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I. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

I.I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
I.I.I. Zatrudnienie i szkolenie
Według stanu na dzień 31.12.2014r. w Starostwie Powiatowym w Jaworze zatrudnionych było ogółem
78 osób (2010 - 80) osób co stanowi 76,75 etatów, w tym:
- 70 osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
- 8 osób na stanowiskach – obsługi.
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy podpisano w 2014r.:
- umowę o odbywanie stażu przez 25 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 2014r. prowadzonych było 35 spraw sądowych, 25 spraw egzekucyjnych,
zakończono 14 spraw sądowych, 6 spraw egzekucyjnych, w toku pozostaje 21 spraw sądowych, 16
egzekucyjnych i 3 postępowania upadłościowe.
I.I.III Kontrole
1. W 2014r. przeprowadzono 7 kontroli zewnętrznych przez :
1) 2 kontrole - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
2) 1 kontrola – Dolnośląski Urząd Wojewódzki
3) 1 kontrola - Dolnośląski Urząd Wojewódzki Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego
4) 1 kontrola –Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa
5) 1 kontrola- Agencja Nieruchomości Rolnych
6) 1 kontrola –Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Legnica
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.
I.I.IV. Zarządzenia i postanowienia
Starosta Jaworski wydał:
2013r.
zarządzeń
55
postanowień
4

2014r.
57
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I.I.V. Skargi i wnioski oraz przyjęcia interesantów
Wszystkie osoby, które zgłaszają się w ramach przyjęć interesantów, są przyjmowane bez
konieczności wcześniejszych zapisów. Każda osoba jest wpisana do rejestru przyjęć interesantów.
W 2014r. w rejestrze wpisano 19 spraw zgłoszonych Staroście i Wicestaroście, których problematyka
wymagała określonej procedury, natomiast wiele zgłoszonych spraw podczas przyjęć było
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wyjaśnionych na bieżąco. Sprawy poruszane przez mieszkańców dotyczyły m.in. zatrudnienia,
pomocy społecznej, budownictwa, drogownictwa, ochrony środowiska, edukacji i pracy wydziałów
Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Adnotacje o sposobie załatwienia danej
sprawy znajdują się w rejestrze przyjęć interesantów.
W 2014r. do Starostwa wpłynęły 2 skargi. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwianie
skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Jaworze wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
I.I.VI. Zamówienia publiczne
W 2014 r. przeprowadzono 11 postępowań. 9 postępowań zostało zakończonych 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 2014 roku powstało w powiecie jaworskim 7 nowych organizacji pozarządowych, w tym dwie której
organem rejestrowym jest Krajowy Rejestr Sądowy, a jest to: Stowarzyszenie Taneczna Pasja w
Jaworze oraz Jaworskie Towarzystwo Muzyczne, które zmieniło siedzibę z Legnicy. Kolejne to
stowarzyszenia kultury fizycznej, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
zarejestrowane decyzją Starosty Jaworskiego i są to: Stowarzyszenie Kolarstwa Grawitacyjnego „MTB
Jawor” oraz Akademia Sportowa „PIAST” w Wolbromku. Listę Stowarzyszeń Zwykłych powiększyły:
Stowarzyszenie „Dolina Sadówki” w Sadach Górnych, Stowarzyszenie Ekologiczne ”Zdrowe Środowisko
Gminy Męcinka” w Nowej Męcince oraz Jaworski Klub Gospodarczy.
Z przyczyn ekonomicznych jedno stowarzyszenie kultury fizycznej podjęło uchwałę o rozwiązaniu
Klubu. Jest to Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” . Na mocy decyzji Starosty Jaworskiego
dokonano wykreślenia z Rejestru.
W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach nadzoru nad organizacjami pozarządowymi, wydano 6
opinii do treści statutów, na wniosek Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej oraz 15
zaświadczeń 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 2014 r.
przeprowadzona została w dniach od 24 marca do 10 kwietnia.
I.II.III Realizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, oraz ustawy o zbiórkach
publicznych.
Realizując ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych 2014r. przeprowadzono 9 postępowań
administracyjne zakończone wydaniem 9 decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok lub prochów
z zagranicy.
Realizując ustawę o zbiórkach publicznych wydano 1 decyzję zezwalającą na ich przeprowadzenie.
I.II.IV. Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny.
W roku 2014 Wydział przygotował 3 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście
Jaworskim, na których przyjęto informacje: z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za rok 2013, oceniono
pracę komend powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej, przyjęto informację o wypracowaniu
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oraz wdrożeniu form współdziałania w obszarze bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu
drogowego, w szczególności pieszych i informacji o aktywizacji podmiotów odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo w propagowaniu właściwych zachowań wśród seniorów.
Realizując
postanowienie Komisji w miesiącu grudniu zorganizowano 2 spotkania, na które
zaproszono 400 seniorów i korzystając z gotowych programów multimedialnych przeprowadzono
szkolenie, jak uniknąć zagrożeń ze strony oszustów, a także jak zabezpieczyć dom lub mieszkanie
opalane węglem, drzewem lub gazem przed tragicznymi skutkami ze strony tlenku węgla.
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 2014 roku współpraca skupiona była na pozyskaniu funduszy oraz
organizacji uroczystego wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji Jaworze. Powołano
Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru, który z dużym zaangażowaniem pozyskiwał sponsorów,
a po uroczystości wręczenia sztandaru rozliczył wszelkie koszty wynikające z organizacji zbiórki
publicznej.
W roku 2014 Wydział ponownie był wiodącym współorganizatorem Plebiscytu „Najpopularniejszy
Dzielnicowy 2014” z udziałem samorządów gminnych, Komendy Powiatowej Policji w Jaworze,
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mediów lokalnych. Wyniki Plebiscytu ogłoszone zostały w grudniu.
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 2 lipca w Muchowie, z
udziałem
przedstawicieli samorządów gminnych, członków Zarządu Powiatu, Szefów instytucji współpracujących
z Kombatantami.
I.III. OBSŁUGA RADY I ZARZĄDU POWIATU
W roku 2014 Zarząd Powiatu odbył 34 posiedzenia, na których wypracowano i podjęto 51 uchwał,
rozpatrzono, zaopiniowano i przekazano pod obrady Rady 52 uchwały.
W 2014r. radni obradowali na 15 posiedzeniach Rady Powiatu. Na posiedzeniach podjęto ogółem 58
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 40 zapytań,
wniosków i interpelacji, na które w ustawowym terminie radni otrzymali odpowiedzi. W 2014r. do
Rady Powiatu wpłynęły 5 skarg.

I.IV. KONTROLE WEWNETRZNE - Biuro ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Jaworze, w 2014
roku przeprowadziło 8 kontroli, w tym:
1. Kontrola w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Jaworze.
Zakres kontroli:
1) Funkcjonowanie kontroli zarządczej w obszarze udzielania zamówień publicznych
na dostawy i usługi.
2) Gospodarka finansowa od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
W wyniku kontroli stwierdzono, że w jednostce nie przestrzegano w pełni wymogów wynikających
z ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, nie stosowano pełnego
udokumentowania
części
poniesionych
wydatków
pod
względem
celowości
i gospodarności, prowadzenie ksiąg rachunkowych błędnie i nieterminowo oraz dokonywanie rozliczeń
przeprowadzonych inwentaryzacji oleju napędowego oraz znaczków pocztowych niezgodnie
z przepisami ustawy o rachunkowości oraz instrukcji wewnętrznej.
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W związku ze stwierdzonymi uchybieniami, wydano 12 zaleceń pokontrolnych zobowiązujących
jednostkę
do
bezwzględnego
przestrzegania
ustaw
o
rachunkowości
i finansach publicznych, opracowania polityki rachunkowości dla Ośrodka eliminując uchybienia
wykazane podczas kontroli, do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób rzetelny, bezbłędny oraz
terminowy.
2. Kontrola w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.
Zakres kontroli:
1) Kontrola prawidłowości wykorzystania i ewidencji środków otrzymywanych
w 2012 roku z Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w
Jaworze.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w zakresie
przestrzegania ustawowych zasad ewidencji pobranych dochodów budżetowych, nierzetelnym
sporządzaniu
sprawozdań
budżetowych
i
nieprawidłowej
kwalifikacji
i ewidencji uzyskanych dochodów budżetowych.
W wyniku stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości wydano do realizacji 5 zaleceń pokontrolnych
w celu ich wyeliminowania.
3. Kontrola w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego
w Jaworze
Zakres kontroli:
1) Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniach
pokontrolnych nr KW-0913/03/2010 z dnia 28.04.2010 r. oraz nr KW0913/05/2010 z dnia 04.06.2010 r.
Wystąpienie pokontrolne nr KW- 0913/03/2010 z dnia 28.04.2010 r. zawierało 5 zaleceń, natomiast
wystąpienie nr KW-0913/05/2010 z dnia 04.06.2010 r. zawierało 8 zaleceń.
W wyniku kontroli stwierdzono wykonanie wydanych zaleceń pokontrolnych.
4. Kontrola w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze.
Zakres kontroli:
1) Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu
pokontrolnym nr KW.171.03.2011.RC z dnia 21.02.2011 r.
Wystąpienie pokontrolne z dnia 21.03.2011 r. zawierało 10 zaleceń, które zostały w pełni wykonane.
5. Kontrola w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.
Zakres kontroli:
1) Gospodarka finansowa KP PSP w Jaworze za okres od 01.01.2011 r. do 31.03.2014 r.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że KP PSP w Jaworze nie posiada opracowanych
zasad (polityki) rachunkowości, nie prowadzi
ksiąg rachunkowych czyli zbiorów określonych
szczegółowo w ustawie o rachunkowości, przywłaszczenie przez pracownika mienia pracodawcy.
Celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, przekazano jednostce kontrolowanej 8
zaleceń pokontrolnych zobowiązujące jednostkę do bezwzględnego przestrzegania zasad określonych
ustawie o rachunkowości w zakresie opracowania zasad (polityki) rachunkowości i w zakresie
prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do wyciągnięcia sankcji służbowych wobec pracownika w
związku z przywłaszczeniem mienia.
6. Kontrola w Wydziale Finansów i Księgowości Starostwa Powiatowego w Jaworze.
Zakres kontroli:
1) Kontrola wydatków na podróże służbowe krajowe i podróże służbowe
zagraniczne pracowników w 2013 roku.
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Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze – zaleceń nie wydano.
7. Kontrola w Domu Małych Dzieci w Jaworze.
Zakres kontroli:
1) Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu
pokontrolnym nr KW.171.40.2012.RC.EW z dnia 12.12.2012 r.
2) Gospodarka finansowa za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych wykazała, że z 8 zaleceń nie w pełni wykonano
6 zaleceń, natomiast kontrola gospodarki finansowej, wykazała iż jednostka nie przystosowała oraz nie
zaktualizowała wzorcowej polityki rachunkowości, do zasad obowiązujących w jednostce, sporządziła
sprawozdanie finansowe za rok 2013 nie przedstawiając stanu faktycznego, nie określono w
zakładowym planie kont zasad ewidencji otrzymywanych darowizn oraz prowadzenie ksiąg
rachunkowych
nierzetelnie,
błędnie
i nieterminowo.
Po kontroli wydano 10 zaleceń pokontrolnych w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień
i nieprawidłowości.
8. Od miesiąca września 2014 r. do 31.12.2014 r. przeprowadzone zostały kontrole
doraźne w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jaworskiego j.n.:
1) Dom Małych Dzieci w Jaworze.
2) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.
3) Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze.
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.
5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze.
6) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze.
7) Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie.
8) Dom Dziecka w Kaczorowie.
9) Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze
Przedmiot kontroli doraźnych:
Kontrola wydatków środków publicznych w miesiącu grudniu 2013 roku,
w zakresie realizacji art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Przeprowadzone kontrole doraźne w w/w jednostkach, wykazały iż nie w pełni przestrzegano zasad
określonych w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, który określa między innymi, że wydatki
publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej
zaciągniętych zobowiązań.
We wszystkich skontrolowanych jednostkach stwierdzono, że spłatę zobowiązań z tytułu zakupów
usług i dostaw dokonywano ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do terminów wynikających z
obowiązujących przepisów, regulaminów wewnętrznych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
W celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień, zobowiązano wszystkie skontrolowane jednostki do
bezwzględnego
przestrzegania
zasad
określonych
w
art.
44
ust.
3
ustawy
o finansach publicznych.
II. WYDZIAŁ DS. ROZWOJU, PROMOCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
II.I. Rozwój i fundusze zewnętrzne
Podstawnym dokumentem wyznaczającym plan działań Wydziału stanowiły zapisy budżetu powiatu
oraz
Wieloletnia
Prognoza
Finansowa
Powiatu
Jaworskiego,
a
także
opracowana
i uchwalona w listopadzie 2014 r. „Strategia Rozwoju Powiatu Jaworskiego na lata 2014 -2020”.
Niemalże
wszystkie
realizowane
działania
wymagały
przeprowadzenia
postępowań
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o
zamówienie
publiczne
oraz
nadzór
nad
realizacją
zadań
powiatu.
W 2014 wydział przeprowadził blisko 30 różnych postępowań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień
Publicznych oraz w oparciu o obowiązujący Regulamin przetargowy.
Troska o stan dróg powiatowych to od lat jeden z głównych priorytetów w działaniach Zarządu
Powiatu.
W
staraniach tych przyjęte zostały
dwa zasadnicze kierunki:
remonty
i przebudowy zniszczonych nawierzchni dróg z jednej strony oraz z drugiej przeciwdziałanie dalszej ich
degradacji. Dlatego też, dzięki pozyskanym środkom, powiat w roku 2014 odbudował blisko 7 km dróg
powiatowych oraz jeden most w ciągu drogi powiatowej.
Główne zadania realizowane przez Wydział Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich
w tym zakresie przedstawia poniższe zestawienie:
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2822D i budowa przy niej ścieżki pieszo – rowerowej
w kierunku Myśliborza. Całkowita wartość zadania: 1 668 193,37 zł. Dotacja z budżetu
Państwa:
834
096,69
zł,
budżet
Powiatu:
604
096,68zł,
dotacja
z Gminy Jawor: 150 000,00, dotacja z Gminy Paszowice: 80 000,00 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2175D Warmątowice – Przybyłowice – Małuszów. Całkowita
wartość: 381 360,76 zł. Dotacja z MAiC: 155 610 zł, dotacja z UMWD: 225 750 zł.
3. Przebudowa drogi Godziszowa – Jawor. Całkowita wartość: 1 285 199,93 zł. Dotacja z MAiC:
856 199,93 zł, dotacja z UMWD: 399 000 zł, dotacja z Gmin: Mściwojów: 30 000 zł, Jawor 100 000 zł, budżet Powiatu: 100 000 zł.
4. Przebudowa kotłowni z montażem instalacji solarnej w budynku ZSA w Bolkowie. Całkowita
wartość: 278 740,35 zł. Dotacja z RPO WD: 220.489,00 zł, budżet Powiatu: 58.251,35 zł.
5. Przebudowa kotłowni i termomodernizacja I ZSO w Jaworze. Całkowita wartość:
1.365.496,80 zł. Dotacja z RPO WD: 1.143.073,38 zł, budżet Powiatu: 222 423,42 zł.
6. Przebudowa drogi nr 2184D w Wądrożu Wielkim. Całkowita wartość: 644 221,47 zł. Dotacja
z UMWD: 287 700 zł, dotacja z Gminy Wądroże W.: 182 372,95 zł, budżet Powiatu: 174
148,52 zł.
7. Przebudowa mostu w Pogwizdowie. Całkowita wartość: 191 681,20 zł. Dotacja
z MAiC: 153 344,00 zł budżet Powiatu: 38 377,20 zł.
8. Przebudowa chodnika w Mierczycach. Całkowita wartość: 140 130,80 zł. Dotacja
z Gminy Wądroże Wielkie: 67 627 zł, budżet Powiatu: 72 503,80 zł.
9. Utworzenie wypożyczalni rowerów i kijów nornic walking w Muchowie. Całkowita wartość
zadania: 45 800,02 zł. Dotacja z PROW: 30 775,94 zł, budżet powiatu: 15 024,08 zł.
10. Projekt sportowy dla młodzieży z powiatu jaworskiego oraz czeskiego Trutnova „Sport-pasja
BEZgraniczna”. Całkowita wartość: 22 140,00 euro. Dotacja z PO EWT: 18 819,00 euro,
budżet Państwa: 2 214,00 euro, budżet Powiatu: 1 107,00 euro.
Jednym z głównych źródeł finansowania przedsięwzięć z wykorzystaniem środków UE jest Program
Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Powiat Jaworski stara się sukcesywnie sięgać po te
środki współpracując w tym zakresie z miastamio Turnov oraz Trutnov w Republice Czeskiej.
Przykładem takiego kierunku działania jest zrealizowany przez Powiat Jaworski projekt, dotyczący
integracji polskiej i czeskiej młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych. Projekt skierowany
był
do
młodzieży
głównie
w
wieku
14-16 lat, uczniów łącznie 4 szkół, w tym jednej z Trutnova oraz 3 placówek edukacyjnych
z
terenu
powiatu
jaworskiego
(Powiatowego
Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego w Jaworze, Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Jaworze).
Celem zrealizowanego w 2014 r. projektu „Utworzenie i doposażenie wypożyczalni rowerów
w Muchowie szansą rozwoju aktywnej turystyki na obszarze Krainy Wygasłych Wulkanów" była
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poprawa atrakcyjności naszego regionu, promowanie jego walorów krajobrazowych oraz rozwój
turystyki na terenach wiejskich.
W ramach projektu, przy Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu w Muchowie (Pałacyk), została
oddana do użytku wypożyczalnia sprzętu turystycznego i rekreacyjnego, która jest dostępna nie tylko
dla turystów, ale również dla mieszkańców, uczniów lokalnych szkół oraz uczestników zgrupowań czy
obozów. W tym celu zakupione zostały m.in.
23 rowery typu miejskiego oraz
terenowego, z pełnym wyposażeniem. Z uwagi na walory przyrodnicze, jakie występują w okolicach
Muchowa, wydano ulotki z propozycją pięciu, zróżnicowanych pod względem długości i stopnia
trudności tras wycieczek. Działanie to ułatwi turystom zorganizowanie aktywnego wypoczynku,
pozwoli poznać nasz region oraz będzie miało pozytywny wpływ na uaktywnienie rekreacyjne
społeczeństwa.
Rok 2014 był również okresem, kiedy podjęto szereg działań zmierzających do przygotowań
związanych z nowym okresem programowania. Dlatego też, opracowana została Strategia Rozwoju
Powiatu Jaworskiego na lata 2014-2020. Strategia powstała dzięki inicjatywie Zarządu Powiatu oraz
zaangażowaniu środowisk skupiających liderów życia gospodarczego i społecznego w powiecie. Prace
nad dokumentem rozpoczęły się jeszcze w roku 2013, zaś na przełomie lipca i sierpnia 2014 odbyły się
warsztaty konsultacyjne, w których uczestniczyli radni powiatowi, przedstawiciele gmin, urzędnicy
samorządowi, dyrektorzy jednostek powiatowych, przedstawiciele organizacji gospodarczych, szkół,
instytucji polityki społecznej, jak również reprezentanci przedsiębiorców oraz lokalnych organizacji
pozarządowych z terenu powiatu. Podczas konsultacji przedstawiciele ww. środowisk wspólnie
wypracowali wizję rozwoju Powiatu Jaworskiego na najbliższe sześć lat. Strategia przyjęta została
przez Radę Powiatu w listopadzie 2014 r.
Pracownicy wydziału starają się również wspierać procesy pozyskiwania środków zewnętrznych przez
lokalne
organizacje
pozarządowe.
Przykładem
może
by
tutaj
pomoc
w opracowaniu wniosku o dofinansowanie przez TKKF PIAST Jawor w celu adaptacji
i
doposażenia sali treningowej. Współpracowano także w ramach rozpoczynającego się
w 2014 r. projektu wdrażanego wspólnie przez Fundację MERCURY z Wałbrzycha oraz Charytatywne
Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom
Przemocy AZYL w Jaworze.
II.II. PROMOCJA POWIATU
Sporo uwagi poświęcono również szeroko rozumianej promocji Powiatu Jaworskiego zarówno w
wymiarze informacyjnym, ale również rzeczowym w postaci realizacji projektów, których założenia
obejmowały wykonanie drobnych materiałów promocyjnych. Mimo skromnych środków finansowych
przeznaczonych na promocję powiatu wielokrotnie, wspólnie z innymi samorządami z terenu Powiatu
Jaworskiego,
wydział
uczestniczył
w targach turystycznych. Podobnie było w roku ubiegłym, jak i w tym, kiedy to Powiat Jaworski,
razem ze Stowarzyszeniem Kaczawskim, „wystawiał” się podczas jeleniogórskich Targów
Turystycznych „TOURTEC”. Nierzadko przekazywane były materiały promujące Ziemię Jaworską
(foldery, albumy, mapy, ulotki reklamowe oraz drobne gadżety) Gminie Jawor, która uczestniczyła w
targach turystycznych - w Berlinie, Poznaniu, Wrocławiu. Publikacje promujące region są kolportowane
podczas wielu imprez i uroczystości odbywających się na terenie powiatu i poza nim. 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).
Realizacja tych zadań była i jest możliwa m.in. dzięki realizacji Projektów Partnerskich
w zakresie wspólnej promocji regionu (dzięki temu udało się wydać szereg materiałów promocyjnych
o charakterze publikacji). W ostatnim okresie wydano także folder promocyjny Powiatu Jaworskiego -
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zawierający w sobie opisy atrakcji mieszczących się w regionie, propozycje wycieczek oraz mapę, na
zasadzie tzw. sponsoringu (powiat nie partycypuje w kosztach). Powiat - realizując zadania
promocyjne wykorzystuje sponsoring również do innych celów. Rok rocznie wydajemy kilkaset sztuk
planszowych kalendarzy „sponsorowanych”, dodatkowo zamawiamy także, około 400 egzemplarzy,
kalendarzy trójdzielnych oraz mniej - książkowych.
Wydział współpracuje z lokalną telewizją (TV Jawor), która realizowała, w cyklu dwutygodniowym,
program
informacyjny
pt.
„Nasz
Powiat”.
W
roku
2014
ukazały
się
w sumie 22 nowe programy, o łącznym czasie emisji - ok.240 minut. Program dociera do odbiorców
na terenie Jawora. Warto nadmienić, iż obecnie „Nasz Powiat” odbierany jest również poza graniami
powiatu, z tego tytułu, iż zakończony w naszym kraju proces cyfryzacji i przejście na nadawanie
cyfrowe spowodowało, że program ten emitowany jest również na platformie VECTRY S.A. przez
legnicką TV Dami.
Wydział realizował także zadanie dotyczące opracowania i składu Kuriera Jaworskiego - miesięcznika,
który ukazywał się w nakładzie 10 000 egzemplarzy. Każdego miesiąca (oprócz lipca) Kurier Jaworski
docierał do 73 sołectw w Powiecie Jaworskim. Pracownicy Wydziału wielokrotnie byli autorami
artykułów zamieszczanych na łamach Kuriera oraz na stronach internetowych www.powiatjawor.org.pl, jak również na portalach społecznościowych.
Niejednokrotnie teksty autorskie
zamieszczane były przez inne obecne na lokalnym rynku gazety i portale internetowe
(JaworskaSzuflada, powiatjaworski24h, e-legnickie, Nowa Gazeta Jaworska).
Organizowane były ponadto spotkania z przedstawicielami środków masowego przekazu, m.in. na
okoliczność uroczystości i imprez organizowanych przez powiat i jednostki organizacyjne, konferencji
prasowych, czy też w związku z oddawaniem zrealizowanych przez powiat inwestycji.
Wartymi zauważenia są realizowane, w ramach międzynarodowego partnerstwa, projekty społeczne.
Zakończyło się, rozpoczęte w okresie wcześniejszym, działanie skierowane do niepełnosprawnych
dzieci oraz młodzieży pn. Poznaj innych, odkryj siebie - społeczna aktywizacja osób
niepełnosprawnych polsko-czeskiego pogranicza. W związku z tym projektem odbyła się szeroka
kampania promocyjna (zakup gadżetów reklamowych, przekazanych na rzecz uczestników projektu,
szeroko zakrojona informacja prasowa - strony WWW, radio i TV oraz wiele publikatorów „pisanych”).
Na uwagę zasługuje ponadto stosunkowo nowa propozycja promocyjna powiatu, tj. tzw. Mobilny
System Informacji Lokalnej 24, projekt, w którym od niedawna uczestniczy Powiat Jaworski, a dzięki
któremu zainteresowane osoby mogą, za pomocą telefonów komórkowych, zdobyć wszystkie
potrzebne im informacje nt. powiatu, ściągając, za pomocą smartfona, niezbędne dane z powiatowej
strony www.
Do innych działań z zakresu promocji Powiatu zaliczyć można m.in.:
- współorganizację imprez historycznych, patriotycznych, okolicznościowych; w roku ubiegłym Powiat
Jaworski wspólnie z Gminą Mściwojów – zorganizował Dożynki Gminno- Powiatowe w Niedaszowie,
- udzielanie honorowych patronatów przedsięwzięciom regionalnym i ponadregionalnym;
- dofinansowanie imprez, sponsorowanie nagród;
- obsługa strony internetowej i Facebooka.
III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
III.I. Transport drogowy
Do ważniejszych spraw prowadzonych i załatwionych w 2014 r. związanych z regulacją transportu
drogowego należy zaliczyć:
1. wydanie 14 zezwoleń na zarobkowy przewóz osób w regularnym transporcie drogowym na
liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu jaworskiego,
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2. wydanie 30 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 20 spraw
związanych z aktualizacją rozkładów jazdy,
3. wydanie kolejnych 4 licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu
4. wydanie 16 zaświadczeń wraz z wypisami na przewozy drogowe na potrzeby własne
przedsiębiorców,
5. dokonanie kontroli przewoźników w zakresie spełnienia przez nich wymogów ustawowych
dotyczących prowadzenia transportu drogowego.
III.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 68 wniosków i spraw dotyczących zmian w oznakowaniu dróg i odbycie w tym
celu 10 posiedzeń Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego,
4. zatwierdzenie 9 projektów w stałej organizacji ruchu drogowego i 42 projektów czasowej
organizacji drogowego,
5. załatwienie 94 spraw związanych z funkcjonowaniem układu komunikacyjnego (opinie,
odpowiedzi instytucjom i mieszkańcom, interwencje dotyczące utrzymania dróg, wycinki
drzew, pomoce drogowe itp.).
III.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.
III.IV. Szkolenie kierowców
Na obszarze powiatu jaworskiego funkcjonuje 10 ośrodków szkolenia kierowców. W prowadzonej
ewidencji znajduje się 86 instruktorów. W roku 2014 do ewidencji wpisano 1 instruktora nauki jazdy i
wydano mu stosowną legitymację. Dokonano kontroli 10 ośrodków szkolenia kierowców.
III.V. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny
Wydano 8 zezwoleń na zorganizowanie imprez sportowych na drogach tj. „VIII Memoriał St.
Mielczarka”, „XXI Kryterium Kolarskie w Bolkowie”, testy samochodowe przed rajdem Świdnickim i
Karkonoskim.
Dla 5 imprez o znaczeniu krajowym wydano stosowne uzgodnienia tj. „Pielgrzymka do Krzeszowa”,
,XV Półmaraton o Puchar Burmistrza Miasta Jawora, Kryterium kolarskie o puchar B.M. Bolkowa,
zawody kolarskie „Cykliści Jelenia Góra”, wręczenie sztandaru KP Policji w Jaworze.
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III.VI.

Rejestracja

pojazdów

i

wydawanie

uprawnień

kierowców

Wydanych dowodów rejestracyjnych – 6299
Wydanych kart pojazdów - 1613
Wydanych dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez policję za usterki techniczne – 900
Wyrejestrowanych pojazdów – 494
Zgłoszeń sprzedaży 2521
Wydanych praw jazdy – 1318
Ilość wydanych skierowań na badania lekarskie i psychologiczne 110
Wprowadzono 159 zakazów prowadzenia pojazdów w związku z wyrokami sądowymi
W roku 2014 r. w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa obsłużono około 21 – 22 tys. osób.
III.VII. Zadania wykonane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze
W celu utrzymania w należytym stanie technicznym oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na
drogach powiatowych wykonane zostały następujące ważniejsze roboty drogowe:
1.
Remonty cząstkowe - 12621,6 m2
2.
Remonty przełomów - 115,8 m2
3.
Ścinka poboczy - 16370 m2
4.
Wycinka drzew - 134 szt.
5.
Wymiana znaków - 158 szt
6.
Podkrzesywanie drzew - 287 szt.
7.
Frezowanie pni - 24 szt.
8.
Odnowienie i nowe oznakowanie poziome - 2494 m2
9.
Wykaszanie mechaniczne poboczy - 237 km
10.
Odbudowa przepustów - 3 szt.
11.
Udrożnienie rowów - 3015 mb
2. Zestawienie robót wykonanych na drogach wojewódzkich nr 345, 363, 365, 374
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

- 968 884 m2
- 41 262 m2
- 9 194 m2
– 206 t
– 18,50 t
- 9 820 m2
- 10 062 m2
- 119 szt.
- 14 800 m2
- 1 350 mb
- 73 m3

Mechaniczne wykaszanie rowów
Ręczne wykaszanie rowów
Remont nawierzchni emulsją i grysami
Remont cząstkowy masą na gorąco
Remont cząstkowy masą na zimno
Ręczne oczyszczanie nawierzchni
Wykonanie oznakowania poziomego
Montaż słupków hektometrowych
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
Oczyszczenie korytek ściekowych
Odbudowa rowów

14. Wpływy za prowadzenie parkingu strzeżonego
1. Opłaty za parking -

- 1710 zł

IV. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ŚRODOWISKA
1. W zakresie zadań własnych Powiatu Jaworskiego;
a) przygotowano do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność Powiatu, oznaczoną ewidencyjnie,
jako działka nr 15/1, położoną w obrębie Sady Dolne gmina Bolków ( zbyta w przetargu
nieograniczonym, który się odbył 14.04.2015 r., za kwotę; 457 753,00 zł),
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b) uzyskano dochody w wysokości 75 669,47 zł do budżetu powiatu z dzierżawy, najmu i trwałego
zarządu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jaworskiego,
b) 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. 198.380,00 zł,
2. 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 793 520,01 zł,
B) przyczyniono się do aktywizacji terenów pod budownictwo poprzez wyłączenie gruntów rolnych
klas II i III o pow. 1,40025 ha (31 decyzji zezwalających na wyłączenie),
C) na bieżąco regulowano stany prawne nieruchomości. W ramach tych regulacji wydano 52 opinie,
59 zaświadczeń na potrzeby sądów wieczystoksięgowych, Agencji Nieruchomości Rolnych i
postępowań prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego.
D) Przekazano z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 21 działek o łącznej powierzchni 16,1029 ha,
stanowiących lasy, które przeszły do zasobów administrowanych przez Nadleśnictwa w Jaworze,
Złotoryi i Legnicy (zgodnie z obszarem działania na terenie powiatu).
E) przyjęto do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 14 działek o pow. 2,2286 ha, które zostały
nabyte od osób fizycznych pod inwestycję budowy kanału ulgi rzeki „Nysa Mała” w Bolkowicach
gm. Paszowice.
F) wydano 8 decyzji administracyjnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości, których łączna kwota zapłaty za przekształcenie wyniosła;
131.098,00 zł,
G) dokonano aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwawydano 28 wypowiedzeń zmieniających opłatę w tym złożono dwa odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Legnicy. Wypowiedzenia zmieniające SKO utrzymało .
3.W zakresie ochrony środowiska;
Łącznie w 2014r. wpłynęło 156 pism, pisma wychodzące – 103, wydano 21 decyzji
administracyjnych.
1) Ochrona przyrody – wydano: 62 decyzje,
2) Nadzór nad lasami – wydano: 57 decyzji, oraz 57 świadectw legalnego pozyskania drewna.
3) Łowiectwo – wyliczono czynsze dzierżawne dla siedmiu kół łowieckich w latach 2010-2014
oraz zestawiono czynsze dzierżawne w rozbiciu na nadleśnictwa i gminy,
4) Rejestr zwierząt egzotycznych - zarejestrowano 1 zwierzę egzotyczne i wydano 1 dokument
rejestracyjny.
5) Zalesianie gruntów rolnych - właścicielom gruntu, za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i
prowadzenie uprawy leśnej, naliczano wysokość miesięcznego ekwiwalentu na każdy kwartał
w 2013 r.
6) Karty wędkarskie - wydano 113 kart.
7) Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb - wydano 16 zezwoleń.
8) Geologia surowcowa - wydano 26 informacji o występowaniu złóż kopalin pospolitych, 9
postanowień opiniujących miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmin
9) Hydrogeologia - zatwierdzono 2 projekty dokumentacji hydrogeologicznej i przyjęto bez
zastrzeżeń 2 dokumentacje hydrogeologiczne.
10) Geologia inżynierska – przyjęto 2 projekty prac geologicznych.
11) Corocznie wykonywane sprawozdania: OŚ-26 zestawienie zasobów wód podziemnych, L-03
sprawozdanie o lasach, o posiadaczach odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania
zezwoleń, OŚ-4p za rok 2013 dotyczy obliczenia nadwyżki dochodów budżetu powiatu
pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2013 i OŚ-29 - sprawozdanie o kosztach
poniesionych na ochronę środowiska w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
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12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)

19)

20)
21)

22)

23)

środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, sprawozdanie dotyczące
gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego.
Odpady - wydano 21 decyzji i 9 postanowień dotyczących zezwoleń na zbieranie i transport
odpadów i pozwoleń na wytwarzanie odpadów, udzielono 11 opinii z zakresu gospodarowania
odpadami, oraz rozpatrzono 2 sprawozdania z monitoringu zamkniętego składowiska
odpadów. Wezwano w 7 przypadkach wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, a 3
przypadkach o złożenie stosownych wyjaśnień.
Ochrona środowiska – pozwolenia wodno prawne; prowadzono 53 sprawy w tym sporządzono
21 pism wychodzących, 108 zawiadomień i obwieszczeń, 36 decyzji rozpatrzono bez
zastrzeżeń, prowadzono 4 sprawy z analizy okresowych pomiarów emisji gazów i płynów do
powietrza, 1 decyzja w sprawie wprowadzenia gazów i pyłów do powietrza, 2 wnioski w
sprawie zmiany decyzji dotyczącej handlu emisjami, 2 decyzje (w tym 1 odmowna), 4 pisma
(zawiadomienia i powiadomienia). Zaskarżono 1 decyzję, którą uchylono i przekazano do
ponownego rozpatrzenia.
Ustalenie linii brzegowej: wydano 8 decyzji w tym 1 decyzję zaskarżono, którą uchylono i
przekazano do ponownego rozpatrzenia, sporządzono 14 pism wychodzących.
Spółki wodne: 140 wszczętych postępowań, 4 wnioski o wyłączenie z postępowania (4
podmioty), wydano 140 decyzji i 3 postanowienia, zaskarżono 1 decyzję, którą przekazano do
ponownego rozpatrzenia, 4 sprawy skierowano do egzekucji administracyjnej.
Hałas; przy 3 zgłoszeniach nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu.
Przyjęto i rozpatrzono 26 zgłoszeń instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.
Przygotowano materiały do projektu Budżetu Powiatu w Jaworze na 2015 r. (roczne
zestawienie przychodów i wydatków na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej) oraz w Dziale Leśnictwo – 020).
Przedstawiono Radzie Powiatu w Jaworze oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Bezpieczeństwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Integracji Europejskiej, informacje
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i powiatowego lekarza weterynarii za 2013 r.
o ich działalności na obszarze powiatu (coroczne sprawozdanie) oraz o działalności społecznej
straży rybackiej.
Udostępniono około 37 studentom i uczniom materiały na temat ochrony środowiska.
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 był biuletynem informacyjnym samorządów
powiatu jaworskiego.
Rozpatrzono 9 wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Jaworskiego o
finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Przyjęto do realizacji 8 wniosków dla których sporządzono umowy o dotację. Rozliczono 7
zadań.
Udzielono dwóch wyjaśnień organom państwowym w sprawach prowadzonych przeciwko
właścicielom firm oraz sporządzono i udostępniono 4 informacje o środowisku dla firm i
jednostek administracji publicznej

V. 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,
 wydano 133 opinii w ramach prac Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
( w roku 2013 - 167),
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2.

3.



4.

5.
6.

przyjęto 959 zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych od jednostek wykonawstwa
geodezyjnego ( w roku 2013 - 1013)
przygotowano 950 dokumentacje do zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych,
( w roku 2013 - 1000)
przeprowadzono kontrole pod względem merytorycznym i technicznym 1139 operatów
geodezyjnych i kartograficznych powstałych w związku ze zgłoszonymi pracami oraz
poświadczono materiały sporządzone w wyniku tych prac ( w roku 2013 - 1429)
przyjęto do zasobu 1516 operatów geodezyjnych i kartograficznych ( w roku 2013 - 797)
dokonano 4630 zmian w operacie ewidencji gruntów, budynków i lokali ( w roku 2013 5614), dodatkowo aktualizacja mapy ewidencji gruntów i budynków w wersji numerycznej
objęła 433 operatów
w ramach prowadzonej księgi ewidencji wyciągów z operatów szacunkowych oraz transakcji
kupna sprzedaży wpisano 494 wartości nieruchomości ( w roku 2013 - 635)
w wyniku wprowadzonych zmian wysłano 6177 zawiadomień do stron ( w roku 2013 - 8940)
zostały sporządzone wszystkie sprawozdania wynikające z obowiązku organu prowadzącego
powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Zachowane zostały terminy wykonania
sprawozdań.
W ramach obsługi interesantów sporządzono:
 2853 wypisów z rejestru gruntów, zbiorów danych, wykazów, map oraz innych
dokumentów ( w roku 2013- 4590)
 434 dokumentacji do celów notarialnych i wieczysto-księgowych ( wypis i wyrys),
( w roku 2013 - 563)
 77 poświadczeń stanu prawnego na określony dzień, ( w roku 2013 - 189)
W ramach prac kancelaryjnych prowadzono:
ewidencję poczty przychodzącej w ilości 10460( w roku 2013 - 11530)
ewidencję zamówień na dokumenty z zasobu w ilości 3719, ( w roku 2013 - 4735)
przygotowanie dokumentu opłaty w ilości 4164 ( w roku 2013 - 4424)
Z zakresu cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zarchiwizowano do
postaci elektronicznej archiwalne materiały zasobu, stanowiące część ewidencyjną operatu (
operaty z pomiaru stanu posiadania oraz pierwotne operaty klasyfikacyjne) z terenu całego
powiatu. Jak również przeniesiono do postaci cyfrowej dokumentację z pomiarów sytuacyjno –
wysokościowych. Obecnie do pełnej archiwizacji brakuje przetworzenia materiałów gminy
Bolków.
 rozpoczęto tworzenie obiektowej bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500)
oraz geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu ( GESUT) na podstawie bieżących
pomiarów geodezyjnych.
Dokonano kompleksowej wymiany sprzętu komputerowego wraz z siecią internetową, dotację
pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 100 tys. zł.
Łącznie w wyniku świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej usług wypracowano dochody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 374 625,20 zł. ( w roku 2013 –413 065,18 zł)

VI. GEODETA POWIATOWY
1. Z zakresu obsługi ewidencji gruntów i budynków prowadzono 75 spraw , w tym 18
postępowań zakończono rozstrzygającymi decyzjami administracyjnymi. Pozostałe sprawy
rozpatrzono, a strony zostały wyczerpująco, pisemnie poinformowane o sposobie załatwienia
sprawy. Z tego zakresu udzielono wyjaśnień ustnych interesantom, którzy wielokrotnie
zgłaszali się osobiście w biurze Geodety Powiatowego.
W ramach projektu ZSIN nadzorowano wykonanie baz BDOT500 i GESUT. Przeprowadzono
weryfikacje i odbiory cząstkowe poszczególnych etapów, zgodnie z harmonogramem.
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2. Z zakresu aktualizacji użytków gruntowych zarejestrowano 6 spraw. W ramach postępowania
administracyjnego wydano 3 decyzje zmieniające użytki gruntowe. Pozostałe sprawy
pozostawiono
bez rozpatrzenia z powodu braku niezbędnej dokumentacji. Ponadto,
upoważniono klasyfikatora do przeprowadzenia klasyfikacji gruntów na obszarze powiatu
jaworskiego, w roku 2014.
3. Z zakresu prac scaleniowych, przygotowano zbiorcze wnioski o scalenie gruntów wsi
Luboradz, Targoszyn, Snowidza, Godziszowa i Niedaszów. W każdej z wymienionych wsi,
wspólnie z Wójtem Gminy Mściwojów zorganizowano spotkania informacyjne dotyczące
scalenia gruntów w ramach PROW. Przekazano Sołtysom przygotowane zbiorcze wnioski
scaleniowe celem zebrania oświadczeń o przystąpieniu do scalenia od właścicieli
i władających nieruchomościami.
4. Sporządzono i przekazano do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu, w odstępach sześciomiesięcznych, kopie
zabezpieczające powiatowe bazy danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie.
5. W ramach Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego, Powiat Jaworski przystąpił
do projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza
I”, realizowanego przez Głównego Geodetę Kraju. Wartość projektu 605 173,90 zł.
Projekt znajduje się w fazie realizacji. Bazy inicjalne GESUT i BDOT500, finansowane
ze środków własnych, zostały w roku 2014 pozytywnie zweryfikowane. Odbiór i wdrożenie baz
nastąpiło w marcu 2015 r.
6. Z zakresu gospodarowania środkami, pozyskano dotację celową z budżetu Wojewody
Dolnośląskiego, w rozdziałach 71012, 71013 i 01005 w sumarycznej wys. 101 200 zł
- wykorzystaną na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji gruntów i budynków
oraz na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ponadto
z budżetu Województwa Dolnośląskiego pozyskano dotację celową w wysokości 100 000 zł na
zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia baz danych.
VII. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego w 2014 roku zrealizowano następujące zadania
służące poprawie stanu bezpieczeństwa powiatu:
1. W zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego:
a) zaktualizowano plan Akcji Kurierskiej w powiecie jaworskim” oraz „Plan przygotowań podmiotów
leczniczych w powiecie jaworskim”.
b) przeprowadzono we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu jednodniowe szkolenia obronne dla
pracowników samorządowych województwa dolnośląskiego prowadzących sprawy obronne
z praktycznym zademonstrowaniem działania mobilnej ekipy do pobory krwi w warunkach polowych.
c) zorganizowano spotkanie dla kierowników podmiotów leczniczych oraz pracowników
samorządowych prowadzących sprawy obronne służby zdrowia w powiecie jaworskim.
d) przeszkolono skład Stałego Dyżuru i przeprowadzono trening jego funkcjonowania.
e) przeszkolono skład Akcji Kurierskiej w powiecie jaworskim.
2. W zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego (kryzysowego):
a) zorganizowano posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego
omówiono: zagrożenia związane z wystąpieniem ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie
powiatu jaworskiego, zagrożenie epidemią gorączki krwotocznej Ebola, przygotowanie do transportu
pacjentów chorych lub podejrzanych o zachorowanie na gorączkę krwotoczną do miejsc hospitalizacji,
b) zorganizowano spotkanie zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych ze służbami
ratowniczymi w sprawie usuwania odpadów po wypadkach z dróg,
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c) przeprowadzono aktualizację Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz Planu
Operacyjnego Ochrony przed Powodzią powiatu jaworskiego,
d) podpisano porozumienie pomiędzy Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego a spółką
Tauron Dystrybucja S.A. dostarczającą energię elektryczną, w sprawie wymiany informacji
o zaistniałych zdarzeniach i zagrożeniach skutkujących przerwami w dostarczaniu energii elektrycznej
dla ludności powiatu jaworskiego,
e) przeprowadzono trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności z włączeniem akustycznych
systemów alarmowania powiatu jaworskiego,
f) uczestniczono w trzydniowym treningu zgrywającym pod kryptonimem „Wrzesień 2014” którego
tematem było funkcjonowanie wojewódzkiego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania w
sytuacjach wystąpienia zagrożeń. W treningu uczestniczyły wszystkie służby, inspekcje powiatowe
oraz Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego.
g) szkolenie z obsługi Platformy Operacyjnej Zarządzania Kryzysowego dla pracowników Gminnych
Centrów Zarządzania Kryzysowego, które przeprowadził zastępca Kierownika Oddziału Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obronnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
h) zakupiono na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: monitor, drukarkę
laserową, niszczarkę dokumentów.
3. W zakresie koordynowania i zwalczania zagrożeń kryzysowych przez PCZK:
a) przez cały rok monitorowano stan zagrożeń na terenie powiatu jaworskiego, głównie na
podstawie komunikatów meteorologicznych i hydrologicznych otrzymywanych z Wojewódzkiego
Centrum Zarządzania Kryzysowego,
b) prowadzono działania profilaktyczne i informacyjne o zagrożeniach kryzysowych na terenie
powiatu poprzez,
c) w ramach programu „ Bezpieczne Wakacje 2014” koordynowano inicjatywy samorządów
gminnych, służb i inspekcji w kontekście zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży na
terenie powiatu. Następstwem podjętych działań organizacyjnych i profilaktycznych był bezpieczny
przebieg wakacji w czasie, których nie zanotowano wypadków z udziałem dzieci i młodzieży,
d) w ramach Akcji Zima 2013-2014 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego koordynowało
działania GCZK podejmowane w zakresie pomocy osobom bezdomnym i najuboższym w okresie
niskich temperatur.
4. W zakresie bezpieczeństwa i ochrony zabytków :
a) zorganizowano posiedzenie Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Zabytków i Dziedzictwa
Narodowego, w którym uczestniczył kierownik delegatury w Legnicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków,
 przeprowadzono
lustrację 5 obiektów zabytkowych w zakresie zabezpieczenia przed
przestępczością, kradzieżami, pożarem, dewastacją oraz niegospodarnością w niżej wymienionych
obiektach : Kościół w Myślinowie, Dwór w Mierczycach, Kościół w Kwietnikach, Pałac w Płoninie oraz
Zamek w Płoninie,
b) z każdej lustracji został sporządzony protokół z uwagami i zaleceniami dla właścicieli na temat
zabezpieczenia obiektu zabytkowego. O niewłaściwym zabezpieczeniu obiektów zabytkowych został
powiadomiony Wojewódzki Konserwator Zabytków.
VIII. WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
VIII.I. Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, realizując zadania określone w regulaminie
organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Jaworze, w 2014 r. załatwił 910 spraw, które zostały
zarejestrowane w systemie El - Dok, a ponadto przyjął 1314 wniosków dla powiatowego zespołu ds.
orzekania o niepełnosprawności od 1500 interesantów. Wydział przygotował projekty: Programu
współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku, 9 projektów uchwał
Rady Powiatu w Jaworze, 13 projektów uchwał Zarządu Powiatu w Jaworze; z upoważnienia Starosty
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zostało wydanych 45 skierowań do SOSW, MOS lub MOW; przeprowadzono 6 postępowań
egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.
VIII.II. Realizacja zadań nałożonych przez ustawę o samorządzie powiatowym wymaga ścisłego
współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z którymi Powiat podpisuje umowy i
porozumienia. Corocznie z gminami powiatu jaworskiego podpisywane jest porozumienie w sprawie
dofinansowania i doradztwa metodycznego dla nauczycieli (Gmina Jawor, Paszowice, Wądroże Wielkie,
Mściwojów, Bolków). Wspólnie z Gminą Męcinka realizowane były dwa porozumienia dotyczące
współfinansowania współzawodnictwa sportowego i wynagrodzenia powiatowego koordynatora
sportu. Natomiast z gminami Jelenia Góra, Zielona Góra, Przemków, Lubomierz oraz Powiatami:
Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim podpisano umowy w sprawie zasad przeprowadzenia i
finansowania kształcenia teoretycznego w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów klas
wielozawodowych. Ponadto w Gminą Jawor realizowane było porozumienie na dofinansowanie
kosztów przewozu dwóch uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ogółem Wydział przygotował i
realizował zapisy 13 porozumień i umów z JST i innymi podmiotami.
VIII.III. Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w trakcie trwania 2014 r. dwukrotnie
przeprowadził analizę wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli: wykonanie za okres od 1 stycznia
do 31 sierpnia 2014 r. oraz wykonanie za 2014 r.
W roku 2014 r. Powiat Jaworski wydał ogółem kwotę 9 099 824,41 zł na wynagrodzenia dla
nauczycieli. W tej kwocie zawiera się „nadwyżka” w wysokości 302 002, 37 zł wypłacona nauczycielom
ze stopniem awansu nauczyciela: kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. Nauczyciele w
szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jaworski w trzech grupach: nauczycieli
kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych osiągnęli, a nawet dość znacznie przekroczyli, stawki
obowiązkowego średniego wynagrodzenia za rok 2014. Natomiast nauczyciele ze stopniem awansu
nauczyciela stażysty nie osiągnęli wymaganego średniego wynagrodzenia.
VIII.IV. 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
sesji Rady Powiatu w Jaworze w dniu 25 września 2014 r.
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 sesji
Rady Powiatu w Jaworze w dniu 25 września 2014 r.
VIII.V. Powiat Jaworski przyjął do realizacji Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 w celu jak najlepszego
zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty tworzonej przez jej mieszkańców. W efekcie
przeprowadzonych postępowań konkursowych spośród 55 złożonych ofert (z tego dwie oferty zostały
wycofane przez oferentów) wyłoniono 47 ofert, które zostały objęte dofinansowaniem w łącznej
wysokości 98 000 zł, z tego:
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-

19 ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki wśród
mieszkańców powiatu jaworskiego w wysokości 44 500 zł (z tego dwie organizacje nie zawarły
umów na realizację zadań),
23 oferty z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury wśród mieszkańców
powiatu jaworskiego w wysokości 45 000 zł (z tego jedna organizacja nie zawarła umowy na
realizację zadania),
5 ofert z zakresu promocji i ochrony zdrowia w wysokości 8 500 zł.

VIII.VI. REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPORTOWYCH
Powiat Jaworski kolejny rok realizował projekt „Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i
zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim” zgłoszony w konkursie POKL w
ramach komponentu centralnego 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” ogłoszonym przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Celem głównym projektu było zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu doskonalenia
nauczycieli na terenie powiatu poprzez wdrożenie pilotażowego powiatowego programu wsparcia szkół
i przedszkoli w okresie od 1 XII 2012 do 30 IX 2014 r. Realizatorem przedmiotowego projektu było
ówczesne Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa
Metodycznego.
Właściwe wdrożenie projektu przyczyniło się do rozwiązania następujących kwestii:
- zdiagnozowanie aktualnych potrzeb rozwojowych szkół i przedszkoli i powiązanie z nimi ofert
doskonalenia nauczycieli,
- wprowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego w miejscu pracy nauczycieli,
- wykorzystanie doświadczenia, wiedzy i umiejętności nauczycieli i dyrektorów w praktyce – follow-up
- poprzez utworzenie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia,
- zaangażowanie w doskonalenie nauczycieli ekspertów, specjalistów czy trenerów,
- zwiększenie potencjału PCPPPiDM z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacji
pedagogicznej o doskonalenia nauczycieli w kompleksowym wspomagania szkół i placówek.
W projekcie uczestniczyło: 14 szkół podstawowych 7 gimnazjów oraz 1 Liceum Ogólnokształcące, 1
Zasadnicza Szkoła Zawodowa i 2 Technika oraz 5 przedszkoli.
W projekcie nie uczestniczyły szkoły specjalne i szkoły dla dorosłych.
Spełnione zostały także wymogi dotyczące liczebności grupy docelowej. W pierwotnej wersji wniosku
wymiar GD wynosił 375 nauczycieli (304 K i 71 M), jednak w wyniku zmian wymiar GD został
zwiększony. Liczba osób w roku szkolnym 2012/2013 objęta projektem wyniosła 408 (330 K i 78M)
oraz w roku szkolnym 2013/2014 – 470 nauczycieli (381 K i 89M).
Wartość całkowita projektu: 679 785 zł.
Powiat Jaworski od dnia 1 czerwca 2014 r. realizuje projekt pn. „Nowe szanse na rynku pracy w
powiecie jaworskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.4
Niepełnosprawni na rynku pracy, którego głównym celem jest zwiększenie integracji społecznej i
aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.
Projekt skierowany jest do dziesięciu osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności, tj. do czterech absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze, jak również do sześciu uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworze.
Dla wszystkich uczestników projektu został utworzony przez zespół specjalistów indywidualny program
aktywizacji społeczno-zawodowej. Odbyły się również indywidualne konsultacje z lekarzem medycyny
pracy, zrealizowane zostały
warsztaty wzmacniające kompetencje psychospołeczne i
psychozawodowe. Zostały przeprowadzone zajęcia z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy w celu
wypracowania indywidualnej ścieżki zawodowej.
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Od grudnia 2014 roku sześciu uczestników projektu rozpoczęło półroczne płatne staże
i
trzymiesięczne płatne praktyki zawodowe u pracodawców powiatu jaworskiego, takich jak:
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „Agroma” w Jaworze, ul. Słowackiego 1, Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna w Jaworze, ul. Starojaworska 14, Dzienny Ośrodek Wsparcia w Jaworze przy ul.
Kwiatowej 15, a także Przedszkole Niepubliczne „Prymusek” z siedzibą w Jaworze przy ul. Chopina11.
Każdy z uczestników posiada założone w ramach projektu portfolio, określające wykształcenie,
kompetencje zawodowe oraz inne preferencje przydatne w poszukiwaniu pracy na jaworskim rynku
pracy. Natomiast staże i praktyki zawodowe jako formy wsparcia adresowane do uczestników projektu
polegają na zdobyciu przez osobę pozostającą bez zatrudnienia – stażystę czy praktykanta - nowych
umiejętności zwiększających jego szanse na podjęcie zatrudnienia.
Wartość całkowita projektu: 131 712 zł.
Projekt "Nowoczesne hotelarstwo - zagraniczne praktyki jako krok na drodze do sukcesu
zawodowego" zakłada odbycie przez 30 uczniów Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie praktyk
zawodowych w przedsiębiorstwach branży turystycznej we Włoszech i Hiszpanii. Uczestnikami projektu
byli uczniowie II i III klas Technikum wchodzącego w skład ZSA kształcący się w zawodzie technik
hotelarstwa.
Główne cele projektu:
-rozwój kompetencji zawodowych praktykantów, a tym samym lepsze przygotowanie ich do podjęcia
w przyszłości pracy w zawodzie,
-umożliwienie uczniom zapoznania się z nowoczesnymi metodami i narzędziami pracy w branży
turystycznej,
-wykształcenie w uczestnikach aktywnych i przedsiębiorczych postaw,
-zachęcenie młodzieży do dalszego korzystania z możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, jakie
stwarzają programy finansowane ze środków UE, w szczególności programu "Uczenie się przez całe
życie",
-podniesienie kompetencji społecznych, międzykulturowych i językowych uczestników jako, że
stanowią one istotny aspekt pracy w branży.
Praktyki realizowane były w przedsiębiorstwach branży turystycznej na terenie Włoch oraz Hiszpanii, w
miejscowościach atrakcyjnych turystycznie, posiadających rozwiniętą bazę hotelową. Praktyki odbyły
się pomiędzy 25 marca a 1 czerwca 2014 roku
W projekcie uczestniczyło 30 uczniów Technikum wchodzącego w skład ZSA w Bolkowie, kształcących
się w zawodzie „technik hotelarstwa”. Połowę tej grupy (a więc 15 osób) stanowili uczniowie klasy
drugiej, natomiast drugą połowę (czyli pozostałe 15 osób) uczniowie klasy trzeciej.
Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Semper Avanti”.
Powiat Jaworski przystąpił do projektu Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego „Animator
sportu ORLIK”. W wyniku umowy zostali zatrudnieni dwaj animatorzy sportu (w wymiarze ½ etatu) na
boisku ORLIK przy PCKZ. Powiat pozyskał na wynagrodzenia kwotę 9 000 zł, natomiast z budżetu
wyasygnowano także 10 000 zł.
. Realizacja projektów edukacyjnych i sportowych
Powiat Jaworski kolejny rok realizował projekt „Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i
zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim” zgłoszony w konkursie POKL w
ramach komponentu centralnego 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” ogłoszonym przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Celem głównym projektu było zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu doskonalenia
nauczycieli na terenie powiatu poprzez wdrożenie pilotażowego powiatowego programu wsparcia szkół
i przedszkoli w okresie od 1 XII 2012 do 30 IX 2014 r. Realizatorem przedmiotowego projektu było
ówczesne Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa
Metodycznego.
Właściwe wdrożenie projektu przyczyniło się do rozwiązania następujących kwestii:
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- zdiagnozowanie aktualnych potrzeb rozwojowych szkół i przedszkoli i powiązanie z nimi ofert
doskonalenia nauczycieli,
- wprowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego w miejscu pracy nauczycieli,
- wykorzystanie doświadczenia, wiedzy i umiejętności nauczycieli i dyrektorów w praktyce – follow-up
- poprzez utworzenie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia,
- zaangażowanie w doskonalenie nauczycieli ekspertów, specjalistów czy trenerów,
- zwiększenie potencjału PCPPPiDM z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacji
pedagogicznej o doskonalenia nauczycieli w kompleksowym wspomagania szkół i placówek.
W projekcie uczestniczyło: 14 szkół podstawowych 7 gimnazjów oraz 1 Liceum Ogólnokształcące, 1
Zasadnicza Szkoła Zawodowa i 2 Technika oraz 5 przedszkoli.
W projekcie nie uczestniczyły szkoły specjalne i szkoły dla dorosłych.
Spełnione zostały także wymogi dotyczące liczebności grupy docelowej. W pierwotnej wersji wniosku
wymiar GD wynosił 375 nauczycieli (304 K i 71 M), jednak w wyniku zmian wymiar GD został
zwiększony. Liczba osób w roku szkolnym 2012/2013 objęta projektem wyniosła 408 (330 K i 78M)
oraz w roku szkolnym 2013/2014 – 470 nauczycieli (381 K i 89M).
Wartość całkowita projektu: 679 785 zł.
Powiat Jaworski od dnia 1 czerwca 2014 r. realizuje projekt pn. „Nowe szanse na rynku pracy w
powiecie jaworskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.4
Niepełnosprawni na rynku pracy, którego głównym celem jest zwiększenie integracji społecznej i
aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.
Projekt skierowany jest do dziesięciu osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności, tj. do czterech absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze, jak również do sześciu uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworze.
Dla wszystkich uczestników projektu został utworzony przez zespół specjalistów indywidualny program
aktywizacji społeczno-zawodowej. Odbyły się również indywidualne konsultacje z lekarzem medycyny
pracy, zrealizowane zostały
warsztaty wzmacniające kompetencje psychospołeczne i
psychozawodowe. Zostały przeprowadzone zajęcia z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy w celu
wypracowania indywidualnej ścieżki zawodowej.
Od grudnia 2014 roku sześciu uczestników projektu rozpoczęło półroczne płatne staże
i
trzymiesięczne płatne praktyki zawodowe u pracodawców powiatu jaworskiego, takich jak:
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „Agroma” w Jaworze, ul. Słowackiego 1, Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna w Jaworze, ul. Starojaworska 14, Dzienny Ośrodek Wsparcia w Jaworze przy ul.
Kwiatowej 15, a także Przedszkole Niepubliczne „Prymusek” z siedzibą w Jaworze przy ul. Chopina11.
Każdy z uczestników posiada założone w ramach projektu portfolio, określające wykształcenie,
kompetencje zawodowe oraz inne preferencje przydatne w poszukiwaniu pracy na jaworskim rynku
pracy. Natomiast staże i praktyki zawodowe jako formy wsparcia adresowane do uczestników projektu
polegają na zdobyciu przez osobę pozostającą bez zatrudnienia – stażystę czy praktykanta - nowych
umiejętności zwiększających jego szanse na podjęcie zatrudnienia.
Wartość całkowita projektu: 131 712 zł.
Projekt "Nowoczesne hotelarstwo - zagraniczne praktyki jako krok na drodze do sukcesu
zawodowego" zakłada odbycie przez 30 uczniów Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie praktyk
zawodowych w przedsiębiorstwach branży turystycznej we Włoszech i Hiszpanii. Uczestnikami projektu
byli uczniowie II i III klas Technikum wchodzącego w skład ZSA kształcący się w zawodzie technik
hotelarstwa.
Główne cele projektu:
-rozwój kompetencji zawodowych praktykantów, a tym samym lepsze przygotowanie ich do podjęcia
w przyszłości pracy w zawodzie,
-umożliwienie uczniom zapoznania się z nowoczesnymi metodami i narzędziami pracy w branży
turystycznej,
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-wykształcenie w uczestnikach aktywnych i przedsiębiorczych postaw,
-zachęcenie młodzieży do dalszego korzystania z możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, jakie
stwarzają programy finansowane ze środków UE, w szczególności programu "Uczenie się przez całe
życie",
-podniesienie kompetencji społecznych, międzykulturowych i językowych uczestników jako, że
stanowią one istotny aspekt pracy w branży.
Praktyki realizowane były w przedsiębiorstwach branży turystycznej na terenie Włoch oraz Hiszpanii, w
miejscowościach atrakcyjnych turystycznie, posiadających rozwiniętą bazę hotelową. Praktyki odbyły
się pomiędzy 25 marca a 1 czerwca 2014 roku
W projekcie uczestniczyło 30 uczniów Technikum wchodzącego w skład ZSA w Bolkowie, kształcących
się w zawodzie „technik hotelarstwa”. Połowę tej grupy (a więc 15 osób) stanowili uczniowie klasy
drugiej, natomiast drugą połowę (czyli pozostałe 15 osób) uczniowie klasy trzeciej.
Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Semper Avanti”.
Powiat Jaworski przystąpił do projektu Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego „Animator
sportu ORLIK”. W wyniku umowy zostali zatrudnieni dwaj animatorzy sportu (w wymiarze ½ etatu) na
boisku ORLIK przy PCKZ. Powiat pozyskał na wynagrodzenia kwotę 9 000 zł, natomiast z budżetu
wyasygnowano także 10 000 zł.
VIII.VII. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PFRON
Środki przypadające według algorytmu w 2014 r. na realizację zadań określonych w ustawie
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 Nr 127, poz. 721 ze zm.), dla Powiatu Jaworskiego wyniosły
1 053 581 zł i są o 53 351 zł większe w stosunku do roku 2013.
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane są przez Wydział Edukacji Zdrowia i
Polityki Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy, natomiast zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA
1. NA ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ PRZEZNACZONO
61 727,40 ZŁ, Z KTÓRYCH WYKORZYSTANO 61 727,40 ZŁ, W TYM:
- 60 000,00zł – utworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych wykorzystano 30 000,00
zł na utworzenie 2 stanowisk w firmie „MARTEX” sp. jawna Stanisław Furtak, oraz 30 000,00 zł na
utworzenie 2 stanowisk w firmie Piekarstwo s.c. Sabina Żołnierczyk, Jarosław Żołnierczyk,
Małgorzata Michalska,
- 1 727,40 zł – na finansowanie stażu osoby niepełnosprawnej wykorzystano 1 727,40 zł
2. NA ZADANIA ZLECANE FUNDACJOM I ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
PRZEZNACZONO 10 0000,00 ZŁ. W związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na
wsparcie
realizacji
zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez fundacje
i organizacje pozarządowe w roku 2014 wpłynęło 5 ofert od następujących podmiotów:
1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Jaworze (1 oferta)
2) Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne „Integracja” w Bolkowie (1 oferta)
3) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Patronus” w Mierczycach (1 oferta)
4) Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Niezapominajka” w Bolkowie
(2 oferty)
Otwarty konkurs ofert obejmował dwa rodzaje zadań:
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1) Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – rehabilitacja
dzieci z porażeniem mózgowym,
2) Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wszyscy oferenci, którzy
przystąpili do konkursu zostali objęci dofinansowaniem o łącznej wysokości 10 000,00 zł.
Środki na realizację zadań zostały wykorzystane w całości

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z PFRON
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Koło przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w
Jaworze
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci
i Osób Niepełnosprawnych
„Niezapominajka” w Bolkowie
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci
i Osób Niepełnosprawnych
„Niezapominajka” w Bolkowie

Prowadzenie rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w różnych typach
placówek

4 000,00

Prowadzenie rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w różnych typach
placówek
Organizowanie lokalnych, regionalnych i
ogólnopolskich
imprez
kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych
dla osób niepełnosprawnych wspierających
ich aktywność w tych dziedzinach.

2 500,00

4.

Stowarzyszenie Wspierające
Osoby Niepełnosprawne
„INTEGRACJA” w Bolkowie

Organizowanie lokalnych, regionalnych i
ogólnopolskich
imprez
kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych
dla osób niepełnosprawnych wspierających
ich aktywność w tych dziedzinach.

2 000,00

5.

Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych „Patronus”
w Mierczycach

Organizowanie lokalnych, regionalnych i
ogólnopolskich
imprez
kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych
dla osób niepełnosprawnych wspierających
ich aktywność w tych dziedzinach.

1 000,00

1.
2.

3.

Razem

500,00

10 000,00

3. NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W JAWORZE Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ PRZYZNANO 981 853,60 ZŁ,
W TYM:
– 517 860 zł – dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, wykorzystano 517 860 zł.
– 65 386 zł – dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych. Wypłacono 73 dofinansowania, w tym:
47 dla dorosłych – 45 636,00 zł; 5 dla dzieci i młodzieży – 5 200,00 zł i 21 dla opiekunów – 14
550,00 zł.
– 71 559,57 zł – dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Wypłacono
dofinansowań na kwotę 71 559,57 zł, w tym: 3 dofinansowania na bariery architektoniczne –
9 327,57 zł, 6 dofinansowań na bariery w komunikowaniu się – 9 000,00 zł i 23 dofinansowania na
bariery techniczne – 53 232,00 zł.
– 327 006,69 zł – dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
Wypłacono 534 dofinansowania na kwotę 327 006,69 zł, w tym: 302 dofinansowań dla osób
dorosłych – 302 206,03 zł i 34 dofinansowań dla dzieci i młodzieży – 24 800,66 zł.
Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych nie zaplanowano
żadnych środków.
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26 341,00 zł – środki otrzymane na koszty obsługi zadań,
Do PFRON zwrócono 1025,67 zł, w tym:
- odsetki od środków PFRON – 805,17 zł
- Środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 41,34 zł,
- Koszty obsługi realizowanych zadań – 1,03 zł,
- odsetki od WTZ – 178,13 zł.
W roku 2014 Powiat Jaworski złożył wniosek z Programu, który dotyczy projektu w ramach
obszaru D, tj. likwidacja barier transportowych. Wartość całkowita projektu wyniosła 120 000,00 zł.
Wniosek został rozpatrzony negatywnie ze względu na brak środków.
IX. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA
Starosta wykonuje zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej (Wydział Architektury
i Budownictwa) w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. 2013r. Nr 595 ze zm. ) oraz w oparciu o art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2013r. poz.1409 ze zm.) – są to zadania publiczne
o charakterze ponadgminnym. Ustawodawca nałożył także na Zarząd Powiatu i Starostę zadania do
wykonania w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz.647 ze zm.). Wszelkie dokumenty planistyczne (studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, decyzje celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy, inwestycje realizowane na
podstawie specustaw (np. ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” ( Dz. U. z 2008r. 193, poz. 1194 j.t.), o wspieraniu
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 Nr 106, poz.675) itp.) podlegające
uzgodnieniu bądź zaopiniowaniu, badane są przez Wydział AB pod kątem ich zgodności
z zamierzeniami powiatu.
W związku z planowana budową S-3, na bieżąco wpływają wnioski o zaopiniowanie sprzedaży
nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnej w
kontekście ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych. Ponadto inwestor drogi S-3- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wnosi
o sukcesywną weryfikację wniosków składanych do tut. starostwa w/s wydania decyzji
administracyjnych w związku z wysoko zaawansowanym etapem przygotowań do budowy dla zadania
pn. „Budowa drogi S-3 Legnica (A4) – Lubawka”

Terminy załatwiania spraw określają ustawy, na podstawie których pracuje wydział AB:
1. zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonywane w oparciu o ustawę z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane
o wydawanie decyzji w sprawie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, przenoszenie
pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby oraz zmiana decyzji -65 dni.
o przyjmowanie zgłoszeń o budowie i rozbiórce obiektu budowlanego, dla którego nie jest
wymagana decyzja pozwolenia na budowę -30 dni.
o przyjmowanie zgłoszeń o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego
części 30 dni.
2. zadania administracji architektoniczno-budowlanej nałożone na Starostę w oparciu o art. 2 ust. 3
ustawy z dn. 24.06.1994r. o własności lokali (t.j. Dz. U. nr 80 z 2000r, poz. 903 ze zm.),
o wydawanie zaświadczeń, o samodzielności lokali zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994
r o własności lokali – 7 dni,
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3. zadania administracji architektoniczno-budowlanej w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.z 2012 poz.647 z późn. zm.)
o Opiniowanie , uzgadnianie: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i ich zmian, planów zagospodarowania przestrzennego gmin i ich zmian –
zależnie 14 lub 21 dni , przy czym niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się za
opinię lub uzgodnienie pozytywne.
Od stycznia 2014r. wydział wykorzystuje w pełni system obiegu dokumentów el-Dok. System rejestruje
każdy ruch, jaki dokonuje urzędnik na wniosku interesanta, nadaje numery pismom, postanowieniom
i decyzjom wychodzącym z Wydziału.
Liczba wydanych decyzji, zaświadczeń oraz przyjętych zgłoszeń jak i innych spraw załatwionych
w wydziale przedstawiona jest w załączonej tabeli z danymi statystycznymi za rok 2014 na tle
statystyki z lat ubiegłych uprzedniej i bieżącej kadencji.
2009r.

2010r.

2011r.

2012r.

2013r.

2014r

Decyzje pozwolenia na budowę

413

397

434

470

470

370

w tym:

Domy jednorodzinne

79

70

73

76

80

53

Domy wielorodzinne

1

-

-

-

1

-

Budynki produkcyjne i inne

22

37

30

32

19

19

Wyszczególnienie
1

24

2

Zgłoszenie robót budowlanych
nie wymagających pozwolenia na
budowę

3

Zgłoszenia zmiany sposobu
użytkowania
Przeniesienie decyzji pozwolenia na
budowę
Decyzja zmiany pozwolenia na budowę
lub

229

294

307

326

387

392

-

10

22

15

19

6

14

21

20

21

21

10

43

44

60

87

51

50

Decyzja umorzenia postępowania
Decyzja nałożenia obowiązku
uzyskania pozwolenia na budowę

-

-

2
-

-

15
-

13
-

8

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

9

14

10

8

6

3

9

Postanowienia
Pisma o uzupełnienie wniosku (z art.
64 kpa)
Liczba zarejestrowanych dzienników
budowy

31
53

43
102

31
109

22
64

9
73

*
*

226

317

307

336

310

287

4

5

aneks do projektu budowlanego
6
7

10

11

12

Sprawozdania do GUS

24

18

18

18

18

18

13

Zaświadczenia o samodzielności lokali
Opiniowanie planów
zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz zmian do planów

521
25

264
14

212
12

258
8

195
12

129
22

Korespondencja ogółem
(przychodząca i wychodząca z
wydziału)

2996

2896

2616

2762

2753

Korespondencja wychodząca

1419

14

15

16

1388+
poczta wych.*

1373

1168

1216

1214

*

*Od 1 stycznia 2014r. Wydział AB pracuje całkowicie w systemie El-Dok - nie prowadzi się rejestrów poczty wychodzącej
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X. Sprawozdanie Wydziału FK za 2014 rok.

1. Dochody Powiatu w 2014 roku wyniosły 53 453 109,34 zł, przy planowanych 55 531 804,00
zł natomiast wydatki zamknęły się kwotą 53 233 898,63 zł, przy planowanych 56
122 480,00 zł, w związku z czym rok obrachunkowy zamknięto nadwyżką w kwocie
219.210,71 zł.
2. Dochody na działalność bieżącą w 2014 roku wyniosły 49 452 818,53 zł, natomiast wydatki
bieżące stanowiły kwotę 47.457.029,80 zł, w związku z czym 2014 rok zakończono
nadwyżką operacyjną w wysokości 1.995.788,73 zł. Zasady wyliczenia przedstawia tabela
zamieszczona poniżej.
A

Dochody

1

dochody inwestycyjne
dochody ze zbycia majątku

2

53 453 109,34
3 977 878,99
22 411,82

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

dochody ze zbycia praw majątkowych

Dochody bieżące razem

49 452 818,53

C
D
/B - C/

Wydatki bieżące razem

47 457 029,80

Nadwyżka/deficyt operacyjny

0,00

1 995 788,73

3. Stan zadłużenia Powiatu w 2014 roku uległ zmniejszeniu

i wyniósł 16.838.400,00 zł
z tytułu zaciągniętych kredytów , obligacji i pożyczek.
4. Wolne środki pozostałe na koniec 2014 roku wyniosły 809.886,37 zł.
5. W 2014 roku pozyskano dodatkowe środki
ze źródeł zewnętrznych /tabela źródeł
finansowania poniżej/

L.p.
1.

Wyszczególnienie
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 „Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania
szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim” realizowane przez PCPR
na zadanie „Aktywni, potrzebni…” realizowane przez PCPR
na zadanie „Nowe szanse narybku pracy w powiecie jaworskim…”
na zadanie „projekt staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących
zawodowo”
na zadanie „Jaworowi ludzie co wy tu robicie? Budujemy miedzy nami internetowe
mosty!”

3.

Dotacje od samorządu wojewódzkiego w tym na:

na utrzymanie publicznych dróg wojewódzkich

Kwota
3.590.529,10
1.614.594,00

1 066.177,50
320.175,51
253.100,52
44.399,59
248.949,62
199.552,26

2.721.783,59
1.676.858,00

na dofinansowanie zadań przebudowy dróg powiatowych

817.950,00

na prowadzenie biblioteki pedagogicznej

118.182,00

na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania oraz wyposażenia
stacji ODO

108.793,59

4.

Dotacje od samorządów powiatowych – z tytułu opłat za
umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych Powiatu
Jaworskiego oraz rodzin zastępczych oraz kosztów kształcenia
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1.512.481,49

5.

uczniów z innych powiatów
Dotacje i środki od samorządów gminnych w tym na:

4.968.424,96

opłaty na dofinansowanie kosztów utrzymania DPS
na dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych
na dofinansowanie rodzin zastępczych
na dofinansowanie zadań realizowanych przez PCPP i DM

4.004.815,72
161.786,47
74.999,74
36.870,00

Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych, w tym:

679.243,53

od Gminy Mściwojów na przebudowę drogi Jawor-Godziszowa

30.000,00

od Gminy Paszowice na budowę ścieżki rowerowej Jawor-Myślibórz

80.000,00

od Gminy Jawor na budowę ścieżki rowerowej Jawor-Myślibórz

150.000,00

od Gminy Jawor na przebudowę chodnika przy ul. Słowackiego

100.000,00

od Gminy Jawor na przebudowę chodnika przy ul. Grunwaldzkiej

21.762,53

od Gminy Wądroże Wielkie na przebudowę chodnika w Mierczycach

67.627,05

od Gminy Wądroże Wielkie na przebudowę drogi w Wądrożu Wielkim

182.372,95

od Gminy Bolków na przebudowę drogi w Półwsiach

47.478,00

Wydatki Powiatu w 2014 roku osiągnęły ogółem 53 233 898,63 zł z czego na wydatki majątkowe
przeznaczono, 4 000 290,81 zł w ramach których zrealizowano:

Wyszczególnienie

Kwota (zł)

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i bazy
edukacyjno-noclegowej w Jaworze

51 168,00

Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń
komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego

3 108 560,68

Utworzenie i doposażenie wypożyczalni rowerów w Muchowie,
szansą rozwoju aktywnej turystyki na obszarze Krainy Wygasłych
Wulkanów

39 200,02

Budowa chodników przy drogach powiatowych

340 130,80

Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz
oprogramowania

97.591,89

Razem Starostwo Powiatowe

5 671 841,01

Spłata rat leasingowych za zakupiony sprzęt /walec wibracyjny/
Razem Zarząd Dróg Powiatowych
Zakup urządzeń na wyposażenie zaplecza sprzętu ochrony dróg
oddechowych
Zakup specjalistycznego wyposażenia stacji ODO

14.754,48
14.754,48
21.000,00
9.000,00

Razem Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

30 000,00

Przebudowa budynku DPS w Mierczycach etap II dla budynku A

60.273,34
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Razem Dom Pomocy Społecznej
Wydatki majątkowe ogółem

60 237,34
5 776 868,83

Na zakup usług remontowych wykorzystano 544.078,13 zł, z tego

Starostwo Powiatowe
Wymiana wykładzin

23.370,00
Dom Pomocy Społecznej

Konserwacja i naprawa dźwigów, wymiana drzwi, przeniesienie
hydrantów, kosztorys ppoż.

63.478,66

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Remont instalacji wodnej, konserwacje budynku i urządzeń

50.719,51

I Zespół Szkół Ogólnokształcących
Konserwacja i naprawy kopiarek, przeglądy gazowe i gaśnic, naprawa
instalacji wodnej, cyklinowanie, lakierowanie

5.883,24

Zarząd Dróg Powiatowych
naprawy i konserwacja sygnalizacji ulicznej, naprawy sprzętu do robót
drogowych

275.151,84

Dom Dziecka Kaczorów
Instalacja systemu SAP

1.000,00
Dom Małych Dzieci

Konserwacja dźwigu towarowego i urządzeń gazowych, zakup i
montaż palnika do pieca gazowego

7.924,30

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
Konserwacja pieca c.o. i boiska ORLIK

27.216,24

Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Remont samochodu

1.642,14
Zespół Szkół Agrobiznesu

Remont dachu budynku szkoły

31.000,00
KPPSP

Wzmocnienie ścian i fundamentów budynku, naprawa samochodu

36.073,98

Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych
Konserwacja urządzeń dźwigowych, naprawa sprzętu AGD

6.615,72

Powiatowy Urząd Pracy
Wymiana pieca CO

6.500,00

Pozostałe wydatki na remonty
remonty, konserwacje i przeglądy okresowe sprzętu i wyposażenia
jednostek organizacyjnych
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7.502,50
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