Murowana.
W związku z pandemią Koronawirusa COVID-19 nie wykonano
przeglądu technicznego sprzętu i pojazdów w jednostkach OSP. Na
podstawie powyższych działań opracowano stosowne wnioski
przesłane do poszczególnych podmiotów. Uaktualniono również
bazę SWD w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego o
nowy sprzęt zakupiony przez OSP w roku 2021.

V/2

Rozbudowa i modernizacja systemu selektywnego alarmowania
w jednostkach OSP i podmiotach współdziałających z KSRG
w zakresie budowy zintegrowanego systemu powiadamiania
i ostrzegania ludności o zagrożeniach.

198

Zadanie

Cel /
Numer
zadania

i poprawę obiegu
informacji

Opis osiągniętych efektów
System selektywnego alarmowania działa w oparciu o moduł
centralny znajdujący się w Stanowisku Kierowania Komendanta
Powiatowego PSP w Bochni. W 2021 roku zainstalowano system
selektywnego alarmowania w jednostkach OSP: Lubomierz, Ostrów
Królewski.

o zagrożeniach
pomiędzy służbami
ratowniczymi

Obecnie na 71 jednostek OSP w powiecie bocheńskim 68 posiada
system selektywnego alarmowania (tj. 94%).

w powiecie

W 2021 roku Komenda Powiatowa PSP w Bochni oraz jednostki OSP
z powiatu bocheńskiego zostały doposażone w pojazdy i sprzęt
pożarniczy.

Zwiększanie
potencjału
ratowniczo-gaśniczego
powiatu bocheńskiego

V/3

Komenda Powiatowa PSP w Bochni została doposażona m.in.:
− kamerę termowizyjną FLIR – 2 szt.,
− namiot pneumatyczny z wyposażeniem – 1 kpl,
− przenośny zestaw oświetleniowy Q-Guar – 1 szt.,
− zestaw narzędzi hydraulicznych Holmatro – 1 kpl,
− aparaty powietrzne – 5 kpl,
− opryskiwacz spalinowy Sthil SR 430 – 1 szt,
− zbiornik brezentowy 2,5 m3 – 1 szt,
− ubrania specjalne trzy częściowe – 11 kpl,
− spodnie specjalne – 6 szt,
− kurtka lekka specjalna - 1 szt.
Jednostki OSP nabyły nowe pojazdy pożarnicze:
− OSP Siedlec – średni samochód ratowniczo-gaśniczy Man,
− OSP Stary Wiśnicz – średni samochód ratowniczo-gaśniczy
Volvo.
W 2021 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Bochni nie prowadziła działań mających na celu doposażanie
magazynu przeciwpowodziowego w sprzęt i materiały.
W roku 2021 ponownie włączono (przedłużono o kolejne 5 lat) do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP Kamionna
na okres 5-ciu lat tj. do dnia 30 kwietnia 2026 r.

Prowadzenie działań
edukacyjnoinformacyjnych
w zakresie zachowania
w sytuacjach zagrożeń

V/4

W związku z pandemią Koronawirusa COVID-19 panującego
w Polsce w 2021 r. akcje edukacyjno-informacyjne prowadzono
w ograniczonym zakresie. Do nielicznych działań, prowadzonych
przez KP PSP w Bochni można zaliczyć:
− zagrożeń ze strony tlenku węgla i pożarowych – ogólnopolska
kampania
społeczna
„Czujka
na straży
Twojego
Bezpieczeństwa”,
− wypalania traw i pozostałości roślinnych,
− bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie wakacji i ferii
(akcje: Bezpieczne Wakacje, Bezpieczne Zimowisko),
− zagrożeń związanych z wypoczynkiem – akcja „Kręci mnie
bezpieczeństwo”,
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Zadanie

Cel /
Numer
zadania

Opis osiągniętych efektów
−

Przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu
Przywrócenie
równowagi
psychicznej
i umiejętności
samodzielnego
radzenie, a dzięki
temu zapobieganie
przejściu reakcji
kryzysowej w stan
chronicznej
niewydolności
psychospołecznej

Współpraca instytucji
współdziałających
podczas reagowania
na zagrożenie
kryzysowe

V/5

zagrożeń związanych z wypoczynkiem nad wodą – akcja „Kręci
mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Zapewniono mieszkanie chronione treningowe sześciorga
usamodzielniającym się wychowankom instytucjonalnej i rodzinnej
pieczy zastępczej. Z programu korzystało 6 osób.
Udzielono 2606 indywidualnych porad specjalistycznych
(psychologicznych, prawnych, pedagogicznych i terapeutycznych).
Pomoc jest świadczona całodobowo.

V/6

V/7

W ramach doskonalenia ostrzegania, powiadamiania, alarmowania
sił środków oraz doskonalenia współdziałania stanowisk
dowodzenia i kierowania w systemie zarządzania kryzysowego
administracja i służby ratownicze brały udział w następujących
ćwiczeniach i treningach:
1) Trening systemu alarmowania ludności za pośrednictwem
syren.
2) Dwa razy w roku uruchomiony został Stały Dyżur w ramach,
którego przekazywano zadania w formie zakodowanych
sygnałów.
3) Raz na miesiąc z wyjątkiem okresu wakacji prowadzone były
treningi w systemie ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej
o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. W 2021 roku odbyło
się 10 treningów.
4) Jeden raz w tygodniu prowadzone były treningi łączności
radiowej w systemie łączności zarządzania kryzysowego
pomiędzy Wojewódzkim Centrum Zarzadzania Kryzysowego
i Powiatowym Centrum Zarzadzania Kryzysowego oraz
sprawdzenia łączności radiowej z gminami Powiatu
Bocheńskiego.
5) Ćwiczenia pod kryptonimem. „GAZ 2021”, podczas których
ćwiczono reagowanie na pożar stacji gazowej wysokiego
ciśnienia na gazociągu przesyłowym, który jednocześnie
stwarzał potencjalne zagrożenie pożarowe dla pobliskiego
kompleksu leśnego oraz pożarem kotłowni w nieodległym
budynku Leśnictwa Jodłówka.
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Informacja na temat realizacji uchwał Rady Powiatu
16.1.

Realizacja Uchwał Rady Powiatu w Bochni w 2021 roku

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
Uchwała Nr XXI/216/2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2021 rok.
Uchwała Nr XXI/217/2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bocheńskiego na lata 20212032.
Uchwała Nr XXI/218/2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie przyjęcia
rocznego sprawozdania Starosty Bocheńskiego z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bocheńskiego za 2020 r.
Uchwała Nr XXI/219/2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zamiaru
przekształcenia Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni,
poprzez przeniesienie jej siedziby z ul. Kazimierza Wlk. 67 na
ul. Stasiaka 8, oraz ustalenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć
opiekuńczo-wychowawczych.
Uchwała Nr XXI/220/2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zamiaru
przekształcenia szkół i przedszkola wchodzących w skład Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego
w Bochni oraz likwidacji innych lokalizacji prowadzenia zajęć
dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
Uchwała Nr XXI/221/2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zamiaru
przekształcenia Technikum Nr 2, Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 2,
Szkoły Branżowej II Stopnia Nr 1 oraz II Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni,
poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć
dydaktycznych i wychowawczych tychże szkół.
Uchwała Nr XXI/222/2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji.
Uchwała Nr XXII/223/2021 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2021 rok.
Uchwała Nr XXII/224/2021 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bocheńskiego na lata 20212032.
Uchwała Nr XXII/225/2021 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy dotyczącej najmu pomieszczeń
znajdujących się na II piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy
w Bochni, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego, będącego
w trwałym zarządzie PUP Bochnia.
Uchwała Nr XXII/226/2021 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy z NETIA S.A. na najem części dachu
budynku nr 9 położonego przy ul. Windakiewicza w Bochni.
Uchwała Nr XXII/227/2021 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w najem do dnia 31 maja 2031 roku części budynku
oznaczonego numerem 9 położonego w Bochni, gmina Miasta
Bochnia, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego w trybie
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Informacja o wykonaniu
Uchwała została zrealizowana.
Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.
Uchwała została zrealizowana.
Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Uchwała w trakcie realizacji. Zgodnie
z wolą radnych tut. Rady Powiatu –
tut. Zarząd zaproponował nowe
warunki do umowy najmu, która ma
obowiązywać od 01.06.2022 r.

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
bezprzetargowym na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
Uchwała Nr XXII/228/2021 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie określenia
rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania
w Powiecie Bocheńskim w 2021 roku.
Uchwała Nr XXIII/229/2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2021 rok.
Uchwała Nr XXIII/230/2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bocheńskiego na lata 20212032.
Uchwała Nr XXIII/231/2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie uchwalenia
Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy na lata 2021-2025.
Uchwała Nr XXIII/232/2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie przyjęcia
Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok.
Uchwała Nr XXIII/233/2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XVII/178/2020 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 września
2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium
z tytułu odbywania stażu/praktyki zawodowej oraz Regulaminu
rekrutacji i przyznawania pomocy stypendialnej w projekcie pn.:
„Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju
ucznia i nauczyciela”, realizowanym przez Zespół Szkół Nr 3 im. ks.
prof. Józefa Tischnera w Bochni w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś
Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje Działanie 10.2, Poddziałanie
10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR.
Uchwała Nr XXIII/234/2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie określenia
kryteriów w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej
im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych
kryteriów.
Uchwała Nr XXIV/235/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie udzielenia
Zarządowi Powiatu w Bochni wotum zaufania.
Uchwała Nr XXIV/236/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za rok 2020.
Uchwała Nr XXIV/237/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za
rok 2020.
Uchwała Nr XXIV/238/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2021 rok.
Uchwała Nr XXIV/239/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bocheńskiego na lata 20212032.
Uchwała Nr XXIV/240/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację
zadania: „Opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy
202

Informacja o wykonaniu
Warunki
umowy
są
obecnie
negocjowane z ARiMR.
Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.
Uchwała została zrealizowana.

Program jest realizowany zgodnie
z założonym harmonogramem.
Uchwała została zrealizowana.
Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.
Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.
Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona-Limanowa z drogą
powiatowa nr 2006K Szarów-Kłaj-Proszówki”.
Uchwała Nr XXI/241/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty
Wieckiej za 2020 rok.
Uchwała Nr XXIV/242/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie
przekształcenia Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni,
poprzez przeniesienie jej siedziby z ul. Kazimierza Wlk. 67 na
ul. Stasiaka 8, oraz ustalenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć
opiekuńczo-wychowawczych.
Uchwała Nr XXIV/243/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie
przekształcenia szkół i przedszkola wchodzących w skład Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego
w Bochni oraz likwidacji innych lokalizacji prowadzenia zajęć
dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
Uchwała Nr XXIV/244/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie
przekształcenia Technikum Nr 2, Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 2,
Szkoły Branżowej II Stopnia Nr 1 oraz II Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni,
poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć
dydaktycznych i wychowawczych tychże szkół.
Uchwała Nr XXIV/245/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie udzielenia
w 2021 roku dotacji z budżetu Powiatu Bocheńskiego na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji
zabytków.
Uchwała Nr XXIV/246/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie wyrażenia
woli przekazania przez Powiat Bocheński repliki sztandaru dla 21
batalionu logistycznego im. gen. Jerzego K. Dobrodzickiego
w Rzeszowie.
Uchwała Nr XXV/247/2021 z dnia 24.06.2021 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2021 rok.
Uchwała Nr XXV/248/2021 z dnia 24.06.2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bocheńskiego na lata 20212032.
Uchwała Nr XXV/ 249/2021 z dnia 24.06.2021 r. w sprawie emisji
obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Uchwała Nr XXV/250/2021 z dnia 24.06.2021 r. w sprawie zmiany
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest
Powiat Bocheński.
Uchwała Nr XXV/251/2021 z dnia 24.06.2021 r. w sprawie przyjęcia
„Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych
oraz
Artystycznych
Uczniów
Uczęszczających
do
Szkół
Ponadpodstawowych
i Zespołów Szkół Ponadpodstawowych
na terenie Powiatu Bocheńskiego".
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Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.
Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.
Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
Uchwała Nr XXV/252/2021 z dnia 24.06.2021 r. w sprawie udzielenia
w 2021 roku dotacji z budżetu Powiatu Bocheńskiego na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji
zabytków.
Uchwała Nr XXV/253/2021 z dnia 24.06.2021 r. w sprawie
zatwierdzenia Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
„Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, sporządzonego w 2021
roku oraz dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu.
Uchwała Nr XXV/254/2021 z dnia 24.06.2021 r. w sprawie powierzenia
Gminie Łapanów realizacji zadania publicznego należącego do
właściwości powiatu.
Uchwała Nr XXV/255/2021 z dnia 24.06.2021 r. w sprawie powierzenia
Gminie Drwinia realizacji zadania publicznego należącego do
właściwości powiatu.
Uchwała Nr XXVI/256/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2021 rok.
Uchwała Nr XXVI/257/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bocheńskiego na lata 20212032.
Uchwała Nr XXVI/258/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych
szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu
Bocheńskiego.
Uchwała Nr XXVI/259/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zawarcia
porozumienia z Miastem i Gminą Nowy Wiśnicz, dotyczącego
współfinansowania pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego w Leksandrowej.
Uchwała Nr XXVI/260/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XIX/189/2020 Rady Powiatu w Bochni z 26 listopada 2020
r. w sprawie przyjęcia Program Współpracy Powiatu Bocheńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Uchwała Nr XXVI/261/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na przekazanie na rzecz Gminy Łapanów w drodze darowizny
nieruchomości położonej w miejscowości Chrostowa, gmina Łapanów,
stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego.
Uchwała Nr XXVI/262/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie przyjęcia
„Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 20212023”.
Uchwała Nr XXVI/263/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację
zadania: „Opracowanie studium techniczno – ekonomiczno –
środowiskowego budowy nowej drogi pomiędzy DW 966 a DW 965
w rejonie Limanowej”.
Uchwała Nr XXVI/264/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie skargi
na Starostę Bocheńskiego.
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Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.
Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Program jest realizowany zgodnie
z założonym harmonogramem.
Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
Uchwała Nr XXVIII/265/2021 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2021 rok.
Uchwała Nr XXVIII/266/2021 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bocheńskiego na lata 20212032.
Uchwała Nr XXVIII/267/2021 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie z F.H.U.ALF Jerzy Krawiecki kolejnej umowy
na dzierżawę części nieruchomości położonej na działce nr 239/1
w miejscowości Łapanów. Działka stanowi własność Powiatu
Bocheńskiego w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Łapanowie.
Uchwała Nr XXVIII/268/2021 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie przyjęcia
„Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie
Bocheńskim na lata 2021 - 2025".
Uchwała Nr XXVIII/269/2021 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie powołania
komisji doraźnej, ustalenia jej składu osobowego, kompetencji
i zakresu działania dot. wniosku o wygaszenie mandatu radnego Józefa
Mroczka.
Uchwała Nr XXIX/270/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2021 rok.
Uchwała Nr XXIX/271/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bocheńskiego na lata 20212032.
Uchwała Nr XXIX/272/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie przejęcia
do realizacji przez Powiat Bocheński zadania publicznego z zakresu
właściwości administracji rządowej.
Uchwała Nr XXIX/273/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie
powierzenia przez Powiat Bocheński prowadzenia niektórych zadań
publicznych Gminie Miasta Bochnia.

Informacja o wykonaniu
Uchwała została zrealizowana.
Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.

Program jest realizowany zgodnie
z założonym harmonogramem.
Uchwała została zrealizowana.

Uchwała została zrealizowana.
Uchwała została zrealizowana.

Uchwała w trakcie realizacji z uwagi
na termin realizacji zadania tj. do
30.11.2022 r.
Uchwała w trakcie realizacji z uwagi
na termin realizacji powierzonego
zadania tj. od 01.01.2022 r. do
31.12.2022 r.
Uchwała Nr XXIX/274/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmiany Uchwała została zrealizowana.
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
małopolskiego na realizację zadania ,,Opracowanie dokumentacji
projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965
Zielona - Limanowa z droga powiatową nr 2006K Szarów – Kłaj –
Proszówki".
Uchwała Nr XXIX/275/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmiany Uchwała została zrealizowana.
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
małopolskiego na realizację zadania,, Połączenie drogowe węzła
autostradowego A 4 – Bochnia z drogą krajową nr 94 – etap I – od
węzła autostradowego Bochnia do skrzyżowania z ul. Krzeczowską
w Bochni”.
Uchwała Nr XXIX/276/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie ustalenia Uchwała realizowana jest w sposób
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ciągły przez cały rok. Zgodnie
bocheńskiego w 2022 roku.
z Uchwałą Nr XXIX/276/2021 Rady
Powiatu w Bochni z dnia 25 listopada
2021 r. dyżury nocne oraz dyżury
w niedziele, święta i inne dni wolne od
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Informacja o wykonaniu
pracy w okresie od 1 stycznia 2021 r.
do 31 grudnia 2021 r. pełniła Apteka
Remedium w Bochni przy Pl. Św. Kingi
1/2.
Uchwała Nr XXIX/277/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie uchwalenia Uchwała jest w trakcie realizacji.
Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami Ogłoszenie konkursu nastąpiło 10
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność lutego 2022 r.
pożytku publicznego na rok 2022.
Uchwała Nr XXIX/278/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie ustalenia Uchwała została zrealizowana.
wysokości
składników
miesięcznego
wynagrodzenia
Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Bochni.
Uchwała Nr XXIX/279/2021 z dnia 25.11.2021 r. o wysokości i zasadach Uchwała została zrealizowana.
wypłaty diet dla radnych Rady Powiatu w Bochni.
Uchwała Nr XXX/280/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie zmiany Uchwała została zrealizowana.
Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2021 rok.
Uchwała Nr XXX/281/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie zmiany Uchwała została zrealizowana.
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bocheńskiego na lata 20212032.
Uchwała Nr XXX/282/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie zmiany Uchwała została zrealizowana.
Uchwały nr XXII/228/2021 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 marca
2021 roku w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków
PFRON przeznaczonych na te zadania w Powiecie Bocheńskim w 2021
roku.
Uchwała Nr XXX/283/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia Uchwała w trakcie realizacji - do 30
wykazu wydatków budżetu Powiatu Bocheńskiego, których nie czerwca 2022 r.
zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku
budżetowego 2021.
Uchwała Nr XXX/284/2021 z dnia 29.12.2021 r. Uchwała Budżetowa Uchwała w trakcie realizacji - Uchwała
Powiatu Bocheńskiego na rok 2022.
budżetowa dotyczy 2022 roku.
Uchwała Nr XXX/285/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Uchwała w trakcie realizacji - Uchwała
Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
dotyczy 2022-2034 roku.
Uchwała Nr XXX/286/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie uchwalenia Uchwała została zrealizowana.
planu pracy Rady Powiatu w Bochni na 2022 rok.
Uchwała Nr XXX/287/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie Uchwała została zrealizowana.
zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Bochni na 2022 rok.
Uchwała Nr XXX/288/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie Uchwała została zrealizowana.
zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu Infrastruktury,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Bochni na 2022 rok.
Uchwała Nr XXX/289/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie Uchwała została zrealizowana.
zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Edukacji, Sportu
i Turystyki Rady Powiatu w Bochni na 2022 rok.
Uchwała Nr XXX/290/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie
zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Uchwała została zrealizowana.
Społecznej Rady Powiatu w Bochni na 2022 rok.
Uchwała Nr XXX/291/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie Uchwała została zrealizowana.
zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Współpracy
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Podejmowane działania w 2021 roku w ramach poszczególnych Celów Operacyjnych
Obszar rozwoju nr 1. Gospodarka i nowoczesne technologie
Cel strategiczny 1. Powiat Bocheński jako obszar różnorodnej aktywności gospodarczej z
silnymi, innowacyjnymi podmiotami, również działającymi w sferze nowoczesnych
technologii.
Cel operacyjny 1.1. Wspieranie rozwoju kluczowych branż przedsiębiorczości Powiatu
Bocheńskiego.
Działania zaplanowane w ramach Celu Operacyjnego 1.1.
Działanie 1.1.1
Wsparcie rozwoju rolnictwa i sadownictwa poprzez promocję lokalnych zasobów wytwórczości w
tym rolnictwa ekologicznego.
Powiat Bocheński w 2022 roku zamierza podjąć działania mające na celu wsparcie sadownictwa
poprzez:
• Wsparcie procesu poszukiwania rynków zbytu dla owoców i warzyw.
• Wsparcie promocji sadowników z terenu Powiatu Bocheńskiego poprzez kampanię
informacyjną.
Działanie 1.1.2
Utworzenie powiatowego forum przedsiębiorczości skupiającego przedstawicieli
najważniejszych przedsiębiorstw Powiatu.
Powiat Bocheński w 2022 roku zamierza podjąć następujące działania:
Stworzenie platformy wymiany informacji i dyskusji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na
terenie Powiatu Bocheńskiego.
Działanie 1.1.3
Stworzenie oferty inwestycyjnej dla potencjalnych przedsiębiorców.
Powiat Bocheński opracowuje i promuje oferty inwestycyjne dla potencjalnych przedsiębiorców:
zarówno istniejących firm pragnących otworzyć swoją filię w Powiecie, jak i nowo założonych
mikro- i małych przedsiębiorstw.
Oferta inwestycyjna gmin i powiatu jest dostępna bezpośrednio z poziomu strony internetowej
Starostwa Powiatowego w Bochni poprzez odpowiednią zakładkę oferty inwestycyjne +
ogłoszenia w Info Publikator (odpowiednie przekierowanie). Oferty Powiatu jak i Gmin są
aktualizowane na bieżąco.
Środki finansowe w budżecie powiatu w 2021 przeznaczone na realizację działania w ramach celu
operacyjnego to 61458,18 zł brutto (koszt modernizacji strony internetowej tut. Starostwa w tym
zakładki/podstrony gminne oferty inwestycyjne + ogłoszenia w Info Publikator, poniesiony w 2021
roku). Działanie w trakcie realizacji, zaplanowane na lata 2021-2022.
Działanie 1.1.4
Wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć prywatnych –
doradztwo.
Wsparcie przedsiębiorców realizowane jest poprzez wskazywanie potencjalnych, możliwych
źródeł finansowania dla konkretnych, szczegółowych przedsięwzięć, które przedstawią
przedsiębiorcy.
Do Lokalnej Grupy Działania "Dolina Raby" należy Powiat Bocheński na chwilę obecną na
obszarze 4 gmin powiatu bocheńskiego tj. gmina Łapanów, Trzciana, Żegocina i Nowy Wiśnicz.
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Osoby fizyczne i przedsiębiorcy z tego obszaru mogą korzystać ze wsparcia udzielanego przez
LGD "Dolina Raby". W 2021 r. w LGD "Dolina Raby" prowadzono nabory wniosków o przyznanie
pomocy w zakresie przedsiębiorczości na podejmowanie działalności gospodarczej oraz
rozwijanie działalności gospodarczej. W ramach tych naborów 5 osób/podmiotów z terenu powiatu
bocheńskiego uzyskało wsparcie finansowe: 4 osoby fizyczne w zakresie podejmowania
działalności każda na kwotę 55 000,00 zł łącznie 220 000,00 zł oraz jeden przedsiębiorca w
zakresie rozwoju działalności na kwotę 100 000,00 zł. Wsparciem doradczym w Biurze LGD objęto
14 osób/przedsiębiorców z terenu powiatu bocheńskiego. Ponadto LGD udziela informacji w
zakresie współfinansowania działalności gospodarczej telefonicznie i mailowo - z tej formy
wsparcia skorzystało blisko 100 osób z terenu powiatu. LGD prowadzi szkolenia w zakresie
pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych z tej formy skorzystało ok. 60 osób z terenu
powiatu. LGD prowadzi działalność w zakresie informowania o innych niż LGD formach wparcia
przedsiębiorców tj. ze środków ARiMR, WUP, PUP, RPO, BGK, MARR itp. informacje te
przekazuje telefonicznie, mailowo, na stronie internetowej, profilu Facebook, poprzez organizację
szkoleń. Powiat Bocheński współpracując z Lokalną Grupą Działania umieszcza na swojej stronie
www.powiat.bochnia.pl informacje o możliwościach pozyskiwania zewnętrznych źródeł
finansowania przedsięwzięć prywatnych oraz doradztwa w tym zakresie.
Cel operacyjny 1.2. Rozszerzenie i wzmocnienie platformy współpracy z podmiotami
generującymi wiedzę i innowacje.
Działania zaplanowane w ramach Celu Operacyjnego 1.1.
Działanie 1.2.1
Wsparcie procesu nawiązywania współpracy z uczelniami wyższymi i centrami badawczorozwojowymi w celu rozwiązywania problemów technologicznych przedsiębiorstw.
W zależności od możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadania oraz
pozyskanych informacji wśród przedsiębiorców w zakresie zainteresowania współpracą z
uczelniami wyższymi i centrami badawczo-rozwojowymi planowane jest zaproszenie do
współpracy uniwersytetów oraz określenie zakresu współpracy. Działanie zaplanowane na lata
2023 – 2025.
Działanie 1.2.2
Tworzenie i moderowanie funkcjonowania platformy cyfrowej wymiany informacji dla
mieszkańców Powiatu.
Rozbudowana została strona internetowa Powiatu. Nowa szata graficzna, intuicyjny i bardziej
przejrzysty układ strony pozwala mieszkańcom w prostszy i szybszy sposób odnaleźć wszelkie
potrzebne informacje o starostwie oraz o usługach realizowanych przez urząd. Bardziej
funkcjonalna strona internetowa to także przede wszystkim ulepszona struktura, dzięki której
dostęp do informacji jest szybszy i pełniejszy. Prowadzone jest także konto na portalu
społecznościowym Facebook, co pozwala na szybkie informowanie mieszkańców o
podejmowanych inicjatywach oraz uzyskiwanie przez nich szybkich odpowiedzi na zadawane
pytania i łatwy dostęp do informacji. Również dostosowanie treści dla osób niepełnosprawnych
oraz zgodność z WCAG 2.1 ułatwia osobom z niepełnosprawnościami pozyskiwanie informacji.
Działanie 1.2.3
Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Bochni wraz z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi
•
•

Maksymalizacja liczby spraw, które klienci urzędu mogą zostać zrealizowane zdalnie.
Przeniesienie zasadniczej liczby i wagi spraw, które wewnątrz urzędu mogą być
zrealizowane zdalnie.
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•

Systematycznie udoskonalanie możliwości realizacji spraw on-line

Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Bochni oraz powiatowych jednostek organizacyjnych była
realizowana głównie w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja
w Powiecie Bocheńskim", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość
całkowita projektu: 3 913 146,23 zł, dofinansowanie projektu: 2 827 537,34 zł.
W roku 2021 roku ukończono realizację następujących zadań w ramach projektu:
•
„Dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz urządzeń do przetwarzania, przechowywania
i archiwizacji danych” – w ramach zadania dostarczono i wdrożono oprogramowanie i sprzęt
niezbędny celem przetwarzania, przechowywania
i archiwizacji danych przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i
niezawodności. Zakres zamówienia objął dostawę sprzętu do backupu, szafy teleinformatycznej
serwerowej na potrzeby backupu, serwera backupu, macierzy do systemu backupu, urządzenia
UPS oraz wdrożenie oprogramowania do backupu. Przeprowadzono również szkolenia z zakresu
użytkowania oprogramowania do wirtualizacji i backupu. Wartość zadania : 579 201,18 zł.
•
„Opracowanie i wdrożenie serwisów internetowych wraz z dostosowaniem treści dla osób
niepełnosprawnych” – w ramach zadania dokonano modernizacji istniejącego serwisu
internetowego Starostwa Powiatowego w Bochni wraz z dostosowaniem treści dla osób
niepełnosprawnych oraz opracowano i wdrożono serwisy internetowe wraz
z dostosowaniem treści dla osób niepełnosprawnych dla 17 jednostek organizacyjnych powiatu.
Wykonano responsywne serwisy internetowe zgodne z WCAG 2.1 o jednolitej szacie graficznej
ułatwiającej osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się między serwisami.
Przeprowadzono również szkolenia dla redaktorów stron z obsługi CMS oraz przygotowywania
treści zgodnych z WCAG 2.1. Wartość zadania: 371 888,18 zł
•
„Dostawa i wdrożenie sprzętu sieciowego, teleinformatycznego na potrzeby wdrożenia
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji” – w ramach zadania dostarczono
i wdrożono sprzęt teleinformatyczny na potrzeby wdrożenia Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji tj. 1 szt. urządzenie typu UTM – wielofunkcyjna zapora sieciowa
zintegrowana w postaci jednego urządzenia 8 szt. przełączników sieciowych,
4 zestawy komputerowe. Wartość zadania: 232 851,57 zł
W roku 2021 zawarto również umowy na realizację zadań:
•
„Dostawa i wdrożenie oprogramowania do integracji elektronicznego systemu obiegu
dokumentów z Biuletynem Informacji Publicznej”, wartość umowy: 180 687,00 zł. Realizacja w
2022 roku.
•
„Przygotowanie procedur i elektronicznych formularzy wniosków z publikacją w
Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych oraz obsługą elektronicznych
płatności on-line wraz z procesem wdrożeniowym”, wartość umowy: 88 560,00 zł. Realizacja w
2022 roku.
Realizacja projektu przyczynia się do wzrostu jakości i dostępności usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informacyjnokomunikacyjnych, służących podniesieniu poziomu elektronizacji i poprawie jakości obsługi
interesantów/klientów Powiatu Bocheńskiego.
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Wdrożenie przyjaznych i intuicyjnych rozwiązań informatycznych zgodnie z przyjętą orientacją na
klienta umożliwi docelowo poprawę jakości świadczonych usług publicznych. Z perspektywy
odbiorców zostanie przyśpieszony obieg dokumentów związanych z załatwianiem spraw
urzędowych, co przełoży się na skrócenie czasu realizacji usług. Nieograniczone godziny
urzędowania, możliwość załatwienia spraw w urzędzie bez potrzeby wychodzenia z domu oraz
sprawdzenia statusu sprawy w dowolnym miejscu i czasie, a także ułatwiony dostęp do potrzebnej
informacji na każdym etapie postępowania administracyjnego będą sprzyjać szeroko rozumianej
dostępności.
Powiat Bocheński podejmuje również działania w zakresie cyfryzacji mające na celu wsparcie
przedsiębiorców i osoby bezrobotne poprzez:
• promocje elektronicznych usług Urzędów Pracy tj. portalu praca.gov.pl do załatwiania
spraw administracyjnych i obsługi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni, w
szczególności do dokonywania rejestracji i obsługi osób bezrobotnych lub poszukujących
pracy oraz zgłoszeń ofert pracy, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi i powiadamiania o podjęciu pracy przez cudzoziemca, a także do
składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej,
• udostępnienie elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP oraz platformy SEPI () do
składania wniosków ośrodków pomocy społecznej dotyczące udzielenia informacji o
wspólnych klientach urzędu pracy oraz ośrodka,
• bieżąca weryfikacja zgodności i przydatności funkcji oraz ciągłe ich rozwijanie i
udoskonalanie.
W 2021 roku wpłynęło 8127 spraw drogą elektroniczną, w tym 7605 w ramach portalu
praca.gov.pl, 323 e-PUAP i 199 w ramach SEPI.
Z budżetu powiatu dokonano zakupu 89 komputerów i 5 urządzeń wielofunkcyjnych
wysokowydajnych dzięki czemu wymieniono wysłużony 10-cioletni sprzęt dotychczas użytkowany
w Starostwie.
Cel operacyjny 1.3. Wspieranie lokalnych zasobów rynku pracy.
Działania zaplanowane w ramach Celu Operacyjnego 1.4.
Działanie 1.3.1
Wsparcie osób młodych bez doświadczenia zawodowego poprzez aktywizację zawodową w
formie staży.
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni sporządzał wspólnie z klientami Indywidualne Plany Działania.
Dla 623 osób poniżej 30 roku życia w 2021r. zaplanowano staż jako działanie możliwe do
realizacji. Należy zwrócić uwagę, iż klienci niechętnie podejmują staże z uwagi na mało atrakcyjne
warunki finansowe i wzrost minimalnego wynagrodzenia. Wolne miejsca odbywania stażu były
upowszechniane na stronie internetowej bochnia.praca.gov.pl, a także na tablicach ogłoszeń
Urzędu oraz w trakcie kontaktów osobistych i telefonicznych z klientami, mimo to Urząd borykał
się z trudnościami w procesie rekrutacyjnym, ponieważ często osoby, które wzywano po oferty
stażu prosiły o skierowanie na oferty pracy.
W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Bochni inicjował, organizował i finansował staże dla osób
młodych do 30 roku życia w ramach:
•
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020, Oś
priorytetowa I, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie
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1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy
w powiecie bocheńskim (V)”,
•
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020, Oś
priorytetowa I, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie
1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VI)”,.
•
w ramach Funduszu Pracy, w tym w ramach Małopolskiego Programu Regionalnego
„Firma + 1”.
Staże organizowane i finansowane były przez Urząd dla osób młodych do 30 roku życia w celu
nabycia przez nich umiejętności praktycznych, kompetencji społecznych i zawodowych oraz
doświadczenia zawodowego do wykonywania pracy. Osoby młode do 30 roku życia w trakcie
odbywania stażu wykonywały zadania w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy
z pracodawcą.
Do organizacji i realizacji staży Urząd przygotował zasady organizacji i realizacji staży,
odpowiednio:
•
do organizacji i realizacji staży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER) 2014 – 2020, Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
powiecie bocheńskim (V)” - Zasady organizacji i realizacji staży w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020, wprowadzone w życie
zarządzeniem nr 16/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni z dnia 2 marca 2020
roku,
•
do organizacji i realizacji staży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER) 2014 – 2020, Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
powiecie bocheńskim (VI)” - Zasady organizacji i realizacji staży w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020, wprowadzone w życie
zarządzeniem nr 20/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni z dnia 22 marca 2021
roku,
•
do organizacji i realizacji staży w ramach Funduszu Pracy, w tym w ramach Małopolskiego
Programu Regionalnego „Firma + 1” - Zasady organizacji i realizacji staży, wprowadzone w życie
zarządzeniem nr 2/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni z dnia 22 stycznia 2021
roku.
W ramach promocji organizacji i realizacji staży dla osób młodych do 30 roku życia Powiatowy
Urząd Pracy w Bochni przeprowadził w 2021 roku nabory wniosków o zawarcie umowy o
zorganizowanie stażu w ramach ww. projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER) 2014 - 2020. Urząd przeprowadził również w 2021 roku nabory wniosków o zawarcie
umowy o zorganizowanie stażu w ramach Funduszu Pracy, w tym w ramach Małopolskiego
Programu Regionalnego „Firma + 1”, w ramach których pracodawcy mogli złożyć wnioski o
zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób młodych do 30 roku życia. Urząd przyjmował
także wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób młodych do 30 roku życia od
jednostek sektora finansów publicznych bez konieczności składania wniosków w naborze
wniosków.
W ramach promocji organizacji i realizacji staży doradcy klienta informowali osoby młode do 30
roku życia o realizowanych ww. projektach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER) 2014 - 2020, w których zaplanowane zostały staże, jako forma pomocy dla
osób młodych do 30 roku życia. Doradcy klienta informowali również osoby młode do 30 roku
życia o naborach wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach Funduszu
Pracy, w tym w ramach Małopolskiego Programu Regionalnego „Firma + 1”. Udzielając pomocy
osobom młodym do 30 roku życia doradcy klienta przygotowywali, przy udziale osób młodych do
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30 roku życia, indywidualne plany działania, które dostosowane były do ich indywidualnych
potrzeb i możliwości, uwzględniały ich wykształcenie, doświadczenia zawodowe oraz możliwości
podjęcia pracy, w tym w ramach stażu. Doradcy klienta udzielali ponadto pomocy osobom młodym
do 30 roku życia w znalezieniu odpowiedniego miejsca odbywania stażu.
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni upowszechniał informacje o naborach wniosków o zawarcie
umowy o zorganizowanie stażu na stronie internetowej Urzędu oraz w siedzibie Urzędu, na
tablicach ogłoszeń. Urząd inicjował także miejsca odbywania stażu dla osób młodych do 30 roku
życia w trakcie nawiązywania i utrzymywania kontaktów z pracodawcami. W ramach promocji
organizacji i realizacji staży doradcy klienta przekazywali pracodawcom informacje na temat
realizowanych ww. projektów i programów, w tym o możliwości zorganizowania stażu dla osób
młodych do 30 roku życia. Doradcy klienta udzielali także pomocy pracodawcom w
przygotowaniu/uzupełnianiu wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu i w pozyskaniu
odpowiednich kandydatów na organizowane miejsca odbywania stażu.
W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Bochni zawarł z pracodawcami ogółem 121 umów o
zorganizowanie stażu dla osób młodych do 30 roku życia, w ramach których zaktywizowano w
2021 roku ogółem 123 osoby młode do 30 roku życia, w tym w ramach :
•
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020, Projekt
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (V)” - 14 umów o
zorganizowanie stażu, w ramach których zaktywizowano 14 osób młodych do 30 roku życia,
•
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020, Projekt
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VI)” - 77 umów o
zorganizowanie stażu, w ramach których zaktywizowano w 2021 roku 78 osób młodych do 30 roku
życia, a 4 osoby młode do 30 roku życia rozpoczęło staż w 2022 roku,
•
w ramach Funduszu Pracy - 26 umów o zorganizowanie stażu w ramach których
zaktywizowano 27 osób młodych do 30 roku życia,
•
w ramach Małopolskiego Programu Regionalnego „Firma + 1” - 4 umowy o zorganizowanie
stażu, w ramach których zaktywizowano 4 osoby młode do 30 roku życia.
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni zawierał w 2021 roku umowy o zorganizowanie stażu z
pracodawcami, w szczególności z tymi, którzy zobowiązywali się do zatrudnienia osób młodych
do 30 roku życia po odbytym stażu. Działania Urzędu przyczyniły się do zwiększenia efektywności
zatrudnienia osób młodych do 30 roku życia w 2021 roku i przyczynią się do zwiększenia
efektywności zatrudnienia osób młodych do 30 roku życia w 2022 roku, co wynika z faktu, że część
staży, które rozpoczęły się w 2021 roku zakończyła się lub zakończy się w 2022 roku.
W 2021 roku pracodawcy zatrudnili ogółem 55 osób młodych do 30 roku życia a 10 osobom
powierzyli wykonywanie pracy w ramach umowy zlecenia, w tym po zakończonych stażach w
ramach:
•
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020, Projekt
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (V)” - zatrudnili 13
osób młodych do 30 roku życia a 1 pracodawca powierzył wykonywanie pracy na umowę zlecenie
1 osobie,
•
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020, Projekt
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VI)” zatrudnili 32
osoby młode do 30 roku życia a 4 osobom powierzyli wykonywanie pracy na umowę zlecenie,
•
w ramach Funduszu Pracy zatrudnili 8 osób młodych do 30 roku życia a 3 osobom
powierzyli wykonywanie pracy na umowę zlecenie,
•
w ramach Małopolskiego Programu Regionalnego „Firma + 1” zatrudnili 2 osoby młode do
30 roku życia i 2 osobom powierzyli wykonywanie pracy na umowę zlecenie.
Urząd wypłacał osobom młodym do 30 roku życia w okresie odbywania stażu stypendium. Po
odbyciu stażu, przedłożeniu opinii pracodawcy i sprawozdania z przebiegu stażu przez osoby

8

młode do 30 roku życia Urząd wydawał osobom młodym do 30 roku życia zaświadczenia o odbyciu
stażu, po uprzednim zapoznaniu się z treścią sprawozdania z przebiegu stażu.
Zorganizowane i sfinansowane staże umożliwiły osobom młodym do 30 roku życia zdobycie
umiejętności praktycznych, kompetencji społecznych i zawodowych oraz doświadczenia
zawodowego oraz zwiększyły ich szansę na uzyskanie zatrudnienia.
Wydatki 892 590,51 zł.
Działanie 1.3.2
Utworzenie powiatowego obserwatorium rynku pracy.
Działanie zaplanowane do realizacji od 2023 roku
Działanie 1.3.3
Poszerzenie funkcjonalności strony internetowej PUP w obszarze ogłoszeń o pracę.
Działanie ma na celu rozpropagowanie informacji dotyczących funkcjonalności strony internetowej
PUP w obszarze ofert pracy.
Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni jest prowadzona wg wytycznych i na
serwerze udostępnionym przez Ministerstwo. Wyszukiwarka ofert pracy dostępna na stronie
pozwala na grupowanie ofert pracy z podziałem na krajowe, zagraniczne, oferty staży oraz
ogłaszane nabory i konkursy. Wyszukiwarka umożliwia zawężenie wyszukiwania do wybranej
miejscowości, powiatu lub województwa czy też kraju a także stanowiska oraz daty zamieszczenia
oferty w serwisie. Urząd na bieżąco informował klientów o możliwości korzystania ze strony
internetowej i dostępnej wyszukiwarki ofert pracy. W 2021 r. Ministerstwo udostępniło również
bezpłatną aplikację e-Praca umożliwiającą szybki dostęp do ofert pracy, która umożliwia
otrzymywanie darmowych powiadomień typu Push, informujących o nowych ofertach i
wydarzeniach, które są dostosowane do preferencji osoby poszukującej pracy.
Cel operacyjny 1.4. Tworzenie warunków instytucjonalnych dla rozwoju przedsiębiorczości
(urząd przyjazny inwestorom).
Działania zaplanowane w ramach Celu Operacyjnego 1.5.
Działanie 1.4.1
Przeprowadzenie analizy potencjału instytucjonalnego Starostwa Powiatowego w Bochni.
Rozpoczęcie prac związanych z realizacją działania planowane jest w 2022 roku.
Obszar rozwoju nr 2. Edukacja, elastyczny rynek pracy i aktywne społeczeństwo
Cel strategiczny 2. Nowocześnie zarządzane placówki oświatowe gwarantujące
wszechstronny rozwój mieszkańców oraz dobre przygotowanie do aktywności na rynku
pracy, a także do życia społecznego.
Cel operacyjny 2.1. Wspieranie rozwoju uczniów poprzez tworzenie warunków do rozwoju
ich talentów.
Działania zaplanowane w ramach Celu Operacyjnego 2.1.
Działanie 2.1.1
Wsparcie cyfryzacji procesu edukacyjnego w szkołach Powiatu Bocheńskiego.
Wsparcie cyfryzacji procesu edukacyjnego w 2021 roku obejmowało m.in. rozwój technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK), modernizację infrastruktury, czy wzbogacanie treści i
zasobów. Powiat Bocheński bardzo aktywnie wspierał rozwój powyższego zakresu działań
poprzez ubieganie się o środki zewnętrzne oraz kontynuacje działań już rozpoczętych. W ramach
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przedmiotowego działania zakupiono liczny sprzęt komputerowy, organizowano dla uczniów
zajęcia dodatkowe które pozwalały na wdrożenie i wykorzystanie zakupionego sprzętu.
Powiat Bocheński w 2021 roku kontynuował działania w ramach zadania pn. „Modernizacja
Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II – Komponent Małopolska Chmura Edukacyjna – w
ramach działania 10.2.3 koordynacja kształcenia zawodowego uczniów”. W ramach powyższego
działania zakupiono sprzęt komputerowy związany ze wsparciem szkół w celu przeciwdziałania
skutkom pandemii COVID- 19 - łącznie 34 zestawy komputerowe.
W ramach zadania pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół
i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1
Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie
ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
zakupiono sprzęt komputerowy dla uczniów komputer ALL in ONE sztuk 1, laptopy 19 sztuk,
tablety 4 sztuki, tablety graficzne 10 sztuk oraz oprogramowanie 4 sztuki.
Ponadto z budżetu Powiatu Bocheńskiego doposażono placówki w niezbędny sprzęt i
oprogramowanie:
• Zespół Szkół Nr 1 w Bochni
19 sztuk zestawów komputerowych oraz oprogramowanie.
• I Liceum Ogólnokształcące w Bochni
Komputer HP 200 ALL in ONE – 1 sztuka
Laptop Acer TMP214-52 14" - 3 sztuk
Tablet Lenovo Tab M10 – 4 sztuki
Tablet graficzny TABLET WACOM INTUOS PEN S – 10 sztuk
Oprogramowanie Microsoft 365 A3 3 lata – 4 sztuki
Działanie 2.1.2
Tworzenie kierunków nauczania w zawodach kluczowych i deficytowych na rynku pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni w 2021r. uczestniczył w opracowywaniu „barometru zawodów„
który jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2022 r. i określenia które zawody mogą
znaleźć się w deficycie, równowadze lub nadwyżce na lokalnym rynku pracy. Urząd opracował
także Analizę Potrzeb szkoleniowych na 2021r. która powstała w oparciu min. o: oferty pracy
zgłoszone w poprzednim roku do Urzędu, oferty zamieszczone w prasie lokalnej i na lokalnych
stronach internetowych, zgłoszenia pracodawców i przedsiębiorców co do uprawnień i
umiejętności których będą oczekiwać od osób zatrudnianych w 2021r., zgłoszenia osób
bezrobotnych i tematyce szkoleń w których chcieli by uczestniczyć, strategie rozwoju powiatu
bocheńskiego na lata 2021- 2030.
Urząd opracowywał również opinię do zatwierdzenia przez powiatową i wojewódzką rade rynku
pracy w zakresie utworzenia nowych kierunków kształcenia przez szkoły ponad podstawowe
powiatu bocheńskiego.
W 2021 roku w ramach realizowanych zadań przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Bochni jako
organu opiniodawczo-doradczego Starosty, Rada pozytywnie zaopiniowała utworzenie nowych
kierunków kształcenia w zawodzie technik programista w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w
Bochni, technik dekarstwa i dekarz w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni i
w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół nr 3 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Bochni.
Kształcenie zawodowe w powiecie bocheńskim obejmuje 25 zawodów w technikach i 15
zawodów na poziomie szkoły branżowej I stopnia. Najbardziej popularne zawody w technikum,
biorąc pod uwagę liczbę uczniów kształcących się w tych zawodach to: technik informatyk, technik
żywienia i usług gastronomicznych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik logistyk,
technik organizacji reklamy, technik budownictwa, technik ekonomista oraz technik elektryk i
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technik mechanik. W nowo uruchomionym zawodzie technik dekarstwa nie dokonano naboru do
klas pierwszych.
Po kilkuletniej przerwie wznowiono kształcenie dla zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji, przy
dużym zaangażowaniu pracodawców firm chłodniczych z terenu powiatu bocheńskiego. Bardzo
dużą popularnością cieszą się nowo uruchomione zawody technik mechatronik, technik
programista, technik robót wykończeniowych w budownictwie i technik weterynarii. Natomiast w
szkole branżowej I stopnia najpopularniejszym zawodem jest
mechanik pojazdów
samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz, fryzjer,
sprzedawca, elektryk i elektromechanik pojazdów samochodowych. W nowo uruchomionym
zawodzie dekarz nie dokonano naboru do klas pierwszych.
Działanie 2.1.3
Wspieranie działań na rzecz wdrożenia współpracy z mentorem dla najzdolniejszych uczniów
Powiatu.
Powiat Bocheński wspiera działania zmierzające do wsparcia uczniów zdolnych i z szczególnymi
talentami poprzez odpowiednio wprowadzane technologie cyfrowe umożliwiające osiągnięcie
lepszych wyników edukacyjnych i poprawiające efektywność procesu edukacyjnego. Aktywne
wsparcie i motywacja uczniów poprzez działania stypendialne realizowana jest w ramach projektu
„Centrum kompetencji zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela” w
Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni. Projekt zakłada współpracę z
otoczeniem
społeczno-gospodarczym,
w
tym
z
pracodawcami,
podniesienie
kompetencji/kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia uczniów/uczennic oraz
nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Wsparcie uczniów realizowano poprzez zadania:
1. Pomoc stypendialna – otrzymało stypendia 23+20 uczniów od początku realizacji projektu.
2. Praktyki uczniowskie – ukończyło staże/praktyki 60 uczniów.
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: z matematyki, z przedmiotów gastronomicznych.
4. Zajęcia dydaktyczne wspomagające: z matematyki, z biologii, barmańskie, kelnerskie, „kawa
czy herbata”, dietetyka, „kuchnie świata”, hotelarsko-turystyczne.
W roku szkolnym 2020/2021 zrekrutowano 23 uczniów do pomocy stypendialnej. Opiekunami
dydaktycznymi było 5 nauczycieli, zrekrutowano 20 uczniów do pomocy stypendialnej.
Opiekunami dydaktycznymi było 7 nauczycieli.
W roku 2021 wydano na stypendia – 215 000,00 zł (23 uczniów + 20 uczniów).
Jeden uczeń otrzymuje 10 000,00 zł stypendium.
Uczniowie otrzymują również stypendium za udział w stażu/praktyce. W wakacje (lipiec-sierpień)
2021 roku - 60 uczniów odbyło staż / praktykę w 26 zakładach pracy na terenie województwa
Małopolskiego. Przydzielono 60 stypendiów po odbyciu stażu/praktyki.
W roku 2021 wydano na stypendia stażowe – 138 000,00 zł (60 uczniów). Jeden uczeń otrzymuje
2300,00 zł stypendium stażowego.
Wydatki w roku 2021 zrealizowane w ramach projektu „Centrum kompetencji zawodowych ścieżką
indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela” w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Bochni wyniosły: 561 557,13 zł (31,36% od początku realizacji projektu).
W ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych oraz
Artystycznych Uczniów Uczęszczających do Szkół Ponadpodstawowych i Zespołów Szkół
Ponadpodstawowych na terenie Powiatu Bocheńskiego”, którego celem jest wspieranie i
promowanie młodych ludzi, legitymujących się wybitnymi osiągnięciami naukowymi,
artystycznymi, sportowymi oraz zaangażowaniem, postawą społeczną i moralną, w roku 2021
Starosta Bocheński przyznał 61 stypendiów, z czego 31 stypendiów za osiągniecia naukowe, 24
za osiągniecia sportowe, 2 za osiągniecia artystyczne i 4 za postawę społeczną. Kwota
przeznaczona na ten cel w budżecie powiatu wynosiła 40.000 zł.
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Cel operacyjny 2.2. Wspieranie rozwoju placówek oświatowych na rzecz efektywnego
nauczania.
Działania zaplanowane w ramach Celu Operacyjnego 2.2.
Działanie 2.2.1
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.
W ramach środków finansowych wydzielonych w budżecie Powiatu Bocheńskiego na
dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku
dofinansowano przeprowadzenie 8 szkoleń rad pedagogicznych jako całości, 16 indywidualnych
szkoleń nauczycieli, 16 studiów podyplomowych i kursów oraz 9 szkoleń dla kadry kierowniczej
oświaty. Na ten cel wydatkowano 67.524,65 złotych, a kwota ta zabezpieczyła w 100% poziom
zapotrzebowania nauczycieli.
Działanie 2.2.2
Zakup nowoczesnych pomocy szkolnych (dydaktycznych).
Powiat Bocheński aktywnie współpracuje z szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie
diagnozowania ich potrzeb i konieczności doposażenia jednostek, jednocześnie pozyskując na
ten cel zewnętrzne środki finansowe. Programy z których pozyskano środki finansowe na zakup
pomocy dydaktycznych:
1. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II – Komponent Małopolska
Chmura Edukacyjna – w ramach działania 10.2.3 koordynacja kształcenia zawodowego
uczniów”. W ramach powyższego działania zakupiono sprzęt komputerowy związany ze
wsparciem szkół w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID- 19 - łącznie 34
zestawy komputerowe.
- Zespól Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni – technikum nr 1 – 12 sztuk laptopów,
- Zespół Szkół nr 3 i m. Ks. Józefa Tischnera w Bochni technikum nr 3 (branżowa szkoła I stopnia)4 sztuki laptopów,
- Ośrodek Szkolno- Wychowawczy. Ks. J Tischnera (szkoła I st.). – 5 sztuk laptopów
- Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni (Technikum nr 2) – 5 sztuk laptopów,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Św. Jana Pawła II w Łapanowie – 8 sztuk
laptopów,
2. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek
oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój
Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie
ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020” zakupiono sprzęt komputerowy dla uczniów komputer ALL in ONE sztuk 1, laptopy
19 sztuk, tablety 4 sztuki, tablety graficzne 10 sztuk oraz oprogramowanie 4 sztuki. Sprzęt
został przekazany do:
- I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego (Komputer typu ALL in ONE, tablet
4 sztuki, laptop 3 sztuki, oprogramowanie 4 sztuki, tablet graficzny 10 sztuk),
- II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni ( laptop 8 sztuk),
- IV Liceum Ogólnokształcące W Zespole Szkół Nr 1 Im. Stanisława Staszica w Bochni (laptop 8
sztuk).
3. W I Liceum Ogólnokształcącym w Bochni, dla potrzeb realizacji Programu „Cyber.MIL z
klasą” przy udziale dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej zakupiono:
Laptop Lenovo TB15- 17 szt.
Drukarka HP- 1 szt.
Komputer AIO DELL- 1 szt.
Monitor dotykowy- 1 szt.
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Urządzenie wielofunkcyjne MFP- 1szt.
Monitor PHILIPS 21,5"- 16 szt.
Zestaw LEGO- 17 szt.
Rzutnik multimedialny OPTOMA UHD42- 1 szt.
Tablet graficzny VEIKK LCD- 17 szt.
Urządzenie do wideokonferencji- 1 szt.
4. W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” przy udziale dotacji Wojewody
Małopolskiego w poszczególnych szkołach zakupiono:
W I Liceum Ogólnokształcącym w Bochni
monitor interaktywny 75",
monitor interaktywny 65",
rzutnik multimedialny
Koszt całkowity wynosi 17 483,00 zł, w tym kwota dotacji to 13986,40 zł (80%), a wkład własny
3496,60 zł (20%).
W II Liceum Ogólnokształcącym w Bochni
3 monitory interaktywne myBoard GREY UP 65 Android
Koszt całkowity wynosi 17 500,00 zł, w tym kwota dotacji to 14 000,00 zł (80%), a wkład własny
3 500,00 zł (20%).
W Branżowej Szkole I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni
interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali - 2 sztuki
Koszt całkowity wynosi 17 500,00 zł, w tym kwota dotacji to 14 000,00 zł (80%), a wkład własny
3 500,00 zł (20%).
W Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni
interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali- 2 sztuki
specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystujące TIK, takie jak:
wirtualne laboratoria - 2 sztuki
Koszt całkowity wynosi 17 500,00 zł, w tym kwota dotacji to 14 000,00 zł (80%), a wkład własny
3 500,00 zł (20%).
W IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni
interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali - 2 sztuki
specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne , wykorzystujące TIK, takie jak:
wirtualne laboratoria - 2 sztuki
Koszt całkowity wynosi 17 500,00 zł, w tym kwota dotacji to 14 000,00 zł (80%), a wkład własny
3 500,00 zł (20%).
W Technikum Nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Bochni
laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez
ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej
Koszt całkowity wynosi 17 500,00 zł, w tym kwota dotacji to 14 000,00 zł (80%), a wkład własny
3 500,00 zł (20%).
W Branżowej Szkole I st. Nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Bochni
interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali
Koszt całkowity wynosi 17 500,00 zł, w tym kwota dotacji to 14 000,00 zł (80%), a wkład własny
3 500,00 zł (20%).
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W Technikum Nr 3 w Bochni w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni
monitory interaktywne 65”- 2 szt.
wirtualne laboratoria – 4 szt.
Wartość całkowita rządowego programu „Aktywna Tablica” w 2021 roku wynosiła 17 500,00 zł,
w tym kwota dotacji to 14 000,00 zł (80%), a wkład własny Powiatu Bocheńskiego 3 500,00 zł
(20%).
W Szkole Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
im. Ks. Jana Twardowskiego w Bochni:
spektrum autyzmu pro -program multimedia Laptop Dell inspirion 5502
laptop Asus x515JA
oprogramowanie do komunikacji BoardMarker
program Logopedia Pro Multimedialny Gabinet
Koszt całkowity wynosi 39 000,00 zł, w tym kwota dotacji to 31 200,00 zł (80%), a wkład własny
7 800,00 zł (20%).
W Branżowej Szkole I Stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Ks. Jana Twardowskiego w Bochni:
monitor wielkoformatowy 75 cala
Koszt całkowity wynosi 17 500,00 zł, w tym kwota dotacji to 14 000,00 zł (80%), a wkład własny
3 500,00 zł (20%).
Koszt całkowity łącznie wynosi 213 983,00 zł,
Kwota przyznanego wsparcia finansowego ( dotacji) łącznie wyniosła 175 000,00 zł
Kwota wykorzystanego wsparcia finansowego łącznie wynosi 171 186,40 zł, w tym łączna kwota
wkładu własnego 42 796,60 zł.
5. W Zespole Szkół nr 3 w Bochni w celu doposażenia w pomoce dydaktyczne do kształcenia
zawodowego, nowo powstałego kierunku kształcenia, technik weterynarii, ze środków budżetu
Powiatu zakupiono:
- mikroskop z kamerą 3MP do podłączenia do monitora interaktywnego,
- 8 sztuk mikroskopów laboratoryjnych,
- mikroskop cyfrowy z wyświetlaczem LCD,
- zestawy preparacyjne wraz z zestawami preparatów komórek i tkanek zwierzęcych ,
- modele anatomiczne zwierząt,
- szkielety zwierząt domowych,
- modele sekcyjne zwierząt,
- zestawy plansz dydaktycznych do anatomii zwierząt i roślin,
- specjalistyczny program komputerowy do anatomii i biologii zwierząt.
Cel operacyjny 2.3. Rozwój infrastruktury sportowej dla młodzieży szkolnej Powiatu
Bocheńskiego.
Działania zaplanowane w ramach Celu Operacyjnego 2.3.
Działanie 2.3.1
Wspieranie lokalnych klubów sportowych w celu zachęcenia dzieci i młodzieży do aktywności
sportowej.
W 2021 r. w ramach dotacji na realizacje zadań publicznych Powiatu wsparto 9 podmiotów
sportowych w zakresie popularyzacji sporty wśród dzieci i młodzieży. Wsparciem objęto:
- ULKS „Fajfer 2001” Łapanów - XI Olimpiada Lekkoatletyczna - 2 100 zł;
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- LKS „Tarnavia” Tarnawa - Organizacja XIII Memoriału Piłkarskiego im. Jerzego Kopanicy,
założyciela i wieloletniego prezesa klubu - 2 100;
- LUKS „Sobolik” Sobolów - Organizacja turnieju tenisa stołowego o Puchar Ziemi
Łapanowskiej, XV-lecie Klubu - 1 800;
- LKS „Naprzód” Sobolów - Organizacja turnieju piłkarskiego młodziczek o Puchar Starosty
Bocheńskiego - 2 000 zł;
- LKS „Gryf” Chronów - Turniej piłkarski Gryf 2021 - 2 500 zł;
- Stowarzyszenie Rescue Team Bochnia - Zajęcia treningowe dla dzieci i młodzieży
uczęszczających do szkół na terenie powiatu bocheńskiego w kierunku doskonalenia pływania,
opanowania podstawowych elementów ratownictwa wodnego, pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz przygotowanie do współzawodnictwa sportowego - 4 000 zł;
- OSP Chronów - Rozgrywki piłkarskie druhów OSP - 1 500 zł;
- Bocheńskie Stowarzyszenie Futsalu - Letni Turniej Futsalu - 4 000 zł;
- Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom „Auxilium” - 24-godzinny
Charytatywny Bieg Górski w Bochni - 3 000 zł;
Działanie 2.3.2
Prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych na rzecz popularyzacji zdrowego trybu życia,
sportu i rekreacji.
W 2021 r. mimo trudnych warunków, związanych z epidemią SarsCov-2, zrealizowano wiele
przedsięwzięć, popularyzujących sport, rekreację i zdrowy styl życia. Należały do nich:
1) zorganizowanie 5 grup ćwiczebnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach
Szkolnego Klubu Sportowego (we współpracy z Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym)
2) prowadzenie cyklu rozgrywek sportowych dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady Powiatu
Bocheńskiego,
3) podpisanie z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem badawczym umowy na prowadzenie
na jednym obiekcie zajęć pozalekcyjnych z wf w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”,
4) zorganizowanie 15 sierpnia 2021 r. Biegu Tropem Wilczym w Parku Uzbornia
5) współorganizacja 15 października 2021 r. (wraz z miastem Bochnia) Biegu Papieskiego dla
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
6) zorganizowanie zajęć na temat zdrowego odżywiania, racjonalnego gospodarowania
produktami spożywczymi z zachowaniem zasady piramidy żywieniowej w ramach warsztatów
wzmacniających procesy usamodzielnienia dla wychowanków bocheńskich placówek opiekuńczo
– wychowawczych.
Ponadto w ramach współpracy ze szkołami i innymi instytucjami z terenu powiatu bocheńskiego
w 2021 roku kadra merytoryczna Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni przeprowadziła
łącznie 27 warsztatów dla 455 uczniów/osób:
• 11 warsztatów „Złość, agresja, przemoc” dla uczniów szkół Powiatu Bocheńskiego – 194
uczniów.
• 6 warsztatów „TAK dla życia” dla uczniów szkół Powiatu Bocheńskiego – 103 uczniów.
• 8 warsztatów „Wolność, kocham i rozumiem” dla uczniów szkół Powiatu Bocheńskiego –
104 uczniów.
• 2 warsztaty „Kiedy dziecko nie chce żyć” dla Rad Pedagogicznych Powiatu Bocheńskiego
– 54 osoby.
Działanie 2.3.3
Budowa multifunkcyjnej infrastruktury sportowej (bez stadionów).
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Decyzją Zarządu Powiatu w Bochni w dniu 02.06.2021 r. podpisano umowę na realizację usługi
pn. Opracowanie trzech koncepcji wraz z wizualizacją na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu
przy ZS Nr 3 i SOSW w Bochni w zakresie działki nr 6601/4 i 6566”.
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 23.08.2021 roku w obecności Dyrektora ZS nr 3, Dyrektora
ZS nr 2, Dyrektora SOSW oraz Dyrektora Szpitala Powiatowego w Bochni analizował wstępne
propozycje dotyczące zainwestowania terenu przy ZS Nr 3 i SOSW w Bochni biorąc pod uwagę
potrzeby i możliwości w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej.
Uwzględniając propozycje i uwagi Zarządu Powiatu, Wykonawca w dniu 28.09.2021 r. przedstawił
trzy koncepcje architektoniczno-budowlane na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy ZS Nr
3 i SOSW w Bochni w zakresie działki nr 6601/4 i 6566”. Dla jednej koncepcji przygotowany został
program funkcjonalno-użytkowy.
Obszar rozwoju nr 3. Nowoczesna infrastruktura i komplementarne połączenia
komunikacyjne
Cel strategiczny 3. Powiat Bocheński jako obszar o dobrej dostępności komunikacyjnej
drogowej, kolejowej i lotniczej, zapewniający dostęp do sieci infrastruktury technicznej o
wysokich parametrach jakościowych.
Cel operacyjny 3.1. Działania na rzecz synchronizacji i usprawnienia połączeń komunikacyjnych z
centrum Powiatu i Województwa Małopolskiego.
Działania zaplanowane w ramach Celu Operacyjnego 3.1.
Działanie 3.1.1
Wspieranie działań na rzecz poprawy jakości komunikacji zbiorowej.
Powiat Bocheński ani żadna z gmin na terenie powiatu nie jest organizatorem transportu na swoim
terenie. Działania Starosty Bocheńskiego w tej roli ograniczają się tylko i wyłącznie do wydawania
zezwoleń na linie regularne. Cały transport publiczny opiera się na prywatnych przewoźnikach
oraz jednej spółce finansowanej przez samorząd. Dlatego też działania podjęte mają charakter
wspierający, koordynacyjny i służą do przeprowadzenia analizy w celu poprawy jakości transportu
na terenie powiatu. W ramach działań przeprowadzono analizę rozkładów jazdy autobusów
istniejących linii komunikacyjnych, uzyskano opinie poszczególnych samorządów, przez które
przebiegają linie komunikacyjne, przeprowadzono z przewoźnikami konsultacje w sprawie zmian
rozkładów jazdy autobusów. W roku 2021 dokonano jednej zmiany rozkładów jazdy autobusów
wynikających z przeprowadzonego działania. W roku 2022 zgłoszono kolejne dwie zmiany.
Największe problemy komunikacyjne w tym zakresie wynikają z małej ilości lub braku kursów w
soboty i niedziele. Są to kursy nierentowne dla przewoźników wynikające z małej ilości pasażerów
lub całkowitego ich braku. Powiat Bocheński współpracuje z samorządami i przewoźnikami w
zakresie poprawy jakości komunikacji zbiorowej.
Działanie 3.1.2
Synchronizacja różnych form transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bocheńskiego.
Powiat podejmował w 2021 roku działania na rzecz synchronizacji różnych form transportu z
Powiatu Bocheńskiego, do głównych biegunów wzrostu regionu. Działania synchronizacyjne
różnych form transportu wynikały z przeprowadzonych działań z pkt. 3.1.1. Ponieważ jak
poinformowano w działaniu 3.1.1, transport na terenie powiatu opiera się głównie na
przewoźnikach prywatnych, którzy z poszczególnych gmin przywożą pasażerów do centrum
Bochni i częściowo na dworzec PKP dokonano analizy godzin przyjazdów i odjazdów do centrum
jak i na dworzec PKP. Z dokonanej analizy wynika, ze przewoźnicy prywatni dobrze synchronizują
swoje rozkłady jazdy do odjazdów i przyjazdów pociągów na linii Kraków – Przemyśl. Zwłaszcza
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w godzinach szczytowych. Jednocześnie Zarząd Województwa Małopolskiego wprowadził
dodatkowe dwie linie, które dowożą pasażerów do dworca PKP i są one bardzo dobrze
skorelowane z dojazdami i przyjazdami pociągów. Dodatkowo przez teren miasta Bochnia
przebiegają linie autobusowe, dla których organem nadrzędnym jest Marszałek Województwa
Małopolskiego a Powiat Bocheński ma ograniczoną rolę co do funkcjonowania tych linii, jednakże
wpisują się one w całość funkcjonującej sieci połączeń. Mając na względzie możliwości prawne
jak i nadzorcze Powiatu Bocheńskiego, podjęte działania pozytywnie wpływają na jakość i
synchronizacje komunikacji na terenie powiatu bocheńskiego.
Działanie 3.1.3
Budowa oraz wsparcie budowy chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo- rowerowych i
poboczy dla ruchu pieszego.
W celu poprawy bezpieczeństwa i drożności ciągów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów
w 2021 roku wykonano:
roboty budowlane w zakresie
1.
„Rozbudowy drogi powiatowej nr 1424K Bochnia - Uście Solne - Barczków na odcinku
Bochnia - Bogucice (etap II Gawłów – Bogucice) w miejscowościach Majkowice i Bogucice”
W ramach zadania wykonano na długości 1500m ciąg pieszo rowerowy o szerokości 2,5m oraz
pobocze szerokości 1 m utwardzone destruktem asfaltowym na długości 1500m.
2.
„Przebudowy drogi powiatowej nr 2082K na odcinku I w km od 3+042,00 do km 3+958,00
(z wyłączeniem km 3+878,00 - 3+985,00) oraz na odcinku II – w km od 4+175,00 do km 4+715,00
w miejscowości Królówka, Powiat Bocheński”
W ramach zadania wykonano na długości 975mb chodnik oraz pobocze na długości 1500m.
3.
„Rozbudowy drogi powiatowej nr 2086K Bochnia (ul. Strzelecka) – Zawada w km 1+645,55
– 2+060,00 z budową chodnika w ciągu ul. Strzeleckiej do ośrodka ,,Łoś” w miejscowości Bochnia”
W ramach zadania wykonano chodnik na długości 280mb oraz pobocze na długości 415m.
4.
„Budowy chodnika prawostronnego wzdłuż drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna Łapanów oraz chodnika lewostronnego wzdłuż drogi powiatowej nr 1961K Łapanów - Kępanów –
Komorniki w miejscowości Grabie - etap II”
W ramach II etapu zadania inwestycyjnego wykonano chodnik o długości 214 m.
5.
„Budowy ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr
2081K Leszczyna – Wieruszyce w miejscowości Leszczyna - etap III”
W zakresie zadania wykonano ścieżkę rowerową na długości 125 m.
6.
„Rozbudowy drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana – Żegocina polegająca na
budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w km 8+474 - 8+622 w miejscowości Żegocina”
W ramach zadania wykonano chodnik na długości 148 m.
dokumentacje projektowo-budowlane
1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2077K Nowy Wiśnicz – Lipnica Murowana w
miejscowościach Nowy Wiśnicz, Leksandrowa”
W ramach zadania zaprojektowano budowę ścieżki rowerowej o długości 988m, budowę i
przebudowę chodników o długości 864m oraz wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego.
2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2077K Nowy Wiśnicz-Lipnica Murowana w miejscowości
Lipnica Górna w km 5+747-6+464”
W ramach zadania zaprojektowano wykonanie pobocza szer. 1m z destruktu bitumicznego.
3. „Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 30004958 i budowa nowego obiektu inżynierskiego
w ciągu drogi powiatowej 2082K Olchawa - Leszczyna w miejscowości Królówka w km
4+787”
W ramach zadania zaprojektowano wykonanie chodnika o powierzchni 50m2 i poboczy na
odcinkach dojazdów do obiektu.
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Ponadto w 2021 rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji projektowo-budowlanych, które na
31.12.2021 rok były nadal w trakcie opracowania.
W ramach niżej wymienionych dokumentacji projektowo-kosztorysowych przewiduje się
zaprojektowanie poboczy, chodników, czy ścieżek pieszo-rowerowych w ciągach dróg
powiatowych.
1. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia (ul.
Brzeźnicka, ul. Floris) z drogą gminną ul. Krzyżaki 580054K w miejscowościach Bochnia i
Brzeźnica”
2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1428K Bochnia (ul. Brzeska, ul. Krzeczowska) – Niedzieliska
wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2110K na ruch okrężny, budową ścieżki
pieszo-rowerowej od ul. Karolina do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1424K oraz odcinka
ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2110K, rozbudową skrzyżowania z drogą
powiatową nr 1424K oraz budową odcinków chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1424K,
1428K, w miejscowościach Bochnia i Krzeczów”
3. „Budowa połączenia drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia (ul. Brzeźnic-ka,
ul. Floris) z drogą krajową nr 94 w km ok. 32+250 drogi krajowej (strona prawa) w miejscowości
Bochnia"
4. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085K Chełm – Zawada na odcinkach w miejscowościach
Gierczyce, Dąbrowica, Nieprześnia i Zawada”
5. „Rozbudowa skrzyżowania, na ruch okrężny, dróg powiatowych nr 1424K Bochnia - Uście Solne
- Barczków, 1425K Cerekiew - Strzelce Małe, 1435K Cerekiew - Brzesko (ul. Leśna) w
miejscowości Cerekiew”
6. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2086K Bochnia - Zawada polegająca na budowie chodnika w
miejscowości Pogwizdów”
7. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1424K Bochnia – Uście Solne - Barczków na odcinku Bochnia
– Bogucice (etap I Bochnia – Gawłów)”
8. „Rozbudowa drogi powiatowej 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz (ul. Podzamcze, ul. Zamkowa, ul.
Olchawska) - Nieznanowice wraz z budową chodnika w miejscowości Nieprześnia i Zawada”
9. „Rozbudowa drogi powiatowej 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz (ul. Podzamcze, ul. Zamkowa, ul.
Olchawska) - Nieznanowice wraz z budową chodnika w miejscowości Nieszkowice Wielkie”
10. „Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 30004932 i budowa nowego obiektu inżynierskiego w
ciągu drogi powiatowej nr 1444K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowości Nieprześnia”
11. „Przebudowa istniejącego mostu o nr JNI 30004953 w ciągu drogi powiatowej 2081K
Leszczyna - Wieruszyce w miejscowości Cichawka i Wieruszyce w km 5+549”
12. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna - Łapanów wraz z rozbudową
skrzyżowań z drogą powiatową nr 1961K i budową chodnika w miejscowości Grabie”
13. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie – Marszowice – Łapanów wraz z budową
chodnika w m. Kobylec”
14. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2083K Sobolów – Ubrzeż w miejscowości Kamyk”
15. „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu
drogi powiatowej nr 2079K Nowy Wiśnicz - Chronów w miejscowości Łomna w km 2+004,79 2+126,92”
16. „Rozbudowa drogi powiatowej 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowości
Olchawa i Nieszkowice Wielkie”
17. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice wraz z
budową ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Stary Wiśnicz”
18. „Rozbudowa drogi powiatowej 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz - Nieznanowice wraz z budową
chodnika w miejscowości Stary Wiśnicz”
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19. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1442K Krzeczów-Grądy poprzez budowę chodnika w km
5+004-5+766 w m. Jodłówka”
20. „Przebudowa istniejącego mostu o nr JNI 30004924 w ciągu drogi powiatowej 1435K Cerekiew
- Brzesko w miejscowości Bratucice i Cerekiew w km 1+826”
21. „Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 30004964 i budowa nowego obiektu inżynierskiego w
ciągu drogi powiatowej 2087K Rzezawa - Brzeźnica w miejscowości Rzezawa w km 0+098”
22. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2094K Wrzępia - Okulice wraz z budową chodnika w
miejscowości Okulice i Bratucice”
23. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K wraz z budową chodnika i kanalizacją deszczową
oraz przykryciem rowów w miejscowości Krzeczów"
24. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2095K Trzciana - Łąkta Górna wraz z budową chodnika w
miejscowości Trzciana i Łąkta Dolna w km 3+021-3+927”
25. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2095K Trzciana - Łąkta Górna w km 0+0230+614 i w km 0+723-3+021 w miejscowości Trzciana oraz w km 3+927-7+742 w miejscowości
Łąkta Dolna i Łąkta Górna”
26. „Rozbudowa drogi powiatowej 2074K Żegocina – Kamionna w miejscowościach Żegocina i
Bełdno”.
Cel operacyjny 3.2. Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Powiatu Bocheńskiego
Działania zaplanowane w ramach Celu Operacyjnego 3.2.
Działanie 3.2.1
Modernizacja dróg powiatowych w zakresie poprawy parametrów jezdnych i bezpieczeństwa.
Wykonano dokumentacje projektowo-budowlane:
1.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2077K Nowy Wiśnicz – Lipnica Murowana w
miejscowościach Nowy Wiśnicz, Leksandrowa”- 165 600,00zł
2.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2077K Nowy Wiśnicz-Lipnica Murowana w miejscowości
Lipnica Górna w km 5+747-6+464” – 64 000,00zł
3.
„Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 30004958 i budowa nowego obiektu inżynierskiego
w ciągu drogi powiatowej 2082K Olchawa - Leszczyna w miejscowości Królówka w km 4+787” 47 478,00zł
Dokumentacje projektowo-budowlane w trakcie opracowania:
4.
„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia (ul.
Brzeźnicka,
ul. Floris) z drogą gminną ul. Krzyżaki 580054K w miejscowościach Bochnia i Brzeźnica” - 79
519,50zł
5.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1428K Bochnia (ul. Brzeska, ul. Krzeczowska) –
Niedzieliska wraz
z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2110K na ruch okrężny, budową ścieżki pieszorowerowej od ul. Karolina do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1424K oraz odcinka ścieżki
pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2110K, rozbudową skrzyżowania z drogą
powiatową nr 1424K oraz budową odcinków chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1424K,
1428K, w miejscowościach Bochnia i Krzeczów” - 138 744,00zł
6.
„Budowa połączenia drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia (ul.
Brzeźnic-ka, ul. Floris) z drogą krajową nr 94 w km ok. 32+250 drogi krajowej (strona prawa) w
miejscowości Bochnia"
Koszt zadania wynosi 193 725,00zł i jest sfinansowany:
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- ze środków budżetu Powiatu Bocheńskiego: 96 862,50 zł
- ze środków budżetu Gmina Miasta Bochnia – koszt dotacji: 96 862,50 zł
7.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085K Chełm – Zawada na odcinkach w
miejscowościach Gierczyce, Dąbrowica, Nieprześnia i Zawada”
Koszt zadania wynosi 228 472,50zł i jest sfinansowany :
- ze środków budżetu Powiatu Bocheńskiego: 114 236,25 zł
- ze środków budżetu Gmina Bochnia – koszt dotacji: 114 236,25 zł
8.
„Rozbudowa skrzyżowania, na ruch okrężny, dróg powiatowych nr 1424K Bochnia - Uście
Solne - Barczków, 1425K Cerekiew - Strzelce Małe, 1435K Cerekiew - Brzesko (ul. Leśna) w
miejscowości Cerekiew” - 67 650,00zł
9.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2086K Bochnia - Zawada polegająca na budowie
chodnika w miejscowości Pogwizdów” - 40 590,00zł
10.
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1424K Bochnia – Uście Solne - Barczków na odcinku
Bochnia – Bogucice (etap I Bochnia – Gawłów)” - 284 130,00zł
11.
„Rozbudowa drogi powiatowej 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz (ul. Podzamcze, ul.
Zamkowa, ul. Olchawska) - Nieznanowice wraz z budową chodnika w miejscowości Nieprześnia
i Zawada” - 97 858,80zł
12.
„Rozbudowa drogi powiatowej 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz (ul. Podzamcze, ul.
Zamkowa, ul. Olchawska) - Nieznanowice wraz z budową chodnika w miejscowości Nieszkowice
Wielkie” - 97 785,00zł
13.
„Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 30004932 i budowa nowego obiektu inżynierskiego
w ciągu drogi powiatowej nr 1444K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowości
Nieprześnia” - 59 655,00zł
14.
„Przebudowa istniejącego mostu o nr JNI 30004953 w ciągu drogi powiatowej 2081K
Leszczyna - Wieruszyce w miejscowości Cichawka i Wieruszyce w km 5+549” - 44 280,00zł
15.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna - Łapanów wraz z rozbudową
skrzyżowań z drogą powiatową nr 1961K i budową chodnika w miejscowości Grabie” - 95 755,50zł
16.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie – Marszowice – Łapanów wraz z budową
chodnika
w m. Kobylec” - 112 791,00zł
17.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2083K Sobolów – Ubrzeż w miejscowości Kamyk” - 79
704,00zł
18.
„Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w
ciągu drogi powiatowej nr 2079K Nowy Wiśnicz - Chronów w miejscowości Łomna w km 2+004,79
-2+126,92” - 119 310,00zł
19.
„Rozbudowa drogi powiatowej 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w
miejscowości Olchawa
i Nieszkowice Wielkie” - 96 874,80zł
20.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice wraz z
budową ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Stary Wiśnicz” - 97 785,00zł
21.
„Rozbudowa drogi powiatowej 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz - Nieznanowice wraz z
budową chodnika
w miejscowości Stary Wiśnicz” - 97 785,00zł
22.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1442K Krzeczów-Grądy poprzez budowę chodnika w km
5+004-5+766
w m. Jodłówka” - 28 290,00zł
23.
„Przebudowa istniejącego mostu o nr JNI 30004924 w ciągu drogi powiatowej 1435K
Cerekiew - Brzesko w miejscowości Bratucice i Cerekiew w km 1+826” - 49 200,00zł
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24.
„Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 30004964 i budowa nowego obiektu inżynierskiego
w ciągu drogi powiatowej 2087K Rzezawa - Brzeźnica w miejscowości Rzezawa w km 0+098” 58 671,00zł
25.
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2094K Wrzępia - Okulice wraz z budową chodnika w
miejscowości Okulice i Bratucice” - 73 677,00zł
26.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K wraz z budową chodnika i kanalizacją deszczową
oraz przykryciem rowów w miejscowości Krzeczów" - 54 120,00zł
27.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2095K Trzciana - Łąkta Górna wraz z budową chodnika
w miejscowości Trzciana i Łąkta Dolna w km 3+021-3+927” - 62 500,00zł
28.
„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2095K Trzciana - Łąkta Górna w km
0+023-0+614 i w km 0+723-3+021 w miejscowości Trzciana oraz w km 3+927-7+742 w
miejscowości Łąkta Dolna i Łąkta Górna” - 345 187,20zł
29.
„Rozbudowa drogi powiatowej 2074K Żegocina – Kamionna w miejscowościach Żegocina
i Bełdno” - 84 378,00zł
Wykonano roboty budowlane:
30.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia - Uście Solne - Barczków na odcinku
Bochnia - Bogucice (etap II Gawłów – Bogucice) w miejscowościach Majkowice i Bogucice”
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 7 731 167,11 zł i został sfinansowany :
dotacja z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury: 3 862 293,00 zł
ze środków budżetu powiatu bocheńskiego : 3 868 874,11 zł
31.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2082K na odcinku I w km od 3+042,00 do km 3+958,00
(z wyłączeniem km 3+878,00 - 3+985,00) oraz na odcinku II – w km od 4+175,00 do km 4+715,00
w miejscowości Królówka, Powiat Bocheński”
Całkowity koszt inwestycji realizowanej na przełomie roku 2020/2021 wyniósł 3 244 730,88 zł
- ze środków budżetu Powiatu Bocheńskiego : 901 547,18 zł
- dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych : 1 547 485,00 zł
- ze środków budżetu gminy Nowy Wiśnicz 795 698,70 zł
32.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2086K Bochnia (ul. Strzelecka) – Zawada w km 1+645,55
– 2+060,00
z budową chodnika w ciągu ul. Strzeleckiej do ośrodka ,,Łoś” w miejscowości Bochnia”
Koszt inwestycji wyniósł 1 390 300,07 zł i został sfinansowany :
- ze środków budżetu Powiatu Bocheńskiego: 347 575,07 zł
- dotacja z subwencji rezerwy ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury: 695 150,00 zł
- ze środków budżetu Gmina Miasta Bochnia – koszt dotacji: 347 575,00 zł
33.
„Budowa chodnika prawostronnego wzdłuż drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna Łapa-nów oraz chodnika lewostronnego wzdłuż drogi powiatowej nr 1961K Łapanów - Kępanów
– Komorniki w miejscowości Grabie - etap II”
Koszt inwestycji wyniósł 458 093,70 zł i został sfinansowany:
- ze środków budżetu Gminy Łapanów : 258 093,70 zł
- dofinansowanie z budżetu Powiatu Bocheńskiego: 200 000,00 zł
34.
„Budowa ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr
2081K Leszczyna – Wieruszyce w miejscowości Leszczyna - etap III”
Koszt inwestycji wyniósł 400 861,00 zł i został w kwocie 400 000,00 zł sfinansowany ze środków
budżetu gminy Trzciana.
35.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana – Żegocina polegająca na
budo-wie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w km 8+474 - 8+622 w miejscowości Żegocina”
Koszt inwestycji wyniósł 450 228,00 zł i został sfinansowany:
- ze środków budżetu Powiatu Bocheńskiego: 30 498,50 zł
- dotacja z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury: 195 046,00 zł
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- ze środków budżetu gminy Żegocina: 224 683,50 zł
36.
Modernizacja drogi powiatowej nr 2087K Rzezawa – Brzeźnica w miejscowości Rzezawa
ul. Szkolna - 11 570,00 zł
37.
Modernizacja drogi powiatowej nr 2089K Ostrów Królewski - Rzezawa w miejscowości
Rzezawa ul. Wiśniowa - 26 037,00 zł
38.
Modernizacja drogi powiatowej nr 2074K Żegocina - Kamionna w miejscowości Żegocina
- 99 722,40 zł
39.
Modernizacja drogi powiatowej 2017K Brzezie – Marszowice – Łapanów w miejscowości
Kobylec - 60 376,60 zł
40.
Modernizacja drogi powiatowej 2085K Chełm – Zawada w miejscowości Dąbrowica -70
416,29 zł
41.
Modernizacja drogi powiatowej 2082K Olchawa – Leszczyna w miejscowości Leszczyna
-50 653,74 zł
42.
Modernizacja drogi powiatowej 2076K Lipnica Murowana – Połom Duży w miejscowości
Lipni-ca Górna -11 522,52 zł
43.
Modernizacja drogi powiatowej 2076K Lipnica Murowana – Połom Duży w miejscowości
Lipni-ca Murowana - 11 522,52 zł
44.
Modernizacja drogi powiatowej 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz (ul. Podzamcze, ul.
Zamkowa, ul. Olchawska) - Nieznanowice w miejscowości Nieprześnia - 16 428,24 zł
Działanie 3.2.2
Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na kluczowych skrzyżowaniach w Powiecie, alternatywnie
przebudowa skrzyżowań na skrzyżowania o ruchu okrężnym lub bezkolizyjnym.
Dokumentacje projektowo-budowlane w trakcie opracowania:
1.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1428K Bochnia (ul. Brzeska, ul. Krzeczowska) –
Niedzieliska wraz
z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2110K na ruch okrężny, budową ścieżki pieszorowerowej od ul. Karolina do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1424K oraz odcinka ścieżki
pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2110K, rozbudową skrzyżowania z drogą
powiatową nr 1424K oraz budową odcinków chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1424K,
1428K, w miejscowościach Bochnia i Krzeczów”
2.
„Rozbudowa skrzyżowania, na ruch okrężny, dróg powiatowych nr 1424K Bochnia - Uście
Solne - Barczków, 1425K Cerekiew - Strzelce Małe, 1435K Cerekiew - Brzesko (ul. Leśna) w
miejscowości Cerekiew”
3.
Wspieranie działań z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w sprawie realizacji
zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 z drogą powiatową nr 2006K
w Proszówkach” – (dane dot. środków finansowych w Starostwie)
4.
Kontynuacja współpracy z powiatem Brzeskim, Gminą Brzesko i Gminą Rzezawa w
sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1434K Brzesko –
Cerekiew, nr 1442K Krzeczów – Grądy i drogi gminnej na rondo z odcinkami chodnika w msc.
Jasień, Jodłówka” - (dane dot. środków finansowych w Starostwie)
Działanie 3.2.3
Budowa i rozbudowa drogowych obiektów inżynierskich.
Dokumentacje projektowo-budowlane w trakcie opracowania:
1.
„Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 30004932 i budowa nowego obiektu inżynierskiego
w ciągu drogi powiatowej nr 1444K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowości
Nieprześnia”
2.
„Przebudowa istniejącego mostu o nr JNI 30004953 w ciągu drogi powiatowej 2081K
Leszczyna - Wieruszyce w miejscowości Cichawka i Wieruszyce w km 5+549”
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3.
„Przebudowa istniejącego mostu o nr JNI 30004924 w ciągu drogi powiatowej 1435K
Cerekiew - Brzesko w miejscowości Bratucice i Cerekiew w km 1+826”
4.
„Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 30004964 i budowa nowego obiektu inżynierskiego
w ciągu drogi powiatowej 2087K Rzezawa - Brzeźnica w miejscowości Rzezawa w km 0+098”
Wykonano dokumentacje projektowo-budowlane:
5.
„Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 30004958 i budowa nowego obiektu inżynierskiego
w ciągu drogi powiatowej 2082K Olchawa - Leszczyna w miejscowości Królówka w km 4+787”
Wykonano roboty budowlane:
„ Wykonanie robót budowlanych przy przebudowie przepustu w km 5+272 w ramach zadania pn.
„Budowa chodnika z kanalizacją deszczową ciągu drogi powiatowej nr 2077K Nowy Wiśnicz –
Lipnica Murowana w miejscowości Lipnica Górna” - Koszt inwestycji wyniósł 19 944,34 zł i został
sfinansowany - w całości ze środków budżetu Powiatu Bocheńskiego.
Działanie 3.2.4
Wsparcie procesu budowy kluczowych dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla rozwoju
dostępności komunikacyjnej Powiatu Bocheńskiego.
1.
Wspieranie działań z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w sprawie realizacji
zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 z drogą powiatową nr 2006K
w Proszówkach”
2.
Kontynuacja współpracy z powiatem Brzeskim, Gminą Brzesko i Gminą Rzezawa w
sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1434K Brzesko –
Cerekiew, nr 1442K Krzeczów – Grądy i drogi gminnej na rondo z odcinkami chodnika w msc.
Jasień, Jodłówka”
3.
Kontynuacja współdziałania z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie w sprawie
przygotowania zadania pn.: „Koncepcja przebudowy mostu na rzece Wiśle w miejscowości Nowe
Brzesko wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej”
4.
Kontynuacja działań z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie w sprawie realizacji
zadania pn.: „Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A-4 „Bochnia” z drogą
krajową nr 94” – Etap II – odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1428K (ul. Krzeczowską)
do skrzyżowania z drogą krajową nr 94”
5.
Kontynuacja współdziałania z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Gminą Bochnia
oraz Gminą Miasta Bochnia w sprawie realizacji zadania pn.: „Opracowanie wielowariantowej
koncepcji przełożenia DW 965 w powiązaniu z węzłem autostradowym A4 Bochnia wraz z
pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Działanie 3.2.5
Budowa połączenia drogi powiatowej nr 1443K z drogą krajową nr 94 w miejscowości Bochnia.
W dniu 26.10.2020r. została zawarta umowa, nr ZP.272.76.2020 na „Opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.: Budowa połączenia drogi powiatowej nr 1443K Poręba
Spytkowska - Bochnia (ul. Brzeźnicka, ul. Floris) z drogą krajową nr 94 w km ok. 32+250 drogi
krajowej (strona prawa) w miejscowości Bochnia" wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Do tej pory zlecono wykonanie mapy do celów projektowych, pozyskano mapę roboczą do celów
projektowych, przeprowadzono inwentaryzację stanu istniejącego w terenie, opracowano i
uzgodniono z inwestorem oraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wstępną
koncepcję budowy nowego odcinka drogi powiatowej, uzyskano pozytywną opinię dokumentacji
projektowej Urzędu Miasta Bochnia, uzyskano opinię Małopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, wykonano pomiary natężeń ruchu w celu opracowania prognozy ruchu
kołowego co stanowi niezbędny element do uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów
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techniczno – budowlanych, zaopiniowano przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
w Krakowie oraz z Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni wniosek o uzyskanie odstępstwa od
przepisów techniczno – budowlanych oraz wystąpiono
z wnioskiem o uzyskanie odstępstwa
od przepisów techniczno – budowlanych do Starostwa Powiatowego w Bochni. Obecnie trwa
procedura administracyjna w tej sprawie.
Jednocześnie trwają również prace związane z opracowaniem projektu budowlanego, operatu
wodnoprawnego i dokumentacji geologicznej.
Działanie 3.2.6
Wsparcie procesu budowy połączenia węzła autostradowego z drogą krajową nr 94 w
miejscowości Bochnia.
W roku 2021 kontynuowano współprace wraz z działaniami zmierzającymi do realizacji zadania.
Podpisano aneks nr 9 do umowy dotyczący etapu I. Działania prowadzone w latach ubiegłych jak
i w roku 2021 doprowadziły do realizacji i oddania etapu I połączenia tj. od węzła autostradowego
do ul. Krzeczowskiej w Bochni. W roku 2021 prowadzone także były prace przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Krakowie wspólnie z Powiatem Bocheńskim, Gminą Miasta Bochnia oraz
Powiatowym Zarządem Dróg w Bochni w sprawie opracowania projektu budowlanego,
wykonawczego, pozyskania decyzji ZRID, pełnienia nadzoru autorskiego w sprawie realizacji
etapu II tego zadania.
Działanie 3.2.7
Wsparcie procesu zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 965 polegającej na jej
wyprowadzeniu z centrum miasta Bochnia.
W roku 2021 podpisano aneks nr 2 do umowy z 2019 roku w sprawie ,,Opracowania
wielowariantowej koncepcji przełożenia drogi DW 965 w powiązaniu z węzłem autostradowymA4
Bochnia wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. Pod koniec 2021 roku
pracownia Klotoida wykonała ww. projekt, który został ostatecznie rozliczony przez
zainteresowane strony umowy. Dalsze czynności dotyczące realizacji zadania, podejmuje ZDW w
Krakowie.
Obszar rozwoju nr 4. Kultura i dziedzictwo narodowe oraz przemysły czasu wolnego
Cel strategiczny 4. Zapewnienie zróżnicowanej oferty spędzania wolnego czasu dla
mieszkańców i turystów. Zachowanie, ekspozycja oraz promocja dziedzictwa kulturalnego i
przyrodniczego.
Cel operacyjny 4.1. Dywersyfikacja funkcji turystycznych Powiatu Bocheńskiego.
Działania zaplanowane w ramach Celu Operacyjnego 4.1.
Działanie 4.1.1
Utworzenie i promocja ogólnodostępnej bazy infrastruktury i atrakcji turystycznych Powiatu
Bocheńskiego.
Na stronie www.powiat.bochnia.pl utworzona została strefa pn. „Czas wolny” , w której
zamieszczane są pomysły na aktywne spędzanie wolnego czasu wraz z przedstawieniem atrakcji
turystycznych powiatu oraz informacją związaną z bazą noclegową. Przedstawione tam
informacje podzielone są na działy w tym m.in. sport i rekreacja, smaki powiatu, kultura, czy
przedmiotowa baza noclegowa.
Działanie 4.1.2
Wykorzystanie kluczowych atrakcji turystycznych do budowy marki Powiatu Bocheńskiego.
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Powiat we wrześniu organizuje „Weekend z zabytkami Powiatu Bocheńskiego”. Wydarzenie to
przybrało już charakter cykliczny, a jego ideą jest udostępnienie mieszkańcom i turystom
najciekawszych obiektów i miejsc znajdujących się na terenie Powiatu. Są to miejsca będące
kluczowymi atrakcjami powiatu. Dzięki uprzejmości wielu osób zarządzających instytucjami
kultury, przybliżane jest zwiedzającym piękno Ziemi Bocheńskiej. Jest to doskonała okazja by
mieszkańcom i turystom przypomnieć, że Powiat Bocheński to nie tylko solny gród, z najstarszą
kopalnią soli, ale wiele innych ciekawych miejsc o fascynującej historii i wspaniałych zabytkach!
Na turystów i mieszkańców czeka wiele niecodziennych atrakcji w tym m.in. prelekcje i warsztaty
rodzinne dotyczące dziedzictwa regionalnego i historycznego bocheńszczyzny oraz warsztaty
kulinarne. Uruchomiona jest także strona internetowa www.zabytki.powiat.bochnia.pl promująca
atrakcje turystyczne regionu.
Cel operacyjny 4.2. Promocja zasobów krajobrazowo-kulturowych Powiatu Bocheńskiego
wśród turystów z Polski i zagranicy.
Działania zaplanowane w ramach Celu Operacyjnego 4.2.
Działanie 4.2.1
Wsparcie finansowe renowacji i ochrony zabytków z terenu Powiatu Bocheńskiego.
W 2021 r. udzielono dotacji dla 9 podmiotów na prace konserwatorskie i restauracyjne przy
zabytkach:
1) Parafia rzymskokatolicka pw. św. Joachima w Krzyżanowicach - Wykonanie prac
związanych
z zakończeniem instalacji ppoż. I monitoringiem placu kościelnego - 19 990,00 zł
2) Muzeum Ziemi Wiśnickiej - Nowy Wiśnicz, zamek XVII w., remont pokrycia dachowego na
bastionie północnym fortyfikacji, etap I - 20 000,00 zł
3) Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żegocinie - Odtworzenie zewnętrznych drzwi
zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie - 18 900, 00 zł
4) Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Chełmie - Chełm, ołtarz główny w
kościele parafialnym pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela z 1749 r., pełna konserwacja
dolnej kondygnacji – etap IV - 15 000,00 zł
5) Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Łapczycy - Konserwacja zabytkowego
wyposażenia gotyckiego kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łapczycy,
tj. ławek barokowych z XVII w. - 25 000,00 zł
6) Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M. w Brzeźnicy - Konserwacja polichromii
(1899 r.) nawy – ściana tęczowa w kościele parafialnym pw. św. Stanisława B.M. w
Brzeźnicy - 8 500,00 zł
7) Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni - Konserwacja techniczna i
estetyczna ołtarza pw. Jezusa Nazaretańskiego z Bazyliki pw. św. Mikołaja Bpa w Bochni
w zakresie złoconej ramy z obrazem Jezusa i obrazem zasuwnym Kryspina i Kryspiniana
oraz stelażu konstrukcji - 19 000,00 zł
8) Parafia rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Gawłowie
Konserwacja
techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego pw. św. Andrzeja Boboli z
kościoła parafialnego w Gawłowie w zakresie zwieńczenia i konstrukcji struktury
architektonicznej - 10 000,00 zł
9) Parafia rzymskokatolicka pw. św. Szymona Judy w Pogwizdowie - Konserwacja
techniczna
i estetyczna podłogi chóru muzycznego w kościele parafialnym pw. św. Szymona i Judy
Tadeusza w Pogwizdowie - 9 440,00 zł
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Działanie 4.2.2
Przygotowanie do udziału i uczestnictwo w targach turystycznych.
Dział promocji regularnie przygotowuje materiały promujące Powiat Bocheński, Zarządza
procesem realizacji produktów poligraficznych: w tym m.in. ulotek, folderów , publikacji
książkowych, kalendarza wydarzeń. Przygotowywana i tworzona jest oferta pokazująca
najciekawsze zakątki powiatu, wyjątkowe miejsca i ludzi. Wszystkie te materiały docelowo mogą
zostać wykorzystane na targach turystycznych.

Cel operacyjny 4.3. Włączanie zasobów instytucji kultury do procesu edukacyjnego i rozwoju
turystyki.
Działania zaplanowane w ramach Celu Operacyjnego 4.3.
Działanie 4.3.1
Utworzenie i rozwój Społecznej Rady Historii, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Powiatu
Bocheńskiego.
W 2021 zaproponowano wstępną liczbę kandydatów do Rady Historii, Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Powiatu Bocheńskiego. Jej inauguracja przewidziana jest w 2022 roku.

Obszar rozwoju nr 5. Bezpieczeństwo społeczne i ekologiczne
Cel strategiczny 5. Zapewnienie mieszkańcom Powiatu Bocheńskiego wysokiego poziomu
bezpieczeństwa społecznego i ekologicznego.
Cel operacyjny 5.1. Rozwój systemu ochrony w obszarze kryzysów wodnych.
Działania zaplanowane w ramach Celu Operacyjnego 5.1.
Działanie 5.1.1
Wsparcie procesu kompleksowej regulacji stosunków hydrologicznych. ze szczególnym
uwzględnieniem kryzysów wodnych (powodzie, susze).
Wsparcie działań PGW Wody Polskie - RZGW w Krakowie w związku z protestami organizacji
ekologicznych przeciwko rozpoczętym i planowanym do realizacji inwestycjom
przeciwpowodziowym na terenie powiatu bocheńskiego, szczególnie w Łapanowie.
Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Bocheńskiego związane z należytym
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, na sesji Rady Powiatu w Bochni w dniu 25 lutego 2021
roku radni podjęli Rezolucję nr 1/2021 w sprawie wsparcia działań Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczących
realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na terenie Powiatu Bocheńskiego i zaapelowali do
RZGW w Krakowie o zintensyfikowanie realizacji zaplanowanych prac z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej na terenie powiatu w rejonach rzek, powodujących szkody powodziowe.
Rezolucja ta została przesłana do Dyrektor RZGW w Krakowie.
Poinformowano burmistrzów i wójtów z terenu powiatu bocheńskiego o planowanym w br.
zwiększeniu limitu środków dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o 150 mln
zł, w ramach których wykonanych zostanie 140 dodatkowych zadań związanych z utrzymaniem
wód, urządzeń wodnych oraz obiektów związanych z gospodarką wodną, a w związku z tym w
przypadku wystąpienia potrzeb na terenie gminy, możliwością składania wniosków w tym zakresie
do Zarządu Zlewni w Krakowie.
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Działanie 5.1.2
Wsparcie działań edukacyjnych w zakresie zachowań w sytuacjach kryzysowych.
Powiat Bocheński prowadził i wspierał działania edukacyjne dla mieszkańców powiatu na temat
zachowań i reagowania w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej poprzez:
- przygotowanie poradników, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego tj.:
a) Poradnik Zima - Jak sprawdzić działanie urządzeń grzewczych, co zrobić kiedy ulatnia się gaz,
a także jak zapobiec wychłodzeniu i odmrożeniu.
b) Ochrona Powietrza - Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie
działań krótkoterminowych dla drugiego i trzeciego stopnia zagrożenia pyłem PM10.
c) Sygnały alarmowe – sposoby ogłoszenia alarmów o zagrożeniach, komunikatów
ostrzegawczych oraz ich odwołania, rodzaje alarmów, rodzaje komunikatów (ich znaczenie).
d) Materiały szkoleniowe dla hodowców dot. „Afrykańskiego pomoru świń” - Afrykański pomór
świń. (ASF) nieuleczalna wirusowa choroba świń i dzików - Ludzie są niewrażliwi na zakażenie
wirusem ASF.
e) Koronawirus - jak zapobiegać zakażeniu, szczepienia przeciwko COVID 19 – przekazano
informacje dotyczące właściwego zachowania w związku z wystąpieniem zagrożenia pandemią.
Ponadto przy współpracy z SP ZOZ Szpital Powiatowy w Bochni zorganizowano 2 punkty
szczepień powszechnych w miejscowości Łapanów i miejscowości Bochnia. W punktach tych
podano 7868 szczepionek.
f) akcje promujące szczepienia, w tym akcja „Zaszczep się dla Niepodległej” - Mobilny punkt
szczepień zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Bochni na bocheńskim Rynku
g) Zorganizowano prelekcje w szkołach na temat sposobów zachowań i reagowania na sytuacje
kryzysowe. W dniu 1.06.2021 r. odbyła się konferencja pt.: "Nowe wyzwania w edukacji", która
miała na celu przygotowanie do podjęcia działań w sytuacjach trudnych/kryzysowych. Konferencja
organizowana była przez Starostwo Powiatowe w Bochni oraz Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną im. Stefana Szumana w Bochni. Adresowana była do nauczycieli, specjalistów
szkolnych oraz rodziców.
h) Ponadto na bieżąco przy pomocy mediów społecznościowych i strony internetowej powiatu
zamieszczano ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne o zagrożeniach tj. silne wiatry, burze,
mrozy, przymrozki, intensywne opady deszczu, mgła, upały, przekroczenie stanów wód w rzekach
itp.
i) Specjaliści z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bochni przygotowali specjalny
poradnik, który ułatwił funkcjonowanie w czasie pandemii. Broszura zawierała podstawowe
informacje dotyczące pielęgnowania zdrowia psychicznego, które mogą okazać się pomocne i
przydatne.
j)W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Powiatu Bocheńskiego, szybka
informacja staje się niezbędna aby umożliwić mieszkańcom właściwą organizację, współdziałanie
oraz właściwe zachowanie i odnalezienie się. Na stronie internetowej powiatu uruchomiona jest
zakładka, w której zamieszczane są wszystkie bieżące wiadomości potrzebne mieszkańcom, w
takich wyjątkowych sytuacjach, fan page powiatu również staję się miejscem wymiany informacji,
ogłoszeń i wiadomości.
Cel operacyjny 5.2. Wsparcie tworzenia warunków dla dywersyfikacji źródeł energii.
Działania zaplanowane w ramach Celu Operacyjnego 5.2.
Działanie 5.2.1
Wsparcie działań opartych na koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym oraz promocja wiedzy
na temat tej koncepcji wśród mieszkańców Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.
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Powiat Bocheński zgodnie z umową dotacji nr D/206/21/32 z dnia 24.09.2021 roku, realizował
zadanie pn. „EKOPOZYTYWNI II edycja– rozejrzyj się i bądź eko” Projekt realizowano w okresie
od 01.09.2021 roku do 15.10.2021 roku. Głównym celem zadania było podniesienie poziomu
świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, wzrost wiedzy z zakresu
gospodarki odpadami, segregacji odpadów oraz edukacja w zakresie szeroko pojętej ochrony
środowiska i klimatu. Działania skierowane były do pięciu szkół ponadpodstawowych dla których
organem prowadzącym jest Powiat bocheński. Przedmiotem projektu była kontynuacja
propagowania działań ekologicznych wśród młodzieży poprzez zorganizowanie kolejnej edycji
EKOPOZYTWNI II- rozejrzyj się i bądź eko. Zrealizowane poniższe działania umożliwiały
ukształtowanie wrażliwości ekologicznej, wytworzyły przekonanie, że przyroda jest wartością
wspólną i jej stan zależy od każdego z nas. Zakres projektu obejmował zadania takie jak:
1. Zajęcia edukacyjne - łącznie przeprowadzono 54 godziny zajęć merytoryczno-warsztatowych
dla uczniów w ZS1 w Bochni, ZS 2 w Bochni, ZS 3 w Bochni, II LO w Bochni, I LO Bochniarealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w okresie od 01.09.202115.10.2021
2. Konkurs „zero waste” - polegał na przygotowaniu krótkiego filmu, zdjęcia, ogrodu
deszczowego, potrawy związanej z tematyką przedsięwzięcia „zero waste”. Zadanie
współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym w okresie od
01.09.2021- 15.10.2021. „Zero waste” - styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się
generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska. To cel
etyczny, ekonomiczny i wizjonerski, który pomaga ludziom naśladować zrównoważone
naturalne cykle, w których wszystkie odrzucane materiały mają stać się zasobami.
3. Akcja "stawiam na eko - rozejrzyj się" - akcja polegała na sprzątaniu świata połączona była z
montażem hoteli dla owadów i budek dla ptaków- realizowany zgodnie z harmonogramem
rzeczowo- finansowym w okresie od 01.09.2021- 15.10.2021 r.
4. Promocja i informacja o projekcie – zrealizowana poprzez wydanie ulotki z przeprowadzonych
działań promocyjnych- realizowana zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym w
okresie od 01.09.2021- 15.10.2021 z uwzględnieniem informacji o współfinansowaniu
zadania ze środków WFOŚiGW.
Wartość projektu brutto wynosiła 13 885,73 z czego dofinansowanie stanowiło 12 497,16 zł.
Cel operacyjny 5.3. Długotrwała ochrona obszarów cennych ze względu na walory
krajobrazowe.
Działania zaplanowane w ramach Celu Operacyjnego 5.3.
Działanie 5.3.1
Wsparcie realizacji zadań wynikających z nowego Programu ochrony powietrza oraz z Uchwały
antysmogowej dla Małopolski.
W 2021r. przeanalizowano zapisy Programu ochrony powietrza w obszarze działania Powiatu.
Zostały wyznaczone poszczególnym wydziałom i jednostkom zadania w tym obszarze. W ramach
działań informacyjnych i edukacyjnych na rzecz ochrony jakości powietrza w Wydziale Ochrony
Środowiska od października 2021r. jest zatrudniony doradca ds. klimatu, który podjął już działania
promocyjne i edukacyjne tj.
• zorganizowanie 7 spotkań z ekodoradcami gminnymi oraz jednego spotkania z wójtami/
burmistrzami w celu stworzenia sieci powiązań między gminami dla potrzeb przyszłej
współpracy;
• przygotowanie planu działań informacyjnych w/z ochrony klimatu w szkołach powiatu
bocheńskiego; przygotowanie planów akcji edukacyjnych w/z ochrony powietrza i klimatu;
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• druk ulotek informacyjnych 3000 sztuk na temat projektu LIFE i jego celów.
Na oficjalnej stronie internetowej powiatu są zamieszczone informacje dotyczące aktualnej jakości
powietrza i stopnia zagrożenia zanieczyszczenia powietrza, odnośnik do aplikacji Ekointerwencja,
odnośnik do informacji o Programie Czyste Powietrze.
Środki finansowe w budżetach innych podmiotów przeznaczone na realizację celu operacyjnego:
16 470,73 zł.
Ponadto Organ nadzoru budowlanego w Bochni podczas weryfikacji dokumentów dot.
zakończenia budowy inwestycji (w szczególności bud. mieszkalnych) zwraca szczególną uwagę
na sposób ogrzewania budynku. Tut. Urząd analizuje czy dany rodzaj kotła spełnia aktualne
kryteria dot. jego „klasy”. Aktualnie wszystkie kotły na węgiel, drewno i wszelkie inne paliwa stałe
zamontowane w nowo oddawanych obiektach spełniają wymagania dla klasy 5-tej czyli emitują
minimalną ilość tlenku węgla, substancji smolistych oraz pyłów. W przypadku wprowadzenia 3
stopnia zagrożenia zanieczyszczenia powietrza Organ w uzasadnionych przypadkach (tj.
wykonywaniu prac budowlanych powodujących wzrost zanieczyszczenia (emisji pyłu)) może
wstrzymać prowadzenie prac w tym zakresie. W 2021 roku na terenie powiatu nie wstrzymano
robót w tym przedmiocie.
Cel operacyjny 5.4. Systemowa pomoc zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem
społecznym.
Działania zaplanowane w ramach Celu Operacyjnego 5.5.
Działanie 5.4.1.
Rozwój infrastruktury opiekuńczo-leczniczej dla osób terminalnie chorych.
W 2021 roku rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji pn. „Budowa Zakładu OpiekuńczoLeczniczego w Bochni wraz z hospicjum stacjonarnym”. W wyniku przeprowadzonego
postępowania zawarto umowę z wykonawcą inwestycji: WODPOL sp. z o.o. Wartość umowy:
17 898 343,63 zł.
ZOL wraz z hospicjum powstaje przy ul. Karolina w Bochni w sąsiedztwie Domu Pomocy
Społecznej. Inwestycja została podzielona na dwa etapy: pierwszy przewiduje wybudowanie
obiektu, kolejny – to wykończenie obiektu i wyposażenie go w odpowiedni sprzęt.
Budynek pełnić będzie funkcje zakładu opieki zdrowotnej świadczącego usługi zdrowotne,
polegające na zapewnieniu okresowej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w zakresie:
- umożliwiającym rekonwalescentom powrót do środowiska zamieszkania i w miarę możliwości
samodzielne funkcjonowanie
- opieki osobom przewlekle chorym, które ze względu na stan zdrowia wymagają stacjonarnej
pielęgnacji i opieki (ZOL wraz z hospicjum stacjonarnym) będzie udzielać całodobowe
świadczenia zdrowotne obejmujące swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie
wymagających hospitalizacji oraz zapewniać im kontynuację leczenia farmakologicznego, pobyt i
wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzić edukację zdrowych osób
i członków ich rodzin).
Zaplanowano 91 miejsc dla pacjentów:
- 67 miejsc w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w pokojach łóżkowych w tym 2 izolatki,
- 24 miejsca dla pacjentów świadczeń hospicyjnych stacjonarnych:
▪ Pokoje 3 osobowe – 13 pokoi – parter, 16 pokoi-piętro (pow. ok. 23m2)
▪ Pokoje 2 osobowe – 1 pokój – parter (pow. ok. 22m2)
▪ Pokoje 1 osobowe – izolatka 1 osobowa – parter, piętro
ZOL wraz z hospicjum stacjonarnym będzie prowadził całodobową, pełną opiekę pielęgnacyjną,
opiekuńczą i rehabilitacyjną, opiekę lekarską, leczenie farmakologiczne, wyżywienie odpowiednie
do stanu zdrowia, zabiegi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne, a także edukację zdrowych osób i
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członków ich rodzin. Celem pobytu podopiecznych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i
hospicjum będzie poprawa stanu zdrowia, zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu
chorobowego i unieruchomienia, aktywizacja i usprawnianie ruchowe, zapewnienie
bezpieczeństwa i opieki, uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności, umacnianie
zdrowia, przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach
domowych, pomoc w zakresie powrotu chorego do aktywnego życia w społeczeństwie i rodzinie.
Realizacja inwestycji jest jednym z najważniejszych działań w zakresie rozwoju infrastruktury
opiekuńczo-leczniczej dla osób terminalnie chorych. Ma ona na celu niwelowanie różnic
w dostępie do infrastruktury w zakresie opieki długoterminowej nad osobami niesamodzielnymi,
które przebyły fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia
operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji,
jednak ze względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności i brak możliwości samodzielnego
funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej
pielęgnacji i rehabilitacji.
Realizacja inwestycji w 2021 roku obejmowała wykonanie I fazy – etapu I inwestycji.
W ramach fazy pierwszej zostały zrealizowane roboty przygotowawcze tj. ogrodzenie placu
budowy, wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej, zabezpieczenie placu budowy poprzez
instalację pakamer, montaż dźwigu. Przed przystąpieniem do robót ziemnych odbyło się
wytyczenie geodezyjne pod budynek. Zrealizowano roboty ziemne w postaci wymiany gruntu,
przygotowania podłoża pod inwestycję oraz instalacje podposadzkowe.
Wykonano izolację podposadzkową, wylano warstwy chudego betonu, wykonano zbrojenie płyty
fundamentowej. Następnie zalano płytę fundamentową. Po wykonaniu prac izolacyjnych pod
ściany murowe rozpoczęto roboty konstrukcyjno- murowe. Wykonane zostały roboty
konstrukcyjno- murowe, szalunkowe , zbrojeniowe wraz z zalaniem płyty stropowej na pierwszej i
drugiej kondygnacji budynku.
Wartość zrealizowanych w 2021 robót wyniosła: 4 173 256,32 zł.
Realizacja inwestycji jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w łącznej kwocie 8 005 210,00 zł (w tym 6 005 210,00 zł ze środków przyznanych w 2020 roku
oraz 2 000 000,00 zł przyznanych w 2021 roku). W 2021 r. podjęto również działania w zakresie
pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na realizację inwestycji. W powyższym zakresie
Powiat Bocheński złożył wniosek o dofinansowanie w wysokości 10 000 000,00 zł
z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Wniosek pomimo spełnienia warunków formalno-prawnych
nie otrzymał dofinansowania.
Działanie 5.4.2.
Poszerzenie bazy oferującej multifunkcyjne wsparcie dla seniorów i osób z
niepełnosprawnościami.
W 2021 roku utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Cerekiew poprzez
zrealizowanie zadania pn. „Przebudowa budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
na środowiskowy dom samopomocy wraz z przebudową wewnętrznych instalacji: wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej, gazowej, c. o i elektrycznej oraz budowa instalacji wentylacji mechanicznej
na działce nr 131/1 w miejscowości Cerekiew”.
Przedmiotem inwestycji była przebudowa dawnego budynku specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego na środowiskowy dom samopomocy wraz z przebudową wewnętrznych
instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, c.o., i elektrycznej oraz budowa instalacji
wentylacji mechanicznej. W zakres przebudowy dostosowującej istniejący budynek na potrzeby
środowiskowego domu samopomocy wchodziło: częściowe wyburzenie ścian działowych, nowe
wydzielenie pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana elementów
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wykończenia wnętrz, przebudowa i wymiana wewnętrznych instalacji sanitarnych
i elektrycznych, remont dachu, wymiana orynnowania oraz instalacji odgromowej.
Zagospodarowano również otoczenie budynku poprzez wymianę nawierzchni z płyt chodnikowych
i wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej.
W ramach inwestycji dokonano również zakupu pierwszego wyposażenia obiektu. Wyposażono
pracownię gospodarstwa domowego, pracownię techniczno-ogrodniczą, pracownię
rękodzielniczą, pracownię edukacyjną, pracownię plastyczną, pracownię rzemiosł różnych,
pracownię umiejętności społecznych, pracownię rehabilitacji ruchowej.
Na realizację inwestycji pozyskano środki zewnętrzne z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Wysokość dotacji
otrzymanej na prace inwestycyjne: 1 844 698,00 zł.
Efektem rzeczowym realizacji inwestycji było utworzenie i wyposażenie Środowiskowego Domu
Samopomocy w miejscowości Cerekiew 44, 32-711 Bogucice, dla 40 uczestników (w tym dla 12
uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spektrum autyzmu).
Całkowita wartość inwestycji: 2 520 364,10 zł
Działanie 5.4.3.
Promowanie i rozwój systemu oparcia społecznego dla mieszkańców Powiatu Bocheńskiego ze
szczególnym uwzględnieniem opieki nad dzieckiem, funkcjonowania osób starszych i z
niepełnosprawnościami.
W ramach tego działania prowadzone są usystematyzowane działania na rzecz realizacji
kompleksowego programu społecznego ze szczególnych uwzględnieniem kluczowych grup
potrzebujących wsparcia.
W roku 2021 powstały (w wyniku przekształcenia dawnego Domu Dziecka) dwie placówki
opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego z przeznaczeniem dla 14 wychowanków w
każdej z placówek.
Wdrażanie programu wsparcia rodzin:
- Na dzień 31.12.2021 r. na terenie Powiatu Bocheńskiego funkcjonowało 87 rodzin zastępczych
w tym: 62 rodziny spokrewnione, 19 rodzin niezawodowych, 3 rodzinne domy dziecka ,3
zawodowe rodziny zastępcze;
- Łącznie objęto opieką 135 wychowanków umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej;
- zatrudniono 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do pracy z rodzinami zastępczymi;
- prowadzono grupę wsparcia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka;
- zorganizowano wyjazd integracyjny dla rodzin zastępczych z dziećmi. Wzięło w nim udział 47
osób;
- zorganizowano wyjazd wakacyjny dla dzieci z pieczy zastępczej. Wzięło w nim udział 32
wychowanków;
- zorganizowano Dzień Rodzicielstwa Zastępczego promujący ideę rodzicielstwa zastępczego i
integrujący środowisko rodzin zastępczych. Wzięło w nim udział 140 osób;
- zorganizowano szkolenia z zakresu wypalenia zawodowego dla funkcjonujących rodzin
zastępczych. Wzięło w nich udział 64 osoby;
- zorganizowano nabór i szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
- zorganizowano korepetycje dla wychowanków rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin
zastępczych;
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-objęto wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej wsparciem w ramach terapii integracji
sensorycznej;
- zostało wydanych 225 decyzji zarówno zwalniających, ustalających, zmieniających a także
umarzających opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
-wypłacano: świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w pieczy
zastępczej dzieci, świadczenia na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie w formie
rzeczowej i usamodzielnienie. W realizacji powyższych zadań (świadczeń) wydano łącznie 467
nowych decyzji.
Środki finansowe w budżecie Powiatu przeznaczone na realizację celu operacyjnego:
2.033.509,91 zł
Środki finansowe w budżetach innych podmiotów przeznaczone na realizację celu operacyjnego:
547.639,81 zł
Pomoc osobom niepełnosprawnym w rozwiązywaniu bieżących problemów realizowana
poprzez:
1) rozpatrzenie 2097 wniosków, w tym 2088 od indywidualnych osób niepełnosprawnych
zainteresowanych wsparciem w rehabilitacji i w aktywnej integracji społecznej;
2) ukończenie opracowania Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie
Bocheńskim na lata 2021-2025;
3) zrealizowanie Programu MRiPS pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021;
4) zrealizowanie Programu PFRON: Programy wyrównywania różnic między regionami III i
Program Aktywny Samorząd – edycja 2021;
5) współpracę z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji
programów na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) realizację ustawy o dostępności PCPR,
7) współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w
zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej;
8) dofinansowanie z PFRON:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c)zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
e) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;
9) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej;
Środki finansowe w budżecie Powiatu przeznaczone na realizację celu operacyjnego:
42.785,28 zł 1
390.832,61 zł 2
Środki finansowe w budżetach innych podmiotów przeznaczone na realizację celu operacyjnego:
4.195.568,97 zł 3
1

Kwota ze środków własnych Powiatu Bocheńskiego na rzecz WTZ (dane źródłowe z PCPR w
Bochni ze Sprawozdania z realizacji zadań Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych za 2021 r.)

2

Szacunkowe pośrednie koszty realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w PCPR w
Bochni wg wydatków budżetowych jednostki za 2021 r.
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3

Dane PCPR w Bochni ze Sprawozdania z realizacji zadań Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych
za 2021 r.

Pomoc poprzez działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej który podejmuje działania:
1)
promowanie zdrowia i profilaktyka uzależnień wśród mieszkańców powiatu poprzez:
prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, rodzin
z problemem:
a)
alkoholizm,
b)
narkomania,
c)
hazard.
2)
doskonalenie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem poprzez:
a) uczestnictwo w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych,
b) prowadzenie wykładów i warsztatów w szkołach z wszystkich gmin powiatu bocheńskiego
(tematyka według zidentyfikowanych potrzeb),
c) prowadzenie grupy korekcyjno – edukacyjnej dla sprawców przemocy domowej.
Od 01.04.2017 r. do 31.03.2020 r. Ośrodek realizował projekt współfinansowany ze środków UE
„OIK całą dobę”, w ramach którego OIK jest dostępny dla osób potrzebujących 7 dni w tygodniu
przez 24 h na dobę. Oprócz zwiększenia dostępności dla naszych klientów, w placówce utworzono
miejsca hostelowe, przeznaczone dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, głównie dla
osób doznających przemocy w rodzinie. W hostelu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osoby
mogą przebywać nieodpłatnie do 3 miesięcy. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
udzielono schronienia 9 osobom z terenu powiatu bocheńskiego. W ramach projektu „OIK całą
dobę” mieszkania te wraz z kuchnią zostały doposażone w niezbędne meble na potrzeby osób
korzystających z tej formy pomocy. Natomiast od 01.04.2020 r. do nadal Ośrodek realizuje projekt
„Rozszerzenie działalności OIK w Bochni”. Ponadto Ośrodek oferuje pomoc całodobową przez 7
dni w tygodniu i jest włączony do systemu CPR numeru 112 z którego w 2021 roku skorzystało
kilkanaście osób.
Funkcjonowanie osób starszych - Dzienny Dom „Senior-Wigor” :
Placówka mieści się przy ul. Karolina 14D na terenie Bochni. Z zajęć może korzystać 30 osób.
DDSW zapewnia wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo, powyżej 60 roku życia,
zamieszkujących powiat bocheński. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku, minimum 8
godzin dziennie, zapewnia transport seniorów z i do miejsca zamieszkania, w szczególności
osobom mającym trudności w poruszaniu się.
W ramach swojej działalności placówka zapewnia:
1) pomoc wykwalifikowanych pracowników,
2) jeden gorący posiłek w formie cateringu, napoje,
3) dostęp do urządzeń i środków ułatwiających dbanie o higienę osobistą,
4) terapię zajęciową, treningi umiejętności społecznych i pamięci,
5) szeroko pojętą aktywizację, w tym z ogólną gimnastyką usprawniającą,
6) realizację potrzeb w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim,
7) możliwość korzystania z komputera i Internetu,
8) poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne i prawnicze
9) usługi socjalne
10) pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.
Placówka zapewnia seniorom pobyt w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze, od poniedziałku do
piątku oraz standardowe warunki lokalowe zgodnie w wymogami. Realizując statutowe cele w
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zakresie wsparcia seniorów pracownicy placówki dążą do podwyższenia standardu realizacji
usług oraz ich zakresu. Usługi świadczone uczestnikom ustalane są w oparciu o indywidualne
potrzeby i preferencje wynikające z wieku i staniu zdrowia seniorów oraz możliwości finansowych
placówki. Dzienny Dom „Senior – WIGOR” zgodnie z przyjętym regulaminem organizacyjnym
dysponuje 30 miejscami , W ramach projektu pn. „Senior Wigor- kontynuacja działalności”
współfinansowanego przez Unię Europejską Dzienny Dom Pobytu finansuje 10 miejsc.
Dodatkowo placówka realizuje program „Senior+” moduł II - Zapewnienie funkcjonowania
Dziennego Domu „Senior+” ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja
2022; /Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; współfinansując pozostałe 20 miejsc.
W minionym roku 2021 z usług oferowanych w placówce skorzystały łącznie 42 osoby.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną panującą w kraju w roku 2021 działalność placówki na
podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego do 16.05.2021 r. była zawieszona. Podczas tego
okresu prowadzone były alternatywne sposoby działalności. Pracownicy mieli stały kontakt
telefoniczny z podopiecznymi, oferowali pomoc w załatwieniu codziennych spraw takich jak
zrobienie zakupów, umówienie wizyt u lekarza czy wykupienie leków. Dodatkowo kilkukrotnie
odwiedzili Seniorów w ich domach dostarczając materiały do terapii zajęciowej, przyrządy do
rehabilitacji w domu, środki ochrony osobistej, prasę oraz krzyżówki. Z okazji przypadających w
tym okresie świąt i innych uroczystości uczestniczy otrzymali dodatkowo słodkie upominki. Za
pomącą strony na Facebooku proponowane były ćwiczenia do samodzielnego wykonania w domu
oraz pomysły na zagospodarowanie wolnego czasu. Dodatkowo w tym okresie dostarczane były
również ciepłe posiłki do miejsca zamieszkania podopiecznych. Posiłki dostarczane były przez
firmę cateringową, która w czasie działania DDSW dowoziła Seniorów do placówki. Od 17.05.2021
roku placówka wznowiła działalność stacjonarną z zachowaniem wszelakiego rodzaju środków
ostrożności.
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Szczegółowe wskaźniki realizacji celów strategii rozwoju Powiatu
Cel strategiczny 1. Powiat Bocheński jako obszar różnorodnej aktywności gospodarczej z silnymi, innowacyjnymi podmiotami, również
działającymi w sferze nowoczesnych technologii.
Wartość
Wartość
Docelowa
wskaźnika
Źródło zasilające
Proponowane
wskaźnika
wartość
Poziom wskaźnika
Definicja wskaźnika
(stan na
wskaźnik
dekompozycje
(stan na
wskaźnika
31.12.2021
31.12.2020 r.)
(2030 r.)1
r.)
Wskaźniki
Liczba nowych podmiotów gospodarczych, Statystyki
Potencjalni klienci
produktu
do których została skierowana oferta
prowadzone przez
polscy
0
62
300
współpracy
Powiat
i zagraniczni
Liczba programów i narzędzi wsparcia
Statystyki
Województwa
rolnictwa na obszarze Powiatu
prowadzone przez
0
20
5
Powiat
Liczba MSP, które uzyskały wsparcie formie Statystyki
usług szkoleniowych i doradczych
prowadzone przez
0
59
150
Powiat
Liczba osób, do których skierowana została Statystyki
oferta promocyjna
prowadzone przez
0
3 698
1 000
Powiat
Ilość usprawnień instytucjonalnych w
Statystyki
Starostwie wprowadzonych po
prowadzone przez
(realizacja
0
20
przeprowadzeniu analizy potencjału
Powiat
w roku
instytucjonalnego
2022)

1

Wartości wskaźników produktu wyrażono liczbowo. Wartości wskaźników rezultatu i oddziaływania wyrażono poprzez określenie charakteru i siły zmian, jakie dokonają się
do roku 2030. Symbol „+” oznacza niewielki wzrost, „+ +” to umiarkowany wzrost, natomiast „+ + +” oznacza silny wzrost danego zjawiska. Symbolem „*” oznaczono
sytuację, w której wartość wskaźnika co najmniej nie spadnie poniżej wartości bazowej – w przypadku stymulanty rozwoju oraz nie wzrośnie powyżej wartości bazowej w
przypadku wskaźnika będącego destymulantą rozwoju. Analogicznie oznaczono tendencje spadkowe: „-„ niewielki spadek; „- -„ umiarkowany spadek oraz „- - -„ silny
spadek.
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Poziom wskaźnika

Wskaźniki
rezultatu

Definicja wskaźnika

Źródło zasilające
wskaźnik

Liczba nowo powstałych podmiotów
gospodarczych wg wybranych sekcji
i działów

GUS – BDL

Podmioty nowo zarejestrowane (MSP) na
10 tys. ludności w wieku produkcyjnym

GUS – BDL

Dynamika wzrostu liczby podmiotów
gospodarczych w wybranych sekcjach
i działach

GUS – BDL

Dynamika wzrostu liczby osób pracujących w GUS – BDL
podmiotach gospodarczych z wybranych
sekcji i działów
Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych GUS – BDL
w ogólnej liczbie przedsiębiorstw (MSP)
Osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą na 100 tys. osób w wieku
produkcyjnym
Podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys.
ludności w wieku produkcyjnym
Wskaźniki
Oddziaływania

Saldo migracji (osób w wieku produkcyjnym)
– migracje międzypowiatowe i zagraniczne

Proponowane
dekompozycje

Wartość
Wartość
Docelowa
wskaźnika
wskaźnika
wartość
(stan na
(stan na
wskaźnika
31.12.2021
31.12.2020 r.)
(2030 r.)1
r.)

Sekcja i dział PKD
0

Brak zasilenia
danych w
GUS

+

72

Brak zasilenia
danych w
GUS

+

-

Brak zasilenia
danych w
GUS

+

-

Sekcja i dział PKD

Sekcja i dział PKD
-

15,3% (dla
Małopolski)

GUS – BDL
-

11956

GUS – BDL
GUS – BDL

Brak zasilenia
danych w
GUS
Brak zasilenia
danych w
GUS
Brak zasilenia
danych w
GUS

+

++

+

149

Brak zasilenia
danych w
GUS

*

-165

Brak zasilenia
danych w
GUS

*
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Poziom wskaźnika

Definicja wskaźnika

Przyrost naturalny na 1000 ludności
Stopa bezrobocia rejestrowanego

Źródło zasilające
wskaźnik

Proponowane
dekompozycje

GUS – BDL

Wartość
Wartość
Docelowa
wskaźnika
wskaźnika
wartość
(stan na
(stan na
wskaźnika
31.12.2021
31.12.2020 r.)
(2030 r.)1
r.)
2,1

GUS – BDL

2,6

Stopa bezrobocia rejestrowanego (Polska = GUS – BDL
100)
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto GUS – BDL
w stosunku do średniej krajowej (Polska =
100)
Przeciętne dochody gmin powiatu na
GUS – BDL
1 mieszkańca

50
82,8

4289,4

Brak zasilenia
danych w
GUS

+

3,7
*
68,5
Brak zasilenia
danych w
GUS
Brak zasilenia
danych w
GUS

*
+

+

Cel strategiczny 2. Nowocześnie zarządzane placówki oświatowe gwarantujące wszechstronny rozwój mieszkańców oraz dobre
przygotowanie do aktywności na rynku pracy, a także do życia społecznego.

Poziom wskaźnika

Wskaźniki
produktu

Definicja wskaźnika

Liczba ofert podniesienia kompetencji (np.
staże, szkolenia, studia podyplomowe), z
których skorzystali nauczyciele
Liczba usprawnień wprowadzonych
w programach kształcenia

Źródło zasilające
wskaźnik

Proponowane
dekompozycje

Wartość
wskaźnika
(stan na
31.12.2020
r.)

Wartość
Docelowa
wskaźnika
wartość
(stan na
wskaźnika
31.12.2021
(2030 r.)
r.)

Dane własne Powiatu Gminy
0
Dane własne Powiatu Gminy

0

49
2

20
5
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Wskaźniki
rezultatu

Nakłady finansowe na rozwój
infrastrukturalny placówek oświatowych
Nakłady finansowe na rozwój
infrastrukturalny infrastruktury sportowej
Liczba nauczycieli, którzy podnieśli swoje
kompetencje przy wsparciu władz
powiatowych
Zdawalność egzaminu maturalnego
Liczba osób młodych (do 30 r.ż.)
zarejestrowanych w PUP

Wskaźniki
oddziaływania

Dane własne Powiatu Gminy
Dane własne Powiatu Gminy

-

2 615 094,57

0

-

Dane własne Powiatu Gminy

4 000 000
PLN2
2 000 000
PLN3

519
0

OKE
Dane PUP

Saldo migracji (osób w wieku produkcyjnym) GUS – BDL, dane
– migracje międzypowiatowe i zagraniczne
PUP

Gminy, typy szkół

86%

++
91,66%
*

1451

408 osób w
tym 256
kobiet

--

-165

Brak zasilenia
danych w GUS

+

-

Cel strategiczny 3. Powiat Bocheński jako obszar o dobrej dostępności komunikacyjnej drogowej, kolejowej i lotniczej, zapewniający
dostęp do sieci infrastruktury technicznej o wysokich parametrach jakościowych.

Poziom
wskaźnika
Wskaźniki
produktu

Wartość
Wartość
Źródło zasilające Proponowane
wskaźnika
wskaźnika
Definicja wskaźnika
wskaźnik
dekompozycje
(stan na
(stan na
31.12.2020 r.) 31.12.2021 r.)
Liczba wprowadzonych usprawnień do Statystyki
Gminy
systemu transportu zbiorowego na
prowadzone przez
0
1
terenie powiatu i na zewnątrz terytorium Powiat
Rozbudowane, przebudowane i
Statystyki
Gminy
wyremontowane drogi powiatowe
prowadzone przez
3,763 km
Powiat

2

Pod warunkiem uzyskania zewnętrznego finansowania na realizację działania.

3

Pod warunkiem uzyskania zewnętrznego finansowania na realizację działania.

Docelowa
wartość
wskaźnika
(2030 r.)
10

100 km

38

Wskaźniki
rezultatu

Wskaźniki
oddziaływania

Drogi gminne i powiatowe o twardej
nawierzchni na 100 km2

GUS – BDL

Liczba pasażerów komunikacji miejskiej
ogółem w powiecie
Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach
drogowych na 100 tys. pojazdów
Saldo migracji (osób w wieku
produkcyjnym) – migracje
międzypowiatowe i zagraniczne
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w stosunku do średniej krajowej
(Polska = 100)

GUS

-

GUS – BDL

-

146,4
16,4

GUS – BDL
-165
GUS – BDL
82,8

165

Brak zasilenia danych
w GUS
Brak zasilenia danych
w GUS

+

Brak zasilenia danych
w GUS

-

Brak zasilenia danych
w GUS

--

Brak zasilenia danych
w GUS

+

Cel strategiczny 4. Zapewnienie zróżnicowanej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców i turystów. Zachowanie, ekspozycja
oraz promocja dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego.

Poziom
wskaźnika
Wskaźniki
produktu

Definicja wskaźnika

Liczba wydarzeń kulturalnych
promujących zasoby Powiatu
Długość nowopowstałych ścieżek
rowerowych
Długość nowopowstałych ścieżek
kulturowych, promujących dziedzictwo i
historię Powiatu

Źródło zasilające
wskaźnik
Dane własne
Powiatu
Dane własne
Powiatu
Dane własne
Powiatu

4

Pod warunkiem uzyskania zewnętrznego finansowania na realizację działania.
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Pod warunkiem uzyskania zewnętrznego finansowania na realizację działania.

Proponowane
dekompozycje
Gminy
Gminy

Wartość
Wartość
Docelowa
wskaźnika wskaźnika
wartość
(stan na
(stan na
wskaźnika (2030
31.12.2020 31.12.2021 r.)
r.)
r.)
5
10
-

1,625 km

50 km4

Gminy
-

0

10 km5
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Wskaźniki
rezultatu

Długość nowopowstałych,
zagospodarowanych szlaków pieszorowerowych
Liczba nowych miejsc postojowych
powstałych dzięki rozbudowie
infrastruktury
Roczna łączna frekwencja
odwiedzających Powiat Bocheński
Wzrost wpływów z podatku CIT od
przedsiębiorstw z szeroko rozumianej
branży turystycznej

Dane własne
Powiatu

Gminy

Dane własne
Powiatu

Gminy

Dane własne
Powiatu
GUS – BDL

-

1,625 m
-

30 km

-

-

0
5 000*

200
+++

Brak zasilenia
danych w GUS

+

Cel strategiczny 5. Zapewnienie mieszkańcom Powiatu Bocheńskiego wysokiego poziomu bezpieczeństwa społecznego i
ekologicznego.

Poziom
wskaźnika
Wskaźniki
produktu

Wartość
Wartość
wskaźnika wskaźnika (stan
Źródło zasilające Proponowane
Definicja wskaźnika
(stan na
na 31.12.2021 r.)
wskaźnik
dekompozycje
31.12.2020
r.)
Liczba inicjatyw publiczno-społecznych Dane własne
(we współpracy z NGO) na rzecz
Powiatu
8
wsparcia osób potrzebujących
Liczba nowopowstałych podmiotów
(instytucji) niosących bezpośrednią
pomoc społeczną, w tym szczególnie
dla seniorów

Dane własne
Powiatu

Docelowa
wartość
wskaźnika (2030
r.)

5

-

1

2
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„Pamiętaj, iż twoja własna determinacja, by osiągnąć sukces liczy się bardziej, niż cokolwiek innego
na świecie.”
~ Abraham Lincoln

Sprawozdanie z realizacji
Powiatowego Programu Promocji
Zatrudnienia i Aktywizacji
Lokalnego Rynku Pracy

1
2

3

• PROMOCJA
• ROZWÓJ
• EFEKTYWNOŚĆ
• WSPARCIE
• JAKOŚĆ
• WSPÓŁPRACA

ROK

2021

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
Tel. 14 61-110-51 do 53
Faks 14 614 97 33

ul. Wojska Polskiego 3
32-700 Bochnia

bochnia.praca.gov.pl
krbo@praca.gov.pl
Bochnia, 25.03.2022 r.

Szanowni Państwo,
Rok 2021 to niewątpliwie rok upływający w dalszym ciągu pod znakiem pandemii Covid-19,
jednak sytuacja na rynku pracy unormowała się i można mówić o powolnym powrocie do tendencji
sprzed okresu licznych ograniczeń. Ubiegły rok mocno umocnił rynek pracownika, wiele firm powróciło
do funkcjonowania na poziomie sprzed pandemii, co spowodowało generowanie nowych miejsc pracy
i wzrost zapotrzebowania na pracowników wielu branż. Pracodawcy jednak borykali się z trudnościami
w rekrutacjach na wolne miejsca pracy spowodowanymi przez oferowane świadczenia socjalne czy
rodzinne dla osób najuboższych, co sprawiło, że sukcesywnie spadała motywacja i chęć podjęcia pracy
przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy.
Na koniec ubiegłego roku stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 3,7% i była niższa o 0,8% od
stopy zarejestrowanej dla województwa małopolskiego i o 1,7% od średniej krajowej wartości
wskaźnika. W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni pozostawało 1533 osoby bezrobotne,
w porównaniu do roku poprzedniego liczba ta zmniejszyła się o 192 osoby.
W 2021 roku pracodawcy zgłosili do PUP w Bochni 1735 ofert pracy, w tym 225 ofert pracy
subsydiowanej, co stanowiło 13,0% ogółu zgłoszonych w tym okresie ofert. Ilość pozyskanych miejsc
pracy w porównaniu do poprzedniego roku niemal się podwoiła, co może świadczyć o zapotrzebowaniu
rynku pracy na nowych pracowników po trudnym okresie licznych ograniczeń spowodowanych
pandemią Covid-19.
Z aktywnych programów rynku pracy skorzystało 471 osób, w tym m.in. z prac interwencyjnych
136 osób, staży 169 osób, szkoleń 20. Inne narzędzia aktywizujące to m.in. refundacja kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (47 osób) czy dotacje na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej (58 osób). Dużym zainteresowaniem nadal cieszył się Krajowy Fundusz
Szkoleniowy, w ramach którego 255 pracowników i pracodawców podniosło lub nadal podnosi swoje
kwalifikacje i kompetencje w trakcie organizowanych szkoleń i studiów podyplomowych. Rok 2021 to
również rok kontynuacji Tarczy Antykryzysowej, w ramach której do tutejszego Urzędu wpłynęło 1678
wniosków. W sumie na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia wydatkowano
15 146 440,28 zł, w tym na zadania związane z COVID-19: 9 951 050,17 zł.
Opis wszystkich podejmowanych przez Nas
działań znajdą Państwo w niniejszym sprawozdaniu
przedstawiającym szczegóły i zakres realizowanych
zadań. Zapraszam zatem serdecznie do lektury
niniejszego opracowania.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Zając
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni
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1. Rynek pracy w powiecie bocheńskim

1.1

Ludność1
Liczba mieszkańców powiatu bocheńskiego na koniec grudnia 2020, roku wynosiła

106 947 osób, co stanowiło 3,1% ludności województwa oraz 0,3% ludności kraju. W powiecie
bocheńskim z roku na rok obserwuje się wzrost liczby ludności, w porównaniu do roku poprzedniego
o 89 osób tj. 0,1%, w stosunku do roku 2016 o 1200 mieszkańców (1,1%). Poniższa tabela przedstawia
dynamikę zmiany poziomu ludności, jaką zanotowano w powiecie bocheńskim w latach 2016-2020,
z uwzględnieniem ludności w wieku produkcyjnym, definiowanym jako liczba kobiet w wieku 15-59 lat
oraz liczba mężczyzn w wieku 15-64. Dla porównania dane lokalne zestawiono z danymi dla
województwa i kraju.
Tabela 1 - Dynamika zmian liczby ludności w latach 2016-2020

Powiat
w wieku
produkcyjnym
Udział w stosunku
do województwa
Udział w stosunku
do kraju

Województwo
w wieku
produkcyjnym

Kraj
w wieku
produkcyjnym

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

105 747

106 096

106 514

106 858

106 947

65,5%

64,9%

64,4%

63,4%

63,5%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

3 382 260

3 391 380

3 400 577

3 410 901

3 410 441

65,1%

64,6%

64,0%

63,5%

63,1%

38 432 992

38 433 558

38 411 148

38 382 576

38 265 013

64,8%

64,0%

63,4%

62,8%

62,3%

Współczynnik przyrostu naturalnego w powiecie był dodatni (2), ale w porównaniu do roku
poprzedniego znacząco się zmniejszył - aż o 396. Poza ruchem naturalnym, na zmiany liczby ludności,
mają również wpływ migracje wewnętrzne i zagraniczne. W powiecie bocheńskim, różnica między
napływem, a odpływem ludności była dodatnia w przypadku migracji wewnętrznych i wyniosła 28. Saldo
migracji zagranicznych kształtowało się na poziomie 33 .
Wśród ogólnej liczby ludności w powiecie 63,5% było w wieku produkcyjnym, czyli w tzw. „wieku
zdolności do pracy”, w tym najliczniejszą populację stanowiły osoby w wieku od 35 do 39 roku życia
(8,1% ogólnej liczby ludności w powiecie oraz 12,7% ludności w wieku produkcyjnym). Udział ludności
w wieku produkcyjnym w ogóle społeczeństwa z roku na rok spada, zarówno na szczeblu krajowym jak
i wojewódzkim. Na szczeblu lokalnym w stosunku do grudnia 2019 roku odnotowano wzrost o 0,1 p.p.,
a zestawiając aktualne dane z danymi za rok 2016 o 2 punkty procentowe. Wyżej opisanemu wzrostowi

1
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w powiecie towarzyszy jednoczesny wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym (1,3% w stosunku
do roku 2019 oraz 14,4% w odniesieniu do danych z 2016 roku). Współczynnik feminizacji określający
liczbę kobiet przypadająca na 100 mężczyzn, na koniec roku 2020, dla powiatu bocheńskiego wynosił
102, kobiety stanowiły 50,6% ogólnej liczby ludności w powiecie.
Na terenie powiatu występuje dość duże zróżnicowanie w zaludnieniu poszczególnych dziewięciu
gmin. Najwięcej mieszkańców, prawie połowa ludności powiatu mieszkało w jego stolicy oraz w gminie
wiejskiej Bochni (46,5%), najmniej mieszkańców zamieszkiwało gminę Żegocina (5,2%). Spadek liczby
ludności w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano w mieście Bochnia,
gminie Drwinia oraz Lipnicy Murowanej. W pozostałych gminach powiatu bocheńskiego odnotowano
wzrost liczby ludności, w tym największy w gminie Bochnia (128 osób) oraz gminie Rzezawa (82 osób).
Wykres 1 - Liczba ludności w poszczególnych gminach powiatu bocheńskiego w roku 2020
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1.2

Potencjał gospodarczy2
Rozwój gospodarczy powiatu bocheńskiego w okresie ostatnich pięciu lat przebiegał korzystnie,

podobnie

jak

w

województwie

i

kraju.

Dynamika

wzrostu

podmiotów

zarejestrowanych

w systemie REGON w latach 2016/2020 miała tendencję wzrostową i wyniosła 16,3%. Dla porównania
w kraju i województwie wynosiła odpowiednio 10,0% i 14,9%.
Tabela 2 - Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w latach
2016-2020

Powiat
sektor prywatny

Województwo
Kraj

2

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

8716

8895

9239

9724

10 140

95,7%

96,3%

96,4%

96,4%

96,6%

371 107

380 020

391 539

409 849

426 306

4 237 961

4 309 800

4 365 375

4 509 916

4 663 378
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Na koniec grudnia 2020 roku, liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON z terenu powiatu
bocheńskiego wynosiła 10 140 i była wyższa o 416 (4,3%) w stosunku do analogicznego okresu 2019
r. W większości były to jednostki sektora prywatnego (96,6%), pozostałe 3,4% stanowiły
przedsiębiorstwa sektora publicznego. Bochnia, jako zaplecze administracyjne i handlowo-usługowe
dla sąsiednich gmin, skupiała 36,5% wszystkich firm z terenu powiatu tj. 3703.
Największy udział działających na terenie powiatu podmiotów gospodarczych na koniec 2020
roku, stanowiły firmy zajmujące się „budownictwem” które stanowiły 22,2% tj. 2248 podmiotów
działających w tej branży, „handlem hurtowym lub detalicznym, naprawą pojazdów samochodowych
włączając motocykle” tj.

21,6% ogółu (2189), „przetwórstwem przemysłowym” tj. 10,5% (1065),

„działalnością profesjonalną, naukowa i techniczną” tj. 8,1% (823).
Wykres 2 - Podmioty wg sekcji i działów PKD 2007 w powiecie bocheńskim w roku 2020
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Sekcja T - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na
własne potrzeby
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Liczba nowozarejestrowanych w 2020 roku podmiotów gospodarczych w systemie REGON
wyniosła 752 i była wyższa o 456 od liczby zlikwidowanych jednostek w tym samym okresie. Znaczna
liczba podmiotów rozpoczęła działalność w branżach: budownictwo (211), handel (136) oraz
przetwórstwo przemysłowe (81). Najwięcej podmiotów gospodarczych, podobnie jak w roku
poprzednim, zlikwidowano w branżach: budownictwo (73), handel hurtowy i detaliczny, naprawa
pojazdów samochodowych włączając motocykle (69) oraz przetwórstwo przemysłowe (26).
Najliczniejszą grupę podmiotów gospodarczych, wg klas wielkości,

działających na terenie

powiatu bocheńskiego, stanowiły firmy zatrudniające do 9 pracowników. Liczba tych firm wzrosła
w porównaniu do roku poprzedniego o 417 jednostek gospodarczych (9767 podmioty). W przypadku
liczby firm zatrudniających od 10 do 49 odnotowano spadek o 1 jednostkę (310), natomiast
w odniesieniu do zatrudniających od 50 do 249 pracowników nie odnotowano zmian. Na terenie powiatu
funkcjonuje również 5 podmiotów gospodarczych, zatrudniających od 250 -999 pracowników oraz jedna
zatrudniająca ponad 1000 osób.
1.3

Zatrudnienie3
Na koniec 2020 roku w powiecie bocheńskim w zatrudnieniu pozostawało 31 301 osób (łącznie

z rolnictwem indywidualnym), co stanowiło 29,3% ogólnej liczby ludności w powiecie i 46,1% osób
w wieku produkcyjnym.
Wykres 3 - Liczba zatrudnionych w latach 2016-2020 w powiecie bocheńskim
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Znaczny udział wśród pracujących w poszczególnych sektorach ekonomicznych, stanowili
zatrudnieni

w

gospodarstwach

indywidualnych

w
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i rybołówstwie (38,1% - 11 932) oraz w sektorze „przemysł i budownictwo”, w którym zatrudnienie
znalazło 9409 osób tj. 30,1% ogółu pracujących. Znaczna populacja społeczeństwa z powiatu
bocheńskiego, zatrudniona była również w sektorze „pozostałe usługi” - 6311 osób tj. 20,2%.
3
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W sektorze „handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa;
zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja” zatrudnione było 3461 osób, tj. 11,1% ogółu
pracujących, a w sektorze „działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości”
zatrudnionych było 188 osób tj. 0,5%.
Wskaźnik intensywności zatrudnienia mierzony liczbą pracujących przypadających na 1000
mieszkańców dla powiatu bocheńskiego w roku 2020 wyniósł 181, w stosunku do roku poprzedniego
zmniejszył się o 2.
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2. Poziom bezrobocia w powiecie bocheńskim

2.1

Zmiany poziomu bezrobocia
Rok 2021 to rok w dalszym ciągu upływający pod znakiem pandemii Covid-19, jednak można

mówić o ustabilizowaniu się poziomu bezrobocia, a nawet jego nieznacznym spadku w powiecie,
województwie, jak i w kraju.
W tabeli poniżej przedstawiono dynamikę zmian poziomu bezrobocia w powiecie bocheńskim,
w okresie ostatnich pięciu lat, zestawiając i porównując powyższe dane z danymi dla kraju
i województwa.
Tabela 3 - Zmiany poziomu bezrobocia w powiecie, województwie i kraju w latach 2017 – 2021

Powiat
Udział w stosunku do
województwa
Udział w stosunku do
kraju

Województwo
Kraj

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

2021 rok

2118

1863

1070

1725

1533

2,7%

2,6%

2,7%

2,1%

2,2%

0,2%

0,2%

0,1%

0,2%

0,2%

79 430

71 489

62 610

83 050

69 948

1 081 746

968 900

866 374

1 046 400

895 203

Według danych na koniec grudnia ubiegłego roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni,
zarejestrowanych było 1533 bezrobotnych, co stanowiło 2,2% bezrobotnych w województwie oraz 0,2%
tej populacji w kraju.
W stosunku do grudnia 2020 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 192 osoby (dynamika
spadku = 11,1%). W zestawieniu z danymi na koniec grudnia 2017 roku, liczba bezrobotnych
zmniejszyła się o 585 osób tj. 27,6%.
Podobnie jak w latach poprzednich, w ogólnej populacji bezrobotnych, odnotowano przewagę
bezrobotnych kobiet. Na koniec roku 2021, kobiety stanowiły 55,8% ogólnej liczby bezrobotnych
w powiecie tj. 856 osób.
Wykres 4 - Bezrobotni w powiecie bocheńskim wg płci (stan na 31.12.2021 r.)

677 - 44,2%
856 - 55,8%

Kobiety
Mężczyźni
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Od połowy roku 2021 zauważyć można powolny spadek liczby bezrobotnych w powiecie. Taka
sytuacja mogła być spowodowana czasowym zmniejszeniem obostrzeń związanych z pandemią
Covid- 19, powstawaniem nowych miejsc pracy, a co za tym idzie zwiększonym odpływem osób
bezrobotnych z ewidencji PUP.
Wykres

5 - Liczba bezrobotnych na koniec grudnia 2020 roku oraz w poszczególnych
miesiącach 2021 roku
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Analizując dane dotyczące liczby bezrobotnych w powiecie zauważono, iż pomimo nadal
panującej pandemii oraz wbrew ciągłym obawom o stan gospodarki, poziom rejestrowanego bezrobocia
nie wzrósł aż tak znacząco, co więcej z miesiąca na miesiąc zauważalny jest jego spadek, który na
koniec grudnia zmniejszył się o 11,1% w stosunku do grudnia 2020 roku.
2.2

Napływ i odpływ osób bezrobotnych
Zmiany w poziome bezrobocia stanowią efekt działania dwóch zmiennych zwanych

„strumieniami” bezrobocia tj. napływu definiowanego jako liczba osób, które w danym okresie zostały
zarejestrowane w urzędzie pracy oraz odpływu oznaczającego liczbę osób, które w tym czasie zostały
z różnych przyczyn wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych. Wzajemne relacje pomiędzy tymi
wartościami pozwalają na zobrazowanie skali bezrobocia oraz ocenę jego natężenia.
W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się
2037 osób, które uzyskały status osoby bezrobotnej. W porównaniu do poprzedniego roku ich liczba
zmniejszyła się o 287 osób, tj. 12,3% przy równoczesnym spadku liczby bezrobotnych o 192 osoby.
Spośród osób rejestrujących się jako bezrobotne, wyższy odsetek stanowiły osoby rejestrujące się po
raz drugi i kolejny, a ich udział w ogólnej liczbie rejestrujących się bezrobotnych wynosił 68,3% (1392
osoby). Wysoki udział osób rejestrujących się po raz kolejny świadczy o dużej rotacji zatrudnienia
zarówno ze względu na częste zmiany pracy oraz mniejsze możliwości zatrudnienia na stałe w jednym
zakładzie pracy. Odsetek osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne po raz pierwszy, stanowił
31,7% ogółu napływających do tutejszego Urzędu tj. 645 osób.
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W 2021 roku wyrejestrowało się ogółem 2229 osób bezrobotnych. W porównaniu do
poprzedniego roku liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji wzrosła o 560 tj. 33,6%. Do
najczęstszych powodów wyrejestrowań należało podjęcie pracy (62,3% wyłączonych z ewidencji w tym
okresie), niepotwierdzenie gotowości do pracy (7,1%) oraz dobrowolna rezygnacja ze statusu
bezrobotnego (5,4%). Rok 2021 przyniósł powrót do tendencji sprzed pandemii Covid-19, kiedy to
napływ bezrobotnych był niższy niż ich odpływ.
Wykres 6 - Dwukierunkowy ruch bezrobotnych w powiecie bocheńskim w latach 2017-2021
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Najwięcej bezrobotnych rejestrujących się w tutejszym Urzędzie było mieszkańcami Miasta
Bochnia (29,9% nowozarejestrowanych tj. 610 osób). Osoby stanowiące najliczniejszą grupę
wyrejestrowanych z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy również były mieszkańcami Miasta Bochnia
(30,7% tj. 685 osób). Najmniej zarejesrtowanych jako bezrobotni oraz wyłączonych z ewidencji
to mieszkańcy gminy Drwinia.
Rysunek 1 - Napływ i odpływ bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu w roku 2021

Napływ: 88 – 4,3%
Odpływ: 92 – 4,1%
Napływ: 246 – 12,1%
Odpływ: 224 – 10,1%

Napływ: 610 – 29,9%
Odpływ: 685 – 30,7%
Napływ: 340 – 16,7%
Odpływ: 399 – 17,9%
Napływ: 162 – 8,0%
Odpływ: 171 – 7,7%
Napływ: 101 – 5,0%
Odpływ: 120 – 5,4%

Napływ: 245 – 12,0%
Odpływ: 288 – 12,9%
Napływ: 118 – 5,8%
Odpływ: 122 - 5,5%
Napływ: 127 – 6,2%
Odpływ: 128 – 5,7%
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2.3

Stopa bezrobocia w powiecie
Miernikiem poziomu bezrobocia jest podawana w procentach stopa bezrobocia, obliczana jako

stosunek liczby zarejestrowanych do liczby osób aktywnych zawodowo.
Na koniec 2021 roku stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 3,7%, co oznacza, że wartość
wskaźnika była niższa od wartości dla kraju o 1,7 i województwa o 0,8 punkta procentowego.
Wykres 7- Stopa bezrobocia w latach 2017-2021 w powiecie, województwie i kraju
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Na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia najniższą wartość stopy bezrobocia w powiecie
odnotowano w roku 2019 (2,6%), wartość ta była najniższa od początku istnienia służb zatrudnienia.
Obserwowane na rynku pracy zmiany mają charakter sinusoidalny tzn. po kilkurocznych okresach
wzrostu wartości wskaźnika następuje spadek. Od roku 2000 do 2004 stopa bezrobocia sukcesywnie
wzrastała, na koniec roku 2005 odnotowano spadek wartości wskaźnika obserwowany następnie
w ciągu kolejnych czterech lat, czego efektem było 5,6% odnotowane na koniec roku 2008. Kolejne
cztery lata to wzrost do wartości 11,3% w roku 2012. Od 2012 roku stopa bezrobocia sukcesywnie
spadała zarówno w Polsce, Małopolsce, jak i w powiecie bocheńskim. Rok 2020 przyjął zupełnie
odwrotny kurs, dając na koniec roku wartość wskaźnika równa 4,1%. Wraz z końcem roku 2021
zauważalny jest powolny spadek poziomy bezrobocia, który wynosił 3,7%.

Wg stanu na koniec grudnia 2021 roku w województwie małopolskim najniższą stopę bezrobocia
odnotowano w regionie powiatu myślenickiego (2,6%), natomiast najwyższą w powiecie dąbrowskim
(9,1%). Powiat bocheński posiada jedną z niższych wartości tego wskaźnika, plasując się na czwartym
miejscu.

Wykres 8 - Stopa bezrobocia w powiecie bocheńskim w ostatnim 20-leciu
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3. Struktura bezrobocia w powiecie bocheńskim

3.1

Bezrobotne kobiety
Płeć jest jednym z kluczowych elementów stosowanych w analizie rynku pracy, a wiele zdarzeń

jest przedstawiane w podziale na mężczyzn i kobiety, w tym ich indywidualne możliwości
i podejmowane decyzje, także jako pracowników i osoby poszukujące pracy. Kobiety często pracują
w innych zawodach i branżach niż mężczyźni, a ich sytuacja jest wciąż różna od sytuacji zawodowej
mężczyzn. Status zawodowy kobiet warunkuje wiele barier i stereotypów utrudniających dostęp do
pracy i awansu zawodowego, a czynnikiem w znacznym stopniu pogarszającym ich sytuacje są
dodatkowe obciążenie obowiązkami rodzinnymi i opiekuńczymi, czyli podwójna rola aktywnych
zawodowo matek i opiekunek. Niestety nadal podjęcie zatrudnienia przez kobietę jest przez część
społeczeństwa negatywnie postrzegane, ponieważ stereotypowe myślenie narzuca im rolę
całoetatowej „Pani domu”, a mężczyzna ma być jedyną osobą zarabiającą na utrzymanie rodziny. Do
innych barier mających istotny wpływ na bezrobocie wśród kobiet należy również zaliczyć niedogodne
godziny pracy (praca zmianowa), zbyt niskie zarobki, duża odległość miejsca pracy od miejsca
zamieszkania czy brak odpowiednich ofert pracy.
Na koniec 2021 roku kobiety stanowiły 55,8% (856) ogólnej liczby bezrobotnych, mężczyzn było
677, co stanowiło 44,2% ogółu bezrobotnych. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat udział procentowy
bezrobotnych kobiet zawsze był wyższy niż mężczyzn. Najwyższy odnotowano w roku 2017 (61,2%),
najniższy równy 55,8% był w roku 2021.
Wykres 9 - Bezrobotne kobiety w powiecie bocheńskim w latach 2017-2021
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Kobiety pomimo, że są lepiej wykształcone i chętniej podnoszące swoje kwalifikacje, częściej
pozostają bierne zawodowo. Wśród ogólnej liczby osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym,
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76,3% stanowiły kobiety, podobną tendencję odnotowano w przypadku kobiet z wykształceniem
średnim ogólnokształcącym (69,4%) oraz policealnym i średnim zawodowym (63,9%).
Tabela

4

-

Struktura wykształcenia
w latach 2017-2021

wyższe
Udział do ogółu bezrobotnych
z tym wykształceniem

policealne i średnie
zawodowe
Udział do ogółu bezrobotnych
z tym wykształceniem

średnie
ogólnokształcące
Udział do ogółu bezrobotnych
z tym wykształceniem

zasadnicze zawodowe

bezrobotnych

kobiet

w

powiecie

bocheńskim
2021 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

238

211

126

189

145

79,1%

79,6%

79,7%

73,8%

76,3%

364

328

164

275

232

69,7%

68,3%

69,5%

66,1%

63,9%

188

180

94

155

145

76,1%

75,9%

77,0%

77,8%

69,4%

310

251

149

211

196

Udział do ogółu bezrobotnych
z tym wykształceniem

49,9%

48,2%

46,6%

42,0%

43,3%

podstawowe/gimnazjalne
i poniżej

197

161

109

137

138

Udział do ogółu bezrobotnych
z tym wykształceniem

46,0%

44,7%

44,6%

41,3%

43,4%

Przerwa wynikająca z uprawnień do urlopów rodzicielskich powoduje niejednokrotnie
dezaktualizację kwalifikacji zawodowych kobiet oraz niechęć pracodawców do przyjmowania osób
młodych bez doświadczenia zawodowego. Na koniec grudnia 2021 roku wśród ogólnej liczby kobiet,
największy odsetek stanowiły osoby w wieku od 25 do 44 lat (59,0%). Bezrobotne kobiety między
45 a 60 rokiem życia stanowiły 26,1%, a poniżej 25 roku życia 14,9% ogółu bezrobotnych kobiet
zarejestrowanych w tut. Urzędzie.
Tabela 5 - Struktura bezrobotnych kobiet wg czasu oczekiwania na pracę w powiecie
bocheńskim w latach 2017-2021

do 1 miesiąca
Udział do ogółu bezrobotnych
kobiet

od 1 do 3 miesięcy
Udział do ogółu bezrobotnych
kobiet

od 3 do 6 miesięcy
Udział do ogółu bezrobotnych
kobiet

od 6 do 12 miesięcy
Udział do ogółu bezrobotnych
kobiet

od 12 do 24 miesięcy
Udział do ogółu bezrobotnych
kobiet

powyżej 24 miesięcy
Udział do ogółu bezrobotnych
kobiet

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

2021 rok

95

79

81

86

54

7,3%

7,0%

12,6%

8,9%

6,3%

171

165

116

180

98

13,2%

14,6%

18,1%

18,6%

11,5%

192

156

100

156

125

14,8%

13,8%

15,6%

16,1%

14,6%

197

131

86

202

118

15,2%

11,6%

13,4%

20,8%

13,8%

249

210

79

165

222

19,2%

18,6%

12,3%

17,1%

25,9%

393

390

180

178

239

30,3%

34,5%

28,0%

18,4%

27,9%
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Wśród ogółu bezrobotnych kobiet najwięcej oczekiwało na prace powyżej 24 miesięcy (27,9% tj.
239 osób), 25,9% czyli 222 bezrobotne kobiety pozostawały bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Udział
kobiet pozostających bez pracy od 6 do 12 miesięcy kształtował się na poziomie 13,8 % tj. 118 osób,
natomiast liczba kobiet pozostających bez pracy od 3 do 6 miesięcy wynosiła 125 osób (14,6%).
3.2 Bezrobotni z prawem do zasiłku
Zasiłek dla bezrobotnych, przyznany osobie posiadającej do niego prawo ma pomóc przetrwać
czas poszukiwania nowego zatrudnienia. Wg danych na koniec grudnia 2021 roku wśród ogólnej liczby
zarejestrowanych bezrobotnych 11,5% posiadało prawo do zasiłku tj. 177 osób, w tym
110 kobiet.
Wykres 10 - Bezrobotni z prawem do zasiłku w powiecie bocheńskim na koniec 2021 roku
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W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba bezrobotnych z prawem do
zasiłku zmniejszyła się o 113 osób, udział procentowy w ogóle bezrobotnych spadł o 5,3%.
Najwięcej bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku było mieszkańcami miasta Bochnia
- 41 osób (23,2% ogółu uprawnionych), najmniej mieszkańcami gminy Drwinia – 2 osoby (1,1% ogółu
uprawnionych).

Najwyższym

procentowym

udziałem

bezrobotnych

z

prawem

do

zasiłku

charakteryzowała się gmina Trzciana 15,9% ogółu bezrobotnych z tej gminy, najniższy odsetek
bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku odnotowano w gminie Drwinia – 2,7%.
Analizując strukturę bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych
73,4% było mieszkańcami wsi (130 osób), 21,5% (38 osób) było do 30 roku, a 38,4% (68 osób) powyżej
50 roku życia, 13,6% (24 osoby) posiadało dziecko do 6 roku życia.
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Rysunek 2 – Bezrobotni z prawem do zasiłku wg gmin stan 31.12.2021 roku

Gmina Drwinia
2 osoby (1,1%)

Gmina Rzezawa
33 osoby (18,6%)

Miasto Bochnia
41 osób (23,2%)

Gmina Bochnia
39 osób (22,0%)

Gmina Łapanów
17 osób (9,6%)

Gmina Trzciana
7 osób (4,0%)

3.3

Gmina Nowy Wiśnicz
20 osób (11,3%)

Gmina Lipnica Murowana
9 osób (5,1%)

Gmina Żegocina
9 osób (5,1%)

Bezrobotni zamieszkali na wsi
Bezrobocie na wsi ma nieco inny charakter niż w mieście, jest bardziej trwałe, a rynek pracy mniej

elastyczny. Na koniec roku 2021 67,0% ogólnej liczby bezrobotnych z terenu powiatu, tj. 1026 osób,
było mieszkańcami wsi, udział kobiet w tej populacji wyniósł 55,7% tj. 571 osób. W porównaniu do
analogicznego okresu roku poprzedniego liczba bezrobotnych mieszkańców wsi zmniejszyła się o 118
osób, a udział w ogóle bezrobotnych wzrósł o 0,6%. Prawo do zasiłku wg stanu na dzień 31.12.2021
roku posiadało 130 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (12,7% osób zarejestrowanych z terenów
wiejskich). W porównaniu do stanu na koniec 2020 roku procent uprawnionych do pobierania zasiłku
mieszkańców wsi spadł o 5,2%.
W ciągu całego roku 2021 do ewidencji tutejszego Urzędu napłynęło 1378 bezrobotnych
mieszkańców wsi, co stanowiło 67,6% ogólnej liczby zarejestrowanych w tym okresie. Zdecydowana
większość bezrobotnych mieszkańców wsi rejestrowała się po raz kolejny – 66,5% (916 osób).
Pozostałe 462 osoby, czyli 33,5% mieszkańców wsi rejestrowało się pierwszy raz.
W badanym okresie z ewidencji bezrobotnych zostało wyłączonych 1496 osób bezrobotnych
zamieszkałych na wsi, co stanowiło 67,1% wszystkich wyrejestrowanych w tym okresie. Do
najczęstszych przyczyn wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych należało: podjęcie pracy - 951 osób
oraz dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego – 95 osób.
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Wykres 11 - Liczba bezrobotnych z terenu powiatu bocheńskiego zamieszkałych na wsi w latach
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Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy
Pandemia Covid-19 trwająca od 2019 roku niewątpliwie nadal wpływała na liczbę odnotowanych

w Urzędzie rejestracji oraz strukturę bezrobocia w roku 2021. Na koniec grudnia 2021 najliczniejszą
grupę pozostających w ewidencji bezrobotnych stanowiły osoby zarejestrowanie od 12 do 24 miesięcy
(25,0%), czyli głównie osoby rejestrujące się w okresie panującej epidemii. Bezrobotni zarejestrowani
w tutejszym Urzędzie przez nieprzerwany okres 24 miesięcy stanowili 23,8%, a osoby poszukające
pracy od 6 do 12 miesięcy 16,8%. W porównaniu do poprzedniego roku wzrost udziału nastąpił w
grupach bezrobotnych zarejestrowanych od 6 do 24 miesięcy. Największy wśród osób pozostających
w ewidencji przez nieprzerwany okres czasu od 12 do 24 miesięcy. Istotnym aspektem problemu
bezrobocia jest fakt, że im dłuższy jest czas poszukiwania pracy, tym większy procentowy udział kobiet
w danej grupie. Bezrobotne kobiety pozostające bez pracy do jednego miesiąca stanowią 46,5%
ogólnej liczby bezrobotnych z tej kategorii, ale już kobiety poszukujące pracy dłużej niż 24 miesiące
stanowią 65,5% ogólnej liczby bezrobotnych z tej kategorii, stanowiąc jednocześnie 27,9% ogólnej
liczby kobiet.
Sytuacja osób długotrwale bezrobotnych jest sytuacją trudną ze względu na szereg czynników
zarówno wewnętrznych, zależnych bezpośrednio od samej osoby bezrobotnej, jak i zewnętrznych,
które utrudniają trwałe wejście lub powrót na rynek pracy. Niestety osoby długotrwale bezrobotne mają
często skomplikowaną sytuacje osobistą i zawodową, przez co stanowią grupę najbardziej narażoną
na wykluczenie społeczne związane ze zmniejszeniem szans na znalezienie pracy, poprzez częstą
dezaktualizację posiadanych kwalifikacji i zawodu, bądź ich utratę. To z kolei negatywnie wpływa na
morale i postawy społeczne, powodując społeczną izolację tych osób, zagrożenie degradacją
i patologią społeczną, a w konsekwencji silną zależność od świadczeń opieki społecznej.
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Wykres

12 - Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w powiecie bocheńskim
(stan na 31.12.2021 r.)
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3.5

Bezrobotni wg wieku
W powiecie bocheńskim najliczniejszą grupę stanowiły osoby bezrobotne w wieku od 25 do 34

lat (28,5% tj. 437 osób). Na przestrzeni mijającego roku sytuacja młodych na rynku pracy nieco się
poprawiła. Udział osób młodych, do 30 roku w ogóle bezrobotnych zmniejszył się o 6,5 punktu
procentowego, w efekcie na koniec grudnia 2021 roku stanowili oni liczbę 408 osób bezrobotnych
(26,6% ogółu), w tym 206 miało mniej niż 25 lat (13,4% ogółu). Od roku 2015 obserwowano wyraźny
spadek udziału najmłodszej grupy wiekowej wśród osób bezrobotnych, w roku 2020 widoczny jest
wzrost udziału tej grupy spowodowany zapewne licznymi obostrzeniami związanymi z pandemią
Covid-19. Rok 2021 przyniósł ponowny spadek udziału najmłodszych osób zarejestrowanych w PUP,
co wiązać się może z uruchomieniem projektu Tarczy Antykryzysowej, która umożliwiła pracodawcom
utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy, jak i tworzenie nowych.
Zmiany odnotowano również wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Aktualnie w samym
powiecie bocheńskim co czwarty bezrobotny ma pięćdziesiąt lat i więcej. Udział bezrobotnych powyżej
50 roku życia w 2020 roku kształtował się na niższym poziomie (22,7 %) niż w 2021 roku (25,4%),
natomiast liczba pozostała na porównywalnym poziomie (odpowiednio 391 i 390). Dla osób z grupy 50+
utrudnieniem w podjęciu stałej pracy są ich kwalifikacje oraz niski poziom wykształcenia (ponad 78,0%
bezrobotnych z tej grupy miało wykształcenie zasadnicze zawodowe, podstawowe lub niższe).
Analizując wiek bezrobotnych oraz ich czas pozostawania bez pracy można stwierdzić, że im
starsze osoby, tym okres pozostawania w ewidencji tutejszego urzędu jest dłuższy. Już w przypadku
osób między 45 a 54 rokiem życia ponad 56,5% pozostaje w ewidencji Urzędu przez okres dłuższy niż
12 miesięcy, w przypadku osób młodych do 25 roku życia jest to 26,7%. Jednocześnie należy
zauważyć, iż dłużej w ewidencji osób bezrobotnych pozostają kobiety.
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Zestawiając dane z roku 2020 z danymi za rok 2021, spadek liczby i dynamiki bezrobotnych
odnotowano wśród osób w wieku 18-34 lata, przy czym największy wśród osób między 18 a 24 rokiem
życia (dynamika spadku – 5,1%). W pozostałych przedziałach wiekowych odnotowano wzrost liczby
i udziału, z wyjątkiem grupy 55-59 lat, gdzie obserwowany jest równoczesny spadek liczby o 15 osób
i wzrost dynamiki o 2,2%.
Wykres 13 - Bezrobotni wg wieku w powiecie bocheńskim (stan na 31.12.2021 r.)
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206- 13,5%

183 - 11,9%

253 - 16,5%

437 - 28,5%

363 - 23,7%

18-24

25-34

35-44

45-54

55-59

60 i więcej
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3.6

Bezrobotni wg poziomu wykształcenia
Wykształcenie jest istotnym czynnikiem obok wieku i doświadczenia zawodowego mającym

wpływ na sytuację osoby bezrobotnej na rynku pracy. Brak kwalifikacji lub niewystarczające kwalifikacje
często uniemożliwiają zdobycie pracy, a standard kwalifikacji (kompetencji) zawodowych jest swego
rodzaju normą opisującą zakres i poziom wiedzy, umiejętności i cech psychofizycznych niezbędnych
do wykonywania typowych zadań zawodowych, zgodnie z wymaganiami określonych stanowisk pracy.
Kompetentni i wykształceni pracownicy stanowią niepodważalną wartość firmy w której pracują, czego
świadomość mają pracodawcy i przedsiębiorcy, dla których potencjał kadrowy przedsiębiorstwa jest
niewątpliwie sprawą priorytetową. Jednak zatrudnienie osoby z odpowiednimi umiejętnościami
i kompetencjami to dla nich często duże wyzwanie i poważny problem.
Wśród bezrobotnych powiatu bocheńskiego zarejestrowanych na koniec grudnia 2021 roku,
największy odsetek stanowili bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub branżowym
(453 osoby, tj. 29,6%), natomiast najmniejszy stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem
wyższym (190 osób, tj. 12,4%). W porównaniu do roku poprzedniego wzrost udziału procentowego
w

stosunku

do

ogółu bezrobotnych

odnotowano

w

przypadku

osób

z

wykształceniem

gimnazjalnym/podstawowym i poniżej (o 1,5%), średnim ogólnokształcącym (o 0,9%) oraz zasadniczym
zawodowym lub branżowym (o 0,4%). Udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym oraz
policealnym lub średnim zawodowym/branżowym zmniejszył się odpowiednio o 2,4% i 0,4%.
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3.7

Bezrobotni wg stażu pracy
Doświadczenie zawodowe to jeden z najistotniejszych czynników wpływających na atrakcyjność

przyszłego pracownika na rynku pracy. Pracownik, który legitymuje się określonym stażem pracy, jest
niezwykle cenny nie tylko ze względu na nabytą w poprzednim miejscu pracy wiedzę i umiejętności
zawodowe, ale także z uwagi na fakt, iż osoba taka posiada już pewną kulturę pracy, dzięki czemu
szybciej i efektywniej wdraża się w funkcjonowanie firmy. Zatrudnienie doświadczonego pracownika
oznacza zatem dla pracodawcy mniejsze koszty wdrożenia go do zawodu i mniejsze ryzyko, że
inwestycja w jego rozwój nie zwróci się. Na lokalnym rynku pracy brak doświadczenia zawodowego to
przede wszystkim problem ludzi młodych, dopiero rozpoczynających swoją karierę zawodową.
W perspektywie wymagań, jakie stawia dynamicznie rozwijający się rynek pracy, ukończenie
renomowanej szkoły średniej czy studiów nie stanowi gwarancji dobrej pozycji na rynku i wymarzonej
posady.
Według stanu na koniec grudnia 2021 roku najliczniejszą populację bezrobotnych stanowiły
osoby, które poprzednio pracowały – 90,4% tj. 1386 osób. W odniesieniu do roku 2020 ich liczba
zmniejszyła się o 169, przy jednoczesnym wzroście udziału w ogóle bezrobotnych o 0,3%.
Bezrobotnych bez stażu pracy było 147 tj. 9,6% ogółu bezrobotnych, w porównaniu do roku
poprzedniego grupa tych osób zmniejszyła się o 23, przy spadku udziału o 0,3%.
Badając staż pracy bezrobotnych oraz ich czas pozostawania bez pracy zaobserwować można,
że największą grupę bezrobotnych zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy stanowiły osoby
ze stażem pracy od 1 roku do 5 lat (29,7%) oraz ze stosunkowo długim stażem pracy, tj. od 10 do 20
lat (20,2%).
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Dłużej w ewidencji osób bezrobotnych pozostają kobiety, zwłaszcza kobiety z stosunkowo
krótkim stażem pracy (do 5 lat).
Wykres 15 - Bezrobotni wg stażu pracy w powiecie bocheńskim (stan na 31.12.2021 r.)
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3.8

Bezrobotni wg zawodów i specjalności
Struktura zawodowa osób bezrobotnych jest często odzwierciedleniem systemu kształcenia

w regionie. Poziom wykształcenia jest istotnym, ale nie jedynym czynnikiem wpływającym na sytuacje
jednostki na rynku pracy. O tym czy dana osoba ma wiedzę, umiejętności i kompetencje, czyli
wystarczające kwalifikacje, aby być poszukiwanym i chętnie zatrudnianym pracownikiem, decydują
oprócz poziomu, dziedziny wyksztalcenia i wyuczonego zawodu również umiejętności ogólne, np.
znajomość języków obcych czy obsługa programów komputerowych oraz coraz bardziej cenione
kompetencje takie jak umiejętność pracy w grupie czy kreatywność. Osiągnięcie sukcesu na rynku
pracy zależy więc nie tyle od liczby lat poświęconych na edukację, ale od liczby lat połączonych
w określony cykl nauczania, po ukończeniu, którego uzyskuje się dyplom, za którym idą konkretne
i premiowane na rynku pracy umiejętności. Wybór kierunku studiów, powinien być zatem przez osoby
młode dobrze przemyślany, tak aby w perspektywie kilku lat pozwolił na zatrudnienie w istotnych
sektorach występujących w regionie (aktualnie coraz większe znaczenia na lokalnym rynku pracy
odgrywa posiadanie konkretnego zawodu, tak więc na wartości zyskują średnie oraz zasadnicze szkoły
zawodowe).
Na koniec grudnia 2021 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni zarejestrowanych
było

171

osób

bezrobotnych,

które

nie

posiadały

zawodu.

Osoby

te

stanowiły

11,1% ogółu zarejestrowanych. Dynamika wzrostu tej grupy w stosunku do analogicznego okresu
poprzedniego roku wyniosła 6,9%. W ogólnej liczbie osób bezrobotnych nie posiadających zawodu tzw.
„grupie bez zawodu” 56,1% to kobiety. Pozostałe 1362 osoby (88,9%) posiadało kwalifikacje zawodowe
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poparte dyplomem uprawniającym do wykonywania zawodu lub posiadały doświadczenie zawodowe.
W porównaniu do grudnia 2020 roku grupa ta zmniejszyła się o 203 osoby tj. 13,0%.
W roku 2021 w większości wielkich grup zawodowych miała miejsce przewaga napływu
bezrobotnych nad napływem wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Więcej ofert pracy
niż rejestrujących się bezrobotnych odnotowano w przypadku pracowników wykonujących prace proste
(liczba zgłoszonych ofert była o 405 wyższa od liczby zarejestrowanych bezrobotnych w tym zawodzie)
Przyjęte jest, że osoby z wyższym wykształceniem mają większe szanse na znalezienie zatrudnienia,
obecna sytuacja na rynku pracy wskazuje jednak, że większe szanse na znalezienie pracy mają osoby
z wykształceniem zawodowym, czyli konkretni robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, pracownicy usług
i sprzedawcy oraz operatorzy maszyn i urządzeń tj. pracownicy posiadający cenne dla pracodawcy
umiejętności i doświadczenie zawodowe. Spadek liczby osób bezrobotnych odnotowano w ramach
siedmiu wielkich grup zawodów i specjalności, największy w grupie 5 tj. „pracownicy usług osobistych
i sprzedawcy” (o 49 osób, dynamika spadku = 11,3%) oraz w grupie 2 tj. „specjaliści” (o 44 osoby,
dynamika spadku = 31,0%). W pozostałych grupach odnotowano nieznaczny wzrost, a siły zbrojne
utrzymały się na takim samym poziomie (1 osoba).
Wykres 16 - Struktura bezrobotnych wg wielkich grup zawodów i specjalności w powiecie
bocheńskim na koniec 2020 i 2021 roku
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Na koniec 2021 roku najliczniej reprezentowanymi zawodami przez osoby zarejestrowane, były miedzy
innymi: sprzedawca (198), kucharz (57) ślusarz (55), pomocniczy robotnik budowlany (37), fryzjer (34).
Wśród bezrobotnych poprzednio pracujących, pozostających bez pracy ponad rok, 38 osób nie
posiadało zawodu, najwięcej podobnie jak w roku 2020 posiadało zawody w piątej i siódmej wielkiej
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grupie klasyfikacji zawodów tj. robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (372 osoby) oraz pracownicy usług
osobistych i sprzedawcy (346 osób).
Jednocześnie w 2021 roku w dyspozycji tutejszego Urzędu pozostawało 17244 miejsc pracy,
odbywania stażu i prac społecznie - użytecznych. W odniesieniu do analogicznego okresu 2020 roku
liczba miejsc pracy oraz miejsc aktywizacji zawodowych zwiększyła się o 732 tj. 73,8%.
Wzrost miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w okresie 2020/2021 odnotowano
w większości grup z wyjątkiem

grupy przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników

i kierowników, gdzie odnotowano spadek w liczbie jak i udziale.
Wykres 17 – Struktura pozyskanych w 2021 roku miejsc pracy i aktywizacji zawodowej wg
wielkich grup zawodów i specjalności.
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Stanowiska, na które pracodawcy najczęściej zgłaszali oferty pracy w 2021 to m. in . pakowacz
ręczny, pomocniczy robotnik budowlany, sprzedawca, magazynier, jeliciarz, pracownicy obsługi
biurowej, robotnik gospodarczy, rozbieracz-wykrawacz.
3.9

Charakterystyka grup ryzyka
Dokonując analizy osób bezrobotnych figurujących w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy

w Bochni, należy zwrócić uwagę na osoby pozostające w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy precyzyjnie wymienił kilka kategorii
osób, które klasyfikować można, jako osoby w szczególnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Należą do
nich osoby bezrobotne:
• do 30 roku życia,

4Zgodnie

z załącznikiem nr 1 do sprawozdania MPiPS-01
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• powyżej 50 roku życia,
• długotrwale bezrobotne,
• korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
• posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 18 roku życia
• niepełnosprawne.
Według danych na koniec roku 2021, osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowiły
82,9% ogólnej liczby bezrobotnych. Wartość ta w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się
o 2,1 p.p.
Wykres

18 - Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie bocheńskim
na koniec 2021 roku
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Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2021 roku
Udział w stosunku do ogółu bezrobotnych [%]

Wśród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy najliczniejszą grupę w roku 2021 stanowiły
osoby długotrwale bezrobotne – 64,8% (824 osób). Na przestrzeni ostatnich pięciu lat udział
długotrwale bezrobotnych w ogóle zmniejszał się, by w roku 2021 osiągnąć poziom 53,8% w stosunku
do ogółu bezrobotnych. Sytuacja taka jest spowodowana prawdopodobnie panującą w dalszym ciągu
pandemią Covid-19. Długotrwałe bezrobocie jest także w znacznym stopniu zdeterminowane przez
wiek, płeć i staż pracy. Z problemem długotrwałego bezrobocia borykają się ludzie stosunkowo młodzi
między 25-34 rokiem życia (26,2%). Dokonując analizy poziomu wykształcenia i czasu pozostawania
bez pracy powyżej 12 miesięcy stwierdzono, iż największy odsetek długotrwale bezrobotnych stanowiły
osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (31,0%) oraz gimnazjalnym/podstawowym
i niższym (25,5%). Najliczniejsza grupa długotrwale bezrobotnych posiadała udokumentowany staż
pracy od roku do lat pięciu i na przestrzeni ostatnich lat sytuacja pod tym względem nie ulega zmianom.
Zjawisko długotrwałego bezrobocia dodatkowo potęgują częste powroty do statusu bezrobotnego.
Wśród ogólnej liczby osób zarejestrowanych w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku 31,4% to
osoby długotrwale bezrobotne. Brak pracy i zła sytuacja materialna wpływają na zmianę stylu życia,
stosunku do pracy i relacji międzyludzkich. Długi okres pozostawania bez pracy i postępujące
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wyczerpywanie się zasobów finansowych prowadzą do poczucia nieprzydatności dla społeczeństwa,
agresji i chorób. W efekcie długookresowi klienci PUP niejednokrotnie stają się „wspólnymi klientami”
urzędu pracy i ośrodka pomocy społecznej.
Problemy ze znalezieniem pracy mają również ludzie młodzi, którzy nie ukończyli 30 roku życia.
Według danych na koniec grudnia 2021 roku wśród osób bezrobotnych figurujących w ewidencji
tutejszego urzędu 26,6% (408 osób) miało od 18 do 30 lat, w tym 206 osób tj. 13,4% ogółu bezrobotnych
miało mniej

niż 25 lat. W grupie osób do 30 roku życia

62,8% stanowiły kobiety,

22,5% pozostawało w ewidencji urzędu od 1-3 miesięcy, a 23,8% od 12 do 24 miesięcy. Najdłużej
bezrobotne wśród ogółu bezrobotnych (pow. 12 miesięcy) pozostają osoby w przekroju wiekowym
25-34 lat. Dodatkowo bezrobotni do 30 roku życia to bardzo często osoby bez stażu pracy (23,8%) lub
stosunkowo krótkim stażem pracy do 5 lat (68,6%) oraz stosunkowo wysokim wykształceniem.
Największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (29,4%).
Znaczny udział miały również osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym/branżowym (23,3%).
Utrata pracy dla pięćdziesięciolatków i osób jeszcze starszych, często oznacza koniec kariery
zawodowej lub zepchnięcie do szarej strefy. Osoby powyżej 50 roku życia stanowiły 1/4 ogółu
bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie (25,5%). Na przestrzeni ostatnich pięciu lat liczba
bezrobotnych powyżej 50 roku życia spadła co prawda o 130 osób, ale udział w ogóle zarejestrowanych
wzrósł o 0,8 punkta procentowego. Według danych na koniec roku 2021, udział mężczyzn w grupie
osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wynosił 60,8%. Bezrobotni po 50 roku życia to osoby z dużym
doświadczeniem zawodowym i długim stażem pracy (30,0% posiadało udokumentowany staż pracy
od 10 do 20 lat, a 22,6% od 20 do 30 lat) oraz stosunkowo niskim wykształceniem (75,1% nie posiadało
wykształcenia średniego). Niepokojący jest również okres przebywania w ewidencji urzędu – 59,5%
(232 osoby) pozostawało bez pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od momentu zarejestrowania
się.
Wśród osób posiadających, co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub jedno dziecko
niepełnosprawne do 18 roku życia, na koniec roku 2021 93,7% stanowiły kobiety. 63,1% borykało się
z problemem długotrwałego bezrobocia, 37,8% nie posiadało wykształcenia średniego, a 10,9% nigdy
nie pracowało.
W grupie osób niepełnosprawnych pozostających w rejestrze tutejszego urzędu 54,5% stanowiły
kobiety, 59,4% nie posiadało wykształcenie średniego (zasadnicze zawodowe, gimnazjalne
i poniżej) 54,5% pozostawało w ewidencji urzędu powyżej 12 miesięcy, 22,0% było między 45 a 54
rokiem życia, 17,1% dokumentowało od 5 do 10 lat pracy, a 22,0% do 5 lat.
Bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej to osoby stosunkowo młode
(63,7% było do 44 roku życia), o relatywnie niskim poziomie wykształcenia (na koniec grudnia 2021
roku 54,6% nie posiadało wykształcenia średniego), stosunkowo krótko przebywające w ewidencji
(63,7% pozostawało w rejestrach PUP do 6 miesięcy) ze stażem pracy najczęściej od 10 do 20 lat
(27,3%) lub bez stażu (36,4%).
Każda z wymienionych powyżej zbiorowości, oprócz ogólnych dla wszystkich grup posiada
własne bariery utrudniające znalezienie i utrzymanie zatrudnienia. Rodzice borykają się z trudnościami
ze znalezieniem zatrudnienia ze względu na ich przywileje socjalne i mniejszą zdaniem pracodawców
26

dyspozycyjność. Osoby powyżej 50 roku życia często, pomimo, że posiadają bogate doświadczenie
zawodowe, nie mogą uzyskać zatrudnienia z powodu braku odpowiedniego wykształcenia. Jak
wskazują pracownicy kluczowi grupa 50+ to osoby zamknięte w sobie, o niskiej samoocenie, bierne na
rynku pracy. Długotrwale bezrobotni, to najczęściej osoby o bardzo niskich i niskich kwalifikacjach,
słabo zintegrowane z rynkiem pracy, nie posiadające umiejętności jej poszukiwania. Długi okres
przebywania w rejestrach bezrobotnych wpływa na dezaktualizację posiadanych przez nich kwalifikacji
i zawodu, bądź też ich utratę, co z kolei wpływa na spadek konkurencyjności na rynku pracy.
W przypadku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej głównym czynnikiem przesądzającym
o ich szansach na rynku pracy jest poziom wykształcenia, posiadane kwalifikacje czy dodatkowe
umiejętności. Również osoby niepełnosprawne nie mają takich samych szans na rynku pracy jak osoby
sprawne. Przyczynia się do tego stereotypowe podejście pracodawców do zatrudniania osób
niepełnosprawnych, niedoskonałość systemów aktywizacji zawodowej oraz dysproporcje w poziomie
wykształcenia, które niejednokrotnie różnicują aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Istnieje
bowiem powiązanie, że im wyższy poziom wykształcenia posiadanego przez osoby niepełnosprawne,
tym wyższy współczynnik aktywności zawodowej tych osób. Rozpoznanie sytuacji każdej
z wymienionych powyżej grup i głównych przyczyn ich bezrobocia ma zatem istotne znaczenie dla
podejmowania działań przeciwdziałania bezrobociu i zmniejszania ich rozmiarów. Skutecznie
stosowane usługi i instrumenty rynku pracy, mogą natomiast wpłynąć na ograniczenie zjawiska
bezrobocia w grupach największego ryzyka i w najtrudniejszym położeniu na rynku, a tym samym
przeciwdziałać społecznemu wykluczeniu tych osób.
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4. Cele i zadania realizowane w ramach Powiatowego Programu Promocji
Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy

CEL
1 w ramach Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji
Cele STRATEGICZYNY
i zadania realizowane
Lokalnego Rynku
Pracy
Pozyskiwanie
zewnętrznych
środków finansowych na realizację zadań z zakresu promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

1.1 Pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu promocji zatrudnienia,
przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
bezrobotnych.
Zadanie 1
Realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów
operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim
(VII)” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego (RPO WM) 2014 – 2020
Okres realizacji od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

2021-2022
WARTOŚĆ POZYSKANYCH ŚRODKÓW 2 083 460,15 zł1
LICZBA BEZROBOTNYCH OBJETYCH PROJEKTEM W 2021 r. 2842

1Wartość

pozyskanych środków dotyczy jednego projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, o którym mowa poniżej tj. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat
i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VII)”.
2W

liczbie osób objętych wsparciem ujęto również osoby, które Urząd zaktywizował w 2021 r. w
ramach innych projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na
realizację których Urząd pozyskał środki w 2020 r.
W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bochni pozyskał środki na realizację jednego projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VII)”.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego (RPO WM) 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty
powiatowych urzędów pracy. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana
z Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie 19.02.2021 r.
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•
•
•
•
•

W ramach ww. projektu Urząd sfinansował w 2021 r.:
staże dla 13 osób bezrobotnych,
prace interwencyjne dla 30 osób bezrobotnych,
13 stanowisk pracy dla osób bezrobotnych w ramach refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy,
szkolenia dla 5 osób bezrobotnych,
i przyznał 9 osobom bezrobotnym środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt zaplanowany został do realizacji na dwa lata tj. w okresie od 01.01.2021 r.
do 31.12.2022 r.
W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, oprócz ww. projektu, realizował również inne projekty
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. które były finansowanie ze
środków pozyskanych przez Urząd w 2020 r. tj.:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VI)”
realizowany w Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 –
2020
Okres realizacji od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

2021-2022
WARTOŚĆ POZYSKANYCH ŚRODKÓW 3 321 443, 80 zł.
LICZBA BEZROBOTNYCH OBJETYCH PROJEKTEM W 2021 r. 182

1. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VI)”. Urząd
rozpoczął realizację projektu w 2021 r. Projekt jest realizowany ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020, Oś priorytetowa I, Rynek pracy otwarty dla
wszystkich,
Działanie
1.1
Wsparcie
osób
młodych
pozostających
bez
pracy
na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana
z Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie 07.12.2020 r.
Wartość pozyskanych środków to kwota 3 321 443, 80 zł., wartość aneksowano do wartości
3 547 194,63 zł.
W ramach ww. projektu Urząd sfinansował w 2021 r.:
• staże dla 78 osób bezrobotnych,
• prace interwencyjne dla 73 osób bezrobotnych,
• szkolenia dla 15 osób bezrobotnych,
• i przyznał 16 osobom bezrobotnym środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Projekt zaplanowany został do realizacji na dwa lata tj. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022
r.
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„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (V)”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
2014 – 2020
Okres realizacji od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.

2020-2021
WARTOŚĆ POZYSKANYCH ŚRODKÓW 2 540 614, 42 zł.
LICZBA BEZROBOTNYCH OBJETYCH PROJEKTEM W 2021 r. 133

2. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (V)”
W 2021 r. Urząd kontynuował realizację projektu. Projekt realizowany był ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020, Oś priorytetowa I, Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana
z Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie 26.03.2020 r.
Wartość
pozyskanych
środków
to
kwota
2
540
614,
42
zł.
W ramach ww. projektu Urząd sfinansował w okresie jego realizacji tj. od 01.01.2020 r.
do 30.06.2021 r. :
•
staże dla 61 osób bezrobotnych, w tym dla 19 osób bezrobotnych w 2021 r.,
•
prace interwencyjne dla 45 osób bezrobotnych,
•
szkolenia dla 4 osób bezrobotnych,
•
i przyznał 23 osobom bezrobotnym środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VI)”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO
WM) 2014 – 2020
Okres realizacji od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.

2020-2021
WARTOŚĆ POZYSKANYCH ŚRODKÓW 1 995 103, 25 zł
LICZBA BEZROBOTNYCH OBJETYCH PROJEKTEM W 2021 r. 65

3. Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim
(VI)” W 2021 r. Urząd kontynuował realizację projektu. Projekt realizowany był
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM)
2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych
urzędów pracy. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została z Województwem
Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie 15.04.2020 r. Wartość pozyskanych
środków to kwota 1 995 103, 25 zł. W ramach ww. projektu Urząd sfinansował w okresie jego
realizacji tj. od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r:
•
staże dla 14 osób bezrobotnych, w tym dla 5 osób bezrobotnych w 2021 roku,
•
prace interwencyjne dla 27 osób bezrobotnych, w tym dla 8 osób bezrobotnych w 2021 r.,
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•
•
•

8 stanowisk pracy dla osób bezrobotnych w ramach refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy,
szkolenia dla 5 osób bezrobotnych,
i przyznał 11 osobom bezrobotnym środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.
Zadanie 2
Realizowanie programów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy,
w tym w ramach środków rezerwy Ministra.

Wyszczególnienie
Wartość pozyskanych
środków
Liczba osób objętych
wsparciem

ROK
2021

2022

2023

2024

2025

1 693 144, 19zł
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W ramach środków Funduszu Pracy Urząd sfinansował w 2021 r.:
• staże dla 43 osób bezrobotnych,
• prace interwencyjne dla 11 osób bezrobotnych,
• 10 stanowisk pracy dla osób bezrobotnych w ramach refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy,
• prace społecznie użyteczne dla 8 osób,
• roboty publiczne dla 25 osób,
• i przyznał 33 osobom bezrobotnym środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Zadanie 3
Realizowanie programów regionalnych w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania
bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych na podstawie
porozumienia zawartego z wojewódzkim urzędem pracy.

Wyszczególnienie
Wartość pozyskanych
środków
Liczba osób objętych
wsparciem

ROK
2021

2022

2023

2024

2025

0 zł1
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1W

2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bochni rozpoczął realizację programu aktywizacji osób
bezrobotnych, w szczególności kobiet i osób długotrwale bezrobotnych w ramach Małopolskiego
Programu Regionalnego „Firma + 1”. Środki na realizację programu „Firma + 1” Urząd pozyskał w
2020 r. na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Małopolskim
- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w dniu 29.12.2020 r. Wartość pozyskanych środków
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to kwota 780 000 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności stan środków na dzień 31.12.2021 r.
wyniósł 736,967zł. Program zaplanowany został do realizacji na dwa lata tj. w okresie
od 01.01.2021r. do 31.12.2022 r.
W ramach ww. programu Urząd sfinansował w 2021 r.:
• staże dla 11 osób bezrobotnych,
• prace interwencyjne dla 12 osób bezrobotnych,
• 9 stanowisk pracy dla osób bezrobotnych w ramach refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy.
1.2 Pozyskiwanie środków finansowych mających na celu promocje i wsparcie kształcenia
ustawicznego oraz zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych

Zadanie 1
Zwiększenie skłonności pracodawców do inwestowania w aktualizację wiedzy i rozwój kompetencji
pracowniczych poprzez pozyskanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
ROK

Wyszczególnienie
Wartość pozyskanych
środków
Liczba osób objętych
wsparciem

2021

2022

2023

2024

2025

626 400,00 zł
255

Pracodawcy powiatu bocheńskiego zwracają ogromną uwagę na podnoszenie kwalifikacji
własnych oraz zatrudnionych pracowników, chętnie korzystając ze wsparcia, jakie umożliwiają środki
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W 2021 roku pracodawcy, szczególnie ci, którzy byli zmuszeni
zmienić profil działalności z uwagi na pandemię, chętnie podnosili lub zmieniali swoje kwalifikacje.
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wsparły wielu pracodawców a także instytucje takie jak
Powiatowa Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna, Dom Pomocy Społecznej, Szpital Powiatowy.
Pracodawcy wielokrotnie podnosili, że środki KFS są jednym z najprzydatniejszych instrumentów,
którymi dysponuje Urząd, ponieważ nie wiążą się z koniecznością tworzenia nowych stanowisk, ale
wpływają na utrzymanie obecnych i wzrost konkurencyjności firmy, co dla wielu przedsiębiorców było
kluczowe w dobie pandemii.
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Struktura wydatków poniesionych w latach 2021 - 2025 na zadania obligatoryjne, fakultatywne, na opłacenie składki zdrowotnej i aktywne
formy przeciwdziałania bezrobociu
ROK

Struktura wydatków

2021

Aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu w tym:

4 569 705,77

- Fundusz Pracy - algorytm

2 011 581,96

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020

1 673 587,03

- Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

884 536,78

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

625 749,34

Zadania określone w art.15zzb-15zze,
15zze2, 15zze4 i 15zze4a ustawy o
szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniemCOVID-19

9 951 050,17

Zadania fakultatywne z Funduszu Pracy

262 818,97

Zadania obligatoryjne (zasiłki dla
bezrobotnych i dodatki aktywizacyjne)

4 394 209,27

Składka zdrowotna za bezrobotnych bez
prawa do zasiłku

1 520 955,31

Ogółem:

21 324 488,83

2022

2023

2024

2025

Schemat wydatkowanych środków w roku 2021 na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych poszukujących
pracy i nie pozostających w zatrudnieniu jak również na realizację zadań w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Fundusz Pracy;
2011516,96

PO WER; 1673587,03

RPO; 884536,78
COVID; 9951050,17

KFS; 625749,34
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Struktura wydatków poniesionych w latach 2021-2025 z podziałem na projekty i programy rynku pracy
ROK

2021

2022

2023

2024

2025

Nazwa programu rynku pracy
Plan w 2021

Wydatki w

Plan w 2022

Wydatki w

Plan w 2023

Wydatki w

Plan w 2024

Wydatki w

Plan w 2025

Wydatki w 2025

roku

2021 roku

roku

2022 roku

roku

2023 roku

roku

2024 roku

roku

roku

30 790,10

26 051,40

0,00

0,00

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020

23 689,35

20 551,05

-Regionalny Program Operacyjny 20142020

7 100,75

5 500,35

1 123 007,60

1 001 951,66

30 774,00

27 196,06

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020

641 010,50

618 767,12

-Regionalny Program Operacyjny 20142020

375 365,70

282 308,45

75 857,40

73 680,03

Prace społecznie użyteczne

9 845,00

9 844,92

Roboty publiczne

330 105,18

321 939,49

Staże, w tym w ramach:

1 368 069,32

1 224 542,08

297 558,95

292 832,08

Szkolenia, w tym w ramach:
-algorytm

Prace interwencyjne
- algorytm

- Program Regionalny FIRMA+1

- algorytmu

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020

824 867,53

699 768,86

-Regionalny Program Operacyjny 20142020

162 833,24

149 131,76

82 809,60

82 809,38

1 297 687,00

1 297 497,50

- algorytmu

792 000,00

792 000,00

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020

334 500,00

334 500,00

-Regionalny Program Operacyjny 20142020

171 187,00

170 997,50

743 800,00

686 838,72

- algorytm

231 000,00

231 000,00

- Regionalny Program Operacyjny
2014-2020

324 500,00

276 598,72

- Program Regionalny Firma+1

188 300,00

179 240,00

1 861,06

975,00

1 861,06

975,00

- Program Regionalny FIRMA+1

Środki przyznane jednorazowe na
podjęcie działalności
gospodarczej, w tym w ramach:

Refundacja kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowisk pracy,
w tym w ramach:

Pozostałe, w tym:
badania lekarskie osób kierowanych
do pracy
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Razem aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu

4 905 165,26

4 569 705,77

KFS

626 000,00

625 749,34

Ogółem:

5 531 165,26

5 195 455,11

Realizacja środków Funduszu Pracy na zadania w ramach rezerwy COVID wg stanu na dzień 31 grudnia
Art. Ust.
COVID

Nazwa zadania
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla przeds. samozatr.:

15zzc
w tym:

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

15zzb

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia oraz
należnych od niech składek społecznych dla
mikroprzedsiebiorców, małych i średnich
przedsiębiorców

15zzd

Niskoprocentowa pożyczka z FP dla
mikroprzedsiębiorców

15zzda

Niskoprocentowa pożyczka z FP dla organizacji
pozarządowych

15zze
15zze2
15zze4
15zze4a

Ogółem:

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia oraz
należnych od niech składek społecznych dla
organizacji pozarządowych
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych od niech składek
społecznych dla kościelnej osoby prawnej
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla mikroprzedsiebiorcy i
małego przedsiębiorcy.
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla mikroprzedsiebiorcy i
małego przedsiębiorcy.

Plan w

Wydatki w

Plan w

Wydatki w

Plan w

Wydatki w

Plan w

Wydatki w

Plan w

Wydatki w

2021 roku

2021 roku

2022 roku

2022 roku

2023 roku

2023 roku

2024 roku

2024 roku

2025 roku

2025 roku

1 049 000

1 042 720

34 000

33 600

2605150,90 2531481,07

220 000

210 000

18 349,10

18 349,10

6 223 500

6 143 500

5 000

5 000

10121000 9951050,17
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Realizacja środków Funduszu Pracy na zadania fakultatywne wg stanu na dzień 31 grudnia
Art. 108 ust.1 pkt….

Plan w

Wydatki w

Plan w

Wydatki w

Plan w

Wydatki w

Plan w

Wydatki w

Plan w

Wydatki w

2021 roku

2021 roku

2022 roku

2022 roku

2023 roku

2023 roku

2024 roku

2024 roku

2025 roku

2025 roku

65 310,00

65 184,30

88 044,00

79 082,66

109 314,62

105 403,39

11 373,84

11 339

3 000

1 809,62

Ogółem: 277 042,46

262 818,97

Nazwa zadania
27
32

34

Refundowanie dodatków do
wynagrodzeń pracowników
Koszty wezwań, druk kart
rejestracyjnej i innych druków
niezbędnych do ustalenia
uprawnień do zasiłku i innych
świadczeń, przekazywanie
bezrobotnym należnych
świadczeń pieniężnych oraz
kosztów komunikowania się z
pracodawcami bezrobotny be,
poszukującymi pracy, organami
rentowymi
Koszty wprowadzenia rozwijania i
eksploatacji systemu
teleinformatycznego i technologii
cyfrowych służących do realizacji
zadań wynikającej z ustawy
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Koszty szkolenia kadr Urzędu
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Koszty postępowania sądowego i
egzekucyjnego

38

CEL STRATEGICZYNY 2
Efektywna pomoc w znalezieniu pracy oraz wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i
poszukujących pracy

2.1

Rozwój i doskonalenie usług pośrednictwa pracy informacji i poradnictwa zawodowego

Zadanie 1
Ustalenie indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowej - przygotowanie przez doradców klienta przy
udziale bezrobotnych lub poszukujących pracy Indywidualnych Planów Działania (IPD)

ROK

Wyszczególnienie

2021

2022

Liczba przygotowanych IPD dla
bezrobotnych
Liczba przygotowanych IPD dla
poszukujących pracy

3052

Ogółem:

3151

2023

2024

2025

99

Powiatowy Urząd Pracy udzielając pomocy określonej w ustawie przygotowuje Indywidualne
Plany Działania (IPD) dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W okresie od 1 stycznia 2021
roku do 31 grudnia 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni Indywidualne Plany Działania
sporządzono dla 3052 osób bezrobotnych i 99 poszukujących pracy.
Indywidualny Plan Działania jest przygotowywany przez doradcę klienta przy udziale
bezrobotnego lub poszukującego pracy i zawiera min. działania możliwe do zastosowania przez urząd,
działania planowane do samodzielnej realizacji przez klienta, terminy realizacji poszczególnych działań,
formę, terminy i liczbę kontaktów z pracownikami Urzędu, a także termin i warunki zakończenia
realizacji IPD.
Zadanie 2
Przedstawianie osobom bezrobotnym propozycji odpowiedniej pracy oraz innych form pomocy
określonych ustawą

Wyszczególnienie
Liczba skierowanych
osób bezrobotnych i
poszukujących pracy
do miejsc pracy i
aktywizacji zawodowej
Liczba osób, które za
pośrednictwem PUP
podjęły zatrudnienie,
inną pracę zarobkową,
staż
lub
pracę
subsydiowaną

ROK
2021

2022

848

504

2023

2024

2025

W 2021 roku w wyniku skierowań do pracy wydanych przez doradców klienta Powiatowego
Urzędu Pracy w Bochni pracę podjęły 504 osoby bezrobotne.

Rok 2021 mocno umocnił rynek

pracownika, wiele firm powróciło do funkcjonowania na poziomie sprzed pandemii co spowodowało
generowanie nowych miejsc pracy i wzrost zapotrzebowania na pracowników wielu branż,
jednocześnie wzrost świadczeń oferowanych przez Państwo osobom najuboższym sprawił, że
sukcesywnie spadała motywacja i chęć podjęcia pracy przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy
a pracodawcy borykali się z coraz większymi trudnościami w rekrutacjach na wolne miejsca pracy.

Zadanie 3
Udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych
Wyszczególnienie
Liczba osób bezrobotnych które skorzystały z
indywidualnej porady zawodowej

ROK
2021

2022

2023

2024

2025

514

Liczba osób poszukujących pracy, które
skorzystały z indywidualnej porady zawodowej

0

liczba osób bezrobotnych, które skorzystały z
grupowej porady zawodowej

0

liczba osób poszukujących pracy, które
skorzystały z grupowej porady zawodowej

0

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. doradcy zawodowi przeprowadzili 514 porad
indywidualnych z osobami bezrobotnymi. Indywidualna porada zawodowa jest formą pomocy udzielanej
osobie bezrobotnej w sytuacji potrzeby rozwiązania problemu zawodowego. Może dotyczyć pomocy w:
− wzmacnianiu motywacji do rozwoju zawodowego i poszukiwania pracy,
− wyborze lub zmianie zawodu,
− uzupełnieniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych, wyborze kierunku kształcenia lub szkolenia,
− planowaniu rozwoju zawodowego,
− wyborze miejsca pracy,
− wyborze formy pomocy określonej w ustawie,
− poznaniu samego siebie, swoich mocnych i słabych stron (poprzez badanie zainteresowań

i uzdolnień standaryzowanymi narzędziami),
− określeniu przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia poprzez kierowanie

na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii.
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Z uwagi na sytuację epidemiczną brak było osób zainteresowanych udziałem w grupowych poradach
zawodowych i grupowych informacjach zawodowych.
Zadanie 4
Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy informacji zawodowej w formie indywidulanej
i grupowej

Wyszczególnienie
Liczba udzielonych indywidualnych informacji
zawodowych
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach
grupowych

ROK
2021

2022

2023

2024

2025

376
280

Informacje zawodowe to informacje niezbędne do podejmowania decyzji edukacyjnych
i zawodowych związanych z przygotowaniem do podjęcia pracy, w tym podjęcia działalności
gospodarczej. Pomagają w łamaniu barier i trudności towarzyszących poszukiwaniu pracy.
Dotyczą także praw i obowiązków osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz projektów, w ramach
których można uzyskać pomoc w zatrudnieniu . Informacje te związane są więc ze światem pracy
i uwzględniają m.in. dane o zawodach oraz rynku pracy, metodach i technikach poszukiwania pracy,
warunkach świadczenia pracy i podejmowania działalności gospodarczej.
W roku 2021 doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni udostępniali materiały
z zakresu informacji zawodowej, do których należą m.in.:
− wzory dokumentów aplikacyjnych i arkusze rekrutacyjne,
− wykazy stron internetowych przydatnych w rozwiazywaniu problemów zawodowych i poszukiwaniu
pracy,
− filmy dotyczące autoprezentacji oraz poszukiwania pracy,
− publikacje nt. samozatrudnienia.
W 2021 roku z indywidualnych informacji zawodowych skorzystało 376 osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Urzędzie.
Grupowe informacje zawodowe z uwagi na sytuację pandemiczną realizowane były wyłącznie
w formie spotkań z uczniami szkół ponadpodstawowych powiatu bocheńskiego na terenie szkół.
Uczniowie, zwłaszcza ostatnich klas szkół ponadpodstawowych w trakcie spotkań uzyskiwali informacje
praktyczne w zakresie wyboru dalszego kształcenia a także możliwości podejmowana pracy na
lokalnym rynku pracy oraz aktualnych wzorów dokumentów aplikacyjnych.

Zadanie 5
Pozyskiwanie, przyjmowanie i upowszechnianie ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej,
w tym subsydiowanych i niesubsydiowanych
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Wyszczególnienie

ROK
2021

Liczba pozyskanych miejsc aktywizacji
zawodowej
Liczba pozyskanych miejsc pracy
subsydiowanej
liczba pozyskanych miejsc pracy
niesubsydiowanej

Ogółem:

2022

2023

2024

2025

201
225
1305
1375

W roku 2021 pozyskano, przyjęto i upowszechniono łącznie 1375 krajowych ofert pracy, stażu,
prac społecznie użytecznych (w tym oferty anulowane i zgłoszone przez pracodawców celem
uzupełnienia stanowiska pracy utworzonego w ramach subsydiowanego zatrudnienia).
Pracodawcy zgłaszali najczęściej oferty pracy w zawodach: pracownik produkcji, sprzedawca,
magazynier, robotnik gospodarczy. Pracodawcy oferowali głównie pracę w ramach umowy o pracę,
sporadycznie w ramach umów cywilnoprawnych. Jedyną formą zatrudnienia w ramach umowy
cywilnoprawnej była umowa zlecenia. Uwzględniając zmiany zachodzące na rynku pracy należy
zauważyć, że coraz mniejsze znaczenie przy poszukiwaniu osób do zatrudnienia ma wykształcenie
i doświadczenie kandydata, a coraz większe posiadane przez niego uprawnienia. Do uprawnień
najczęściej wymaganych/oczekiwanych u kandydatów do pracy należały: obsługa wózka jezdniowego,
prawo jazdy kat. B, prawo jazdy kat. C, prawo jazdy kat. C+E, świadectwo kwalifikacyjne do przewozu
rzeczy, spawacz MIG MAG, uprawienia SEP do 1 kV, uprawnienia pedagogiczne, operator koparko –
ładowarki. W grupie najbardziej pożądanych umiejętności znalazły się: obsługa komputera, obsługa
elektronarzędzi, znajomość języka obcego.

Zadanie 6
Utrzymywanie i nawiązywanie kontaktów z pracodawcami
Pośrednicy pracy w 2021 roku nawiązywali i utrzymywali kontakty z przedsiębiorcami
i pracodawcami z terenu powiatu bocheńskiego badając bieżące zapotrzebowanie kadrowe oraz
oczekiwania wobec przyszłych pracowników, w tym na temat pożądanych na rynku pracy uprawnień
i kwalifikacji. Ponadto pozyskiwali i przyjmowali oferty pracy od pracodawców i przedsiębiorców oraz
udzielali informacji na temat aktualnie realizowanych form pomocy przewidzianych w ustawie.
W ubiegłym roku PUP Bochnia realizował instrumenty rynku pracy finansowane: ze środków Funduszu
Pracy, programów regionalnych - Firma +1 oraz ze środków unijnych w ramach projektów: PO WER
(dla osób bezrobotnych do 30 r.ż.) oraz RPO WM (dla osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż.). Realizując
swoje zadania pośrednicy pracy/doradcy klienta promowali wyżej wymienione projekty, udzielali
pomocy w przygotowaniu wniosków oraz w dobrze odpowiednich kandydatów do pracy. Z uwagi na
kolejne fale pandemii Covid 19, nie organizowano giełd pracy a także odstąpiono od wizyt w zakładach
pracy. Starano się kompensować to kontaktami telefonicznymi i mailami a także zapraszano
pracodawców do Urzędu gdzie przeprowadzano rozmowy w warunkach reżimu sanitarnego, aby
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zminimalizować ryzyko zakażenia . Dane dotyczące utrzymywanych i nawiązywanych kontaktów
z pracodawcami zamieszczono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie

ROK
2021

2022

2023

2024

2025

0

Ilość wizyt w zakładach pracy
Ilość kontaktów telefonicznych

1966

Ilość kontaktów bezpośrednich
z pracodawcami

756
39

Ilość nowych firm pozyskanych do współpracy

0

Ilość zorganizowanych giełd pracy

Zadanie 7
Realizowanie pośrednictwa pracy w ramach EURES
Międzynarodowe pośrednictwo pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni realizowane jest
w ramach sieci EURES, czyli Europejskiej Sieci Współpracy Publicznych Służb zatrudnienia.
Wyszczególnienie
Ilość zgłoszonych miejsc pracy w ramach
sieci EURES
Liczba osób, którym udzielono informacji o
ofertach pracy od pracodawców z państw
EOG w ramach sieci EURES

ROK
2021

2022

2023

2024

2025

1897
682

Sieć EURES jest gwarancją jakości zgłoszonych miejsc pracy, które są weryfikowane przez
pracowników EURES w miejscu zgłoszenia danej oferty. Co równie istotne, korzystanie z pośrednictwa
w ramach sieci EURES jest całkowicie bezpłatne zarówno dla pracodawców zgłaszających oferty pracy
jak i dla kandydatów do pracy. W 2021 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni zgłoszono
w

ramach sieci EURES 1897 miejsc pracy, na różnorodne stanowiska od pomocniczych

w przetwórstwie i przemyśle a także rolnictwie po specjalistyczne z branży informatycznej lub
medycznej.

Niemal wszystkie oferty zawierały wymóg znajomości języka którym posługuje się

pracodawca.
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Zadanie 8
Wsparcie pracodawców w zatrudnianiu obcokrajowców
ROK

Wyszczególnienie

2021

Liczba złożonych oświadczeń o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi
Liczba złożonych wniosków o wydanie
zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
Liczba wydanych informacji Starosty o
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych
podmiotu powierzającego wykonywanie pracy
cudzoziemcowi

2022

2023

2024

2025

1011
38
607

Rok 2021 charakteryzował się wzmagającymi się trudnościami w obsadzaniu wolnych miejsc
pracy w zawodach wymagających odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. Brak potencjalnych
pracowników niekorzystnie wpływa na kondycję firmy oraz jej konkurencyjność na rynku pracy, dlatego
pracodawcy decydowali się na zatrudnianie cudzoziemców, głównie obywateli Ukrainy w oparciu
o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W roku 2021 wpłynęło do Urzędu
1011 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom z czego 1006 oświadczeń zostało
wpisanych do ewidencji. Ponadto w celu zatrudnienia cudzoziemców do prac sezonowych pracodawcy
składali wnioski o zezwolenie na pracę sezonową - 38 wniosków. Wydano 28 zezwoleń na prace
sezonową.
W związku ze wzrostem liczby zatrudnianych cudzoziemców znacznie wzrosła również liczba
wniosków pracodawców o Informację starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych
pracodawcy w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku
rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, która sporządzona jest z uwzględnieniem pierwszeństwa
dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców uprawnionych do wykonywania
pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W 2021 roku wydano 607 informacji i w odniesieniu do
danych z 2020 roku odnotowano wzrost o 150 %.
2.2 Inicjowanie, organizowanie i finansowanie instrumentów rynku pracy oraz innych zadań w celu
aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych

Zadanie 1
Inicjowanie, organizowanie i finansowanie staży
Wyszczególnienie
Liczba zorganizowanych miejsc
odbywania stażu

ROK
2014

2015

2016

2017

2018

169

44

W 2021 r. Urząd inicjował, organizował i finansował staże dla osób bezrobotnych w celu nabycia
przez

nich

umiejętności

praktycznych,

kompetencji

społecznych

i

zawodowych

oraz doświadczenia zawodowego do wykonywania pracy. Osoby bezrobotne w trakcie odbywania stażu
wykonywały

zadania

w

miejscu

pracy

bez

nawiązywania

stosunku

pracy

z pracodawcą. Osoby bezrobotne odbywały staż na podstawie umów zawieranych przez Urząd
z pracodawcami i według programów określonych w umowach. Umowy o zorganizowanie stażu
zawierane były w szczególności z pracodawcami deklarującymi zatrudnienie bezrobotnych
po odbytym stażu. W okresie odbywania stażu osobom bezrobotnym przysługiwało stypendium.
Po odbyciu stażu, przedłożeniu opinii pracodawcy i sprawozdania z przebiegu stażu przez osobę
bezrobotną, Urząd wydawał osobie bezrobotnej zaświadczenia o odbyciu stażu, po uprzednim
zapoznaniu się z treścią sprawozdania z przebiegu stażu. Zorganizowane i sfinansowane staże
umożliwiły osobom bezrobotnym zdobycie umiejętności praktycznych, kompetencji społecznych
i zawodowych oraz doświadczenia zawodowego a także zwiększyły ich szansę na uzyskanie
zatrudnienia. Staże finansowane były w ramach środków Funduszu Pracy, w tym w ramach
Małopolskiego Programu Regionalnego „Firma + 1” – programu aktywizacji osób bezrobotnych,
w szczególności kobiet i osób długotrwale bezrobotnych oraz w ramach projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 – 2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014 – 2020.
W 2021 r. Urząd zaktywizował łącznie w ramach staży 169 osób bezrobotnych.
Wykres 19 – Staż w roku 2021 realizowany w ramach poszczególnych programów
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Zadanie 2
Inicjowanie, organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych.

Wyszczególnienie
Ilość zorganizowanych miejsc pracy
interwencyjnych
Liczba osób bezrobotnych
zatrudnionych w ramach prac
interwencyjnych

ROK
2021

2022

2023

2024

2025

128
1331
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1W

liczbie 133 uwzględniono również te osoby bezrobotne, które zostały skierowane przez Urząd na uzupełnienie

zwolnionych stanowisk pracy, zorganizowanych w ramach prac interwencyjnych, i zostały zatrudnione przez
pracodawców w 2021 roku.

W 2021 r. Urząd aktywizował osoby bezrobotne również w ramach prac interwencyjnych
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych odbywała się na podstawie umów o zorganizowanie prac
interwencyjnych zawartych przez Urząd z pracodawcami. W ramach zawartych umów pracodawcy
otrzymywali

zwrot

części

kosztów

poniesionych

na

wynagrodzenie

oraz

składki

na ubezpieczenia społeczne za skierowanych i zatrudnionych bezrobotnych. Prace interwencyjne
organizowane były na okres do 6 miesięcy. Celem organizowanych przez Urząd prac interwencyjnych
było

ułatwienie

osobom

bezrobotnym

powrotu

na

rynek

pracy.

Skierowanie

do prac interwencyjnych otrzymywały osoby bezrobotne, którym zaplanowano w indywidualnym planie
działania

prace

interwencyjne

jako

działanie

możliwe

do

zastosowania

przez

Urząd

oraz spełniające kryteria realizowanych projektów lub programów. Urząd finansował prace
interwencyjne w ramach środków Funduszu Pracy, w tym w ramach Małopolskiego Programu
Regionalnego „Firma + 1” – programu aktywizacji osób bezrobotnych, w szczególności kobiet i osób
długotrwale bezrobotnych oraz w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.
W

2021

r.

Urząd

sfinansował

część

kosztów

poniesionych

przez

pracodawców

na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za 133 zatrudnione osoby bezrobotne
w ramach prac interwencyjnych.

Wykres 20 – Prace interwencyjne w roku 2021 realizowany w ramach poszczególnych programów
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Zadanie 3
Inicjowanie, organizowanie i finansowanie robót publicznych.

Wyszczególnienie

ROK
2021

Ilość zorganizowanych
miejsc robót publicznych
Liczba osób
bezrobotnych
zatrudnionych w ramach
robót publicznych

2022

2023

2024

2025

25
25

W 2021 r. Urząd w ramach działań aktywizujących osoby bezrobotne inicjował, organizował
i finansował także roboty publiczne. Roboty publiczne organizowane i finansowane były
na

podstawie

zawartych

umów

i

porozumień

o

organizowanie

robót

publicznych.

Umowy zawarte były z gminami powiatu bocheńskiego i wskazanymi przez gminy i Starostwo
Powiatowe w Bochni pracodawcami, natomiast porozumienia zawarte były ze Starostwem Powiatowym
w Bochni. Skierowanie do pracy w ramach robót publicznych otrzymywały osoby bezrobotne, którym
zaplanowano w indywidualnym planie działania roboty publiczne jako działanie możliwe do
zastosowania przez Urząd. Zatrudnieni bezrobotni wykonywali prace na terenie gmin powiatu
bocheńskiego.

Wykonywali

również

prace

w

Starostwie

Powiatowym

w

Bochni

i u wskazanych przez gminy i Starostwo Powiatowe w Bochni pracodawców. Organizatorzy robót
publicznych i wskazani przez organizatorów pracodawcy, którzy zatrudnili skierowane osoby
bezrobotne otrzymywali zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki
na ubezpieczenia społeczne. W 2021 roku roboty publiczne finansowane były ze środków Funduszu
Pracy.
W 2021 r. Urząd zaktywizował łącznie w ramach robót publicznych 25 osób bezrobotnych

Zadanie 4
Refundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Wyszczególnienie
Ilość wyposażonych lub
doposażonych stanowisk
pracy
Liczba osób
skierowanych na
wyposażone/
doposażone stanowisko
pracy

ROK
2021

2022

2023

2024

2025

33

471

1(w liczbie 47 uwzględniono również te osoby bezrobotne, które zostały skierowane przez Urząd na uzupełnienie
zwolnionych stanowisk pracy, zorganizowanych w ramach wyposażonych lub doposażonych stanowisk pracy,
i które zostały zatrudnione przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w 2021 r.

47

W 2021 r. Urząd udzielał refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Pomoc finansowa udzielana była po utworzeniu
przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą stanowiska pracy i po zatrudnieniu
na utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego. Udzielona pomoc zobowiązuje podmiot
prowadzący działalność gospodarczą do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku
pracy

skierowanej

osoby

bezrobotnej

przez

okres

co

najmniej

24

miesięcy

oraz

do utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku
z przyznaną refundacją. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą chętnie korzystały
z ww. instrumentu rynku pracy ze względu na wysoką kwotę refundacji. Z kolei zatrudnione
w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotne uzyskiwały możliwość
zatrudnienia w dłuższym horyzoncie czasowym tj. co najmniej 24 miesiące. W 2021 r.
z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy skorzystał również jeden
producent

rolny.

W

okresie

sprawozdawczym

Urząd

refundował

koszty

wyposażenia

lub doposażenia stanowisk pracy ramach środków Funduszu Pracy, w tym w ramach Małopolskiego
Programu Regionalnego „Firma + 1” – programu aktywizacji osób bezrobotnych, w szczególności kobiet
i

osób

długotrwale

bezrobotnych

oraz

w

ramach

projektu

współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.
W 2021 r. w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy Urząd
zaktywizował 47 osób bezrobotnych

Wykres 21 – Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w 2021 roku w ramach
poszczególnych programów
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Zadanie 5
Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
Wyszczególnienie

ROK
2021

Liczba osób, którym
przyznano środki na
podjęcie własnej
działalności
gospodarczej

2022

2023

2024

2025

58

W 2021 r. Urząd na podstawie zawartych umów o dofinansowanie przyznał 58 osobom
bezrobotnym środki na podjęcie działalności gospodarczej. Przyznane środki umożliwiły osobom
bezrobotnym zakup m. in. środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług
i

materiałów

reklamowych

niezbędnych

do

podjęcia

działalności

gospodarczej.

Umowy

o dofinansowanie działalności gospodarczej zawierane były w ramach środków Funduszu Pracy oraz
w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 i Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.
Wykres 22 – Środki na podjęcie działalności gospodarczej w roku 2021 realizowany w ramach
poszczególnych programów
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Zadanie 6
Inicjowanie, organizowanie i finansowanie prac społecznie użytecznych, w tym w ramach Programu
Aktywizacja i Integracja.
Wyszczególnienie
Ilość zorganizowanych
miejsc prac społecznie –
użytecznych
Liczba osób
skierowanych do
odbywania prac
społecznie-użytecznych

ROK
2021

2022

2023

2024

2025

7
81
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1(w

liczbie 8 uwzględniono również 1 osobę bezrobotną, która została skierowana przez Urząd na uzupełnienie

zwolnionego miejsca pracy zorganizowanego w ramach prac społecznie użytecznych i została zakwalifikowana przez
Urząd Gminy Lipnica Murowana do ich wykonywania .

W 2021 r. Urząd aktywizował także osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych.
Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa
do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących
w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy
społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Wykonywanie prac społecznie
użytecznych przez osoby bezrobotne odbywało się na podstawie porozumień zawartych
z gminami powiatu bocheńskiego. W 2021 r. Urząd podpisał porozumienia z 2 gminami powiatu
bocheńskiego, tj. z Urzędem Gminy Lipnica Murowana i Urzędem Gminy Rzezawa), w ramach których
zaktywizowano 8 osób bezrobotnych W ramach podpisanych porozumień osoby bezrobotne
skierowane

zostały

do

wykonywania

prac

społecznie

użytecznych

na

terenie

gminy,

w której zamieszkiwali, w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. W okresie wykonywania prac społecznie
użytecznych osobom bezrobotnym przysługiwało świadczenie za każdą godzinę wykonywania prac
społecznie użytecznych.

Zadanie 7
Przyznawanie dodatku aktywizacyjnego.
ROK

Wyszczególnienie

2021

Liczba osób, które nabyły
uprawnienia do dodatku
aktywizacyjnego w
wyniku podjęcia
zatrudnienia

W

2021

r.

2022

2023

2024

2025

134

Urząd

przyznał

134

osobom

bezrobotnym

dodatek

aktywizacyjny.

Dodatek aktywizacyjny przysługiwał osobom bezrobotnym, posiadającym prawo do zasiłku, które
z własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Osoby te otrzymywały dodatek
aktywizacyjny w wysokości 50% zasiłku.
Zadanie 8
Realizacja działań ułatwiających podjęcie aktywności zawodowej przez osoby pozostające
w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy to tzw. „grupy podwyższonego ryzyka”, które
zasługują na szczególną uwagę Urzędu Pracy, ponieważ najczęściej mają największe problemy,
a tym samym najmniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia. Przynależność do tej grupy osób
związana jest z posiadaniem przez osobę zarejestrowaną cechy odpowiadającej danej kategorii osób
bezrobotnych określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Sytuacją
50

często występującą jest zakwalifikowanie bezrobotnego do grupy osób w szczególnej sytuacji na rynku
pracy ze względu na nabycie lub posiadanie więcej niż jednej cechy, wówczas taka osoba zaliczana
jest do więcej niż jednej kategorii, w związku z powyższym liczba osób w szczególnej sytuacji na rynku
pracy nie jest sumowana.
Poniżej zamieszczono dane przedstawiające liczbę zaktywizowanych bezrobotnych będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz bezrobotnych z grup ryzyka w ramach dostępnych form
wsparcia.
Według danych na koniec grudnia 2021 roku 82,9% ogólnej liczby bezrobotnych było
w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Wyszczególnienie

ROK

2021

2022

Aktywizowani bezrobotni do
30 roku życia

280

Aktywizowani bezrobotni do
25 roku życia

179

Aktywizowani długotrwale
bezrobotni
Aktywizowani bezrobotni
powyżej 50 roku życia
Aktywizowani bezrobotni
posiadający co najmniej
jedno dziecko do 6 roku życia
lub jedno dziecko
niepełnosprawne do 18 roku
życia
Aktywizowani bezrobotni
niepełnosprawni

2023

2024

2025

83
36

35

10

Aktywizowani poszukujący
pracy niepełnosprawni

0

Aktywizowani bezrobotni bez
kwalifikacji zawodowych

74

Aktywizowani bezrobotni bez
doświadczenia zawodowego
Aktywizowane bezrobotne
kobiety
Aktywizowane bezrobotne
kobiety, które nie podjęły
zatrudnienia po urodzeniu
dziecka

133
257
18

Ujęcie w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kategorii osób
do 30 roku życia, jako osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy jest poszerzeniem
istniejącej kategorii osób do 25 roku życia oraz odpowiedzią na zjawiska zachodzące na rynku pracy,
w

tym

m.in.

wydłużający

się

okres

kształcenia

młodych

ludzi,

dużą

konkurencyjność

i panujące stereotypy. Wiele instrumentów realizowanych przez urzędy pracy, adresowane jest
wyłącznie do tej grupy wiekowej. Zaliczyć do nich należy m.in. wszelkie działania podejmowane
w ramach programu PO WER oraz dodatkowe instrumenty (bony) adresowane do bezrobotnych do
30 roku życia.
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Wykres 23 - Liczba zaktywizowanych bezrobotnych do 30 roku życia w ramach dostępnych form
wsparcia w 2021 roku
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W 2021 roku wśród ogólnej liczby zaktywizowanych 30-latków najwięcej zdobywało
doświadczenie zawodowe oraz umiejętności praktyczne w ramach: zorganizowanych miejsc odbywania
stażu– 45,7% (128 osób), prac interwencyjnych –30,0% (84 osób) oraz dotacji na podjęcie działalności
gospodarczej –8,2% (23 osoby). Zainteresowaniem cieszyło się również zatrudnienie na
doposażonym/wyposażonym stanowisku pracy - 6,1% to bezrobotni do 30 roku życia.
W przypadku osób do 25 roku życia podobnie jak w przypadku 30 latków najwięcej nabywało
doświadczenie zawodowe poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych tj. 48,6% aktywizowanych
podejmowało

25-latków,

pracę

w

ramach

interwencyjnych

miejsc

pracy

(30,7%)

oraz

doposażonego/wyposazonego stanowiska pracy (7,3%).

Wykres 24 - Liczba zaktywizowanych bezrobotnych do 25 roku życia w ramach dostępnych form
wsparcia w 2021 roku
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Dodatkowo analizując przedstawione powyżej dane można zauważyć, iż wraz z wiekiem wzrasta
świadomość zawodowa osób bezrobotnych i chęć pracy na własny rachunek, osoby miedzy 25 a 30
rokiem życia częściej ubiegały się o środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej, czyli
prawdopodobnie miały już wyznaczony cel zawodowy i dążyły do jego realizacji. Analizując udział osób
do 25 roku życia wśród aktywizowanych bezrobotnych w ramach danej formy wsparcia najwiekszy
odnotowano w przypadku: stażu (51,5%), prac interwencyjnych (40,5%) oraz doposażenia lub
wyposażenia stanowiska pracy (27,7%).
Długotrwałość bezrobocia jest stałą, obserwowaną od wielu lat cechą lokalnego rynku pracy,
a na koniec grudnia 2021 roku 53,8% figurujących w ewidencji osób na przestrzeni ostatnich
24 miesięcy było zarejestrowane co najmniej 12 m-cy.
Wykres 25 - Liczba zaktywizowanych długotrwale bezrobotnych w ramach dostępnych form
wsparcia w 2021 roku
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W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wśród ogólnej liczby aktywizowanych bezrobotnych
83 posiadało status osoby długotrwale bezrobotnej, w tym najwięcej skierowano na prace interwencyjne
(27,7%), podjęło staż również 27,7%, dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało
13,2%. Analizując udział zaktywizowanych długotrwale bezrobotnych w ramach każdej z form,
największy odnotowano w przypadku prac społecznie - użytecznych (87,5%) oraz kontraktu socjalnego
(37,5% zatrudnionych posiadało status osoby długotrwale bezrobotnej).
Udział 50 – latków w ogóle bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni z roku na rok
wzrasta, a sytuacja tych osób na rynku jest niewątpliwie trudna. Mając na uwadze rosnący udział osób
starszych

w

rejestrze urzędu

oraz

wydłużający

się

czas

ich

pozostawania

bez

pracy

i przebywania w ewidencji osób bezrobotnych, PUP w Bochni podejmuje działania mające na celu
aktywizację bezrobotnych z tej kategorii wiekowej.
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Wykres 26 - Liczba zaktywizowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ramach dostępnych
form wsparcia w 2021 roku
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Wśród ogólnej liczby aktywizowanych 50-latków 33,3% zatrudniono na interwencyjnych
stanowiskach pracy, 22,2% w ramach zorganizowanych przez gminy robót publicznych, a 16,7% na
doposażonych stanowiskach pracy. Grupa 50+ to również jedna z grup docelowych realizowanego
przez tutejszy Urząd Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego–ponad 60%
bezrobotnych z grupy 50+ objętych wsparciem aktywizowano w ramach w/w programu. Dokonując
analizy udziału aktywizowanych bezrobotnych z grupy 50+ w ramach każdej z oferowanych w roku
2021 form wsparcia, największy udział odnotowano w przypadku prac społecznie – użytecznych
(50,0%), robót publicznych (32,0%), oraz zatrudnienia w ramach doposażenia lub wyposażenia miejsca
pracy oraz prac interwencyjnych (odpowiednio 12,8% i 8,8%).
Posiadanie dziecka, szczególnie w wieku szkolnym znacznie obniża dyspozycyjność rodzica
(zwłaszcza kobiet), przez co staje się on mniej atrakcyjny dla potencjalnych pracodawców. W grupie
osób objętych wsparciem w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, bezrobotni
posiadający dziecko do 6 roku życia lub niepełnosprawne do 18 roku życia stanowili 7,6% (35 osób,
tym 26 kobiet). Dla wielu pogodzenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzicielskimi staje się poważną
barierą. Dodatkowo w sytuacji, w której pracodawca zmuszony jest do obniżania kosztów
najpopularniejszą formą staje się redukcja etatów. W pierwszej kolejności zwalnia się osoby najmniej
dyspozycyjne, czyli m.in. samotnych rodziców czy rodziców posiadających dziecko niepełnosprawne,
którym później bardzo trudno wrócić na rynek pracy.
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Wykres 27 – Liczba zaktywizowanych bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do
6 roku życia lub jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia w 2021 roku
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Wśród bezrobotnych rodziców, najwięcej aktywizowanych zostało zatrudnione przez pracodawcę
w ramach częściowego dofinansowaniem wynagrodzenia przez Urząd Pracy tj. prac interwencyjnych
(25,7%) oraz podnosiło swoje kwalifikacje w ramach organizowanych miejsc odbywania stażu (42,9%).
8,6% bezrobotnych rodziców otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej, czyli postanowiło
pracować na własny rachunek. Analiza udziału aktywizowanych bezrobotnych w ramach
poszczególnych form wsparcia wskazuje, iż najwięcej zostało skierowane na kontrakt socjalny (37,5%)
i zatrudnione w ramach robót publicznych (12,0%) oraz podjęło staż (8,9%).
Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym,
zarejestrowanym jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu polegają m.in.
na przygotowaniu ich do pracy zawodowej poprzez usługi doradcze, pośrednictwo pracy,
opracowywanie z udziałem niepełnosprawnych indywidualnych planów działania, pobudzanie
aktywności do samozatrudnienia, organizowanie i finansowanie szkoleń, staży zawodowych,
interwencyjnych miejsc pracy, robót publicznych, a także na wsparciu zatrudnienia w ramach
doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy. W ciągu roku zgłoszono 48 wolnych miejsc pracy
i aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym 100 osób
bezrobotne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz 8 poszukujących pracy niepozostających
w zatrudnieniu wyłączono z ewidencji, w tym 57 bezrobotnych z tytułu podjęcia pracy (z czego pracy
subsydiowanej: 5 osób bezrobotnych). Doświadczenie zawodowe w ramach zorganizowanych miejsc
odbywania stażu zdobyło 4 niepełnosprawnych, 3 osoby podjęły pracę w ramach prac interwencyjnych,
a 1 w ramach wyposażonego lub doposażonego stanowiska pracy. W ramach poszczególnych form
wsparcia największy udział aktywizowanych niepełnosprawnych odnotowano w przypadku zatrudnienia
w ramach prac społecznie-użytecznych (12,5%) oraz robót publicznych (4,0%).
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Wykres 28 - Liczba zaktywizowanych niepełnosprawnych w ramach dostępnych form wsparcia
w 2021 roku
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Liczba aktywizowanych bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społeczne miała
znikomy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych objętych wsparciem PUP - 0,4% (2 osoby). W grupie tej
1 osobę skierowano na prace interwencyjne, a 1 na prace społecznie-użyteczne.
Pojęcie „bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych” oznacza bezrobotnego nieposiadającego
kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu, poświadczonych dyplomem, świadectwem,
zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym uprawniającym dyplomem. Należy jednak zauważyć,
iż osoby bezrobotne nieco odmiennie niż jest to w ustawie rozumieją pojęcie braku kwalifikacji. Dla nich
oznacza to nie tyle brak kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu (posiadanie wykształcenia
podstawowego, gimnazjalnego lub średniego ogólnokształcącego) lecz brak kwalifikacji, które
umożliwiłby podjęcie pracy, czyli brak kwalifikacji potencjalnie ciekawych dla przyszłego pracodawcy.
Kompleksowe działania informacyjne i doradcze Urzędu przyczyniają się do aktywizacji bezrobotnych
z tej kategorii, (14,8% aktywizowanych bezrobotnych nie posiadało potwierdzonych dyplomem lub
świadectwem kwalifikacji), w tym 21,6% zostało zatrudnione w ramach prac interwencyjnych, a 6,8%
kontraktu socjalnego. 47,3% aktywizowanych bezrobotnych uzupełniło swoje kwalifikacje w ramach
zorganizowanych miejsc odbywania stażu, a 8,1% uczestniczyło w szkoleniach.
Wykres 29 - Liczba zaktywizowanych bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w ramach
dostępnych form wsparcia w 2021 roku
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Aktywizowani w roku 2021 bezrobotni nie posiadający kwalifikacji zawodowych największy udział
mieli w przypadku kontraktu socjalnego (62,5% ogólnej liczby zatrudnionych w ramach tej formy
wsparcia) oraz prac społecznie-użytecznych (37,5%).
Aktualnie rynek pracy stawia przed bezrobotnym bardzo duże wymagania, oprócz dobrego
wykształcenia bardzo pożądane jest również doświadczenie zawodowe, będące poświadczeniem
umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznych działaniach, w tym również
doświadczenie niekoniecznie bezpośrednio związane z wymogami dotyczącymi stanowiska na jakie się
aplikuje.
Wykres 30 - Liczba zaktywizowanych bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego
w ramach dostępnych form wsparcia w 2021 roku
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Staże i praktyki zawodowe dają możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy w praktyce
i nabycia poszukiwanego przez pracodawców doświadczenia, dlatego wśród ogólnej liczby
zaaktywizowanych w 2021 roku bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego, najwięcej skierowano
do miejsc odbywania stażu (58,6%), wielu podniosło również swoje kwalifikacje i poszerzało
umiejętności podejmując zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych (17,3%). W ramach
poszczególnych form wsparcia największy udział bezrobotnych bez doświadczenia odnotowano
w przypadku kontraktu socjalnego (50,0%) oraz staży (46,1%).
Wykres 31 - Liczba zaktywizowanych bezrobotnych kobiet w ramach dostępnych form wsparcia
w 2021 roku
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Wśród ogólnej liczby bezrobotnych uczestniczących w subsydiowanych programach rynku pracy
kobiety stanowiły 55,6%, a najwięcej z nich znalazło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych –
29,6%, 48,2% skierowano do miejsc odbywania stażu. 6,2% aktywizowanych w 2021 roku kobiet,
podjęło prace w ramach robót publicznych, a kolejne 5,4% w ramach doposażenia/wyposażenia
stanowiska pracy . Mniejsze szanse na zatrudnienie wpływają na wzrost poziomu przedsiębiorczości
kobiet – 6,2% ogólnej liczby kobiet, objętych wsparciem w ramach dostępnych instrumentów rynku
pracy, otrzymało środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej, co stanowiło jednocześnie
27,6% ogólnej liczby bezrobotnych otrzymujących dotacje. Największy udział kobiet w ramach
dostępnych form wsparcia odnotowano w przypadku kontraktu socjalnego (87,5%), stażu (73,4%) oraz
robót publicznych (64,0%).
Przerwa w aktywności zawodowej pogarsza sytuacje niemal każdej kobiety, spada poczucie
własnej wartości, zanika proaktywna postawa, ograniczeniu ulega umiejętność poruszania się na rynku
pracy. Na podstawie przeanalizowanych danych będących w posiadaniu urzędu, wskazujących na
znaczny udział wśród bezrobotnych kobiet osób młodych oraz deklarowany przez nie staż pracy można
zauważyć, że wiele z nich to takie, które rozpoczęły prace zawodową, a następnie przerwały ją
z powodu urodzenia dziecka i opieki nad nim. Pojawienie się na świecie dziecka to niezaprzeczalnie
wielka zmiana dla całej rodziny, zmieniają się priorytety życiowe, obowiązki i relacje w rodzinie. To jak
długo kobieta pozostaje z dzieckiem/dziećmi w domu to jej indywidualny wybór, jednak zawsze pojawia
się moment, w którym trzeba podjąć decyzję dotyczącą swojej aktywności zawodowej. Część matek
wraca do pracy zaraz po urlopie macierzyńskim, część po urlopie wychowawczym, ale są również takie,
które nie mają już do czego wracać i muszą na nowo szukać zatrudnienia. Bardzo ważne w takim
momencie jest wsparcie kobiet wracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, wychowawczym
lub przerwie związanej z opieką nad osoba zależną.
W grupie objętych wsparciem w roku 2021 kobiet 4,0%, to kobiety powracające na rynek pracy
po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim, wychowawczym, w tym 38,9% skierowano do miejsc
odbywania stażu, 27,8% zatrudniono w ramach prac interwencyjnych, Około sześć procent kobiet
powracających na rynek pracy rozpoczęło natomiast własną działalność gospodarczą w ramach
przyznanych z Urzędu środków finansowych, organizując swoje życie zawodowe i rodzinne w ramach
wspólnych korzyści i na zasadzie godzenia obowiązków.
Wykres 32 - Liczba zaktywizowanych bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po
urodzeniu dziecka w ramach dostępnych form wsparcia w 2021 roku
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CEL STRATEGICZYNY 3
Wsparcie rozwoju kompetencji zawodowych wśród mieszkańców powiatu

3.1 Kształcenie ustawiczne jako efektywna ścieżka awansu zawodowego
Zadanie 1
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców powiatu, poprzez inicjowanie, organizowanie i
finansowanie kosztów szkoleń oraz studiów podyplomowych.
Wyszczególnienie

ROK
2021

Liczba osób objętych
szkoleniami

2022

2023

2024

2025

20

Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia
przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej
się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm
jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
W 2021 roku PUP zorganizował szkolenia, w których udział wzięło 20 osób. Zdobyły one umiejętności
w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
Zadanie 2
Realizacja działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Wyszczególnienie
Liczba pracodawców,
którzy otrzymali wsparcie
w ramach KFS
Liczba przeszkolonych
pracodawców i
pracowników

ROK
2021

2022

2023

2024

2025

72
255

Krajowy Fundusz Szkoleniowy od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem pracodawców,
którzy chętnie podnoszą kwalifikacje zarówno swoje, jak i zatrudnionych pracowników.

Zdobyte

kwalifikacje umożliwiają utrzymanie zatrudnienia a także wzrost jakości świadczonych usług i rozwój
przedsiębiorstw i innych podmiotów. Działania finansowane w 2021 roku miały szczególne znaczenie
dla firm, w które szczególnie mocno uderzyła pandemia COVID-19. Dzięki środkom z KFS, część firm
mogło zmienić profil działalności i jednocześnie zwiększyć konkurencyjność produktów i/lub usług.
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3.2 Dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb lokalnego rynku pracy

Zadanie 1
Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy w celu określenia kwalifikacji i umiejętności
zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni od kilku lat współpracuje ze szkołami ponadpodstawowymi
Powiatu Bocheńskiego. Doradcy zawodowi w porozumieniu z dyrekcją oraz pedagogami szkolnymi
organizują spotkania informacyjne z uczniami tych szkół, a ich tematyka jest dostosowana do potrzeb
zgłaszanych bezpośrednio przez pedagogów szkolnych. W roku 2021 odbyły się spotkania z 292
uczniami.
Jeden z elementów wykorzystany przez specjalistów ds. rozwoju zawodowego przy opracowaniu
analizy potrzeb szkoleniowych na 2022 rok stanowiły ankiety dot. zapotrzebowania na pracowników
posiadających kwalifikacje i umiejętności zawodowe, wypełnione przez lokalnych pracodawców w 2021
roku.

Zadanie 2
Barometr zawodów, czyli coroczna jakościowa analiza sytuacji poszczególnych zawodów w powiecie
Od roku 2020 nastąpiła zmiana metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych
i

nadwyżkowych.

Dotychczas

równolegle

prowadzono

na

terenie

kraju,

województw

i powiatów dwa badania zawodów, tj. monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych (MZDiN) oraz
Barometr Zawodów (BZ). W monitoringu na podstawie 3 wskaźników określano czy dana grupa
elementarna, zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności dla potrzeb rynku pracy była deficytowa,
zrównoważona czy nadwyżkowa w poprzednim roku. W barometrze oceny czy dana grupa będzie
w najbliższym roku deficytowa, zrównoważona czy nadwyżkowa dokonywali eksperci w oparciu
o własną, stworzoną na potrzeby barometru klasyfikację. Zastosowane klasyfikacje, okresy
sprawozdawcze i ocena ekspercka to zasadnicze elementy odróżniające barometr zawodów od
monitoringu zawodów. Powodowało to, że wyniki badań różniły się od siebie co było powodem pytań
i wątpliwości zgłaszanych przez użytkowników wyników badań. Mając na uwadze powyższe w 2019
roku postanowiono połączyć oba badania a rok 2019 był ostatnim za jaki opracowano raport monitoringu
zawodów deficytowych i nadwyżkowych. We wrześniu 2019 roku WUP w Krakowie przedstawił nowa
metodologie realizacji badania obowiązującą od 2020 roku, której celem jest prognoza sytuacji
pracowników w określonych grupach zawodów w kolejnym roku.
„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2022 r. Badanie zostało
przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2021 r. Sytuacja w niektórych zawodach
może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. Wyniki wojewódzkie uwzględniają zawody
ocenione w co najmniej połowie powiatów.
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Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób
zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (pracodawcy mają
trudności z obsadzeniem wakatów).
Tabela 6 - Prognoza grupy zawodów deficytowych w 2022 roku

Źródło: https://barometrzawodow.pl/ 24.02.2022 r.(Prognoza na 2022 rok, powiat bocheński)

Zawody zrównoważone, to te w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób
zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców.
Tabela 7 – Prognoza grupy zawodów zrównoważonych w 2022 roku

Źródło: https://barometrzawodow.pl/ 24.02.2022 r.(Prognoza na 2022 rok, powiat bocheński)

Zawody nadwyżkowe, to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest mniejsza niż liczba osób
zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (osoby poszukujące
pracy mają trudności w znalezieniu zatrudnienia).
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Tabela 8 – Prognoza grypy zawodów nadwyżkowych w 2022 roku

Źródło: https://barometrzawodow.pl/ 24.02.2022 r.(Prognoza na 2022 rok, powiat bocheński)

CEL STRATEGICZYNY 4
Podnoszenie jakości świadczonych usług i partnerstwo na lokalnym rynku pracy
4.1 Rozwój potencjału instytucjonalnego poprzez podnoszenie jakości usług świadczonych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
Zadanie 1
Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników PUP
Wyszczególnienie
Liczba przeszkolonych
pracowników
Liczba szkoleń, kursów,
webinarium

ROK
2021

2022

2023

2024

2025

35
34

W okresie sprawozdawczym pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni podnosili swoje
kwalifikacje i kompetencje zawodowe, w ramach:
1)

samokształcenia, korzystali z dostępnych bezpłatnych szkoleń e-leringowych, warsztatów,
webinariów, seminariów oraz szkoleń, w tym w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu
”Praca, komunikacja, codzienność bez barier. Szkolenie doskonalące dla kadr i otoczenia osób
niepełnosprawnych. II edycja” , a także organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Starostwo Powiatowe w Bochni, Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, PFR Portal PPK,

2)

środków Funduszu Pracy oraz środków budżetu zgodnie z wykonywanym przez nich zakresem
zadań i czynności byli kierowani na szkolenia zewnętrzne. Organizacja szkoleń i udział
pracowników na szkoleniach wynikał zarówno z potrzeby uzupełnienia wiedzy w związku
z kolejnymi zmianami przepisów w oparciu, o które działa Urząd oraz oczekiwań pracowników
i kierowników wydziałów określonych w Planie szkoleń pracowników na 2021 rok.
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Zadanie 2
Dostosowanie funkcjonowania urzędu pod względem kadrowym, organizacyjnym i technicznym
ROK

Wyszczególnienie

2021

2022

Liczba doradców klienta

16

Liczba wydanych
zarządzeń
Liczba usług możliwych
do załatwienia on-line
•
liczba spraw
które wpłynęły
drogą
elektroniczną
Zasób dokumentacji
archiwalnej (kat. A i B
wyrażona w mb)

56

2023

2024

2025

38
8127

164,4

W celu zwiększenia jakości świadczonych usług, zapewnienia odpowiednich mechanizmów ich
monitorowania oraz dostosowania funkcjonowania, w związku ze zmianami przepisów prawa tut.
Urzędu dokonał następujących zmian:
1)

w celu dostosowania funkcjonowania urzędu pod względem kadrowym, Powiatowy Urząd Pracy
w Bochni w oparciu o wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów
prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 roku, poz. 667) ustalił minimalną liczbę doradców
klienta na 2021 rok na poziomie 6 osób. Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2021
roku pełniących funkcję doradcy klienta to 16 osób, powyższy standard zatrudnieniowy został
spełniony;

2)

dostosowując funkcjonowanie urzędu pod względem organizacjo - technicznym, tut. Urząd
podejmował działania mające na celu usprawnienie pracy i polepszenie warunków obsługi
klientów poprzez:
a)

systematyczny rozwój systemu informatycznego i jego prawidłowa eksploatacja oraz bieżącą
aktualizację i przegląd systemów i sprzętu komputerowego oraz bieżąca weryfikacja
zgodności i przydatności funkcji oraz ciągłe ich rozwijanie i udoskonalanie,

b)

zakup niezbędnych programów i licencji na oprogramowania będące w posiadaniu PUP oraz
sukcesywne

szkolenia

pracowników

w

zakresie

wykorzystywania

posiadanego

oprogramowania,
c)

odnowienie podpisów elektronicznych, które umożliwiają elektroniczną komunikację oraz
wymianę informacji,

d)

zakup niezbędnego w codziennej pracy sprzętu komputerowego,

e)

promocje elektronicznych usług Urzędów Pracy tj. portalu praca.gov.pl do załatwiania spraw
administracyjnych i obsługi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni, w szczególności do
dokonywania rejestracji i obsługi osób bezrobotnych lub poszukujących pracy oraz zgłoszeń
ofert pracy, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i powiadamiania
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o podjęciu pracy przez cudzoziemca, a także do składania wniosków o udzielenie pomocy
w ramach tarczy antykryzysowej,
f)

udostępnienie elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP oraz platformy SEPI do składania
wniosków ośrodków pomocy społecznej dotyczące udzielenia informacji o wspólnych
klientach urzędu pracy oraz ośrodka,

g)

analizę spisów zdawczo-odbiorczych, pod względem czasu ich przechowywania, na
podstawie których można sporządzić spis dokumentacji niearchiwalnych przeznaczonej na
makulaturę lub zniszczenie.

Ponadto w celu prawidłowego funkcjonowania urzędu we wszystkich obszarach zgodnie
z przepisami prawa, stosowane są wewnętrzne procedury i mechanizmy kontrolne oraz nadzór nad
działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych zarówno ze strony kierownictwa najwyższego
szczebla jak i kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, dające pełną gwarancję
osiągnięcia celu postawionego przed PUP.

Zadanie 3
Monitorowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni na bieżąco monitoruje i analizuje sytuacje bezrobotnych
i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy podejmując działania na rzecz aktywizacji w/w osób.
W roku 2021 w tym zakresie opracowano:
•

12 miesięcznych sprawozdań o rynku pracy (MPiPS-01) przedstawiających m.in strukturę i bilans
bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie, liczbę bezrobotnych zatrudnionych w ramach
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, liczbę zgłoszonych miejsc pracy i miejsc aktywizacji
zawodowej, liczbę przygotowanych, realizowanych i zakończonych w miesiącu IPD oraz
informacje dotyczące zwolnień grupowych i monitorowanych z sektora prywatnego i publicznego;

•

2 półroczne sprawozdania (Załącznik nr 1 do sprawozdania MPiPS-01) dotyczące bezrobotnych
oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności;

•

2 półroczne sprawozdania z poradnictwa zawodowego, szkolenia bezrobotnych i poszukujących
pracy, stażu i przygotowania zawodowego dorosłych, kształcenia ustawicznego (załącznik nr 2
do sprawozdania MRPiT-01);

•

2 półroczne sprawozdania (załącznik nr 3 do sprawozdania MRPiT – 01) dotyczący bezrobotnych
według gmin;

•

2 półroczne sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy
niepozostających w zatrudnieniu;

•

1 roczne sprawozdanie (załącznik nr 4 do sprawozdania MRPiT-01) przedstawiające umowy
z agencjami zatrudnienia, programy specjalne, programy regionalne, Program Aktywizacja
i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych;

•

12 miesięcznych sprawozdań MRPiPS – 02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy;
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•

1 roczne sprawozdanie dotyczące efektywności programów na rzecz promocji zatrudnienia
(Załącznik nr 1 do MPiPS-02).

Wszystkie w/w sprawozdania zostały przekazane do WUP, który następnie przekazuje je do GUS.
Dodatkowo opracowano i przygotowano dane dotyczące:


meldunków dotyczących lokalnego rynku pracy (miesięczne przekazywane do WUP/ MRPiPS),



informacji o zgłaszanych i realizowanych na terenie powiatu zwolnień grupowych (w momencie
wystąpienia przekazane do WUP),



wykorzystania rozwiązań zawartych w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w zakresie
wniosków rozpatrywanych przez powiatowe urzędy pracy (codzienne przekazywane do
MRPiPS),



dane dotyczące bezrobocia rodzinnego w powiecie na koniec 2021 roku (przekazane do WUP),



kwartalnych informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy,



bieżącej sytuacji na lokalnym rynku pracy na posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy,



sprawozdanie z monitoringu współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej (roczne
przekazane do WUP/MRPiPS),



sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych (przekazane do UZP),



informacji dotyczących korzystania ze środowiska, rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów oraz
sposobie ich zagospodarowania,



wykonania założeń ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem”,



sprawozdania z wykorzystania środków Funduszu Pracy stanowiących rezerwę Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (przekazane do WUP/MPiPS),



sprawozdanie z Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (roczne przekazane
do Starostwa Powiatowego),



informacji dotyczących realizacji Strategii powiatu w 2021 roku oraz raportu o stanie powiatu
(roczne przekazane do Starostwa Powiatowego),



raportu o stanie powiatu za 2021 rok (roczne przekazane do starostwa Powiatowego),



minimalnej liczby doradców klientów ustalonej zgodnie z rozporządzeniem MPiPS w sprawie
szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U.
z 2014 r., poz. 667),



informacja o wydatkowaniu / zaangażowaniu środków tzw. limitu podstawowego KFS, według
priorytetów ministra właściwego ds. Pracy (przekazane do WUP),



sprawozdania z realizacji Krajowego Planu Działania EURES w Polsce.
W 2021 roku przystąpiono także do kolejnej edycji badania „Barometr zawodów”, czyli

krótkookresowej, rocznej prognozy zapotrzebowania na pracowników. Sporządzana na poziomie
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powiatu wskazuje zawody, w których w najbliższym roku można się spodziewać zapotrzebowania na
pracowników oraz te, w których znalezienie pracy będzie trudne. Wyniki opracowanego Barometru
można znaleźć pod poniżej podanym adresem https://barometrzawodow.pl/.

4.2 Rozwój lokalnego rynku pracy w oparciu o partnerstwo i dialog społeczny

Zadanie 1
Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z instytucjami działającymi w obszarze rynku pracy, w tym
z Powiatową Radą Rynku Pracy oraz instytucjami partnerstwa lokalnego działającymi na rzecz rynku
pracy
Wyszczególnienie
Ilość zorganizowanych
spotkań i posiedzeń
Liczba podjętych uchwał

ROK
2021

2022

2023

2024

2025

2
14

W celu podniesienia jakości i dostępności usług, zwiększenia szans klientów na otrzymanie
wsparcia, Powiatowy Urząd Pracy współpracował między innymi z:
1.

Powiatową Radą Rynku Pracy organem opiniodawczo - doradczym Starosty Bocheńskiego
w sprawach polityki rynku pracy. Zgodnie ze swoimi kompetencjami wynikającymi z ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Bochni
opiniowała na posiedzeniach oraz w trybie obiegowym, w szczególności:
a)

kierunki szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych, organizowane
przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni,

b)

zasad przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy
z Krajowego Funduszu Społecznego,

c)

plany finansowe oraz okresowe sprawozdania finansowe z wykorzystania przez Powiatowy
Urząd Pracy w Bochni środków Funduszu Pracy,

d)

roczne sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy”,

e)

propozycję podziału limitu środków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową oraz na
realizacje pozostałych wydatków.

Ponadto w trakcie swoich posiedzeń Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy byli informowani
o stanie i strukturze bezrobotnych oraz działaniach Urzędu Pracy na rzecz łagodzenia skutków
bezrobocia, o programach i projektach realizowanych przez tut. Urząd na rzecz pomocy osobom
bezrobotnym i poszukującym pracy oraz finansowym wsparciu.
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2.

Wojewódzkim

Urzędem

Pracy

w

Krakowie,

który

był

regionalnym

koordynatorem

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK). W 2021 roku OTK realizowano pod hasłem Wyprawa
na 3 K; Kariera, Kompetencje, Kreatywność. Inicjatywę realizowano w ramach Małopolskiego
Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego pod hasłem: Wyprawa na 3K; Kariera,
Kompetencje, Kreatywność. . Kontynuowano także współpracę w ramach projektu „Wróć
z POWERem” oraz Nowy Start w Małopolsce, w przypadku tych projektów porozumienia zawarto
w 2020 roku.
3.

Urzędem Marszałkowskim koordynującym inicjatywę pn. Małopolski Tydzień Przedsiębiorczości
2021 w Małopolsce – inicjatywa realizowana pod hasłem #EkoBiznes – Szansa i Wyzwanie!.

4.

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni – na mocy porozumienia zwartego w marcu
2017 roku realizowana jest współpraca w zakresie działań wzmacniających aktywność osób
bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, które są jednocześnie klientami PCPR.

5.

Kontynuowana była również współpraca z Zakładem Karnym w Nowym Wiśniczu, do którego na
wniosek osadzonych, wysyłane były informacje dot. sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz
aktualnych ofertach pracy. Natomiast informacje udostępniane na wniosek MOPS/GOPS
w sprawie dłużników alimentacyjnych wspierały działania mające na celu aktywizację zawodową
wskazanych powyżej.

Zadanie 2
Kampanie informacyjno-promocyjne i medialne oferty urzędu pracy
Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni jest prowadzona wg wytycznych i na
serwerze udostępnionym przez Ministerstwo. Wyszukiwarka ofert pracy dostępna na stronie pozwala na
grupowanie ofert pracy z podziałem na krajowe, zagraniczne, oferty staży oraz ogłaszane nabory
i konkursy. Wyszukiwarka umożliwia zawężenie wyszukiwania do wybranej miejscowości, powiatu lub
województwa czy też kraju a także stanowiska oraz daty zamieszczenia oferty w serwisie. Urząd na
bieżąco informował klientów o możliwości korzystania ze strony internetowej i dostępnej wyszukiwarki ofert
pracy. W 2021 r. Ministerstwo udostępniło również bezpłatną aplikację ePraca umożliwiającą szybki dostęp
do ofert pracy, która umożliwia otrzymywanie darmowych powiadomień typu Push informujących o nowych
ofertach i wydarzeniach, które są dostosowane do preferencji osoby poszukującej pracy.

W zależności od potrzeb do ministerstwa właściwego do spraw pracy zgłaszane są informacje
w zakresie udoskonalenia lub poszerzenia funkcjonalności strony internetowej w zakresie ofert pracy.

Zadanie 3
Stworzenie platformy wymiany informacji i dyskusji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na terenie
Powiatu Bocheńskiego.
Powiatowy Urząd Pracy zamierza wspierać lokalnych przedsiębiorców poprzez koordynację
działań na rzecz nawiązywania współpracy z uczelniami wyższymi i centrami badawczo-rozwojowymi.
Na rok 2023 zaplanowane zostało określenie możliwości pozyskania środków finansowych na realizację
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