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I. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
I.I. Działalność Rady Powiatu
Rada Powiatu III kadencji liczyła 17 radnych wyłonionych w wyborach w dniu 12 listopada 2006 roku.
W skład rady weszli: Mariusz Barański, Bronisław Andrzejewski, Jarosław Wroński, Michał Lenkiewicz,
Marek Litwiński, Zygmunt Melner, Stanisław Laskowski, Piotr Olchówka, Piotr Pieniążek, Jerzy Radzio,
Julita Roman, Roman Sadowski, Edward Skwark, Marcin Socha, Józef Święcicki, Grzegorz Urbanowski,
Marek Zieliński.
W trakcie kadencji nastąpiły następujące zmiany składu Rady: za Jarosława Wrońskiego mandat objął
Sławomir Kałużny, w miejsce Starosty, Stanisława Laskowskiego w Radzie zasiadł Zdzisław Nowocień,
za śp. Edwarda Skwarka mandat objął Józef Szatkowski, za Bronisława Andrzejewskiego do Rady
wszedł Mieczysław Zuber, a po rezygnacji Marcina Sochy mandat radnego objęła Cecylia Sornat.
Pracą Rady Powiatu przez cały okres kadencji kierował Przewodniczący - Mariusz Barański, wybrany
w dniu 24 listopada 2006 roku. W okresie III kadencji Rada Powiatu obradowała na 57 sesjach,
podczas których podjętych zostało 310 uchwał.
I.II. Podsumowanie Pracy Zarządu
W III Kadencji Zarząd Powiatu obradował w niezmienionym składzie : Stanisław Laskowski –
Przewodniczący, Michał Lenkiewicz – Zastępca Przewodniczącego oraz członkowie Zygmunt Melner,
Piotr Pieniążek, Józef Święcicki na 184 posiedzeniach, w czasie których rozpatrzono blisko 2300 spraw.
Ogółem Zarząd Powiatu podjął 410 uchwał, w tym z zakresu: edukacji i polityki społecznej -105,
architektury i budownictwa 45, finansów i księgowości 103, spraw organizacyjnych i kadrowych
jednostek organizacyjnych powiatu jaworskiego 77, gospodarki nieruchomościami 33, ochrony
środowiska 14, komunikacji i drogownictwa 33.
W okresie kadencji Zarząd Powiatu otrzymał wszystkie absolutoria jednogłośnie.
I.III. Działalność organizacyjna Starostwa
Zgodnie z misją Starostwa, tj. skutecznej i profesjonalnej realizacji zadań na rzecz rozwoju Powiatu
Jaworskiego poprzez świadczenie jego mieszkańcom usług publicznych na najwyższym poziomie,
aby umożliwić interesantom sprawne załatwienie sprawy, od 2009 r. wydłużono pracę urzędu
do godz. 16.30.
Zarządzeniem Nr 34/2010 Starosty Jaworskiego z dnia 9 czerwca 2010r. w Starostwie Powiatowym
w Jaworze wprowadzony został Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze. Kodeks
Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze stanowi zbiór wartości i zasad etycznych,
którymi powinni kierować się pracownicy podczas wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy,
a także poza nim. Celem wprowadzonego kodeksu jest m.in. informowanie mieszkańców o przyjętych
standardach postępowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Starostwa.
Realizując postanowienia ustawy z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych aktów prawnych, na stronie internetowej powiatu znajdują się linki
umożliwiające skorzystanie z elektronicznych dzienników urzędowych (Dziennika Ustaw, Monitora
Polskiego) prezentowanych na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji
oraz z Elektronicznej wersja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego
Dla przybliżenia mieszkańcom powiatu spraw i działań podejmowanych na jego terenie, wspólnie
z gminami: Jawor, Męcinka, Mściwojów Paszowice oraz Wądroże Wielkie, od początku kadencji
wydawany jest Kurier Jaworski Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego.
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I.IV. Zatrudnienie
W
kadencji
2006-2010
zatrudnienie
w
Starostwie
kształtowało
się
następująco:
31.12. 2006 r. - 71 osób, 2007 r. - 70 osób, 2008 r. - 71 osób, 2009 r. – 71 osób, 2010 r. – 80 osób.
Z dniem 01.07.2010 r. w strukturę Starostwa włączony został Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w omawianym
okresie 55 osób skorzystało z możliwości odbycia stażu, 13 osób skorzystało z prac interwencyjnych.
I.V. Kontrole zewnętrzne
W okresie XII.2006-IX.2010 przeprowadzone zostały 23 kontrole zewnętrzne: przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - 7 kontroli, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej- 2, Dolnośląski Urząd Wojewódzki-6, Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Oddział w Legnicy-2, Dolnośląski Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego- 1, Państwowa
Inspekcja Pracy-1, Najwyższa Izba Kontroli-1, Regionalna Izba Obrachunkowa-1, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych-1.
I.VI. Kontrole wewnętrzne.
W okresie od 1 grudnia 2006 r. do 29 października 2010 r. Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego
w Jaworze, przeprowadziło 31 kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu, 2 kontrole
w Ośrodkach Szkolenia Kierowców, 1 kontrolę podmiotu korzystającego z dofinansowania
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 2 kontrole w organizacjach
pożytku publicznego, korzystających z dotacji budżetowej Powiatu Jaworskiego na realizację zadań
publicznych. Biuro w 2009 r. rozpoczęło kontrolę w Starostwie – dotychczas zakończone zostały
kontrole Wydziału Komunikacji i Drogownictwa oraz Wydziału Architektury i Budownictwa.
Są to pierwsze kontrole od początku istnienia Powiatu.
I.VII. Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny.

W okresie kadencji 2006 – 2010 Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich realizował swoje
zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Realizacja tych zadań opierała się przede
wszystkim na wzorowej współpracy z Komendami Powiatowymi Policji oraz Państwowej Straży
Pożarnej, które corocznie przedstawiały Staroście i Radzie Powiatu informacje ze swojej działalności
oraz występowały z wnioskami do budżetu powiatu o dofinansowanie zakupu nowego sprzętu,
niezbędnego do pracy operacyjnej i profilaktycznej.
W latach 2007 – 2010 dofinansowano:
W roku 2007:

Policja: zakup radiowozu oraz sprzętu komputerowego i nagród dla laureatów Plebiscytu
„Najpopularniejszy Dzielnicowy” kwotą 40.500 zł.
Straż Pożarna: dofinansowano zakup podnośnika hydraulicznego dla Komendy Powiatowej PSP
w Jaworze w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatora, poduszek
wysokociśnieniowych wraz z osprzętem, węży, prądownic i dyfuzora prądotwórczego.
W roku 2008:

Policja: dofinansowano zakup dwóch radiowozów kwotą 34.500 zł, sprzętu komputerowego
i multimedialnego kwotą 10.000 zł oraz nagród dla laureatów Plebiscytu „Najpopularniejszy
Dzielnicowy” w wysokości 900 zł.
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Straż Pożarna: Komendę Powiatową PSP wsparto dotacją w wysokości 200 000 zł na zakup
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakupiono na wyposażenie nowopowstałego
Centrum Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego krzesełko kardiologiczne WSX G, igłę doszpikową
BIG oraz śpiwór izotermiczny w łącznej kwocie 2.000 zł.
W roku 2009:
Policja: dofinansowano zakup radiowozu – furgonu w wysokości 40 000 zł, sprzętu komputerowego –
5 000 zł oraz nagród dla laureatów Plebiscytu „Najpopularniejszy Dzielnicowy – 1 800 zł.
Straż Pożarna: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze otrzymała
dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup
samochodu terenowego do rozpoznania i ograniczania stref skażeń chemiczno – ekologicznych
w wysokości 40 000 zł.
W roku 2010:
Policja: dofinansowano zakup kolejnego radiowozu kwotą 33 000 zł, 2 500 zł przekazano na zakup
paliwa do samochodów służbowych Policji, a w drodze porozumienia przekazano kwotę 9 440 zł
z przeznaczeniem na służbę ponadnormatywną mającą na celu kontrolę pojazdów ciężarowych
o dużym tonażu, przemieszczających się po drogach powiatowych. Na nagrody dla laureatów
Plebiscytu „Najpopularniejszy Dzielnicowy” wydatkowano z budżetu powiatu 400 zł.
Straż Pożarna: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej pozyskała z budżetu Powiatu
100 000 zł na termomodernizację Komendy oraz 5 000 zł na obchody 65-lecia Pożarnictwa na terenie
Powiatu Jaworskiego, połączone z wręczeniem sztandaru dla Komendy.
Łącznie, Komenda Powiatowa Policji otrzymała w okresie kadencji 2006 – 2010
179 040 zł, a Komenda Powiatowa PSP 387 000 zł.
Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego
sprawowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na czele ze Starostą Jaworskim. W okresie kadencji
opracowano kolejny Powiatowy Program Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
na lata 2007 – 2010, a w roku 2010 także Powiatowy program profilaktyki z zakresu bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży powiatu jaworskiego „BEZPIECZNA MŁODOŚĆ”, na który Powiat Jaworski pozyskał
dofinansowanie z Fundacji Polska Miedź w Lubinie w wysokości 10 000 zł.
I.II. SPRAWY OBYWATELSKIE
I.II.I Stowarzyszenia
W zakresie spraw obywatelskich, w imieniu Starosty Jaworskiego, jako organu nadzorującego, Wydział
sprawował merytoryczny nadzór nad organizacjami pozarządowymi, w tym stowarzyszeniami
i fundacjami. W okresie kadencji 2006- 2010 powstało 16 nowych stowarzyszeń zarejestrowanych
w Krajowym Rejestrze Sądowym, 3 Uczniowskie Kluby Sportowe, zarejestrowane przez Starostę
Jaworskiego, 6 stowarzyszeń kultury fizycznej, zarejestrowanych przez Starostę, których statuty
nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz 2 stowarzyszenia zwykłe wpisane
do Rejestru Stowarzyszeń Zwykłych, prowadzonego przez Starostę.
Łącznie wszystkich stowarzyszeń działających na terenie powiatu jaworskiego, zaewidencjonowanych
do końca września 2010 roku jest 150 oraz 4 fundacje. Na chwilę obecną 13 z nich nie prowadzi
działalności statutowej, lub zawiesiło działalność.
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Statystyka stowarzyszeń: 116 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
w tym 15 sportowych,12 stowarzyszeń - Uczniowskie Kluby Sportowe; 15 stowarzyszeń kultury
fizycznej, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej; 8 stowarzyszeń
zwykłych; 4 fundacje.
I.II.III Realizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
W okresie kadencji 2006 – 2010 Wydział realizując ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych wydał
21 decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok lub prochów obywateli polskich do kraju, natomiast
realizując ustawę o zbiórkach publicznych wydał 2 decyzje zezwalające na ich przeprowadzenie.
Bardzo dobrze układała się współpraca z organami wojskowymi. Każdego roku, na mocy porozumienia
z Wojewodą Dolnośląskim Wydział, przy współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Legnicy,
organizował kwalifikację wojskową, która od roku 2009 zastąpiła dotychczasowy pobór do wojska.
Nawiązaliśmy także kontakty z 10. Wrocławskim Pułkiem Dowodzenia oraz Wojewódzkim Sztabem
Wojskowym we Wrocławiu.
I.II.IV Współpraca z organizacjami kombatanckimi
Wydział w imieniu Starosty Jaworskiego prowadził szereg działań w ramach współpracy z wszystkimi
środowiskami kombatanckimi powiatu jaworskiego. Poza obsługą Powiatowej Społecznej Rady
Kombatantów i Osób Represjonowanych, która obradowała około 4 razy w roku, organizował
uroczystości o charakterze patriotyczno – historycznym z okazji rocznic wybuchu i zakończenia
II Wojny Światowej, Dnia Sybiraka, Dnia Wojska Polskiego, a także spotkania opłatkowe środowisk
kombatanckich, czy tradycyjny, już od 12 lat, Piknik Kombatancki, w którym uczestniczyło
każdorazowo ponad 100 osób reprezentujących różne organizacje kombatanckie.
Na mocy Porozumienia pomiędzy Powiatem Jaworskim i Gminą Jawor z sierpnia 2009 roku,
wyremontowano siedzibę Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych oraz Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska
Polskiego w Jaworze, przy ulicy Wrocławskiej 3. Wymalowano pomieszczenia, wymieniono podłogi,
odnowiono stolarkę okienną i wyremontowano węzeł sanitarny. Łączny koszt robót wyniósł 14.600,00
zł, który dokładnie po 50 % przejęły na siebie oba samorządy. Ponowne otwarcie siedziby
kombatantów, która od tej chwili stała się ich chlubą, nastąpiło w dniu 15 grudnia 2009 r. przy okazji
tradycyjnego „Opłatka”. Wcześniej, Powiat Jaworski zakupił dla kombatantów 2 grzejniki elektryczne
oraz przepływowy podgrzewacz do wody.
I.II.V Realizacja zadań inwestycyjnych w budynku Starostwa Powiatowego
W latach 2006 – 2010 wykonano szereg prac remontowo – budowlanych mających na celu przede
wszystkim poprawę warunków pracy i obsługi interesantów. W związku z tym sukcesywnie w każdym
roku wydatkowano około czterdziestu tysięcy złotych na remont pomieszczeń biurowych. Zakres tych
prac obejmował : malowanie pomieszczeń, wymianę oświetlenia oraz wymianę wykładziny
podłogowej.
W ramach wymienionych prac w budynku wykonano wewnętrzną sieć internetową. W celu poprawy
warunków obsługi interesantów oraz pracy zatrudnionych pracowników zainstalowano urządzenie
klimatyzacyjne w Wydziale Komunikacji. Zostały również odnowione i pomalowane ściany i lamperie
klatek schodowych i korytarzy. Przeprowadzono remont Sali konferencyjnej. Aktualnie rozpoczęto
również wymianę pionów kanalizacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych.
Większość prac została wykonana przez firmy zewnętrzne. Niemniej jednak podkreślić należy, że część
powyższych prac wykonanych zostało przez pracowników Starostwa, co pozwoliło znacznie obniżyć
koszty przeprowadzonych remontów.
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II. WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
ROK 2007
Modernizacja kotłowni w budynku Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno –
Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze, przy ul. Piłsudskiego 11
Całkowita wartość zadania: 104 664 zł
Dofinansowanie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 90 000 zł
Budżet Powiatu: 14 664 zł

Modernizacja kotłowni w budynku INTERNATU Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego w Jaworze, przy ul. Starojaworskiej 7(dawna Bursa ).
Całkowita wartość zadania: 151 025 zł
Dofinansowanie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 130 000 zł
Budżet Powiatu: 21 025 zł

Odbudowa drogi powiatowej nr 2811 D Sichów – Stanisławów Etap I
Całkowita wartość zadania: 298 355 zł
Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 238 684 zł
Budżet Powiatu: 59 671 zł

Odbudowa drogi powiatowej nr 2829 D Gorzanowice - Bolków - Etap I
Całkowita wartość zadania: 230 000 zł
Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 170 000 zł
Budżet Powiatu: 60 000 zł
Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2788 D
Wierzchosławice – Półwsie
Całkowita wartość zadnia: 41 660 zł
Dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 33 328 zł
Budżet Powiatu: 8 332 zł

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2814 D
Lipa-Siedmica-Paszowice
Całkowita wartość zadania: 30 000 zł
Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 24 390 zł
Budżet Powiatu: 5 610 zł

ROK 2008
Odbudowa drogi powiatowej nr 2811 D Sichów – Stanisławów Etap II
Całkowita wartość zadania: 393 691 zł
Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 245 100 zł
Budżet Powiatu: 91 080 zł
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Odbudowa drogi powiatowej nr 2829 D Gorzanowice - Bolków - Etap II i III
Całkowita wartość zadania: 449 010,00 zł
w tym:
Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 38 500,00 zł
Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: 183 600,00 zł
Budżet Powiatu: 226 910,00 zł
Budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2814 D w
miejscowości Paszowice.
Całkowita wartość zadania: 174 600 zł
Budżet Powiatu: 122 220 zł
Gmina Paszowice: 52 380 zł
Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka
w Kaczorowie
Całkowita wartość zadania: 198 300 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 177 000 zł
Budżet Powiatu: 21 300 zł
Odbudowa drogi powiatowej nr 2787D– Sady Górne – granica powiatu
(Nagórnik) – Etap I
Całkowita wartość remontu: 224 800 zł
Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 179 840 zł
Budżet Powiatu: 44 960 zł
Remont i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego
Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Wrocławskiej 30a w Jaworze
Wymiana systemu centralnego ogrzewania (nowe grzejniki, zawory, rury co., przyłącze)
Całkowita wartość zadania: 254 762,00 zł
Budżet Powiatu: 254 762,00 zł

ROK 2009
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2786D-ul. Starojaworskiej o długości
4,218 km-etap I i II w celu poprawy dostępności do Parku Technologicznego oraz dojazdu
do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej
Przedsiębiorczości”

Całkowita wartość zadania: 3 973 215 zł
Dofinansowanie RPO WD : 1 636 433 zł
Dotacja Gmina Jawor: 500 000 zł
Budżet Powiatu: 1 836 782 zł

Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 2843 Jawor – Piotrowice
Całkowita wartość zadania: 1 501 500 zł
Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 286 500 zł
Dotacja z Ministerstwa Infrastruktury: 668 000 zł
Budżet Powiatu: 547 000 zł.
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Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Armii Krajowej w Jaworze
Wartość zadania: 280 641 zł
Gmina Jawor: 59.229 zł
Budżet Powiatu Jaworskiego: 221 412 zł
Remont drogi powiatowej nr 2822D Jawor-Myślinów – ETAP I, II
Całkowita wartość zadania: 1 031 162 zł
w tym:
Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:
Budżet Powiatu Jaworskiego: 124 362,00 zł

786 800,00 zł
120 000 zł

Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w Wądrożu Wielkim
przy drodze powiatowej nr 2184D
Całkowita wartość zadania: 55 887 zł
Wkład własny Powiatu Jaworskiego – 39 121
wkład Gminy Wądroże Wielkie – 16 766 zł
Remont nawierzchni drogi nr 2804D Niedaszów – Mściwojów
Całkowita wartość zadania: 496 081,00 zł,
Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 248.040,00 zł,
Gmina Mściwojów: 50 000 zł.
Budżet Powiatu Jaworskiego - 198 041 zł.
Wymiana nawierzchni chodnika biegnącego wzdłuż drogi powiatowej nr 2844D
w Bolkowie etap I i II
Całkowita wartość zadania: 178 000 zł,
Gmina Bolków: 60 000 zł.
Budżet Powiatu jaworskiego: 118 000 zł.
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Jaworze
Całkowita wartość zadania: 491 256,00 zł
Dotacja: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 200.000 zł
Budżet Powiatu Jaworskiego - 291.256,00 zł
Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2814 D w km 4+124
w miejscowości Lipa, gmina Bolków (ZDP)
Całkowita wartość zadania: 160 105 zł
Dofinansowanie : dotacja 53 000 zł
Budżet Powiatu: 107 105 zł

„Przebudowa chodnika w Mściwojowie przy drodze powiatowej nr 2801D”
Całkowita wartość zadania: 79 990 zł
Gmina Mściwojów: 35 131 zł
Budżet Powiatu Jaworskiego: 44 859 zł
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„Wymiana pokrycia dachowego na sali sportowo widowiskowej PCKZ przy ul. Wiejskiej
w Jaworze”
Całkowita wartość zadania: 243 747,00 zł
Dofinansowanie : w tym zwiększenie subwencji oświatowej (budżet Państwa): 116.962 zł
Budżet Powiatu Jaworskiego: 126 785,00 zł.

ROK 2010
Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika ze zjazdami w km 3+685 – 4+299 przy
ul. Starojaworskiej w Jaworze
Całkowita wartość zadania: 341 437 zł
Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 170 718 zł.
Gmina Jawor : 50 000 zł.
Budżet Powiatu Jaworskiego: 120 719 zł.

Remont drogi powiatowej nr 2822D Jawor-Myślinów – ETAP III
Całkowita wartość zadania: 841 964 zł
Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:
Budżet Powiatu Jaworskiego: 107 034,00 zł

614 930,00 zł
120 000,00 zł

Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego – w powiecie
jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa”
Boisko Wielofunkcyjne przy ZSA w Bolkowie
Całkowita wartość zadania: 547 162,68 zł
Dofinansowanie Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego: 383 014,08 zł
Budżet Powiatu: 164 148,60 zł

Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa
informacyjnego w Powiecie Jaworskim
Całkowita wartość zadania: 293 944 zł
Dofinansowanie Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego : 226 683 zł
Budżet Powiatu: 67 261 zł

Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych w Jaworze
– na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Całkowita wartość zadania 607 463 zł
Dofinansowanie Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego: 500 659 zł
Budżet Powiatu: 106 804 zł
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego
w Jaworze – Orlik 2012
Całkowita wartość zadania: 1 150 000 zł
Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 333 000,00
Dofinansowanie z Budżetu Województwa Dolnośląskiego: 333 000,00 zł
Budżet Powiatu Jaworskiego: 484 000,00 zł
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„Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych gospodarstwa pomocniczego
w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze
ETAP I
Całkowita wartość zadania: 3 794 253 zł
Dofinansowanie Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego: 2 550 741 zł
Budżet Powiatu Jaworskiego: 1 243 512 zł

„Adaptacja części budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia
Zawodowego im. KEN w Jaworze na salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem
terenu.” ETAP II
Całkowita wartość zadania: 482 036 zł
Budżet Powiatu: 482 036 zł

„Ścieżki edukacyjne na polsko-czeskim pograniczu” kompleks pałacowo –parkowy w Muchowie
Całkowita wartość zadania: 850 792 zł
Dofinansowanie Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Czeska: 723 172 zł
Budżet Powiatu Jaworskiego: 127 620 zł

„Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku
Krajobrazowego Chełmy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D
relacji Chroślice - Męcinka”
Całkowita wartość zadania: 3 747 990 zł
Dofinansowanie Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego: 1 667 476 zł
Gmina Męcinka: 530 000 zł
Budżet Powiatu: 1 550 514 zł

Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego
– przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7
Inwestycja w trakcie przygotowywania procedury mającej na celu wyłonienie wykonawcy.
Całkowita wartość zadania: 4 921 513 zł
Dofinansowanie Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego: 3 395 844 zł
Budżet Powiatu: 1 525 669 zł

Przebudowa chodnika w Bolkowie – ul. Niepodległości (ZDP JAWOR)
Całkowita wartość zadania: 158 705 zł
Dofinansowanie Gmina Bolków: 63 482 zł
Budżet Powiatu: 95 233 zł
Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Piłsudskiego
od ul. Łukasińskiego do ul. Legnickiej w Jaworze
Całkowita wartość zadania: 89 988 zł
Gmina Jawor: 34 395 zł
Budżet Powiatu: 55 593 zł
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Ścieżka rowerowa Jawor – Myślibórz
Całkowita wartość zadania: 4 270 000,00 zł
Przygotowanie map do celów projektowych: 8 540 zł
Budżet Powiatu: 8 540 zł

III. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, LEŚNICTWA I ROLNICTWA.
Działania samorządu powiatowego w zakresie ochrony środowiska wiążą się przede wszystkim
z wykonywaniem powierzonych ustawami zadań własnych i rządowych z zakresu szeroko rozumianej
ochrony środowiska leżących w kompetencjach starosty, m. in. z zakresu ochrony powietrza,
gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i leśnej, geologii, rybactwa śródlądowego czy rejestracji
zwierząt chronionych.
Do zadań samorządu powiatowego należy również określanie kierunków polityki ekologicznej powiatu,
czego wyrazem było sporządzenie w 2007 r. aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu
Gospodarki Odpadami powiatu jaworskiego, które stanowią kontynuację wcielania przez Zarząd
Powiatu w Jaworze kierunków polityki ekologicznej państwa, przyczyniających się do poprawy
i ochrony stanu środowiska w powiecie. W celu oceny wykonania zamierzeń wskazanych w ww.
dokumentach Zarząd Powiatu w Jaworze sporządził Raport z wykonania „Programu Ochrony
Środowiska dla powiatu jaworskiego” za okres 01.01.2006 – 31.12.2007 przyjęty uchwałą Rady
Powiatu w Jaworze dnia 26.03.2009 r. oraz drugie sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki
Odpadami Powiatu Jaworskiego” za lata 2007 – 2008, które zostało przyjęte przez Radę Powiatu
w Jaworze dnia 25.06.2009 r. na XLI Sesji Rady Powiatu w Jaworze.
Na podstawie tych dokumentów można stwierdzić, że stan środowiska w powiecie jest zadowalający
i podlega sukcesywnej poprawie. Jakość powietrza na terenie powiatu jaworskiego pozwoliła
na zakwalifikowanie go do obszaru klasy A zarówno pod względem ochrony zdrowia, jak i pod
względem ochrony roślin (najlepsza klasa czystości powietrza). Do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń
emitowanych do powietrza przyczyniły się m. in. działania władz powiatu, gmin oraz innych jednostek
organizacyjnych, które przeprowadziły termomodernizację swoich budynków, zmierzające do poprawy
ich izolacyjności oraz dokonały wymiany urządzeń grzewczych na urządzenia nowej generacji,
zmniejszając w ten sposób energochłonność budynków nawet o 50 %. Do zadań
termomodernizacyjnych wykonanych przez Zarząd Powiatu można zaliczyć: wymianę urządzeń
grzewczych
w
Powiatowym
Centrum
Poradnictwa
Psychologiczno–
Pedagogicznego
i Doradztwa Metodycznego w Jaworze i w internacie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
wymiana okien Domu Dziecka w Kaczorowie, remont dachu i pomieszczeń budynku Domu Małych
Dzieci w Jaworze, oraz wymiana okien i remont budynku Powiatowej Komendy Państwowej Straży
Pożarnej w Jaworze. Oprócz zadań realizowanych przez jednostki publiczne, również spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe oraz mieszkańcy powiatu, indywidualnie wykonują zadania
termomodernizacyjne prowadzące do ograniczeń zużycia energii cieplnej i zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery. Również w zakresie gospodarki odpadami zanotowano w latach 20062007 na terenie powiatu jaworskiego dalszą poprawę sytuacji, m. in. rozbudowany został system
selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych we wszystkich gminach Powiatu.
W związku z potrzebą rozwiązania istotnego problemu usuwania wyrobów zawierających azbest
znajdujących się na terenie powiatu, Zarząd Powiatu w Jaworze sporządził w 2009 r. dokument pn.
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu jaworskiego” stanowiący
integralną część Planu gospodarki odpadami dla powiatu jaworskiego. Program ten stwarza możliwość
likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jaworskiego, przy ścisłym współudziale
gmin, do którego usunięcia, w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani
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do 2032 roku. Program ten zawiera informacje o szkodliwości azbestu oraz procedury postępowania
z wyrobami zawierającymi azbest, wraz ze wskazaniem źródeł pozyskania środków finansowych
na jego likwidację. W celu skutecznej realizacji zamierzeń Programu, Rada Powiatu w Jaworze
zarezerwowała na 2010 r. środki finansowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Jaworze w kwocie 30.000 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Niestety ze względu na zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo ochrony
środowiska likwidujących z dniem 01.01.2010 r. fundusze celowe, w tym powiatowe i gminne
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, została odebrana możliwość finansowania osób
fizycznych z tych źródeł. W chwili obecnej oczekuje się na zapowiadane przez Ministerstwo Środowiska
wprowadzenie stosownej zmiany w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska przywracającej
możliwość finansowania osób fizycznych ze środków budżetów powiatu i gmin przeznaczonych
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a tym samym umożliwiającej skuteczną
realizację zamierzeń Programu.
Na obszarze powiatu jaworskiego realizowany jest program zalesienia wynikający z polityki
ekologicznej państwa, zmierzający do zwiększania zalesienia terenów i zwiększania terenów zielonych
na obszarach zurbanizowanych.
Dotychczas na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie jaworskim zalesiono
83,96 ha gruntów rolnych, w tym 57,47 ha , które zostały przekształcone z gruntu rolnego na grunt
leśny, pozostała część jest w trakcie przekwalifikowania gruntu oraz dokonywane są oceny udatności
upraw.
Przekwalifikowanie gruntu i pozytywna ocena udatności uprawy jest podstawą do wypłaty rolnikowi
premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej.
Realizacja zadania zwiększenia lesistości powiatu wiąże się również, zgodnie z zawartym
porozumieniem z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z wyliczaniem ekwiwalentów
z tytułu prowadzenia uprawy leśnej i przekazywaniem tych kwot rolnikom. W sumie od stycznia 2007
r. do września 2010 r. naliczono i wypłacono rolnikom 390.560,00 zł.
Zgodnie z ustawą o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu
Państwa sprawuje starosta. W tym celu, Starosta Jaworski sporządził dla każdej gminy Inwentaryzację
stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, która obowiązuje przez okres 10 lat.
Na podstawie ww. opracowania prowadzona jest prawidłowa gospodarka leśna w tych lasach.
Starosta Jaworski, wspomniane wyżej zadania nadzorcze na powierzchni 683 ha lasów realizuje
samodzielnie i nad wyraz skutecznie. W większości przypadków zadania te starostowie powierzają,
na podstawie zawartego porozumienia, do realizacji nadleśniczemu Lasów Państwowych.
Przeprowadzona została ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego
na scaleniu gruntów wsi Mściwojów stanowiąca etap procedury postępowania scaleniowego, której
przeprowadzenie było jednym z niezbędnych warunków otrzymania na ten cel środków finansowych
w wysokości 4.567.863,29 zł w ramach II naboru wniosków na działanie „Poprawianie i rozwijanie
infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
W okresie kadencji 2006 – 2010 Zarząd Powiatu w Jaworze ze środków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jaworze oraz ze środków budżetu Powiatu Jaworskiego
przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wspierał wiele
inicjatyw inwestycyjnych jak i pozainwestycyjnych realizowanych na obszarze powiatu, m. in.:
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−

wsparto jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie doposażenia jednostek
w sprzęt do ratownictwa specjalistycznego, przeciwpowodziowego i do likwidacji
skażeń chemiczno- biologicznych w środowisku na łączną kwotę 56.500 zł;

−

wsparto Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze
w kwocie 40.000 zł na zakup specjalistycznego samochodu do rozpoznawania
i ograniczania stref skażeń chemiczno- ekologicznych,

−

dofinansowano zadania z zakresu edukacji ekologicznej, m .in. w związku
z organizacją Międzygminnych Happeningów Ekologicznych, Powiatowego Festynu
Ekologicznego, projektu Enklawy przyrodniczo-kulturowej w łącznej kwocie 6.700 zł,

−

opracowano ze środków PFOŚiGW dokumenty, takie jak Aktualizacja Programu
Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Jaworskiego oraz Raport
z wykonania Programu Ochrony Środowiska za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2007
r. Wartość zadań: 16.348 zł.

−

dofinansowano modernizację przydomowej oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka
w Kaczorowie kwotą 11.961 zł; Całkowita wartość zadania wyniosła: 198.300 zł.
Udział w kosztach: wkład własny Powiatu: 21.300 zł (w tym środki PFOŚiGW
w Jaworze), środki WFOŚiGW w formie pożyczki: 128.000 zł i dotacji: 49.000 zł,

−

inne zadania z zakresu ochrony środowiska – 2.400 zł.

Łącznie na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska w okresie od stycznia
2007 r. do września 2010 r. Zarząd Powiatu w Jaworze wydatkował kwotę 133.909 zł.

IV. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
ORAZ ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH.
IV.I. Transport drogowy
Do ważniejszych spraw prowadzonych i załatwionych w latach 2007 - 2010 związanych z regulacją
transportu drogowego należy zaliczyć:
1. wydanie 53 zezwoleń na zarobkowy przewóz osób w regularnym transporcie drogowym
na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu jaworskiego,
2. wydanie 140 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 51 spraw
związanych z aktualizacją rozkładów jazdy,
3. wydanie kolejnych 25 licencji wraz z wypisami na wykonywanie zarobkowego przewozu
rzeczy,
4. wydanie 87 zaświadczeń wraz z wypisami na przewozy drogowe na potrzeby własne
przedsiębiorców,
5. dokonanie 39 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:
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1. co roku, 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 146 wniosków dotyczących zmian w oznakowaniu dróg i odbycie w tym celu 51
posiedzeń Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego,
4. zatwierdzenie 57 projektów w stałej organizacji ruchu drogowego i 113 projektów czasowej
organizacji drogowego,
5. załatwienie 371 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
17 kontroli 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.
Wpisano do ewidencji dodatkowo 9 ośrodki szkolenia kierowców.
Podjęto decyzję o wpisaniu do ewidencji kolejnych 35 instruktorów nauki jazdy i wydano im stosowne
legitymacje. W prowadzonej ewidencji znajduje się 71 instruktorów.
Dokonano kontroli 5 ośrodków szkolenia kierowców.
IV.V. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny
Wydano 22 zezwoleń na zorganizowanie imprez sportowych na drogach.
Dla 13 imprez o znaczeniu krajowym wydano stosowne uzgodnienia.
IV.VI. Rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień dla kierowców
Wydanych dowodów rejestracyjnych – 22 314
Wydanych pozwoleń czasowych – 22 795
Wydanych dowodów rejestracyjnych zabranych przez policję za usterki techniczne – 3225
Wyrejestrowanych pojazdów – 463
Zgłoszeń sprzedaży 9150
Wydanych praw jazdy – 6652
Ilość wydanych skierowań na powtórny egzamin - 279
Wprowadzono 1317 zakazów prowadzenia pojazdów w związku z wyrokami sądowymi
W latach 2007 – 2010 w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa obsłużono około 76 – 80 tys. osób.

IV.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: Remonty
cząstkowe
65 983 m2, Powierzchniowe utrwalenie
m2, Remonty przełomów 1254 m2,
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Ścinka poboczy 219 250 m2, Wycinka drzew 812 szt, Wymiana znaków 560 szt, Ustawienie luster 16
szt, Frezowanie pni 403 szt, Odnowienie i nowe oznakowanie poziome 13 963 m2, Wykaszanie
poboczy przy drogach powiatowych 1654 km, Odbudowa przepustów 19 szt oraz Udrożnienie rowów
29 435 mb.
Inwestycje wykonane przez Zarząd Dróg Powiatowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Budowa chodnika w Mierczycach - wartość zadania 23 tys. zł.
Budowa chodnika i kładki dla pieszych w Paszowicach - wartość zadania 175 tys. zł.
Utwardzenie brukiem placu przy kościele w Snowidzy - wartość zadania 17 tys. zł.
Budowa zatoki postojowej w Snowidzy - wartość zadania 18 tys. zł.
Budowa zatoki postojowej w Wiadrowie - wartość zadania 30 tys. zł.
Budowa muru oporowego w Zębowicach - wartość zadania 43 tys. zł.
Budowa przepustu w Lipie – 99 tys. zł.
Budowa kolektora burzowego na ul. Spornej w Jaworze - wartość zadania 8700 zł.
Budowa parkingu przy ILO w Jaworze - wartość zadania 99 tys. zł.

Inwestycje prowadzone przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze
1.
Budowa chodnika w Bolkowie – wartość zadania 159 tys. zł.
2.
Budowa chodnika w Snowidzy – wartość zadania 158 tys. zł.
3.
Budowa chodnika w Wądrożu Wielkim I etap (roboty geodezyjne i odwodnienie) 542 mb wartość zadania 276 tys. zł.
Inne inwestycje, realizowane z podmiotami prywatnymi:
1.
Wykonanie remontu drogi powiatowej 2807D na odcinku 1054 mb, przez firmę Colas wartość zadania 630 tys. zł.
2.
Wykonanie remontu drogi powiatowej 2189D na odcinku 350 mb (I etap) przez firmę
Lafarge – wartość zadania 210 tys. zł
3.
Podpisanie umowy trójstronnego porozumienia pomiędzy Powiatem Jaworskim, Powiatem
Świdnickim i Kopalnią Granitu Gniewków na wykonanie przez Kopalnię Granitu Gniewków
(na jej koszt) dokumentacji remontowej dróg powiatowych nr 2794D i 2801D. Szacunkowa
wartość zadania 120 tyś zł..
IV.VIII. Zestawienie robót wykonanych na drogach wojewódzkich za lata 2008 - 2010
1.
Mechaniczne wykaszanie rowów
2.
Ręczne wykaszanie rowów
3.
Remont nawierzchni emulsją i grysami
4.
Remont cząstkowy masą na gorąco z wycinaniem
5.
Podkrzesywanie drzew
6.
Ręczne oczyszczanie nawierzchni
7.
Remont nawierzchni masą na zimno
8.
Remont nawierzchni masą na gorąco
9.
Przymocowywanie i poprawianie tablic znaków drog.
10. Mechaniczne czyszczenie studzienek ściek.
11. Wykonanie oznakowania poziomego
12. Montaż słupków hektometrowych
13. Rozebranie słupków hektometrowych
14. Montaż słupków do znaków, rozebranie słupków
15. Zdejmowanie tablic do znaków
16. Mycie znaków drogowych
17. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
18. Oczyszczenie korytek ściekowych
19. Montaż lustra drogowego
V. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

- 1 031 380 m2
- 181 055 m2
- 739 t
- 1391 m2
- 682 szt.
- 33 201 m2
- 115 t
- 181 t
- 523 szt. + 437 szt.
- 11 szt.
- 6061 m2
- 352 szt.
- 177 szt.
- 215 szt., 87 szt.
- 251 szt.
- 581 szt.
- 40440 m2
- 1065 szt
- 2 szt.

V.I. W zakresie zadań własnych Powiatu Jaworskiego uzyskał dochody:
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a) ze sprzedaży
4.880,328,00 zł,

dzierżawy

nieruchomości

stanowiących

własność

Powiatu

Jaworskiego

-

b) za wywłaszczenie dróg powiatowych pod obwodnicę miasta Jawora i Bolkowa w wysokości
5.278,281,00 zł,
d) stanowiące 25% wpływów z gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu
Państwa w zakresie naliczania i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego
zarządu, dzierżawy, najmu i sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
w prawo własności nieruchomości - 801.232,00 zł.
Powiat pozyskał także z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – różne nieruchomości na łączną
wartość 9.682,947,00 zł (drogi powiatowe + budynek pałacowy w Muchowie pod ośrodek
szkoleniowo-wychowawczy).

V.II. W zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
a) uzyskano dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie naliczania
i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy, najmu , sprzedaży
oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w wysokości
3.240,269,00 zł,
b) utworzono punkt informacyjno-konsultacyjny w zakresie udzielania mieszkańcom powiatu
szczegółowych informacji niezbędnych do ustalenia zgodności treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym
stanem prawnym nieruchomości w ramach którego również;
- złożono do Sądów Rejonowych w Jaworze i Kamiennej Górze 313 wniosków o założenie nowych
ksiąg wieczystych z czego wnioskami objęto 2832 działki Skarbu Państwa,
- zbadano zapisy w księgach wieczystych w ilości 4045 działek stanowiących własność Skarbu Państwa
i Powiatu Jaworskiego,
- zbadano również zapisy w 247 księgach wieczystych, którymi objętych jest 1448 użytkowników
wieczystych na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa.
V.III. Pozyskane dotacje:
a) na zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Jaworskiego
oraz na porządkowanie ich stanów prawnych w wysokości 95.000,00 zł,
b) dotację celową w wysokości 37.100,00 zł na przeprowadzenie (wspólnie ze współwłaścicielem
nieruchomości ZUS Legnica) niezbędnych prac remontowych w budynku położonym w Jaworze przy
ul. Gagarina 5 (Urząd Skarbowy, ZUS),
c) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 40.000,00 zł
na przeprowadzenie badania skażenia gleb metalami ciężkimi i siarką siarczanową na terenie powiatu
jaworskiego,
d) celową ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 10.000, 00 zł
na zakup sprzętu informatycznego tj. dwóch zestawów komputerowych.

VI. POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
W JAWORZE W LATACH 2006- 2010
VI.I. Z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, m.in.:
•
•

wydano 786 opinii w ramach prac Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
przyjęto 4560 zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych od jednostek wykonawstwa
geodezyjnego,
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•
•

•
•
•
•
•

•

przygotowano
4310
dokumentacje
do
zgłoszonych
prac
geodezyjnych
i kartograficznych,
przeprowadzono kontrole pod względem merytorycznym i technicznym 4248 operatów
geodezyjnych i kartograficznych powstałych w związku ze
zgłoszonymi pracami
oraz poświadczono materiały sporządzone w wyniku tych prac,
przyjęto do zasobu 4304 operatów geodezyjnych i kartograficznych,
dokonano 19 892 zmian w operacie ewidencji gruntów, budynków i lokali,
w ramach prowadzonej księgi ewidencji wyciągów z operatów szacunkowych oraz transakcji
kupna sprzedaży wpisano 2111 wartości nieruchomości,
w wyniku wprowadzonych zmian wysłano 44 233 zawiadomień do stron,
w wyniku usuwania rozbieżności pomiędzy zapisem w operacie ewidencji gruntów, budynków
i lokali a księga wieczystą
przygotowano 47 pism wyjaśniających oraz prostujących
przedmiotowe zapisy,
przygotowano 2437 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.

1. W ramach obsługi interesantów sporządzono:
• 29 834 wypisów z rejestru gruntów,
• 13 349
dokumentacji
do
celów
notarialnych
( wypis i wyrys),
• 506 poświadczeń stanu prawnego na określony dzień.

i

wieczysto-księgowych

2. W ramach prac kancelaryjnych prowadzono:
• ewidencję poczty przychodzącej w ilości 55 874,
• ewidencję zamówień na dokumenty z zasobu w ilości 20 578
• fakturowanie za wykonane usługi w ilości 19 430,
• wydano 4 postanowienia, w celu przekazania dokumentacji właściwemu organowi.
3. Łącznie na potrzeby zamówień i zgłoszeń prac wykonano 63 619 reprodukcji.
4. W zakresie organizacji pracy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
przeprowadzono nabór na stanowisko geodety do spraw kontroli
i nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, w wyniku przeprowadzonego
postępowania zatrudniono nowego pracownika spełniającego wszystkie kryteria naboru.
5. W ramach Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przekazano cyfrowe urządzenie graficzne
do druku w kolorze, automatycznego kopiowania i skanowania OCE TCS 500. Zakupu
dokonano w oparciu o środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 150 tys. zł.
6. Łącznie w wyniku świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej usług wypracowano dochody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 1 396 732, 45 zł.
W obecnej kadencji nie było żadnych skarg na działalność jednostki.

VII. GEODETA POWIATOWY
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W latach 2007-2010 rozpatrzono między innymi 181 spraw z zakresu geodezji, oraz 664 sprawy
z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Podejmowane były również skuteczne działania
w zakresie pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych:
1) Dotacje
a)
b)
c)
d)

z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Modernizacja EGiB m. Jawor i m. Bolków zakończono w 2007r. ……….….. 245 tys.
Budowa infrastruktury serwerowni dla potrzeb PODGiK w 2007r. ………..……15 tys.
Założenie osnowy III kl. Gmina Bolków 2007r. …………………………………..…..50 tys.
Wyposażenie PODGiK w zintegrowany system informatyczny 2010r. …….…200 tys.
Razem 510 tys.

2) Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
a) Wyposażenie PODGiK w sprzęt i oprogramowanie komputerowe w 2007r. ….30 tys.
b) Zakup wielkoformatowej drukarki i skanera w 2008r. ……………………………..150 tys.
Razem 180 tys.
c) Dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym na prace geodezyjne i kartograficzne - Razem 99 tys.

3) Dotacje
a)
b)
c)

4)

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Wyposażenie EGiB w jednostki komputerowe i programy w 2007r. ………….. 20 tys.
Wyposażenie EGiB w serwery w 2008r. ……………………………………………..…..40 tys.
Prace przygotowawcze do scalenia – „mapa szkieletowa” w 2009r……….…. 250 tys.
Razem 310 tys.

Dotacje celowe z Budżetu Państwa – na scalenie gruntów wsi Mściwojów - 4,6 mln.

Ogółem, w latach 2007 – 2010 pozyskano 5,7 mln środków zewnętrznych.

VIII. BIURO BEZPIECZENSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO
Biuro ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZK) w minionej kadencji realizowało zadania
związane z zarządzaniem kryzysowym oraz sprawami obronnymi. Zadania w zakresie zarządzania
kryzysowego Biuro realizowało w oparciu o ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym zgodnie z którą organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze
powiatu jest Starosta. W ramach realizacji powyższych zadań Biuro na bieżąco kierowało
monitorowaniem zagrożeń powodziowych, wirusowych, silnych opadów śniegu, huraganów, a także
zagrożeń dla dzieci podczas ferii letnich i zimowych. W celu szacowania szkód powstałych w wyniku
zdarzeń kryzysowych powoływano komisje, w wyniku czego powiat jaworski uzyskał dotacje
z budżetu państwa
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:
2007 r. – 470 tys. zł;
2008 r. – 500 tys. zł; 2009 r. – 800 tys. zł; 2010 r. – 1,9 mln złotych.
Uchwałą Nr X/61/07 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaworze powołano Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego. Dla usprawnienia pracy PCZK doposażono w sprzęt komputerowy, 2 radiotelefony
MOTOROLA oraz przestrojono wszystkie radiotelefony pracujące w sieci radiowej powiatu jaworskiego.
W celu podejmowania skutecznych działań w przypadku zagrożenia, na bieżąco aktualizowane były
bazy danych gromadzone w programie „ARCUS 2005” służącego do zbierania, przechowywania
i analizy informacji dotyczących zasobów gmin i powiatu niezbędnych w sytuacjach kryzysowych.
Zadania w zakresie spraw obronnych realizowano w oparciu o obowiązujące akty normatywne
oraz Wytyczne do realizacji zadań obronnych wydawane corocznie przez Wojewodę Dolnośląskiego.
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W ramach realizacji tych zadań opracowano m.in.: programy szkolenia obronnego 2007 - 2009,
2010 - 2012 oraz coroczne plany szkolenia obronnego; plan operacyjny funkcjonowania powiatu
jaworskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
plan przygotowań służby zdrowia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
plan ochrony zabytków powiatu jaworskiego na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji konfliktowych.
Funkcjonujący w ramach Biura Powiatowy Zespół Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Narodowego
przeprowadził lustracje 15 zabytków, które były podstawą późniejszego ich zabezpieczenia
w systemy alarmowe, skutkowały ich remontami i poprawą substancji zabytkowej, stworzeniem
możliwości dojazdu służb ratowniczych do obiektów zabytkowych. Wspólnie ze służbą konserwatorską
i funkcjonariuszami PSP szkolono zespoły remontujące obiekty zabytkowe, podejmowano działania
w zakresie ujawniania faktów kradzieży i dewastacji zabytków. Skuteczność działań powiatu w tym
zakresie corocznie doceniał Wojewódzki Konserwator Zabytków o czym świadczą podziękowania
kierowane w latach 2007 i 2009 na ręce Starosty Jaworskiego.
Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego objęta została kontrolą
problemową Wojewody Dolnośląskiego w 2008 r. Zespół kontrolny wysoko ocenił realizację tych zadań
w Starostwie nie wnosząc uwag ani zaleceń pokontrolnych.

IX. WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
IX.I. Edukacja – poprawa bazy i warunków – wyższa jakość kształcenia
I. Zarząd Powiatu
realizując zadania w zakresie odpowiedzialności za powiatową sieć szkół
ponadgimnazjalnych, mając na względzie zmniejszającą się populację młodzieży – absolwentów
gimnazjów, konsekwentnie i systematycznie dokonywał jej racjonalizacji. W efekcie czego Rada
Powiatu podjęła uchwałę o likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych
w Jaworze, a także rozwiązaniu samego Zespołu z dniem 31 sierpnia 2008 r. Jednocześnie uczniom
i słuchaczom umożliwiono kontynuowanie nauki w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego.
W lutym 2009 r. Powiat Jaworski zawarł z Gminą Jawor porozumienie określające zasady rekrutacji
do II Liceum Ogólnokształcącego. W myśl jego zapisów niedokonanie naboru do klas pierwszych II LO
na rok szkolny 2009/2010 będzie skutkowało „wygaśnięciem” kształcenia i likwidacją szkoły z dniem
31 sierpnia 2011 roku. Ponadto w związku z rozstrzygnięciem sądowym w sprawie własności budynku,
z dniem 31 sierpnia 2008 r. zostało zlikwidowane Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Myśliborzu.
II. Powiat Jaworski wspólnie z innymi powiatami województwa dolnośląskiego realizował projekt
w ramach Priorytetu 2 Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Pomoc
stypendialna szansa na lepsze wyniki edukacji”. Przyznane środki pozwoliły dokonać wypłat
stypendium dla 161 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat jaworski.
Uczniowie otrzymali stypendium za miesiące od września 2008 r. do czerwca 2009 r. w wysokości
250 zł miesięcznie. Łącznie uczniom przyznano środki pieniężne w wysokości 402 500 zł.
III. W 2007 r. i 2008 r. Powiat Jaworski występował z wnioskami i otrzymał środki na dofinansowanie
zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego w ramach Rządowego programu
wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach
i placówkach”.
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Łącznie na poprawę bezpiecznych warunków nauki uczniów wydatkowano środki finansowe
w wysokości 132 911,96 zł, w tym: dotacja rządowa - 99 054,00 zł, środki własne
powiatu – 33 857,96 zł.
IV. W prowadzonych przez powiat szkołach i placówkach oświatowych systematycznie wzrastały
wydatki na remonty, w efekcie poprawie ulegała baza i warunki nauki i pracy.
Ogólnie na ten cel przeznaczono 1 800 870 tys. złotych
W roku 2008 dokonano remontu i modernizacji Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze.
Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki pozyskaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego dotacji w wysokości 50 000 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia biblioteki.
Ponadto Zarząd Powiatu wyasygnował środku z budżetu powiatu w wysokości 66 200 zł. Łącznie koszt
remontu wyniósł 116 200 zł.
IX.II. 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 roku 2008 Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie otrzymał dotację
w wysokości 105 000 euro w ramach programu unijnego Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe
życie”. Projekt miał na celu przeszkolenie 60-cio osobowej grupy uczniów Technikum Hotelarskiego
w hotelarstwie niemieckim. Szkoła uczestniczyła także w realizacji projektu „Centra kształcenia
na odległość na wsiach” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.1. Zwiększenie dostępu
do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie, w ramach którego ZSA został wyposażony
w urządzenia, meble i oprogramowanie komputerowe o wartości 44 845,987 zł.
W powiatowych szkołach i placówkach w 2009 r. realizowany był projekt „Godzina na sali
gimnastycznej oraz na basenie to super ćwiczenie. Zajęcia sportowo - rekreacyjne
dla uczniów z terenu powiatu jaworskiego” na ogólną kwotę 65.936 zł, z czego 30.000
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Uczestniczyło w nim 292 uczniów. Natomiast w ramach realizacji
Rządowego programu na lata 2008 - 2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna zorganizowała zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne na terenie
10 gminnych szkół podstawowych i przedszkoli, na które udzielono dotacji w wysokości 8 944,000
złotych. Ponadto na terenie szkół i przedszkoli Poradnia prowadziła punkty konsultacyjne dla dzieci
w wieku przedszkolnym, uczniów i ich rodziców, na co wykorzystano środki finansowe na kwotę
15 287,00 zł.
IX.II.I. Aktualnie realizowane są następujące projekty:
„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt realizowany
jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji
Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności
kształcenia zawodowego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem branży mechanicznej
i turystycznej. Całkowita wartość projektu wynosi około 33 mln. zł. Projekt realizowany jest w trzech
szkołach: Powiatowym Centrum Kształcenia zawodowego w Jaworze, Zespole Szkół Agrobiznesu
w Bolkowie i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jaworze.
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”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. Ponadto założenia
projektu przewidują opracowanie i wdrożenie wyższego etapu rozwoju technologii informacyjnej
w edukacji.
Całkowita wartość projektu wynosi 19 278 615 zł (kwota dofinansowania z RPO - 16 386 825 zł, wkład
UMWD - 2 891 792 zł). W powiecie jaworskim do opisanego 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 szkolnych i pozaszkolnych. Zarząd Powiatu
w Jaworze przeznaczył na ten cel kwotę 17 200 zł.
"Nauki ścisłe - realna przyszłość - lepsze jutro”
We wrześniu 2009 r. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze rozpoczęło realizację
projektu własnego autorstwa "Nauki ścisłe - realna przyszłość - lepsze jutro”. Projekt
jest dofinansowany w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie nieprzekraczającej 790 513,49 zł
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego priorytetu IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powiat Jaworski
współfinansuje wymienione przedsięwzięcie w kwocie 139 502,38 zł, całkowita wartość
projektu zamyka się kwotą 930 015,87 zł.
Projekt służy realizacji programu rozwojowego szkół: Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
w Jaworze i Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie ukierunkowanego na zmniejszanie dysproporcji
w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia. Celem ogólnym projektu jest wyrównanie
szans edukacyjnych oraz podwyższanie poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół zawodowych
w powiecie jaworskim. Realizacja projektu przewidziana jest od września 2009 do kwietnia 2011 r.
„Fizyka jest ciekawa”, którego celem jest rozwój umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących
w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, głównie fizyki.
Realizacja projektu przyczyni się do pełniejszego przygotowania młodzieży do studiowania
na kierunkach technicznych.
Grupa beneficjentów obejmuje uczniów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego przez okres 3 lat
szkolnych, tj. od 1.11.2009 r. do 30. 09. 2012 r.; przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach tego projektu I Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze otrzymał 5 notebooków
i drukarkę, (w najbliższym terminie otrzyma zestawy dydaktyczno-edukacyjne SONDA, płyty CD
z pokazami doświadczeń z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i programy
multimedialne).Wartość pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w programie została
ogółem przewidziana na kwotę 90 650 zł.
W ramach realizowanych działań projektu w I LO zostało utworzone koło naukowe z fizyki, w którym
uczestniczy 18 uczniów klas pierwszych. Podjęta została również współpraca z wiodącymi uczelniami
(Politechnika Wrocławska, Wydział Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego i Poznańskiego),
która przebiegać będzie dwutorowo: poprzez wyjazdy uczniów koła naukowego na zajęcia na uczelnie
oraz wykłady w szkole prowadzone przez nauczycieli akademickich.
,,Ćwicz i pływaj sprawność zdobywaj - zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów
z terenu Powiatu Jaworskiego”
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Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jaworze otrzymał od Ministerstwa Sportu i Turystyki środki
w wysokości 50 tys. zł, na realizację projektu. ,,Ćwicz i pływaj sprawność zdobywaj - zajęcia sportowo
- rekreacyjne dla uczniów z terenu Powiatu Jaworskiego”. W projekcie uczestniczy 267 uczniów
z 4 szkół ponadgimnazjalnych: I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze, Powiatowego Centrum
Kształcenia Zawodowego w Jaworze, Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie oraz Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze. Powiat Jaworski przeznaczył środki na realizację
tego przedsięwzięcia w wysokości 20 tys. zł. Projekt został przygotowany wspólnie przez członków
stowarzyszenia,
wsparciu
pracowników
Starostwa
oraz
nauczycieli
zaangażowanych
w to przedsięwzięcie.
„Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej szkół powiatu jaworskiego”
Na podstawie porozumień z gminami z terenu powiatu jaworskiego w 2009 r. po raz pierwszy,
a w 2010 r. po raz kolejny, realizowany jest projekt „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży
szkolnej szkół powiatu jaworskiego”. Zarząd Powiatu w Jaworze w 2009 r. przeznaczył na ten cel
kwotę 7 000 zł, natomiast w bieżącym - 10 000 zł.
W zawodach powiatowych biorą udział zawodnicy i drużyny wyłonieni w etapie gminnym (mistrzowie
gmin). Zawody w poszczególnych dyscyplinach organizowane są przez wyznaczone jednostki zgodnie
z kalendarzem imprez. Zwycięzca zawodów szczebla powiatowego reprezentuje powiat w zawodach
strefowych lub w finale wojewódzkim.
IX.III. WSPÓŁPRACA POWIATU JAWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Władze samorządu Powiatu Jaworskiego przywiązują istotne znaczenie do współpracy z organizacjami
pozarządowymi i wzajemnej wymiany doświadczeń. W latach 2007-2010 Powiat Jaworski corocznie
przyjmował do realizacji Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w celu jak najlepszego zaspokajania zbiorowych
potrzeb wspólnoty tworzonej przez jej mieszkańców. W latach 2007 - 2010 przeznaczono środki
publiczne na realizację zadań w łącznej wysokości 897 750 zł. Szczegółowy podział środków
w poszczególnych latach przedstawia poniża tabela sprawozdania.
IX.IV. WYKORZYSTANIE PRZEZ POWIAT JAWORSKI ŚRODKÓW PFRON NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
IX.IV.I. Zadania Powiatu realizowane w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej
Na przestrzeni trzech i pół lat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-pełnosprawnych przyznał
według algorytmu dla Powiatu Jaworskiego środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej w wysokości 4 486 264,00 zł.
Środki finansowe przeznaczone na zadania w zakresie rehabilitacji społecznej w okresie 2007-2010
w kwocie 3 683 392,00 zł zostały wydatkowane na następujące zadania:
– dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej – 1 274 243,00 zł,
– dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 729 238,00 zł,
– dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 520 108,00 zł,
– dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 95 486,00 zł
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– dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 1 064 317,00 zł.
Środki finansowe przeznaczone na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej w okresie 2007-2010
w kwocie 329 548,00 zł zostały wydatkowane na następujące zadania:
– udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 102 952,00 zł,
– finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych –
14 085,00 zł,
– dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 212 511,00 zł.

IX.IV.II. POWIAT JAWORSKI ZDOBYWCĄ TYTUŁU „POWIAT RÓWNYCH SZANS”

W 2009 r. Stanisław Laskowski, Starosta Jaworski, odebrał dyplom nadający Powiatowi zaszczytny
tytuł „Samorządu Równych Szans”. Organizatorem konkursu na najlepsze praktyki jednostek
samorządu terytorialnego w zakresie polityki wobec osób niepełnosprawnych jest Fundacja Instytut
Rozwoju Regionalnego z Warszawy.

IX.V. ZMIANY W POWIATOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze działa w oparciu o statut nadany przez Radę Powiatu
w dniu 01.09.2006 r. oraz Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Jaworze.
W 2008 r. zostały wprowadzone zmiany organizacyjne, które umożliwiły sprawniejszą realizację zadań
oraz lepszą obsługę klientów, m.in. zostały utworzone w Centrum zespoły do spraw: opieki
nad dzieckiem i rodziną oraz interwencji kryzysowej, osób niepełnosprawnych i domów pomocy
społecznej, pozyskiwania środków finansowych oraz poradnictwa
specjalistycznego. W strukturze
PCPR działa Ośrodek wsparcia przeznaczony dla 30 osób psychicznie chorych, z zaburzeniami
psychotycznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie, które nie wymagają leczenia szpitalnego,
wymagają zaś różnych form pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym
i społecznym. Centrum sprawuje nadzór nad Wielofunkcyjnymi Placówkami OpiekuńczoWychowawczymi - Domem Dziecka w Kaczorowie i Domem Małych Dzieci w Jaworze oraz Domem
Pomocy Społecznej w Jaworze z filiami w Bolkowie i Mierczycach. Nadzoruje realizację umowy
zawartej z organizacją pozarządową na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Placówka
Socjalizacyjna w Żarowie), a także sprawuje kontrolę nad działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Jaworze.
I. Zespół ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz interwencji kryzysowej.
1.Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych.

W 2007 roku w Powiecie Jaworskim funkcjonowało 95 rodzin zastępczych w tym niespokrewnionych 8,
pozostałe rodziny były spokrewnione z dzieckiem. W 2008 r. po raz pierwszy zostały podpisane
3 umowy z rodzinami zawodowymi, liczba ogólna rodzin nie uległa zmianie. W 2009 r. było ogółem
100 rodzin, w roku bieżącym 99 rodzin. W rodzinach zastępczych 137 dzieci ma zapewnioną opiekę.
W 2007 r. pracownik PCPR uzyskał kwalifikacje trenera rodzinnej opieki zastępczej.
Od 2008 r. Centrum przystępuje do
projektów konkursowych ogłaszanych przez MPiPS,
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w 2008r. otrzymane dotację w wysokości 18,400, w 2009 – 4,200 zł. w 2010 – 30,000 zł.
przeznaczone zostały na podnoszenie poziomu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców
zastępczych m.in. poprzez organizowanie szkoleń. Organizowane są również pikniki, mikołajki,
wycieczki oraz spotkania integracyjne dla rodzin zastępczych.
W 2009 roku usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych uczestniczyli w projekcie ,,Aktywni
i potrzebni”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W projekcie wzięło udział
16 wychowanków.
W PCPR w Jaworze prowadzona jest również grupa wsparcia dla rodzin zastępczych przez psychologa
oraz specjalistę pracy socjalnej.
2. Interwencja kryzysowa
W ramach interwencji kryzysowej Centrum po otrzymaniu informacji o zaistnieniu przypadków
przemocy w rodzinie informuje ofiary przemocy o możliwości uzyskania wsparcia w postaci
bezpłatnych porad psychologicznych i prawnych.
W okresie 26.03.2009 r. - 31.07.2010 r. PCPR prowadziło Program korekcyjno-edukacyjny
dla sprawców przemocy w rodzinie. Program objął łącznie 96 osób w tym 51 mieszkańców Jawora
i 45 mieszkańców pozostałych miejscowości Powiatu Jaworskiego. Program składał
się z następujących elementów: indywidualnego oddziaływania korekcyjno-edukacyjnego
na sprawców, grup samopomocowych prowadzonych przez terapeutę, organizacji warsztatów „Praca
z osobami stosującymi przemoc w rodzinie”. Środki finansowe zostały pozyskane z DUW.
W latach 2009 – 2010 pracownicy Centrum bezpłatnie udzielali porad i informacji osobom
pokrzywdzonym przestępstwem w „Tygodniu Ofiar Przestępstw” organizowanym przez Prokuraturę
Rejonową w Jaworze.
W wyniku zorganizowanych w latach 2009-2010 cyklu spotkań przedstawicieli instytucji z Powiatu
Jaworskiego doszło do podpisania Regulaminu Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego. Powołanie zespołu
interdyscyplinarnego stało się krokiem do realizacji postanowień znowelizowanej Ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W lipcu 2010 r. PCPR przyjął rolę koordynatora opracowywania Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych.
We wrześniu 2010 r. zostały podjęte działania inicjujące powstanie na terenie Powiatu Jaworskiego
Narodowej Sieci Leczenia Zaburzeń Regulacji Emocji i Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży.

II. Zespół ds. osób niepełnosprawnych i domów pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, określone
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych.
W latach 2007 – 2010 z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym skorzystało 665
osób w tym 165 dzieci. W latach 2007 – 2010 243 osoby skorzystały z dofinansowań do likwidacji
barier funkcjonalnych.
Ok. 1295 osobom dofinansowano środki ograniczające skutki niepełnosprawności ( aparaty słuchowe,
wózki
itp.)
oraz
dofinansowano
zakup
sprzętu
rehabilitacyjnego
niezbędnego
do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych.
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W 2007 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze brało udział w projekcie:
„Niepełnosprawny klient w urzędzie” realizowanym przez Dolnośląskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu. Centrum spełniło wymagania w zakresie
dbałości o przygotowanie kadry urzędniczej w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi i otrzymało
certyfikat „URZĄD PRZYJAZNY NIEPEŁNOSPRAWNYM”
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy i miasta Bolków w
lutym 2008 r.
w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie utworzono punkt konsultacyjny
PCPR
w
Jaworze.
Mieszkańcy
Gminy
i
miasta
Bolków
mogą
w
nim
pobrać
i
złożyć
wnioski
o
dofinansowanie
z
PFRON,
wnioski
o
wydanie
orzeczenia
o niepełnosprawności. Za pośrednictwem pracownika Centrum można przekazywać dokumenty
z innych zespołów bez konieczności wyjazdów.
Dnia 30 listopada 2009 r. zmieniono nazwę Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie - na Dom Pomocy
Społecznej w Jaworze z siedzibą w Jaworze, Plac Seniora 3. Z filiami w Bolkowie i Mierczycach.
W ramach współpracy między Organizacjami Pozarządowymi- Centrum bezpłatnie udostępniło
pomieszczenia magazynowe
Fundacji Pana Roberta Sałka
na wydawane odzieży i sprzętu
najuboższym mieszkańcom Powiatu.
Mając na uwadze potrzeby mieszkańców Powiatu Jaworskiego w lipcu 2010 r. została uruchomiona
bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych. Jest ona
skierowana głównie do osób najuboższych, których nie stać na zakup drogiego sprzętu
rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Z wypożyczalni można korzystać bezpłatnie.

III. Zespół ds. pozyskiwania środków finansowych oraz poradnictwa specjalistycznego,
Specjalistyczne poradnictwo prawne jest świadczeniem niepieniężnym z zakresu pomocy społecznej
umożliwiającym osobom korzystającym z pomocy społecznej możliwość dostępu do informacji
na temat przepisów prawnych regulujących jego sytuację prawną. Umożliwia ono tym osobom
rozwiązanie ich problemów życiowych, rodzinnych oraz majątkowych mających duże znaczenie
na ich sytuację społeczną. Poradnictwo prawne jest świadczone w PCPR w Jaworze z zachowaniem
zasad: bezpłatności, poufności, rzetelności oraz kładzenia nacisku na samodzielność klienta.
.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze zorganizowało dla mieszkańców Powiatu
Jaworskiego w latach 2007-2010 bezpłatne poradnictwo prawne. We wskazanym powyżej okresie
udzielono łącznie 531 porad prawnych (118 w 2007r., 143 w 2008 r., 187 w 2009 r.
oraz 83 do dnia 30.09.2010 r.).
Od 2008 roku realizowany jest projekt systemowy „Aktywni i potrzebni - systemowe wsparcie działań
na rzecz aktywnej integracji realizowane przez PCPR w Jaworze” w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Fundusz Społeczny. W kolejnych 3 edycjach projektu realizowanych w latach 2008-2010 już ponad
200 mieszkańców Powiatu Jaworskiego w tym osoby niepełnosprawne i usamodzielniani
wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych mogło skorzystać
bezpłatnie z kursów zawodowych, specjalistycznego poradnictwa, terapii indywidualnej i zbiorowej,
a także badań specjalistycznych, zabiegów rehabilitacyjnych oraz turnusów rehabilitacyjnych.
Środki finansowe zostały pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu
Państwa (w 2008 r. w kwocie – 343 902,14, 2009 r. – 166 187,69, 2010 r. – 241 822,18
zł).
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W 2010 r. PCPR pozyskało środki finansowe z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 17 tys.
na realizację projektu „MAK - powiatowa sieć wsparcia społecznego osób z zaburzeniami
psychicznymi”.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze zostało liderem partnerstwa publiczno -społecznego
na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na terenie Powiatu Jaworskiego. Razem z partnerami od 2009r.
prowadzi prace nad opracowaniem projektów zmierzających do wykorzystania zasad ekonomii
społecznej w aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a w szczególności osób
niepełnosprawnych. Jednym z planowanych działań partnerstwa jest utworzenie spółdzielni socjalnej
umożliwiającej osobom niepełnosprawnym i długotrwale bezrobotnym powrót na rynek pracy.
IV. Dział administracyjno – kadrowy.
Z każdym rokiem sprawozdawczym do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze
wpływa około 4-5 tyś. spraw zarejestrowanych w dzienniku korespondencyjnym. Przykładowo w roku
2008 – 5365, w 2009 r. – 4490 spraw, w roku bieżącym na dzień bieżący – 4058 spraw.
Przygotowywane są dokumenty odnośnie staży, umów, zarządzeń, regulaminów, instruktaży,
oraz szkoleń pracowników.
V. Zespół ds. finansowo – księgowych.
W latach 2008 - 2010 zabezpieczono i wydatkowano środki na przystosowanie do sprawnego
funkcjonowania budynku nowej siedziby PCPR.
Od 2008 roku rozliczone zostały w pełni 3 projekty, na które pozyskano środki zewnętrzne
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
W roku bieżącym rozliczany był jeden projekt dofinansowany ze środków Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu, oraz rozliczane są dwa projekty dofinansowane z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej.
Od 2008 roku rozliczany jest projekt dofinansowywany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
W latach 2008 oraz 2009 w związku z tym przeprowadzone zostały w PCPR dwie kontrole
z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, które nie wykazały żadnych
nieprawidłowości w zakresie finansowym.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze w latach 2008 do 2010 pozyskało
i rozliczyło w 100% środki ze źródeł zewnętrznych na kwotę 563 238,01 zł, dodatkowo
w trakcie realizacji są 3 projekty których planowana wartość dofinansowania wynosi
288 822,18 zł – zostaną one rozliczone do dnia 31 grudnia 2010 r.
Dzięki środkom zewnętrznym zakupiono na wyposażenie Centrum znaczną ilość nowoczesnego sprzętu
komputerowego, drukarskiego typu drukarki oraz ksero, a także meble, w wyniku czego powiększył
się majątek PCPR. Dzięki dobrej współpracy z ubezpieczycielem grupowym PZU S.A. otrzymano
dofinansowanie na zakup komputera dla tut. Centrum.
VI. Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Do Ośrodka przyjmowane są osoby powyżej 18 roku życia, Ośrodek ma zasięg ponadlokalny, swoją
ofertę kieruje do mieszkańców Powiatu Jaworskiego. Celem nadrzędnym Ośrodka jest rehabilitacja
społeczna, organizowanie oparcia społecznego dla osób, które mają trudności w codziennym
funkcjonowaniu oraz przeciwdziałanie instytucjonalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez
wzmacnianie zachowań prospołecznych.
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W wyniku wprowadzonych zmian organizacyjnych od 2008 r. w Ośrodku Wsparcia zaszło wiele
korzystnych zmian tj. – wprowadzenie warsztatów teatralnych, zajęć relaksacyjnych, nawiązanie
współpracy z organizacjami pozarządowymi, wprowadzono pracę socjalną - spotkania z rodzinami
uczestników, została zorganizowana terapia dla rodzin uczestników, na bieżąco monitorowana
jest sytuacja w środowisku rodzinnym, w 2009 r. została utworzona forma klubowa z której mogą
korzystać osoby oczekujące na przyjęcie. Zakres świadczonych usług dla uczestników został
zwiększony a działania terapeutyczne zostały podejmowane na wielu płaszczyznach
co zagwarantowało lepszą jakość świadczonych usług.
Z dniem 05.01.2009 r. został wprowadzony do realizacji „Program zajęć terapeutycznych
dla uczestników Ośrodka Wsparcia w Jaworze”. Od 2008 r. Ośrodek Wsparcia nawiązał aktywną
współpracę z organizacjami pozarządowymi: Jaworskie Centrum Pomocy Ludziom, Bank Żywności,
Międzynarodowe Targi Chleba, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze oraz Teatr Polski
„Arka” z Wrocławia na zaproszenie którego uczestnicy Ośrodka brali udział w projekcie „Dolnośląskie
Forum Możliwości – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Ośrodek Wsparcia
w 2009 r. przystąpił do projektu międzynarodowego co umożliwiło w ramach współpracy Polsko Czeskiej rozpocząć współpracę partnerską z przedstawicielami Stowarzyszenia społecznego FOKUS,
które w Turnovie zajmuje się pracą z osobami niepełnosprawnymi. Podjęte działania
są ukierunkowane na rozwijanie współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się pracą z osobami
niepełnosprawnymi i służą poprawie funkcjonowania społecznego u osób uczęszczających do Ośrodka
Wsparcia. W wyniku podjętych działań zostały wykorzystane wszystkie miejsca w Ośrodku.
Ośrodek od 2 lat jest organizatorem Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
W roku 2009 wszystkie pracownie w Ośrodku zostały doposażone w sprzęt umożliwiający prawidłowe
wykonywanie zajęć i realizowanie planu terapeutycznego oraz w sprzęt audiowizualny.
IX.VI. OCHRONA ZABYTKÓW I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Realizacja zadań z zakresu opieki i ochrony obiektów kultury, do których należą zabytki,
jest ustawowym zadaniem samorządu powiatowego, niezależnie od zadań realizowanych przez
administrację rządową i samorządy gminne. Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska
kulturowego stanowi jedną z głównych wytycznych polityki powiatu. Zarząd Powiatu po raz pierwszy
określił swoją politykę Związaną z opieką nad zabytkami w Programie opieki nad zabytkami
Powiatu Jaworskiego na lata 2009 - 2010 przyjętym przez Radę Powiatu 27 sierpnia 2009 r.
IX.VII. POZYTYWNE ZMIANY NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W LATACH 2006 – 2010
Na powiatowym rynku pracy do końca roku 2008 dało się zauważyć bardzo korzystne zmiany. Liczba
osób bezrobotnych sukcesywnie spadała (2999 osób XII 2008), poziom stopy bezrobocia uległ
zmniejszeniu do 16,3 %. W ewidencji urzędu pracy pozostawały tylko osoby, które bezrobocie
traktowały jako sposób na życie. Kryzys gospodarczy, który zaczął się w 2008 r., spowodował znaczny
wzrost bezrobocia oraz niepewność i zagrożenie utratą pracy przez wielu pracowników.
U pracodawców pojawiły się trudności z utrzymaniem zatrudnienia na dotychczasowym poziomie.
Dlatego też w celu zrównoważenia rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze pozyskuje środki
ze wszystkich możliwych źródeł (z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Marszałka
Województwa Dolnośląskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego). Inicjujemy i realizujemy
projekty promujące usługi i instrumenty rynku pracy. W latach 2006-2010 udało się pozyskać kwotę
41 230 300 zł, co pozwoliło na objęcie aktywizacją średniorocznie 3 tys. osób bezrobotnych.
Rekordowym pod względem pozyskanych środków jest rok 2010, w którym PUP
dysponuje na aktywizację bezrobotnych kwotą przekraczającą 12 mln. zł.
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Jest to najwyższa kwota, jaką Powiatowy Urząd Pacy w Jaworze otrzymał na przestrzeni
ostatnich 20 lat.
Znaczącą pozycję w finansowaniu usług i instrumentów rynku pracy zajmują środki Europejskiego
Funduszu Społecznego. W ramach złożonych projektów, w latach 2006-2010 pozyskano
łącznie 13 648 00 złotych. Ogółem ze środków EFS programami rynku pracy objęto 2582 osoby
bezrobotne. Beneficjentami w/w projektów były między innymi osoby znajdujące się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy.
Aktywne działania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy realizowane są w Centrum Aktywizacji
Zawodowej, które zostało utworzone dzięki wsparciu Starosty Jaworskiego oraz Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w 2010 roku. Poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach
struktury PUP znacznie poprawiły się warunki profesjonalnej obsługi osób bezrobotnych jak również
warunki pracy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze.
PUP sięga po nowe niekonwencjonalne metody promujące rynek pracy, tj. Targi Pracy,
które po raz pierwszy zostały zorganizowane w czerwcu 2010 roku. Efektem organizacji
tego przedsięwzięcia było podjęcie pracy przez około 500 osób bezrobotnych.
Obecnie w ewidencji osób bezrobotnych pozostają 3703 osoby bezrobotne, w tym 1872 kobiety,
a stopa bezrobocia w powiecie jaworskim wynosi 19,3 %.

X. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA
Starosta wykonuje zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w oparciu
o art. 4 ust.1 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w oparciu o art. 80
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Również w ustawie z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nałożono sporo obowiązków do wykonania
na Zarząd Powiatu i Starostę, bowiem wszelkie dokumenty planistyczne (studium uwarunkowań,
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje celu publicznego, decyzje o warunkach
zabudowy itp.) podlegające uzgodnieniu bądź zaopiniowaniu, wcześniej są badane przez Wydział AB
pod kątem ich zgodności z zamierzeniami Powiatu.
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Wyszczególnienie

1

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009r.

Decyzje pozwolenia na budowę

357

406

411

413

302

Domy jednorodzinne
Domy wielorodzinne

56

69

73

79

53

1

-

-

1

-

37

39

40

22

21

188

218

240

229

230

15

15

15

-

5

14

18

9

14

14

20

36

36

43

30

Decyzja umorzenia postępowania

-

-

-

-

-

Decyzja nałożenia obowiązku
uzyskania pozwolenia na budowę

7

2

-

-

-

4

5

7

9

11

64

34

35

31

37

77

91

83

53

74

215

259

293

226

240

24

24

24

24

14

293

1423

386

521

185

30

31

30

25

19

Korespondencja ogółem
(przychodząca i wychodząca z wydziału)

2793

3767

2924

2996

2174

Korespondencja wychodząca

1278

2460

1388

1419

1041

w
tym:

Budynki produkcyjne i inne

2

3

4

do 30
wrześ
nia

Zgłoszenie robót budowlanych
nie wymagających pozwolenia na
budowę
Zgłoszenia zmiany sposobu
użytkowania
Przeniesienie decyzji pozwolenia na
budowę
Decyzja zmiany pozwolenia na budowę
lub

5

201
0

aneks do projektu budowlanego
6

7

8

9

10

11

Decyzja odmowy wydania pozwolenia
na budowę oraz decyzja sprzeciwu na
zgłoszenie robót
Postanowienia
Pisma o uzupełnienie wniosku (z art.
64 kpa)
Liczba zarejestrowanych dzienników
budowy

12

Sprawozdania do GUS

13

Zaświadczenia o samodzielności lokali

14

15

16

Opiniowanie planów
zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz zmian do planów
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XI. SPRAWOZDANIE WYDZIAŁU FK za okres kadencji.

Na przestrzeni tej kadencji, dochody Powiatu ulegały zdecydowanej ewaluacji wzrostowej
z kwoty 34.659.787 zł w 2006 r., 38.204.725,00 zł w 2007 r., 51.953.201,00 zł w 2008 r.,
46.79.234,00 zł w 2009 r. , natomiast plan dochodów na 2010 r. po dokonaniu weryfikacji
za III kwartały wynosi 55.525.710 zł. Wydatki udało się ustabilizować na bezpiecznym
dla funkcjonowania Powiatu poziomie. W 2006 roku wyniosły one 41.816.168 zł, w 2007 r. 45.084.504
zł, w 2008 r. 48.497.398 zł, a w 2009 r. zamknęły się kwotą 49.437.655 zł.
Plan na 2010 rok przewiduje wydatki w wysokości 63.830.465 zł.
Wyraźną poprawę kondycji finansowej Powiatu odzwierciedla poziom kształtującego się w
poszczególnych latach kadencji deficytu/nadwyżki budżetu. W 2006 roku deficyt wynosił - 7.156.381
zł, w 2007 – 6.879.779. W 2008 roku zanotowano nadwyżkę budżetu w wysokości 3.005.803 zł, w
2009 r. deficyt w wysokości – 2.758.422 zł, a w 2010 r. 8.304.755 zł, głównie w wyniku konieczności
wyemitowania obligacji w wysokości 9 mln zł, celem kontynuacji rozpoczętych inwestycji,
współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
Globalny deficyt budżetu Powiatu Jaworskiego jest przede wszystkim wynikiem olbrzymiego długu
szpitala powiatowego, który został spłacony w całości, kosztem konieczności wyemitowania obligacji
oraz pozyskania dotacji z tzw. planu B Ministerstwa Zdrowia.
Wydatki majątkowe na przestrzeni kadencji kształtowały się w sposób następujący:
WYDATKI
MAJĄTKOWE
OGÓŁEM

Inwestycje
drogowe

Wydatki
majątkowe
oświacie

2006

1.388.875

0

0

1.388.875

2007

2.030.782

370.505

266.136

1.394.141

2008

8.411.678

6.328.800

426.581

1.656.297

2009

5.028.241

1.533.337

3.137.509

357.395

20010

10.719.585

5.362.492

3.507.592

1.849.501

RAZEM

27.579.161

13.595.134

7.337.818

6.646.209

ROK

w

Wydatki
majątkowe
pozostałe

Stan zadłużenia Powiatu w okresie kadencji nie przekraczał progu ostrożnościowego określonego
w ustawie o finansach publicznych /max 60% wydatków/, bowiem nawet
na
koniec bieżącego roku stanowić może jedynie 39%. Zadłużenie w poszczególnych latach kadencji
wynosiło: 2006 r. 9.389.000 zł, 2007 r. 17.286.000 zł, 2008 r. 14.739.000 zł 2009 r. 16.427.000 zł, planowany w 2010 r. - 24.882.000 zł i spowodowany jest koniecznością emisji
obligacji na kontynuację podjętych działań inwestycyjnych.
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Wydatki Powiatu w 2010 roku osiągną ogółem 63.830.465 zł, z czego na wydatki majątkowe
przeznaczono aż 10.719.585 zł, w ramach których zrealizowano:

Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wydatki majątkowe
Kwota
Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w
Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego 1 133 759,00
im.KEN w Jaworze.
Budowa chodników przy drogach powiatowych
Dotacja dla gminy Męcinka na budowę chodników
przy drogach powiatowych
Adaptacja części budynku ćwiczeń praktycznych w
PCKZ na salę gimnastyczną
Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik
2012 przy PCKZ w Jaworze
Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi
Targoszyn na budowę chodnika w Targoszynie
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
Budowa hali sportowej przy IZSA w Bolkowie –
koncepcja i dokumentacja
Informatyzacja administracji kluczem rozwoju eusług

10

Przebudowa drogi Chroślice-Męcinka

11

Budowa
kanalizacji
deszczowej
Starojaworskiej w Jaworze

12

Odbudowa mostu w Chroślicach

13
14
15
16
17

813 120,72
69 107,00
489 037,00
1 150 000,00
125 000,00
14 995,00
63 000,00
280 944,00
3 703 826,00

przy

ul.

341 438,00
240 000,00

Budowa ścieżki rowerowej Jawor – Myslibórz dokumentacja
Modernizacja strażnicy
KP Państwowej Straży
Pożarnej
Doposażenie jednostki Komendy Powiatowej Policji
w Jaworze w nowy sprzęt – samochód furgon
Rozwój turystyczny powiatu jaworskiego –
schronisko młodzieżowe przy ul. Starojaworskiej w
Jaworze
Zagospodarowanie terenów powojskowych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe w Jaworze

70 000,00
100 000,00
50 000,00
2 806,00
589 774,00

18

Adaptacja pałacu w Muchowie

64 221,00

19

Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu

805 960,00

20

Rozwój aktywnych form
pogórza kaczawskiego

612 597,00

RAZEM

turystyki

subregionu

10 719 584,72
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