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I. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

I.I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
I.I.I. Zatrudnienie i szkolenie
Według stanu na dzień 31.12.2012r. w Starostwie Powiatowym w Jaworze zatrudnionych było ogółem
76 osób, co stanowi 74,75 etatów, w tym:
- 68 osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych,
- 8 osób na stanowiskach – obsługi.
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy podpisano w 2012r.:
- umowę o odbywanie stażu przez 14 stażystów,
- umowę w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych; z tej formy zatrudnienia
korzystały 2 osoby.
I.I.II. Obsługa prawna
Z pomocy obsługi prawnej korzystają również jednostki organizacyjne powiatu. Dotyczy to zarówno
udzielania porad prawnych, jak i prowadzenia spraw sądowych. Pracę urzędników pod względem
prawnym wspomaga zakupiony w 2009 r. System informacji prawnej LEX dla Samorządu
Terytorialnego. Obsługa prawna ściśle współpracuje z Biurem Obsługi Rady i Zarządu Powiatu w
przygotowywaniu posiedzeń Rady i Zarządu Powiatu. Prawnik zawsze uczestniczy w posiedzeniach
Rady Powiatu. W 2013r. prowadzonych było 37 spraw sądowych, 21 sprawy egzekucyjne, zakończono
18 spraw sądowych, 6 spraw egzekucyjnych, w toku pozostaje 19 spraw sądowych i 15
egzekucyjnych, 42 postępowania upadłościowe.
I.I.III Kontrole
1. W 2012r. przeprowadzono 10 kontroli zewnętrznych przez :
1) 4 kontrole – Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
2) 1 kontrola - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
3) 1 kontrola – Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4) 2 kontrole - Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
5) 1 kontrola – Państwowa Inspekcja Pracy
6) 1 kontrola – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Wyniki kontroli zawarte zostały w protokołach i wystąpieniach pokontrolnych. Dokumenty kontroli
stanowią informację publiczną i są udostępniane do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw
Obywatelskich oraz w Biurze ds. Kontroli Starostwa Powiatowego – na wniosek.
2. Biuro ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Jaworze, w 2010 roku przeprowadziło 8 kontroli
w tym:
1) Kontrola przeprowadzona w Powiatowym Szkolnym Związku Sportowym w Jaworze.
Zakres kontroli: Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2010 roku przez
Powiat Jaworski, w postaci dotacji na wsparcie realizacji
zadania
publicznego
pod
nazwą
„Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej Powiatu Jaworskiego”.
W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano siedem zaleceń pokontrolnych, zobowiązujących
jednostkę kontrolowaną do przestrzegania zasady zamieszczania na dokumentach księgowych
dotyczących operacji gospodarczych, rozliczanych z otrzymanej dotacji, pełnego opisu zgodnie
z wymogami ustaw o rachunkowości i finansach publicznych, oraz przestrzegania zasady sprawdzania
pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym wszystkich operacji gospodarczych.
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Zobowiązano jednostkę do zaprowadzenia ewidencji analitycznej dla konta 130, wymaganą
przepisami ustawy o rachunkowości, oraz zaprowadzenia ewidencji kosztów rodzajowych zgodnie
z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku.
2) Kontrola przeprowadzona w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach.
Zakres kontroli: Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu
pokontrolnym nr KW-0913/11/2009 z dnia 26.08.2009 r.
W toku kontroli stwierdzono, że nie wszystkie zalecenia pokontrolne zostały w pełni
zrealizowane, w związku z tym zobowiązano ZDP w Jaworze do: wprowadzenia do ewidencji księgowej
wartość dróg powiatowych o posiadaną wycenę, oraz do zaprowadzenia szczegółowej ewidencji
księgowej materiałów i surowców z wyłączeniem materiałów o niewielkiej wartości i nabywanych
w małych ilościach, w celu możliwości rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone
zapasy.
3) Kontrola przeprowadzona w:
a) uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym w Paszowicach.
b) liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Paszowicach.
Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych, nadane postanowieniami Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty w roku 2008.
Organem prowadzącym w/w szkoły, jest Jolanta Dzioba zamieszkała w Siedlcach.
Zakres kontroli:
a) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania w 2010 r. i 2011 r.
b) prawidłowość wykorzystania dotacji w 2010 r. i 2011 r.
W wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że środki finansowe pochodzące z dotacji
Powiatu Jaworskiego, nie w pełni wykorzystane były zgodnie z warunkami zawartymi
w porozumieniach, oraz z ustawą o systemie oświaty. Ponadto kontrola wykazała, że w księgach
uczniów i dziennikach zajęć wykazywano zawyżoną ilość słuchaczy w stosunku do stanu
rzeczywistego. W związku z powyższym, wydano dziesięć zaleceń pokontrolnych.
4) Kontrola przeprowadzona w ”DROBI” Spółka Jawna I.A. Wziątek w Jaworze.
Przedmiot kontroli: Prawidłowość realizacji umowy nr EPS – 119 – 9338 – 2/2006 z dnia 18 września
2006 r.
W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że zakupione z udziałem środków PFRON maszyny
i urządzenia znajdują się w siedzibie firmy „DROBI” w Jaworze. Kontrola wykazała, że zgodnie
z przedłożonymi dokumentami przez firmę „DROBI”, wymóg umowny dotyczący zatrudnienia osób
niepełnosprawnych na nowych miejscach pracy przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy jest
realizowany. Po przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.
5) Kontrola przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.
Zakres kontroli:
a)
b)
c)
d)
e)

stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r.
zasadność i celowość wydatków poniesionych w listopadzie i grudniu 2011 r.
przestrzeganie procedur wyboru dostawców artykułów spożywczych w 2011 r.
wykonanie funduszu nagród za 2011 r. i I półrocze 2012 r.
ustalenie przyczyn niesprawności windy w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.
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W trakcie przeprowadzonej kontroli w okresie od 16.04.2012 r. do 04.07.2012 roku zbadano
stan zobowiązań krótkoterminowych zawartych w bilansie jednostki, sporządzonym na dzień
31.12.2011 roku i stwierdzono, że zobowiązania zostały uregulowane w całości w ustawowych
terminach w 2012 roku. Zobowiązania długoterminowe nie występowały.
Ustalenia kontroli, wskazują, że na skutek niewykonania zaleceń pokontrolnych
z poprzednich kontroli, występowały nadal nieprawidłowości w gospodarce finansowej, świadczące
o niewłaściwym wykonywaniu obowiązków w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi
oraz kontroli zarządczej, określonych ustawą o finansach publicznych.
Do zasadniczych uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie należy zaliczyć:
•
•

•
•

•

nieprzestrzeganie wymogu zawartego w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
w
zakresie
zachowania
i
udokumentowania
zasad
gospodarności
i celowości poniesionych wydatków,
złamanie reguł określonych w art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
w zakresie udzielania zamówień publicznych w trybie określonym w przepisach
o zamówieniach publicznych, których wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 14.000 euro,
zaniedbanie obowiązków określonych w art. 68 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,
w zakresie prawidłowej eksploatacji posiadanych dźwigów osobowych,
nieprzestrzeganie wymogu zawartego w art. 68 ust.2 pkt 2 w zakresie zapewnienia
skuteczności i efektywności działania przy wynajmie pomieszczeń oraz ewidencji i rozliczania
kosztów organizowanych w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze, imprez okolicznościowych
dla osób i podmiotów z zewnątrz,
poniesienie wydatku na kwotę 18.450,00 zł. z naruszeniem zasady oszczędności określonej
w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Celem usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, przekazano jednostce do wykonania 6
zaleceń pokontrolnych.
6) Kontrola przeprowadzona w Domu Dziecka im. H. Jordana w Kaczorowie.
Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu
pokontrolnym nr KW.171.12.02.2011.RC.EW. z dnia 17.10.2011 r.
W toku kontroli stwierdzono, że kontrolowana jednostka wykonała w pełni 24 zalecenia pokontrolne,
a 3 zalecenia wykonała w niepełnym zakresie.
W związku z powyższym, wydano trzy zalecenia pokontrolne, zobowiązujące Dom Dziecka
w Kaczorowie do:
•
•
•

bezwzględnego przestrzegania procedur przetargowych wynikających z przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych,
środki
trwałe
i
wyposażenie
poszczególnych
komórek
organizacyjnych
i wyposażenie pokoi wychowanków, oznakować w sposób trwały numerami inwentarzowymi,
zakładową
instrukcję
prowadzenia
gospodarki
środkami
transportu,
uzupełnić
o wewnętrzne normy zużycia paliwa w okresie letnim i zimowym, w celu rzetelnego obliczania
zinwentaryzowanego stanu oleju napędowego w trakcie roku i na koniec roku budżetowego.

7) Kontrola przeprowadzona w Domu Małych Dzieci w Jaworze.
Zakres kontroli:
a) sprawy organizacyjne.
b) funkcjonowanie kontroli zarządczej.
c) gospodarka finansowa od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
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W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że wskutek nie wdrożenia skutecznych
rozwiązań organizacyjnych i procedur w ramach kontroli zarządczej, występowały nieprawidłowości
i uchybienia w zakresie zarządzania finansami publicznymi.
Do zasadniczych uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie zaliczono:
•
•
•
•
•

nieprzestrzeganie zasad określonych w przepisach Prawo zamówień publicznych, których
wartość przekroczyła wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro,
poniesienie wydatków na zakup usług remontowych z naruszeniem zasady oszczędności,
określonej w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
naruszanie zasad określonych w ustawie o rachunkowości,
niezinwentaryzowanie na dzień 31.12.2011 r. stanu paliwa, w wyniku czego zawyżono
faktyczne koszty funkcjonowania jednostki.
sfinansowanie wydatków z zakładowego

Celem usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, przekazano jednostce do wykonania
23 zalecenia pokontrolne.
8) Kontrola przeprowadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.
Zakres kontroli:
a) sprawy organizacyjne.
b) funkcjonowanie kontroli zarządczej.
c) gospodarka finansowa od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że występowały nieprawidłowości i uchybienia
w zakresie zarządzania finansami publicznymi, świadczące o nieprzestrzeganiu w pełni zasad
i procedur wynikających z ustaw: o finansach publicznych i o rachunkowości.
Do zasadniczych uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie zaliczono:
•
•
•

poniesienie wydatków na zakup usług remontowych z naruszeniem zasady oszczędności,
określonej w art 44 ust 3 ustawy o finansach publicznych,
nie wskazywanie pod dekretami, miesiąca ujęcia dowodów w księgach rachunkowych oraz
podpisu osoby odpowiedzialnej, co naruszało zasady określone w art. 21 ustawy o
rachunkowości,
brak akceptów w wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi przez główną księgową
jednostki, stanowiące naruszenie zasady określonej w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach
publicznych.

Celem usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, przekazano jednostce do wykonania 11
zaleceń pokontrolnych .
I.I.IV. Zarządzenia i postanowienia
Starosta Jaworski wydał:
2011r.
zarządzeń
83
postanowień
4

2012r.
60
0

I.I.V. Skargi i wnioski oraz przyjęcia interesantów
Wszystkie osoby, które zgłaszają się w ramach przyjęć interesantów, są przyjmowane bez
konieczności wcześniejszych zapisów. Wiele zgłoszonych spraw podczas przyjęć było wyjaśnionych na
bieżąco. Sprawy poruszane przez mieszkańców dotyczyły m.in. zatrudnienia, pomocy społecznej,
budownictwa, drogownictwa, ochrony środowiska, edukacji i pracy wydziałów Starostwa oraz
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powiatowych jednostek organizacyjnych. Adnotacje o sposobie załatwienia danej sprawy znajdują się
w rejestrze przyjęć interesantów. W 2012r. nie wpłynęła ani jedna skarga na pracowników Starostwa
Powiatowego w Jaworze.
I.I.VI. Zamówienia publiczne
W 2012 r. przeprowadzono 7 postępowań. Wszystkie postępowania zostały zakończone udzieleniem
zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
Informacje o prowadzonych postępowaniach i rozstrzygnięciach postępowań zamieszczane są
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu Urzędu Zamówień Publicznych.
I.II. SPRAWY OBYWATELSKIE
I.II.I Stowarzyszenia:
W 2012 roku powstały w powiecie jaworskim 3 nowe organizacje pozarządowe, których organem
rejestrowym jest Krajowy Rejestr Sądowy, a są to: Stowarzyszenie Klub Sudecki „Karkonosz”,
Stowarzyszenie Miłośników Jastrowca – Jastrowiec w Sercu Sudetów, oraz Stowarzyszenie „Dolina
Świekotki”, także w Jastrowcu. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej, IX
Wydziału Gospodarczego KRS została wykreślona z Rejestru Fundacja Pomocy Dzieciom ze
Skrzywieniami Kręgosłupa „KRĘGO-SŁUPEK”, tym samym zmalała ilość działających na naszym
terenie fundacji do 5. Na mocy postanowienia wykreślono także Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy dla
Szpitala Powiatowego Jaworze. Wykreśleń dokonano na podstawie uchwał podjętych przez obie
organizacje.
Do Rejestru Starosty Jaworskiego, Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, których statuty nie przewidują
prowadzenia działalności gospodarczej wpisano 2 podmioty: Jaworski Klub Sportowy „VORENUS” oraz
Jaworski Klub Shinkyokushinkai Karate.
W Rejestrze Stowarzyszeń Zwykłych /organizacje nie posiadające osobowości prawnej/ wpisano
ponownie Stowarzyszenie Samorządowe „Porozumienie Prawicy” w związku z wykreśleniem z KRS oraz
Stowarzyszenie „Wspólna Przyszłość”
W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach nadzoru nad organizacjami pozarządowymi, wydano 5
opinii do treści statutów, na wniosek Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej oraz 23
zaświadczenia o wpisie do rejestrów Starosty Jaworskiego. Na bieżąco udzielano konsultacji nowo
powstałym organizacjom oraz uczestniczono w tworzeniu ich statutów. Prowadzono także
korespondencję z organizacjami w sprawie aktualizacji ich danych.
I.II.II. Sprawy wojskowe
Zadania w tym zakresie obejmują organizację, przeprowadzenie i rozliczenie finansowe kwalifikacji
wojskowej, na podstawie Porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim. Kwalifikacja
w 2012 r.
przeprowadzona została w dniach od 5 do 23 marca.
I.II.III Realizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, oraz ustawy o zbiórkach
publicznych.
Realizując ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych przeprowadzono 4 postępowania
administracyjne zakończone wydaniem 4 decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok lub prochów z
zagranicy.
Realizując ustawę o zbiórkach publicznych wydano 2 decyzje zezwalające na ich przeprowadzenie.
I I.II.IV. Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny.
Wydział przygotował 3 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Jaworskim, na
których oprócz tematów obligatoryjnych, wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym tj.:
zaopiniowania projektu budżetu powiatu w zakresie zadań Starosty dotyczących porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli, realizacji programów poprawy bezpieczeństwa i oceny pracy komend
powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej, poruszono między innymi sprawy dotyczące
przebiegu wakacji letnich na terenie powiatu, pod kątem bezpieczeństwa w miejscach publicznych,
bezpieczeństwa osób korzystających z transportu osobowego na terenie powiatu, szczególnie dzieci
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i młodzieży dojeżdżających do szkół, zimowego utrzymania dróg oraz przygotowania służb socjalnych
do udzielania pomocy osobom bezdomnym i najuboższym w sytuacji wystąpienia niskich temperatur.
Powrócono także do tematu zjawiska demoralizacji i przestępczości nieletnich na terenie powiatu
jaworskiego, bezpieczeństwa osób starszych w miejscu zamieszkania oraz aktywizacji społeczeństwa
w zakresie niesienia sąsiedzkiej pomocy.
Wydział prowadzi stałą współpracę z Komendantami Powiatowymi Policji i Państwowej Straży Pożarnej
w Jaworze, szczególnie przy programach profilaktycznych oraz pozyskiwaniu środków finansowych na
niezbędny sprzęt i inwestycje.
W roku 2012 Wydział był wiodącym współorganizatorem Plebiscytu „Najpopularniejszy Dzielnicowy
2012” z udziałem samorządów gminnych, Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, Spółdzielni
Mieszkaniowej oraz mediów lokalnych.
I.II.V. Współpraca z organizacjami kombatanckimi.
W ramach współpracy zorganizowano 4 posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady Kombatantów i Osób
Represjonowanych, w tym spotkanie noworoczne na zaproszenie Starosty Jaworskiego. Przygotowano
powiatowe uroczystości rocznicowe związane z wybuchem oraz zakończeniem II Wojny Światowej,
oraz Dnia Wojska Polskiego i Dnia Sybiraka. Zorganizowano tradycyjny Piknik Kombatancki w ramach
integracji środowiska kombatanckiego. Piknik odbył się w miesiącu czerwcu , w Muchowie, z udziałem
przedstawicieli samorządów gminnych, członków Zarządu Powiatu, Szefów instytucji współpracujących
z Kombatantami.

I.III. OBSŁUGA RADY I ZARZĄDU POWIATU
W roku 2012 Zarząd Powiatu odbył 38 posiedzeń, na których wypracowano i podjęto 79 uchwał,
rozpatrzono, zaopiniowano i przekazano pod obrady Rady 77 uchwał.
W tym samym okresie radni obradowali na 16 posiedzeniach Rady Powiatu. Na posiedzeniach
podjęto ogółem 77 uchwał.
Podczas minionego roku w Radzie Powiatu działały cztery komisje stałe i jedna doraźna. Od początku
roku, podczas sesji i w okresie między sesjami zgłoszonych i zarejestrowanych zostało 47 zapytań,
wniosków i interpelacji, na które w ustawowym terminie radni otrzymali odpowiedzi. W 2012r. do
Rada Powiatu wpłynęły 2 skargi.
II. WYDZIAŁ DS. ROZWOJU, PROMOCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
II.I. Rozwój i fundusze zewnętrzne
Wydział Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich odpowiedzialny jest przede wszystkim za
inicjowanie i prowadzenie procesów aplikacyjnych, w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na
realizację zadań powiatu jaworskiego i jego jednostek organizacyjnych. Wyszukanie właściwego
zewnętrznego źródła finansowania, przygotowanie i uzyskanie dofinansowania stanowi zaledwie
pierwszy etap bardzo intensywnych działań Wydziału. W dalszej kolejności przez wiele miesięcy
zajmuje się on wdrażaniem i nadzorowaniem tych przedsięwzięć, w tym także przeprowadzeniem
postępowań przetargowych, jak również dba o ich właściwe rozliczenie rzeczowo-finansowe.
Opracowując montaż finansowy realizacji zadań, za każdym razem starano się uwzględnić wszelkie
możliwe źródła finansowania, w tym zarówno unijne, ale także krajowe, których dysponentami są
poszczególne ministerstwa, agencje i fundusze.
Kierunki działań Wydziału określone zostały zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Jaworskiego oraz budżetu Powiatu. Niemalże wszystkie te działania wymagają przeprowadzenia
postępowań o zamówienie publiczne oraz nadzór nad realizacją zadań powiatu.
W roku 2012 Wydział RPE przeprowadził 6 postępowań o wartości powyżej 14 000 euro oraz 15
postępowań o wartości szacunkowej poniżej tej kwoty. Każde z realizowanych zamówień
przeprowadzono zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zamówień Publicznych i ustawą Prawo
Zamówień Publicznych. Żadne z wyników postępowań nie zostało oprotestowane i podpisano umowy
z Wykonawcami. W roku 2012 w Wydziale przeprowadzono 3 kontrole zenętrzne dotyczące min.
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zrealizowanych postępowań zamówień publicznych. Żadna
nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

z

kontroli

nie

wykazała

Pracownicy Wydziału RPE wielokrotnie udzielali informacji również potencjalnym prywatnym
beneficjentom, wskazując możliwości uzyskania dotacji, kierując do podmiotów prowadzących
działalność ukierunkowaną na pomoc MSP. Wspierano także merytorycznie działania zmierzające do
krzewienia kultury fizycznej, poprzez szeroko udzieloną pomoc przy pisaniu wniosków
o dofinansowanie zakupu sprzętu dla TKKF JAWORZANIE (dwukrotnie) oraz Stowarzyszeniu na Rzecz
Rozwoju Wsi Targoszyn (zajęcia pozalekcyjne dla blisko 100 uczniów z zakresu nauki pływania
i sportów wodnych). Wydział z uwagi na fakt, iż w poprzednich latach realizował i nadzorował
podobne projekty dla uczniów szkół ponadgimnazajalnych Powiatu Jaworskiego udzielił także wsparcia
merytorycznego w procesie właściwego rozliczenia poprzednio realizowanego przez niniejsze
Stowarzyszenie zadania współfinansowanego ze środków MSiT w roku 2012 (dotacja 20.000 zł).
W roku 2012 Powiat Jaworski zrealizował transgraniczny mikroprojekt pn. „Poznaj innych odkryj
siebie – społeczna aktywizacja osób niepełnosprawnych polsko – czeskiego pogranicza”
obejmującym 6 działań, w tym: dwudniowe wycieczki turystyczne, warsztaty dla terapeutów czy
plener artystyczny Projekt dostrzegły lokalne media, obszernie informując o przebiegu i realizacji
przedsięwzięć.
W drugim półroczu 2012 r. przebiegał równolegle proces aplikowania o środki unijne
w ramach kolejnej inicjatywy skierowanej na współpracę z miastem Turnov, której odbiorcami
są seniorzy (emeryci, renciści, osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej). Dzięki
zaangażowaniu pracowników Wydziału, Powiat Jaworski ostatecznie pozyskał na ten cel środki
i obecnie projekt „CZTERY PORY ŻYCIA - aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza"
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu
Nysa.
Jest to kolejny z projektów, po wykonaniu m. in. zadania: „Ścieżki edukacyjne na czesko – polskim
pograniczu”, realizowany przez Powiat Jaworski, który bardzo dobrze odbierany jest przez wszystkich
zaangażowanych w realizację projektu. Aktywnym partnerem w realizacji projektu „Poznaj innych
odkryj siebie…” była również placówka specjalna z miasta Lomnice nad Popelkou. Burmistrz tej
miejscowości wraz z osobami niepełnosprawnymi uczestniczył w ostatnim działaniu projektu –
plenerze artystycznym dla osób niepełnosprawnych w Muchowie, co stanowi dobrą prognozę dla
rozwoju
współpracy
z
kolejną,
po
Turnovie,
miejscowością
Republiki
Czeskiej.
Wszystkie wydarzenia w ramach współpracy transgranicznej przedstawiane są za pośrednictwem
strony internetowej oraz z wykorzystaniem lokalnych mediów (prasy, radia i telewizji), co gwarantuje
dotarcie do jak najszerszej liczby odbiorców.
W roku 2012 odebrano na podstawie protokołu końcowego odbioru 7 inwestycji. (w tym jedną
o wartości do 14 00 Euro) We wszystkich przypadkach inwestycje wykonane były zgodnie
z dokumentacją techniczną, zgodnie ze sztuką inżynierską, a protokoły odbioru podpisano bez uwag.
Główne zadania realizowane w 2012 roku przez Wydział:
1. Dokończenie przerwanych prac budowlanych w związku z zerwaniem umowy
z dotychczasowym wykonawcą na zadaniu pn. Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego
poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy
noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7
Wartość całkowita: 2.351.545,63 zł.
Dofinansowanie RPO WD: 1.622.331,33 zł.
Budżet Powiatu Jaworskiego: 729.214,3 zł.

2. Zabezpieczenie przed zadymieniem drogi ewakuacyjnej poprzez zastosowanie
systemowej zabudowy klatki schodowej zamkniętej drzwiami o klasie odporności
ogniowej co najmniej EI 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymianiu
lub służące do usuwania dymu w obiekcie internatu Powiatowego Centrum
Kształcenia Zawodowego w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7.
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Wartość całkowita: 60.000 zł
Budżet Powiatu Jaworskiego : 60 000 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2803D Targoszyn – Marcinowice w km od 0+000
do 3+332 m – powódź w 2011 r.
Wartość całkowita: 1 155 522,29 zł
Dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: 924 418 zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: 231 104,29 zł
4. Remont drogi powiatowej nr 2814D relacji Mysłów – Lipa – Paszowice – etap I w km
od 6+880 do 11+230 - powódź w 2011 r.
Wartość całkowita: 1 694 365,77 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 1 355 493,00 zł
Budżet Powiatu Jaworskiego: 338 872,77zł

5. Odmulenie i odbudowa kanalizacji burzowej w Jaworze – droga nr 2176D
ul. Poniatowskiego”
Całkowita wartość: 150 037,00 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 150 037,00 zł

6. „Odbudowa muru oporowego wzdłuż drogi powiatowej na 2787D Sady Górne Nagórnik w km 1+608 - 1+643”
Całkowita wartość: 185.006,90 zł
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: 147.747,00 zł
Budżet Powiatu Jaworskiego: 37.259,90 zł
7.

Wykonanie, dostawa i montaż
Młodzieżowych w Jaworze

mebli

dla

Powiatowego

Zespołu

Schronisk

Wartość całkowita: 137.090,88 zł.
Budżet Powiatu: 137 090,88 zł

8. Modernizacja Węzłów Cieplnych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
im. KEN w Jaworze
Wartość całkowita: 38 991,00 zł
Budżet Powiatu : 38 991,00 zł.

W 2012 r. zlecono do wykonania 8 kompletów dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów
niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych. Jednocześnie nadzorowano poprawę dokumentacji,
która była w trakcie procesu inwestycyjnego wykorzystywana przez wykonawcę, w celu dostosowania
dokumentacji do obowiązujących przepisów pożarowych oraz wymogów technicznych i wymagań
Inwestora.
W 2012 roku na podstawie złożonych przez pracowników Wydziału wniosków o płatność powiat
uzyskał zwrot poniesionych nakładów, zgodnie z wcześniej zaplanowanymi harmonogramami
płatności. Składane wnioski o płatność opracowywane były na obowiązujących dokumentach. Ponadto
rozliczono cztery inwestycji realizowane w oparciu o dofinansowanie ze środków MSWiA, jedną
realizowaną w oparciu o środki z dotacji celowej z budżetu Województwa na zadania rekultywacyjne
(dawny TFOGR), jedną ze środków WFOŚiGW.
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II.II. PROMOCJA POWIATU
Pomimo relatywnie skromnych środków finansowych przeznaczonych na promocję powiatu
wielokrotnie wspólnie z innymi samorządami z terenu Powiatu Jaworskiego uczestniczono w targach
turystycznych, przekazywano materiały promujące Ziemię Jaworską (foldery, albumy, mapy, ulotki
reklamowe oraz drobne gadżety) Gminie Jawor, która uczestniczyła w targach turystycznych np.
w Berlinie czy Poznaniu. Realizacja zadania możliwa była m.in. dzięki realizacji Projektów Partnerskich
dotyczących wspólnej promocji regionu (dzięki temu udało się wydać wiele „pisanych” materiałów
promocyjnych). W 2012r. wydano także folder promocyjny Powiatu Jaworskiego – zawierający w sobie
opisy atrakcji w regionie, propozycje wycieczek oraz mapę.
W 2012 roku (podobnie jak w 2011r.) realizując zadania promocyjne wykorzystywany był
tzw. sponsoring. Dzięki podpisanej umowie i listom intencyjnym w 2012 roku wydano 1000 kalendarzy
„sponsorowanych”, zakupiono i rozdysponowano także 450 kalendarzy trójdzielnych. Materiały
promocyjne przekazywane były również do krajowych biur turystycznych, punktów informacji
turystycznej, a także wielu innych instytucji, których zadaniem jest promocja naszego kraju (np. Urząd
Marszałkowski, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Związek Powiatów Polskich).
Wydział od kilku lat współpracuje z lokalną telewizją (TV Jawor), która realizuje, w cyklu
dwutygodniowym, program informacyjny pt. „Nasz Powiat”. W roku 2012 ukazały się w sumie 22
nowe programy, o łącznym czasie emisji – ok. 240 minut. Program dociera do blisko 3500 tysiąca
odbiorców na terenie Jawora.
Dosyć płynnie układała się także współpraca z lokalną rozgłośnią radiową - Radio PLUS. Bez wątpienia
docierające do społeczeństwa rzetelne informacje nt. działań Powiatu, pracy urzędu i jednostek
podległych budują pozytywny wizerunek samorządu.
Ponadto pracownicy Wydziału realizują zadanie dotyczące opracowania i składu Kuriera Jaworskiego –
miesięcznika, który ukazuje się w nakładzie 10 000 egzemplarzy. Każdego miesiąca (oprócz lipca)
Kurier Jaworski dociera do 73 sołectw w Powiecie Jaworskim. Wydział wielokrotnie przygotoywał
informacje prasowe, które zamieszczano na łamach Kuriera (średnio dwa – trzy teksty w każdym
numerze) oraz na stronach internetowych www.powiat-jawor.org.pl i www.ziemiajaworska.pl czy
www.powiatjaworski24h.pl
Wielokrotnie teksty autorskie przedrukowywane były przez inne wydawane na lokalnym rynku gazety,
jak również portale internetowe.
Ważnym wydarzeniem, podsumowującym rok, była organizacja – wraz z Gminą Jawor –
Diecezjalnego Spotkania Opłatkowego Samorządowców, gośćmi byli przedstawiciele władz
samorządów oraz Biskup Legnicki Stefan Cichy. W czasie spotkania udostępniane były materiały
promujące Powiat Jaworski, przedstawiciele wydziału udzielali zainteresowanym informacji
o atrakcjach turystycznych regionu, możliwościach noclegowych (zwłaszcza promowanie otwartego
w 2012r. schroniska młodzieżowego w Jaworze).

III. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, LEŚNICTWA I ROLNICTWA
Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa na podstawie ustaw realizuje zadania
rządowe, jak i zadania własne.
Łącznie w 2012 r. wpłynęło 897 pism, pisma wychodzące 913, wydano 279 decyzji
administracyjnych w tym: zaskarżono 1 decyzję, którą utrzymano w mocy.

1. Ochrona przyrody – wydano: decyzji 67, postanowień 7, jedna uchwała przygotowana na
zarząd .
2. Nadzór nad lasami – wydano: decyzji 62 oraz świadectw legalnego pozyskania drewna 80,
stwierdzono udatność 16 upraw leśnych.
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3. Łowiectwo – wyliczono czynsze dzierżawne dla siedmiu kół łowieckich na rok 2012 oraz
zestawiono czynsze dzierżawne w rozbiciu na nadleśnictwa i gminy.
4. Rejestr zwierząt egzotycznych – zarejestrowano 7 zwierząt, wydano 3 dokumenty
rejestracyjne, wykreślono z rejestru 1 zwierzę.
5. Zalesianie gruntów rolnych - właścicielom gruntu, za wyłączenie gruntu z upraw rolnych
i prowadzenie uprawy leśnej, naliczano wysokość miesięcznego ekwiwalentu na każdy kwartał
2012 r.
6. Karty wędkarskie - wydano 90 szt.
7. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb - wydano 7 szt.
8. Geologia surowcowa - wydano 44 informacji o występowaniu złóż kopalin, 1 postanowienie
opiniujące do MPZP gminy, przyjęto 1 dokumentację geologiczną, 2 koncesje na wydobycie
kruszywa. Zatwierdzono 3 projekty robót geologicznych zatwierdzono 2 dokumentacje
geologiczne.
9. Hydrogeologia - zatwierdzono 1 projekt dokumentacji hydrogeologicznej, przyjęto bez
zastrzeżeń 2 dokumentacje hydrogeologiczne oraz 1 , która nie zakończyła się
udokumentowaniem zasobów.
10. Sprawozdania – OŚ-26 zestawienie zasobów wód podziemnych, L-03 sprawozdanie o lasach,
o posiadaczach odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń, OŚ-4p
sprawozdanie
z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar
środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
11. Odpady - wydano 24 decyzje dotyczące zezwolenia na zbieranie i transport odpadów
i pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zatwierdzono 10 programów gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, rozpatrzono 19 informacji o wytwarzanych odpadach, udzielono
1 pozwolenie na zamknięcie składowiska odpadów.
12. Ochrona środowiska – pozwolenia wodno prawne: 19 pisma wychodzące, 83 (zawiadomienia,
postanowienia) i 31 decyzji, pozwolenia na zrzut ścieków: 8 pism wychodzących, 36
(zawiadomienia, postanowienia) i 14 decyzji, spółki wodne: 68 wszczętych postępowań, 68
decyzji, rozpatrzono bez zastrzeżeń: 9 zgłoszeń przydomowych oczyszczalni, 6 analiz
okresowych pomiarów emisji do powietrza, 41 analiz okresowych odprowadzanych ścieków,
przy czym w 4 przypadkach zwrócono się do podmiotów o udzielenie wyjaśnień, oraz 24
informacje o ilości
i jakości pobieranej wody. Zaskarżono 1 decyzję, którą utrzymano w
mocy
13. Sporządzono i udostępniono 6 informacji o środowisku dla firm i jednostek administracji
publicznej.
14. Finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: wpłynęło 9
wniosków oraz sporządzono 6 umów o dotację, rozliczono 5 zadań.
15. Przyjęto i rozpatrzono 26 zgłoszeń instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, w 5
przypadkach wzywano wnioskodawcę do uzupełnienia zgłoszenia, wydano 25 informacji
w sprawie przyjęcia zgłoszeń.
16. Przedstawiono Radzie Powiatu w Jaworze oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Bezpieczeństwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Integracji Europejskiej do rozpatrzenia
informacje; o działalności społecznej straży rybackiej za 2011 r., o realizacji zadań Inspekcji
Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jaworze za rok 2011, o działalności
Inspekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu na obszarze powiatu jaworskiego w 2011 roku.
17. Udostępniono około trzydziestu pięciu studentom i uczniom materiały na temat ochrony
środowiska.
18. Udzielono osobom prawnym i fizycznym kilkuset ustnych informacji, wyjaśnień i porad
z zakresu ochrony środowiska a także zamieszczono wiele istotnych informacji nt. ochrony
środowiska na łamach Kuriera Jaworskiego, który jest biuletynem informacyjnym samorządów
powiatu jaworskiego.
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IV. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
IV.I. Transport drogowy
Do ważniejszych spraw prowadzonych i załatwionych w 2012 r. związanych z regulacją transportu
drogowego należy zaliczyć:
1. Wydanie 4 zezwoleń na zarobkowy przewóz osób w regularnym transporcie drogowym na
liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu jaworskiego.
2. Wydanie 42 postanowień, dla Marszałka Województwa Dolnośląskiego, dotyczących zmian w
rozkładach jazdy lub uzgadniających wydanie nowych zezwoleń na liniach komunikacyjnych
przebiegających przez obszar przekraczający powiat jaworski oraz załatwienie 7 spraw
związanych z aktualizacją rozkładów jazdy.
3. Wydanie kolejnych 4 licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu
4. Wydanie 26 zaświadczeń wraz z wypisami na przewozy drogowe na potrzeby własne
przedsiębiorców.
5. Dokonanie 1 kontroli przewoźników w zakresie spełnienia przez nich wymogów ustawowych
dotyczących prowadzenia transportu drogowego.
IV.II. Zarządzanie ruchem drogowym i funkcjonowanie układu komunikacyjnego
Do ważniejszych spraw związanych z zarządzaniem ruchem drogowym i funkcjonowaniem układu
komunikacyjnego należy zaliczyć:
1. Dwukrotne (wiosną i jesienią) przeprowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania,
wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych na terenie powiatu jaworskiego.
2. Dokonanie analizy istniejącej organizacji ruchu drogowego i przesłanie wniosków z niej
wynikających do właściwych zarządców dróg.
3. Rozpatrzenie 59 wniosków i spraw dotyczących zmian w oznakowaniu dróg i odbycie w tym
celu 7 posiedzeń Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego.
4. Zatwierdzenie 11 projektów w stałej organizacji ruchu drogowego i 33 projektów czasowej
organizacji drogowego.
5. Załatwienie 58 spraw związanych z funkcjonowaniem układu komunikacyjnego (opinie,
odpowiedzi instytucjom i mieszkańcom, interwencje dotyczące utrzymania dróg, wycinki
drzew, pomoce drogowe itp.).
IV.III. Stacje kontroli pojazdów
W ramach realizacji zadań związanych z działalnością stacji kontroli pojazdów przeprowadzono
kontrole 5 stacji działających na obszarze powiatu jaworskiego w zakresie posiadania przez nie
wymaganych warunków lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego, zatrudniania uprawnionych
diagnostów oraz prawidłowości przeprowadzania badań technicznych.
IV.IV. Szkolenie kierowców
Na obszarze powiatu jaworskiego funkcjonuje 18 ośrodków szkolenia kierowców. Podjęto decyzję
o wpisaniu do ewidencji kolejnych 10 instruktorów nauki jazdy i wydano im stosowne legitymacje.
W prowadzonej ewidencji znajduje się 86 instruktorów. Dokonano kontroli 2 ośrodków szkolenia
kierowców.
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IV.V. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny
Wydano 2 zezwolenia na zorganizowanie imprez sportowych na drogach tj. „VIII Memoriał
St. Mielczarka”, „XXI Kryterium Kolarskie w Bolkowie”,
Dla 6 imprez o znaczeniu krajowym wydano stosowne uzgodnienia tj. „Wyścig Kolarski Szlakiem
Grodów Piastowskich”, „Pielgrzymka do Krzeszowa” „Pielgrzymka do Częstochowy” i XVI Półmaraton
Jawora o Puchar Burmistrza Miasta Jawora, Kryterium kolarskie o puchar B.M. Bolkowa, I Ogólnopolski
Rajd Quadowy.
IV.VI.

Rejestracja

pojazdów

i

wydawanie

uprawnień

kierowców

Wydanych dowodów rejestracyjnych – 5745 ( 2011 - 6100)
Wydanych kart pojazdów - 1582 ( 2011 - 1562 )
Wydanych dowodów rejestracyjnych zabranych przez policję za usterki techniczne – 980 ( 2011 –
1100 )
Wyrejestrowanych pojazdów – 246 ( 2011 – 213 )
Zgłoszeń sprzedaży 2479 ( 2011 – 2617 )
Wydanych praw jazdy – 1935 ( 2011 - 1851)
Ilość wydanych skierowań na powtórny egzamin - 70 (2011- 64)
Wprowadzono 230 zakazów prowadzenia pojazdów w związku z wyrokami sądowymi
W roku 2012 r. w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa obsłużono około 21 – 22 tys. osób
V. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
V.I. W zakresie zadań własnych Powiatu Jaworskiego;
a a) pozyskano nieodpłatnie od gminy Paszowice do zasobu nieruchomości Powiatu Jaworskiego
nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Paszowice oznaczone numerami ewidencyjnymi
710/3, 710/4, 710/5 o łącznej powierzchni 1,6513 ha z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n.
„Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Myslibórz”. Łączna wartość
przejętych nieruchomości
wynosi 49.539,00 zł.
b) uzyskano dochody w wysokości 67.204,00 zł do budżetu powiatu z dzierżawy, najmu i trwałego
zarządu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jaworskiego,
c) z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie naliczania i aktualizacji opłat
z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy, najmu i sprzedaży oraz
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w wysokości 25%
uzyskanych dochodów Skarbu Państwa tj. 169.897,85 zł
V.II. W zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
A) uzyskano dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie naliczania
opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu, dzierżawy, najmu, sprzedaży
w wysokości 681.619,79 zł,
B) przyczyniono się do aktywizacji terenów pod budownictwo poprzez wyłączenie gruntów rolnych
klas II i III o pow. 2,3597 ha (24 decyzje zezwalających na wyłączenie),
C) na bieżąco regulowano stany prawne nieruchomości. W ramach tych regulacji wydano 15 decyzji
administracyjnych, 23 opinie, 104 zaświadczenia na potrzeby sądów wieczystoksięgowych, Agencji
Nieruchomości Rolnych i postępowań prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego.
D) Wydano 9 decyzji administracyjnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości, których łączna kwota zapłaty za przekształcenie wyniosła
107.942,90 zł,
E) w związku z utworzonym punktem informacyjno - konsultacyjnym udzielano zainteresowanym
mieszkańcom powiatu szczegółowych informacji niezbędnych do ustalenia zgodności treści ksiąg
wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
F) dokonano aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na nieruchomościach Skarbu
Państwa (171 wypowiedzeń), co w sumie daje wzrost opłat od 2013 r. o 152.834,40 zł
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G) na bieżąco prowadzono ewidencję zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Jaworskiego
oraz realizowano zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami określonymi w art. 11
i 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
VI. POWIATOWY
W JAWORZE

OŚRODEK

DOKUMENTACJI

GEODEZYJNEJ

I

KARTOGRAFICZNEJ

1. Z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
•

przygotowano kopie zabezpieczające powiatowe bazy danych Krajowego Systemu Informacji
o Terenie do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego w zestawieniach półrocznych,

•

przygotowano wezwanie wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, których termin
przekazania do zasobu dokumentacji powstałej po zakończeniu prac uległ przedawnieniu do
przekazania przedmiotowych dokumentacji do zasobu;

•

wydano 188 opinii w ramach prac Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
( w roku 2011 - 191)

•

przyjęto 947 zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych od jednostek wykonawstwa
geodezyjnego ( w roku 2011 - 1048)

•

przygotowano 940 dokumentacje do zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych,
( w roku 2011 - 1034)

•

przeprowadzono kontrole pod względem merytorycznym i technicznym 1239 operatów
geodezyjnych i kartograficznych powstałych w związku ze zgłoszonymi pracami oraz
poświadczono materiały sporządzone w wyniku tych prac ( w roku 2011 - 1463)

•

przyjęto do zasobu 401 operatów geodezyjnych i kartograficznych ( w roku 2011 - 552)

•

dokonano 4581 zmian w operacie ewidencji gruntów, budynków i lokali ( w roku 2011 5372)

•

w ramach prowadzonej księgi ewidencji wyciągów z operatów szacunkowych oraz transakcji
kupna sprzedaży wpisano 860 wartości nieruchomości ( w roku 2011 - 568)

•

w wyniku wprowadzonych zmian wysłano 6933 zawiadomień do stron ( w roku 2011 - 9564)

•

w wyniku usuwania rozbieżności pomiędzy zapisem w operacie ewidencji gruntów, budynków
i lokali a księga wieczystą przygotowano 233 pism wyjaśniających oraz prostujących
przedmiotowe zapisy, ( w roku 2011 - 560)

•

przygotowano 915 odpowiedzi na zapytania o właścicieli nieruchomości w głównej mierze od
komorników sądowych, komorników skarbowych, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej
oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,

•

( w roku 2011 - 1021)

•

zostały sporządzone wszystkie sprawozdania wynikające z obowiązku organu prowadzącego
powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Zachowane zostały terminy wykonania
sprawozdań.

2. W ramach obsługi interesantów sporządzono:
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•

5652 wypisów z rejestru gruntów, ( w roku 2011 - 6808)

•

885 dokumentacji do celów notarialnych i wieczysto-księgowych ( wypis i wyrys),
( w roku 2011 - 515)

•

189 poświadczeń stanu prawnego na określony dzień, ( w roku 2011 - 323)

3. W ramach prac kancelaryjnych prowadzono:
•

ewidencję poczty przychodzącej w ilości 11007( w roku 2011 - 12120)

•

ewidencję zamówień na dokumenty z zasobu w ilości 4646, ( w roku 2011 - 5350)

•

fakturowanie za wykonane usługi w ilości 4816 ( w roku 2011 - 4948).

4. W zakresie prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w ramach prac zleconych zatrudniono
osobę do uzupełniania bazy danych o informacje dotyczące budynków i lokali ( zakładanie
kartotek budynków i lokali na podstawie dokumentów przyjętych do zasobu w latach 1960 do
2010)
5. Z zakresu cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
zarchiwizowano do postaci elektronicznej materiały zasobu:
•

terenu miasta Jawora i Bolkowa na poziomie 100%,

•

terenu gminy Męcinka 100 %,

•

terenu gminy Mściwojów 99 %,

•

dokumenty zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków całego powiatu na
poziomie 100 %.

•

rozpoczęto bieżącą archiwizację dowodów zmian w operacie ewidencyjnym oraz
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, poprzez ich skanowanie
w procesie
przyjmowania do zasobu.

•

poszerzono zakres wektorowej mapy ewidencyjnej o kolejne gminy, aktualizacja mapy
prowadzona jest na bieżąco przez pracowników zespołu.

•

rozpoczęto tworzenie wektorowej mapy zasadniczej na podstawie bieżących pomiarów
geodezyjnych.

•

od października 2012 r. trwa weryfikacja danych o granicach jednostek podziału
terytorialnego w ramach realizacji projektu „ TERYT2” dla obszaru całego kraju –
prace dobiegają końca, przekazanie bazy inicjalnej planowane jest przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii w lipcu 2013 r.

6. Łącznie w wyniku świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej usług wypracowano dochody w wysokości: 356 702, 58 zł. ( w roku 2011 347 640, 84 zł)
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udzielono szeregu porad i wyjaśnień. W minionym
roku nie było skarg na działalność jednostki.

W ramach bieżącej obsługi interesantów

VII. GEODETA POWIATOWY
1. Z zakresu obsługi ewidencji gruntów i budynków prowadzono 92 sprawy . 12 postępowań
zakończono rozstrzygającymi decyzjami administracyjnymi. Pozostałe sprawy rozpatrzono,
a strony zostały poinformowane pismami werbalnymi o sposobie załatwienia sprawy. Z tego
zakresu udzielono wyjaśnień ustnych interesantom, którzy wielokrotnie zgłaszali się osobiście
w biurze Geodety Powiatowego.W ramach obsługi EGiB zmieniono numerację działek ALP,
dostosowując do obowiązujących przepisów. Ponadto podjęto działania zmierzające do
uregulowania stanu prawnego oraz granic obrębu Mściwojów w zakresie zbiornika wodnego.
Celem działań jest połączenie wszystkich działek ewidencyjnych pod zbiornikiem w jedną
działkę przypisaną do obrębu Mściwojów.
2. Z zakresu prac scaleniowo – Starosta Jaworski zakończył postępowanie scaleniowe decyzją
administracyjną. Nie odnotowano odwołań. Złożono jedno odwołanie od ostatecznej decyzji,
które zostało rozpatrzone w ramach obsługi EGiB w trybie zmiany w części decyzji
zatwierdzającej projekt scalenia. Zabezpieczono w Budżecie Wojewody Dolnośląskiego środki
niezbędne na zagospodarowanie poscaleniowe. Przeprowadzono zamówienie publiczne na
realizację zagospodarowania poscaleniowego. Nie został wyłoniony wykonawca z powodu
ofert przekraczających możliwości finansowe inwestora tj. Starosty Jaworskiego.
3. Sporządzono i przekazano w odstępach sześciomiesięcznych, kopie zabezpieczające
powiatowe bazy danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie, do Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu.
4. W zakresie współpracy z organami służby geodezyjnej oraz instytucjami nadzorczymi
i centralnymi podjęto działania zmierzające do powołania celowego Związku Powiatów
Województwa Dolnośląskiego. Celem ZPWD jest pozyskanie środków zewnętrznych
pozabudżetowych na realizację zadań ustawowych i budowę baz wymaganych przepisami
prawa. ZPWD skupiający wszystkie powiaty województwa dolnośląskiego został
zarejestrowany w roku 2013.
5. Z zakresu gospodarowania środkami, pozyskano dotację celową z budżetu Wojewody
Dolnośląskiego w wys. 109 500,00 zł, wykorzystaną na realizację zadań zleconych z zakresu
ewidencji gruntów i budynków oraz na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Z tego samego budżetu pozyskano ponadto, celowe środki w wys.
1 010 848,00 zł na pokrycie wydatku związanego z opracowaniem projektu scalenia.
Ponadto w ramach bezpośredniej, bieżącej obsługi interesantów udzielono wyjaśnień
i porad wszystkim interesantom zgłaszającym się bezpośrednio do tut. urzędu. Bezpośrednie rozmowy
i wyjaśnienia znacznie przyczyniły się do podniesienia świadomości i kultury prawnej oraz do
pogłębienia zaufania obywateli do organów samorządowych i Państwa. Wyrazem tego, jest brak skarg
na działalność tut. urzędu oraz spadek ilości wpływających wniosków o sprostowanie zapisów w EGiB
i o wyjaśnienie rozbieżności z zakresu geodezji i kartografii.

VIII. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO
1. W zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego :
1) sporządzono zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego nowy plan operacyjny powiatu
jaworskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa zewnętrznego i wojny.
2) zaktualizowano pozostałe plany powiatowe o charakterze obronnym.
3). sporządzono nowy plan Akcji Kurierskiej Administracji Powiatowej.
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4) przeszkolono nowy skład stałego dyżuru i przeprowadzono dwa treningi jego funkcjonowania.
2. W zakresie bezpieczeństwa i ochrony zabytków :
1) zaktualizowano powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i zagrożeń
kryzysowych, włączono się do prac zespołu opracowującego planu opieki nad zabytkami.
2) przeprowadzono lustrację stanu ochrony zabytków tj. zespołu pałacowego w Targoszynie.
3) odbyto jedno posiedzenie powiatowego zespołu ds. Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Narodowego.
3. W zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego ( kryzysowego ):
1) pod przewodnictwem Wicestarosty Jaworskiego Michała Lenkiewicza w dniu 27.04.2012 r. odbyło
się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego omówiono:
• Zagrożenia na terenie powiatu jaworskiego związane z EURO 2012 oraz przygotowania
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w
Jaworze do realizacji zadań związanych z EURO 2012.
• Wykonano
pokaz
dla
członków
zespołu
ustawiania
przenośnych
zapór
przeciwpowodziowych (rękawów napełnianych wodą) oraz urządzenia do napełniania
worków z piaskiem na zbiorniku małej retencji Jawornik.
2) w marcu i sierpniu br. przeprowadzono 2 treningi systemu ostrzegania i alarmowania ludności z
włączeniem akustycznych systemów alarmowania. Dodatkowo zamieszczano każdorazowo w
lokalnej prasie oraz na stronach internetowych komunikaty Starosty Jaworskiego o planowanych
ćwiczeniach.
3) w marcu b.r. przeprowadzono XIV edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem „ 20
lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”.
4) we wrześniu br. uczestniczono w dwudniowym treningu zgrywającym pod kryptonimem „Wrzesień
2012” którego tematem było funkcjonowanie wojewódzkiego Systemu Wczesnego Ostrzegania i
Alarmowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń. W treningu uczestniczyły wszystkie służby,
inspekcje i straże powiatowe oraz Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego.
5) zakupiono na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: Laptop i aparat
fotograficzny.
4. W zakresie koordynowania i zwalczania zagrożeń kryzysowych przez PCZK:
1) Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego przez cały rok monitorowało stan zagrożeń na
terenie powiatu jaworskiego, głównie na podstawie komunikatów meteorologicznych i
hydrologicznych otrzymywanych z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
2) prowadzono działania profilaktyczne i informacyjne o zagrożeniach kryzysowych na terenie
powiatu poprzez;
• przesyłanie komunikatów meteorologicznych i hydrologicznych do Gminnych Centrów
Zarządzania Kryzysowego
• zamieszczanie komunikatów o zagrożeniach na stronie internetowej Starostwa
• aktualizację zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń w zakładce Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego
• przekazywanie meldunków do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o
zdarzeniach kryzysowych jakie wystąpiły na terenie powiatu
3) prowadzono działania koordynacyjne po następujących zdarzeniach kryzysowych jakie miały
miejsce w powiecie jaworskimi i wyrządziły szkody w infrastrukturze powiatowej
nawałnicy i nadmiernych opadach deszczu w dniu 16 czerwca 2012 r.
nawałnicy i nadmiernych opadach deszczu w dniu 5 lipca 2012 r.
Biuro organizowało w tym zakresie wymianę i obieg informacji, powołano zarządzeniem Starosty
komisję do szacowania strat, powiadomiono Wojewodę Dolnośląskiego o wysokości strat.
Uczestniczono w pracach wojewódzkiej komisji do spraw weryfikacji strat.
4) w ramach Akcji Zima 2011-2012 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego koordynowało
działania GCZK podejmowane w zakresie pomocy osobom bezdomnym i najuboższym w okresie
niskich temperatur. Zadania te na terenie powiatu realizowane były przez miejskie i gminne ośrodki
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pomocy społecznej, polegały one na udzielaniu potrzebującym zasiłków celowych na zakup opału,
odzieży, obuwia, żywności, a także wydawania posiłków. Osoby bezdomne kierowane były do
placówek: Monar-Markot Regionalne Centrum Pomocy Bliźniemu Dom Samotnej Matki z Dzieckiem
w Głogowie, Schroniska Brata Alberta „Przystań” dla mężczyzn w Leśnej lub Przytuliska dla
Najuboższych im. Siostry Faustyny w Żukowicach. Na terenie powiatu jaworskiego nie ma s
schronisk dla bezdomnych.
5) W ramach programu „ Bezpieczne Wakacje 2012” biuro koordynowało inicjatywy samorządów
gminnych, służb i inspekcji w kontekście zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży
na terenie powiatu. W związku z powyższym wystosowano pismo do burmistrzów miast, wójtów
gmin, służb, inspekcji i straży z prośbą o zainicjowanie i podjęcie działań organizacyjnych i
profilaktycznych zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na terenie powiatu
jaworskiego, w zakresie zgodnym z kompetencjami. Miasta i gminy przy pomocy jednostek
organizacyjnych zajęły się organizacją różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Natomiast
inspekcje i służby podjęły działania kontrolne i profilaktyczne na terenie swojego działania.
Następstwem podjętych działań organizacyjnych i profilaktycznych był bezpieczny przebieg wakacji
w czasie, których nie zanotowano wypadków z udziałem dzieci i młodzieży.

IX. WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
IX.I. Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, realizując zadania określone w regulaminie
organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Jaworze, w 2012 r. załatwił 1135 spraw, które zostały
zarejestrowane w systemie El - Dok, a ponadto przyjął 960 wniosków dla powiatowego zespołu ds.
orzekania o niepełnosprawności. Wydział przygotował projekty: Programu współpracy Powiatu
Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku, 19 projektów uchwał Rady Powiatu
w Jaworze, 24 projektów uchwał Zarządu Powiatu w Jaworze, sprawozdanie z realizacji Programu
opieki nad zabytkami Powiatu Jaworskiego na lata 2009 – 2012 za o okres od 1 VII 20111 do 31 XII
2012.; z upoważnienia Starosty zostało wydanych 55 skierowań do SOSW, MOS lub MOW; wydana
została decyzja Starosty o wykreśleniu szkoły niepublicznej z ewidencji szkół niepublicznych;
przeprowadzono 5 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego;
zorganizowano cztery konkursy na dyrektorów: Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w
Jaworze, I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze, Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Jaworze oraz Zespołu Szkól Agrobiznesu w Bolkowie.
IX.II. Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w trakcie trwania 2012 r. dwukrotnie
przeprowadził analizę wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli: wykonanie za okres od 1 stycznia
do 31 sierpnia 2012 r. oraz wykonanie za 2012 r. Z otrzymanych informacji wynika, że nauczyciele w
szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jaworski osiągnęli, a nawet dość znacznie
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przekroczyli, stawki obowiązkowego średniego wynagrodzenia za rok 2012. Ilustruje to poniższe
zestawienie:

Średnie
wynagrodzenie
okres od 1 I
31VIII 2012 r.
Średnie
wynagrodzenia
okres od 1 IX
31 XII 2012 r.

Nauczyciel
stażysta
2 954,17 zł

Nauczyciel
kontraktowy
3 209,06 zł

Nauczyciel
mianowany
4 006,20 zł

Nauczyciel
dyplomowany
5 265,70 zł

2 622,77 zł

3 058,59 zł

3 938,87 zł

5 086,07 zł

za
do

za
do

W roku 2012 r. Powiat Jaworski wydał ogółem kwotę 9 939 006,32 zł na wynagrodzenia dla
nauczycieli, w tym 577440,58 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia ponad średnią wymaganą przez
MEN.
IX.III. Zarząd Powiatu w Jaworze Uchwałą Nr 26/2/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. powołał Powiatowy
Zespół Koordynujący realizację narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, którego
zadaniem było m.in. opracowanie powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego,
uwzględniającego potrzeby powiatu w tym zakresie. Natomiast Rada Powiatu w Jaworze podjęła
Uchwałę Nr XIX/59/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015. W ramach realizacji przedmiotowego Programu
Zespół Monitorujący odbył jedno posiedzenie i przygotował sprawozdanie, które zostało przyjęte na
posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 16 maja 2012 r.
IX.IV. Powiat Jaworski przyjął do realizacji Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 w celu jak najlepszego
zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty tworzonej przez jej mieszkańców. W wyniku
przeprowadzonych postępowań konkursowych spośród 60 złożonych ofert wyłoniono 56 ofert, które
zostały objęte dofinansowaniem w łącznej wysokości 130 500 zł, z tego:
- 24 oferty z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki wśród mieszkańców
powiatu jaworskiego w wysokości 47 500 zł,
- 21 ofert z zakresu upowszechniania kultury wśród mieszkańców powiatu jaworskiego
w wysokości 43 000 zł,
- 5 ofert z zakresu promocji i ochrony zdrowia w wysokości 10 000 zł,
- 6 ofert z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 30 000 zł.

IX.V. Realizacja projektów edukacyjnych i sportowych.
Szkoły i placówki powiatu jaworskiego aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu środków finansowych
z różnorodnych źródeł. Jednocześnie realizują interesujące programy i przedsięwzięcia rozszerzające
ofertę zajęć edukacyjnych. W 2012 r. realizowane były następujące projekty:
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Jaworze
W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie dwu szkół podstawowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Jaworze przystąpili do udziału w projekcie „Wszyscy mamy te same szanse –
usprawnianie to nasze zadanie”, który jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
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Ludzki, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszaniu różnic w jakości
usług edukacyjnych. Projekt realizowany był w o kresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2013 r.
i adresowany był do 13 uczniów szkół podstawowych. Ogólna wartość projektu wyniosła 60 000 zł, w
tym 37 74 40 zł przeznaczono na wyposażenie w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne oraz
zakup mebli do pracowni nauczania indywidualnego, w tym z budżetu powiatu – 2 874,40 zł.
Projekt „Akademia Rozwoju” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Jaworze.
Projekt „Akademia Rozwoju” jest projektem realizowanym przez firmę Anna Szywała Firma
Szkoleniowo - Doradcza z siedzibą w Świdnicy w partnerstwie z jednostkami samorządu
terytorialnego, w tym z Powiatem Jaworskim. Realizacja projektu w SOSW w Jaworze zakłada
prowadzenie zajęć z dwiema grupami uczniów. Jedna grupa to uczniowie klas I-III szkoły
podstawowej nr 3 dla upośledzonych w stopniu lekkim, dla których realizowane będą zajęcia
pozalekcyjne w zakresie nowych metod nauczania języka polskiego i języka angielskiego (Leo Maniak
i Leo English) oraz zajęcia EEG Biofeedbeck i logoterapia. Druga grupa to uczniowie starsi
(upośledzenie w stopniu lekkim), dla których przewidziano zajęcia wyrównawcze z zakresu
matematyki, języka angielskiego oraz języka polskiego. Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymają
łącznie 879 godzin zajęć różnego typu (w grupach lub indywidualnie) w okresie roku szkolnego
2011/2012 i 2012/2013. Ponadto odbywały się zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli w zakresie
metodyki prowadzonych później zajęć oraz zakupy pomocy dydaktycznych niezbędnych do ich
prowadzenia. Łącznie w ramach projektu nauczyciele skorzystają z ok. 120 godzin szkoleń, zakupione
zostaną pomoce dydaktyczne na ok. 10 000,00 zł.
„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”
Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem projektu
jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego młodzieży. Adresowany jest do
młodzieży publicznych szkół zawodowych Dolnego Śląska, realizujących programy rozwojowe
ukierunkowane na zmniejszane i wyrównywanie dysproporcji osiągnięciach uczniów w trakcie procesu
edukacyjnego oraz podnoszące jakość kształcenia. Wraz z rokiem szkolnym 2011/2012 ruszył II etap
tego projektu.
W 2012 r. uczestniczące w projekcie szkoły otrzymały w pomoce dydaktyczne w ramach cross –
financingu:
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze zaplanowało zakup pomocy dydaktycznych
na kwotę ponad 527 000 zł na wyposażenie pracowni branży mechanicznej samochodowej oraz na
rozwój zaplecza dydaktycznego branży informatycznej (m.in.3 stacje robocze komputerów, ploter, 2
projektory multimedialne, podnośnik kolumnowy, 2 stanowiska dydaktyczne, multielektronika
podstawowa, zasysarka – ściekarka, 2 zestawy kluczy, stetoskop elektroniczny, endoskop techniczny,
ściągacz dwuramienny, 3 zestawy przyrządów),
- Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie pomoce dydaktyczne na kwotę 14 304,67 zł, w tym: kosiarka
spalinowa, kosa spalinowa, odkurzacz warsztatowy, piła łańcuchowa, opryskiwacz plecakowy, pistolet
do malowania natryskowego, kompresor, suwmiarki, dalmierz laserowy.
”Dolnośląska e - szkoła”
Projekt „Dolnośląska e - szkoła” jest pilotażowym przedsięwzięciem realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Celem projektu jest
wdrożenie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w wybranych szkołach województwa.
W powiecie jaworskim do projektu zakwalifikowało się Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
w Jaworze. Warunkiem otrzymania przez szkołę sprzętu komputerowego jest posiadanie przez nią
sieci bezprzewodowej umożliwiającej wykorzystanie platformy edukacyjnej na różnorodnych zajęciach
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szkolnych i pozaszkolnych. Zarząd Powiatu w Jaworze na początku 2010 r. przeznaczył na ten cel
kwotę 17 200 zł. W 2012 r. szkoła otrzymała sprzęt zakupiony na łączną kwotę 77 330,38 zł, w tym:
- pracownię interaktywną max (m.in. tablica interaktywna z podstawą jezdną, projektor krótkiej
projekcji, system szybkiej odpowiedzi, tablet bezprzewodowy),
- pracownię komputerową standard max (14 komputerów przenośnych C, szafa mobilna i urządzenie
sieci bezprzewodowej),
- zestaw 5 nauczycielskich komputerów przenośnych,
- komplet urządzeń peryferyjnych do wprowadzania danych na platformę.
Także w ramach tego projektu sprzęt (czytnik kodów kreskowych, komputer stacjonarny, drukarka,
monitor i licencja) o wartości 4 537, 08 zł otrzymała Biblioteka Pedagogiczna wchodząca w skład
Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego
w Jaworze.
„Animator sportu ORLIK”.
Powiat Jaworski przystąpił do projektu Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego „Animator
sportu ORLIK”. W wyniku umowy został zatrudniony animator sportu na boisku ORLIK przy PCKZ.
Powiat pozyskał na wynagrodzenia kwotę 9 000 zł, natomiast z budżetu wyasygnowano także 9 000
zł.

X. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA
1.Starosta wykonuje zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w oparciu o art. 4
ust.1 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013r. Nr 595 j.t.) oraz
w oparciu o art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. 2010r. Nr 243
poz.1623 j.t.) – są to zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Sprawne działanie organów
administracji architektoniczno - budowlanej przekłada się na sprawność szerzej pojętego procesu
budowlanego.
Ustawa
z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2012 poz.647 j.t.) również nakłada wiele obowiązków na Zarząd Powiatu i Starostę, bowiem
wszelkie dokumenty planistyczne (studium uwarunkowań, miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, decyzje celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy, inwestycje realizowane na
podstawie specustaw podlegające uzgodnieniu bądź zaopiniowaniu - wcześniej są badane przez
Wydział AB pod kątem ich zgodności z zamierzeniami powiatu.

Liczba wydanych decyzji, postanowień i zaświadczeń oraz przyjętych zgłoszeń jak i innych pism
wychodzących z wydziału przedstawiona została w załączonej tabeli z danymi statystycznymi za rok
2012 ( na tle statystyki z lat ubiegłych).
2006r.

2007 r

2008 r

2009r.

2010r.

2011r.

2012r.

Decyzje pozwolenia na budowę

357

406

411

413

397

434

470

w tym:

Domy jednorodzinne

56

69

73

79

70

73

76

Domy wielorodzinne

1

-

-

1

-

-

-

Budynki produkcyjne i inne

37

39

40

22

37

30

32

Wyszczególnienie
1

21

2

Zgłoszenie robót budowlanych
nie wymagających pozwolenia na budowę

188

218

240

229

294

307

326

3

Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania

15

15

15

-

10

22

15

4

Przeniesienie decyzji pozwolenia na
budowę

14

18

9

14

21

20

21

5

Decyzja zmiany pozwolenia na budowę lub

20

36

36

43

44

60

87

aneks do projektu budowlanego
6

Decyzja umorzenia postępowania

-

-

-

-

-

2

-

7

Decyzja nałożenia obowiązku uzyskania
pozwolenia na budowę

7

2

-

-

-

-

-

8

Decyzja odmowy wydania pozwolenia na
budowę oraz decyzja sprzeciwu na
zgłoszenie robót

4

5

7

9

14

10

9

Postanowienia

64

34

35

31

43

31

22

10

Pisma o uzupełnienie wniosku (z art. 64
kpa)

77

91

83

53

102

109

64

11

Liczba zarejestrowanych dzienników
budowy

215

259

293

226

317

307

336

12

Sprawozdania do GUS

24

24

24

24

18

18

18

13

Zaświadczenia o samodzielności lokali

293

1423

386

521

264

212

258

14

Opiniowanie planów zagospodarowania
przestrzennego gmin oraz zmian do
planów

30

31

30

25

14

12

8

15

Korespondencja ogółem (przychodząca i
wychodząca z wydziału)

2793

3767

2924

2996

2896

2616

Korespondencja wychodząca

1278

16

8
(6+2)

2762
1546+1216

2460

22

1388

1419

1373

1168

1216

XI. SPRAWOZDANIE WYDZIAŁU FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

1. Dochody Powiatu w 2012 roku wyniosły 52 527 081,16 zł, przy planowanych 55 757 133,68 zł,
natomiast wydatki zamknęły się kwotą 53 255 739,65 zł, przy planowanych 57 812 873,68 zł,
w związku z czym rok obrachunkowy zamknięto deficytem w kwocie 728.658,49 zł, przy
planowanym 2 055 740,00 zł.

2. Dochody na działalność bieżącą w 2012 roku wyniosły 50 109 585,61 zł, natomiast wydatki
bieżące stanowiły kwotę 48.794.855,78 zł, w związku z czym 2012 rok zakończono nadwyżką
operacyjną w wysokości 1.314.729,83 zł. Zasady wyliczenia przedstawia tabela zamieszczona
poniżej.

A
1
2
3

B
/A-(1+2+3)/

C
D
/B - C/

Dochody
dochody inwestycyjne
dochody ze zbycia majątku
dochody ze zbycia praw
majątkowych

52 527 081,16
2 329 599,00
87 896,55

Dochody bieżące razem
Wydatki bieżące razem

50 109 585,61
48.794.855,78

Nadwyżka/deficyt operacyjny

1.314.729,83

0,00

1. Stan zadłużenia Powiatu w 2012, wynikający z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów , obligacji i
pożyczek uległ zmniejszeniu i wyniósł 19.657.787,55 zł ( 2012 – 21 047 280,25).

2. Wolne środki pozostałe na koniec 2012 roku wynoszą 1 333 082,14 zł.
3. W 2012 roku pozyskiwano dodatkowe środki ze źródeł zewnętrznych /tabela źródeł finansowania
poniżej/

L.p.

Wyszczególnienie

1.
Dotacje z budżetu państwa w tym na:
MSWiA - środki z funduszu usuwania skutków klęsk żywiołowych
2
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:
na zadanie „Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie
schroniska młodzieżowego…”
Na zadanie „Aktywni, potrzebni…” realizowane przez PCPR
Na zadanie „Wszyscy mamy te same szanse”
3.

Dotacje od samorządu wojewódzkiego w tym na:

na utrzymanie publicznych dróg wojewódzkich

Kwota
3.898.500,18
2.577.695,26
1.131.268,62
843.292,74
271.175,88
16.800,000
1.985.120,00
1.602.605,00

na dofinansowanie zadania usuwania skutków klęsk żywiołowych

259.104,00

na prowadzenie biblioteki pedagogicznej

123.411,00

Dotacje od samorządów powiatowych – z tytułu opłat za umieszczenie
4.
dzieci w placówkach opiekuńczych Powiatu Jaworskiego oraz rodzin
zastępczych oraz kosztów kształcenia uczniów z innych powiatów
5.
Dotacje i środki od samorządów gminnych w tym na:
opłaty na dofinansowanie kosztów utrzymania DPS
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1.427.497,67
3.638.101,88
3.537.706,50

na dofinansowanie zadań realizowanych przez PCPP i DM
Na zadania w ramach projektu „Kampania promocyjna na rzecz rozwoju i
turystyki w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego”

44.854,54
5.052,61

Wydatki Powiatu w 2012 roku osiągnęły ogółem 53 255 739,65 zł z czego na wydatki majątkowe
przeznaczono, 4 460 883,87zł w ramach których zrealizowano:

Wyszczególnienie

Kwota (zł)

Przebudowa drogi powiatowej nr 2803D relacji Targoszyn Marcinowice
Przebudowa odcinków I i II dróg powiatowych łączących powiaty
jaworski i świdnicki
Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie
schroniska młodzieżowego – przebudowa i modernizacja bazy
noclegowej przy ulicy Starojaworskiej 7
Zakup wyposażenia dla Zespołu Schronisk Młodzieżowych
Zagospodarowanie dziedzińca Schroniska Młodzieżowego –
Centrum Turystycznego w Jaworze wraz z doposażeniem obiektu w
celu obsługi turystycznej

1 497 566,45
48 734,00

2 638 908,23
83 424,75
8 979,00

Zabezpieczenie przed zadymianiem drogi ewakuacyjnej w PCKZ w
Jaworze

60 000,00

Wykonanie automatycznego sterowania centralnego ogrzewania w
PCKZ w Jaworze

39 991,00

Razem Starostwo Powiatowe
Spłata rat leasingowych za zakupiony sprzęt

4 377 603,43
41 515,44

Razem Zarząd Dróg Powiatowych

41 515,44

Dofinansowanie do odtworzenia infrastruktury i sprzętu podczas
działań usuwania skutków wichur i nawałnic

5 000,00

Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego do przewozu
osób oraz sprzętu ratowniczego

20 000,00

Zakup namiotu do dekontaminacji

10 000,00

Razem Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Zakup pralnicy

35 000,00
6 765,00

Razem Dom Pomocy Społecznej
Wydatki majątkowe ogółem

6 765,00
4 460 883,87

Na zakup usług remontowych wykorzystano 2.132.780,13 zł, z tego:

Starostwo Powiatowe
Remonty dróg powiatowych przeprowadzanych w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych
Dom Pomocy Społecznej
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1.694.365,77

Konserwacja i naprawa dźwigów, usługa dekarska

17.685,12

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Wymiana przykanalika kanalizacji deszczowej, różne przeglądy i
konserwacje urządzeń

6.014,40

I Zespół Szkół Ogólnokształcących
Konserwacja systemu alarmowego i monitoringu, naprawa instalacji
odgromowej, kosztorys modernizacji kotłowni, wymiana oświetlenia
w budynku

6,595,68

Zarząd Dróg Powiatowych
Naprawy i konserwacja sygnalizacji ulicznej, dróg powiatowych i
wojewódzkich, chodników, naprawy sprzętu do robót drogowych

300.849,66

Dom Małych Dzieci
Konserwacja dźwigu towarowego, przegląd instalacji elektrycznej

2.830,00

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
Remont oświetlenia na korytarzach, remont pokrycia dachowego,
toalet uczniowskich, wykonanie płyty fundamentowej pod podnośnik

49.622,12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Demontaż starych okien i parapetów, montaż nowych, wymiana drzwi
wejściowych

6.308,28

Zespół Szkół Agrobiznesu
Remont chodnika do szkoły, podjazdu do szkoły, naprawa kanalizacji i
pieca c.o.

18.507,08

KPPSP
Remont wiaty garażowej

30.000,02
Pozostałe wydatki na remonty

Remonty, konserwacje i przeglądy okresowe sprzętu i wyposażenia
jednostek organizacyjnych
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