STAROSTA JAWORSKI

INFORMACJA Z PRACY
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I. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
I.I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
I.I.I. Zatrudnienie i szkolenie
Zatrudnienie :
2007r. - 70 osób
2008r. - 71 osób
2009r. – 71 osób
Według stanu na dzień 31.12.2009r. w Starostwie Powiatowym w Jaworze zatrudnionych było ogółem
71 osób co stanowi 69,50 etatów, w tym:
- 64 osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych,
- 7 osób na stanowiskach - obsługi,
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy podpisano w 2009r.:
- umowę o odbywanie stażu przez 14 stażystów,
- umowę w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych; z tej formy zatrudnienia
korzystały 3 osoby.
Na koniec 2009r. na 71 zatrudnionych pracowników, 46 osób posiadało wykształcenie wyższe.
W celu zapewnienia fachowej obsługi interesantów, pracownicy Starostwa brali udział w 35
szkoleniach.
W 2009r. Starostwo Powiatowe w Jaworze ogłosiło 4 konkursy, w tym 3 konkursy rozstrzygnięto
i zatrudniono osoby wyłonione w drodze postępowania konkursowego.
I.I.II. Obsługa prawna
Z pomocy obsługi prawnej korzystają również jednostki organizacyjne powiatu.
Prace 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. Prawnicy zawsze
uczestniczą w posiedzeniach Rady Powiatu. W 2009r. prowadzonych było 24 sprawy sądowe, 12
spraw egzekucyjnych, zakończono 10 spraw sądowych, 1 sprawę egzekucyjną, w toku pozostaje 14
spraw sądowych i 11 egzekucyjnych.
I.I.III Kontrole

1. W 2009r. przeprowadzonych zostało ogółem 7 kontroli zewnętrznych przez :
1) 3 kontrole - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
2) 1 kontrola - Dolnośląski Urząd Wojewódzki,
3) 1 kontrola- Najwyższa Izba Kontroli,
4) 1 kontrola Regionalna Izba Obrachunkowa,
5) 1 kontrola – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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2. W 2009r. przeprowadzono 5 kontroli planowych w 5 jednostkach organizacyjnych powiatu,

I . Kontrolami planowymi objęte zostały:
1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
2) Dom Pomocy Społecznej w Bolkowie,
3) Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach,
4) Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie.
5) Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze
6) Starostwo Powiatowe w Jaworze - w toku

Po

kontrolach

przeprowadzonych

w

2009r.

wydano

łącznie

137

zaleceń

pokontrolnych

zobowiązujących jednostki do:
1) pełnej wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanych
wydatków,
2) pełnej ewidencji majątku trwałego i obrotowego jednostek,
3) udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29
stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2007r Nr 223 poz.1655 ze zm),
4) prowadzenia gospodarki finansowej z pełnym stosowaniem obowiązujących procedur i zasad,
5) uregulowania wewnętrznych dokumentów organizacyjno – prawnych (regulaminów, instrukcji)
6) wyeliminowania w zakładowych regulaminach o zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
regulacji niezgodnych z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o ZFŚS (Dz. U. Nr 1996r. Nr 70 poz.
335 ze zm),
7)

podczas kontroli wstępnej dokumentów księgowych przestrzegania przepisów art.45 ust. 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz .U. z 2006r. Nr 245 poz. 1832 ze
zm).

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:
2007r.

2008r.

2009r.

zarządzeń

63

65

84

postanowień

24

6
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I.I.V. Skargi i wnioski oraz przyjęcia interesantów
W sprawach skarg i wniosków mieszkańcy powiatu przyjmowani są przez Starostę, Wicestarostę,
Sekretarza i Skarbnika oraz naczelników i kierowników komórek organizacyjnych Starostwa, w każdy
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wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00, w przypadku konieczności, równie_ w inne dni tygodnia.
Wszystkie osoby, które zgłaszają się w ramach przyjęć interesantów, są przyjmowane bez
konieczności wcześniejszych zapisów. Każda osoba jest wpisana do rejestru przyjęć interesantów.
W 2009 r. w rejestrze wpisano 16 spraw zgłoszonych Staroście i Wicestaroście, których problematyka
wymagała określonej procedury, natomiast wiele zgłoszonych spraw podczas przyjęć było
wyjaśnionych od razu. Sprawy poruszane przez mieszkańców dotyczyły m.in. zatrudnienia, pomocy
społecznej, budownictwa, geodezji, drogownictwa ochrony środowiska, edukacji i pracy wydziałów
Starostwa. Adnotacje o sposobie załatwienia danej sprawy znajdują się w rejestrze przyjęć
interesantów. W 2009r. do Starostwa wpłynęło 6 skarg, w tym 4 przekazano zgodnie z właściwością
do rozpatrzenia Radzie Powiatu. 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 2009r przeprowadzono 16 postępowań o udzielenie 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 2009 r. zarejestrowanych zostało w KRS 7 nowych stowarzyszeń społecznych działających na
terenie powiatu jaworskiego. W Rejestrze Starosty wpisano jedno stowarzyszenie kultury fizycznej ,
którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.
Na dzień 31.12.2009r. w powiecie jaworskim funkcjonowało:
1. 97 stowarzyszeń społecznych wpisanych do KRS
2. 14 stowarzyszeń sportowych, wpisanych do KRS
3. 2 fundacje, nad którymi Starosta sprawuje nadzór merytoryczny .
W rejestrach stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę w 2009r. zarejestrowanych było:
1. 12 Uczniowskich Klubów Sportowych,
2. 14 Stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej
3. 8 Stowarzyszeń zwykłych.
Spośród wszystkich 147 stowarzyszeń i fundacji funkcjonujących na terenie powiatu 13 posiada status
organizacji pożytku publicznego.
Na bieżąco pracownicy wydziału opiniowali, na wniosek sądu rejestrowego treść statutów
stowarzyszeń.

Wydano

13

opinii.

Wydano

również

22 zaświadczenia

Stowarzyszeniom

zarejestrowanym w rejestrach Starosty Jaworskiego. W ramach opracowywania nowego Programu
Współpracy Powiatu Jaworskiego z Organizacjami Pozarządowymi zorganizowano 2 spotkania z
przedstawicielami organizacji, z udziałem Wicestarosty Jaworskiego
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I.II.II. Sprawy wojskowe
Zadania w tym zakresie obejmują organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja
w 2009 r. przeprowadzona została w dniach 11 do 29 maja.

I.II.III Realizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Realizując ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych przeprowadzono 4 postępowania
administracyjne zakończone wydaniem 4 decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok
lub prochów z zagranicy.
I.II.IV. Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny.
Wydział przygotował 4 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Jawoskim.
Najważniejszymi tematami obrad było podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie profilaktyki i
bezpieczeństwa na drogach powiatu, propagowanie noszenia elementów odblaskowych przez
niechronionych uczestników ruchu drogowego, rozwiązanie problemu sprzedaży alkoholu nieletnim w
placówkach handlowych i gastronomicznych, oraz problematyka dzieci i młodzieży z rodzin
patologicznych i dysfunkcyjnych. Opracowano informację z realizacji Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za rok
2008, która w styczniu była przedmiotem obrad Komisji Bezpieczeństwa, Zarządu Powiatu, komisji
resortowej oraz została przyjęta przez Radę Powiatu. Ponadto poddano ocenie pracę Powiatowej
Komendy Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.
Wydział prowadzi stałą współpracę z Komendantami Powiatowymi Policji i Państwowej
Straży Pożarnej w Jaworze, szczególnie przy formalnościach z pozyskiwaniem funduszy na
dosprzętowienie komend w sprzęt specjalistyczny.
W roku 2009

Wydział zorganizował w powiecie Plebiscyt „Najpopularniejszy Dzielnicowy 2009” z

udziałem samorządów gminnych, Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz mediów lokalnych.
I.II.V. Współpraca z organizacjami kombatanckimi.
W ramach współpracy zorganizowano 4 posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady Kombatantów i Osób
Represjonowanych, w tym spotkanie opłatkowo-noworoczne na zaproszenie Starosty Jaworskiego.
Przygotowano powiatowe uroczystości rocznicowe związane z wybuchem oraz zakończeniem II Wojny
Światowej, oraz Dnia Wojska Polskiego i Dnia Sybiraka. Przygotowano w imieniu Koła Miejskiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jaworze wniosek do PFRON na
organizację Pikniku Kombatanckiego w ramach integracji środowiska kombatanckiego. Piknik odbył się
w miesiącu wrześniu, w Muchowie, z

udziałem Burmistrzów, Wójtów, członków Zarządu Powiatu,

Szefów instytucji współpracujących z Kombatantami oraz przedstawicieli Zarządu Okręgowego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Legnicy, a także Szefa Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego. Na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Jaworskim i Gminą Jawor
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wyremontowano siedzibę największego w powiecie, koła kombatantów w Jaworze, przy ulicy
Wrocławskiej 3. Koszt remontu wyniósł 14.600 zł, który podzielono po 50 % na oba samorządy.

I.III. OBSŁUGA RADY I ZARZĄDU POWIATU

W roku 2009 Zarząd Powiatu odbył aż 47 posiedzenia na których wypracowano i podjęto
106 uchwał,

rozpatrzono, zaopiniowano i przekazano pod obrady Rady

96 uchwał. Wszystkie

skierowane uchwały zostały przez Radę przyjęte. Nadmienić należy, że w ramach nadzoru Wojewoda
nie zakwestionował ani jednej.

W tym samym okresie radni obradowali na 12

posiedzeniach Rady Powiatu. Na posiedzeniach

podjęto ogółem 62 uchwały.
Podczas minionego roku w Radzie Powiatu działały cztery komisje stałe i jedna doraźna. Efektem ich
prac było wypracowanie 3 wniosków z zakresu swojej działalności. Oprócz merytorycznej działalności
komisje na bieżąco zajmowały się opiniowaniem projektów uchwał Rady Powiatu.
Od
i

początku

roku,

zarejestrowanych

podczas

sesji

zostało

11

i

w

okresie

zapytań,

między

wniosków

i

sesjami
interpelacji,

zgłoszonych
na

które

w ustawowym terminie radni otrzymali odpowiedzi.

2007r.

2008r.

2009r.

Uchwały Rady Powiatu

73

98

62

Uchwały Zarządu Powiatu

150

96

106

Wnioski Komisji Rady

11

2

3

Zapytania, wnioski, interpelacje

78

5
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II. WYDZIAŁ DS. ROZWOJU, PROMOCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
II.I. Rozwój i fundusze zewnętrzne
Głównym zadaniem Wydziału Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich jest podejmowanie
działań w zakresie przygotowania wniosków i realizacji programów finansowanych ze środków Unii
Europejskiej oraz

innych zewnętrznych źródeł finansowania,

promocja Powiatu Jaworskiego.

Ponadto, do zadań

Wydział

jak również szeroko rozumiana
należy prowadzenie

postępowań

o zamówienie publiczne oraz nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych powiatu.
W okresie sprawozdawczym, Wydział zajmował się przede wszystkim realizacją zadań
zapisanych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Jaworskiego poprzez pozyskiwanie na
ten cel środków finansowych oraz ich rozliczaniem

Do ważnych zadań Wydziału należała również

pomoc oraz doradztwo różnym podmiotom, poszukującym źródeł finansowania zewnętrznego na
swoją działalność. Mając na uwadze ogromne zainteresowanie tym tematem wśród przedsiębiorców
oraz osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą, kontynuowane były dyżury punktu
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konsultacyjnego w ramach współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego

ARLEG. Wydział udzielał

także pomocy jednostkom organizacyjnym powiatu i organizacjom pozarządowym aplikującym
o środki zewnętrzne. Pracę Wydziału w 2009 r. w zakresie pozyskiwania środków, realizacji inwestycji
oraz ich rozliczenia (podane kwoty są zaokrąglone do pełnych złotych przedstawia tabela nr 1.
Oddzielna grupa zadań realizowanych przez Powiat to remonty i przebudowa chodników przy
drogach powiatowych. Przedsięwzięcia te realizowane są
a także co jest bardzo innowacyjną formułą
Stowarzyszeniami posiadającymi status

we współpracy z samorządami gminnymi,

w skali Dolnego Śląska i kraju we współpracy ze

organizacji pożytku publicznego. W partnerstwie ze

stowarzyszeniami zrealizowano m.in. chodnik w Zębowicach oraz rozpoczęto procedurę wykonania
chodnika w Targoszynie (realizacja w 2010 r.). 75% wartości kosztów kwalifikowanych tych zadań to
środki pochodzące z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast
25% kosztów to wkład własny, który Stowarzyszenia otrzymały w ramach ogłoszonego konkursu
przez Powiat Jaworski dla organizacji pozarządowych.
przedstawia tabela nr 2.

7

Zrealizowane zadania w tym zakresie

Tabela nr 1

Lp.

Nazwa zadania

Całkowita
wartość zadania

Kwota
dofinansowania
(pożyczka/dotacja/inne)

Źródło dofinansowania

Stan zaawansowania

Złożone wnioski rozpatrzone lub w trakcie oceny
1.

Remont części drogi powiatowej nr 2822
relacji Jawor - Myślinów

1780 000

820 000

Dotacje na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych/ Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych

Wniosek otrzymał dofinansowanie z
MSWiA, nie ma natomiast jeszcze decyzji
z FOGR

Przedsięwzięcia w trakcie realizacji (rozpatrzony wniosek o dofinansowanie/realizacja przedsięwzięcia)

2.

3.

4.

Rozwój aktywnych form turystyki w
Subregionie Pogórza Kaczawskiego – w
powiecie jaworskim oraz miastach Legnica,
Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa
(Budowa wielofunkcyjnego boiska przy
Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie)
Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych
w Powiatowym Centrum Kształcenia
Zawodowego im.KEN
w Jaworze.
Poprawa dostępności turystycznej
Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz
Parku Krajobrazowego poprzez przebudowę
drogi powiatowej nr 2786 D oraz 2810 D
relacji Chroślice - Męcinka

824 089

562 862

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego

Projekt uzyskał akceptację Zarządu
Województwa. Obecnie przygotowywana
jest umowa o dofinansowanie projektu w
ramach działania 6.2 Turystyka aktywna w
ramach RPO WD. Jesteśmy partnerem w
tym projekcie, liderem jest miasto Jawor.

3 794 253

2 550 741

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego

Umowa jest podpisana, inwestycja w trakcie
realizacji. Planowane zakończenie w II
kwartale 2010 roku.

5 461 619

2 660 585

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego

Umowa jest podpisana, inwestycja w trakcie
realizacji. Planowane zakończenie w IV
kwartale 2010 roku.

Decyzja o dofinansowaniu w 2009 r. Część
inwestycyjna tzn, ścieżka, wiata, tablice
edukacyjne mają zostać wykonane w I
półroczu 2010 r.
Zadanie zrealizowane w 99% . Do realizacji
zostały piłkochwyty, które zostaną
wykonane za kary umowne.

5.

Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim
pograniczu.

1 064 536

904 856

Program Operacyjny Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2007-2013

6.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I
Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Jaworze

491 257

200 000

Ministerstwo Sportu i Turystyki/Program
Budowa Boisk Wielofunkcyjnych

7.

Informatyzacja administracji kluczem
rozwoju e-usług oraz społeczeństwa
informacyjnego w Powiecie Jaworskim

267 000

226 683

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego
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Umowa jest podpisana, inwestycja w trakcie
realizacji. Planowane zakończenie w III
kwartale 2010 roku.

8.

9.

10.

Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego
poprzez utworzenie schroniska
młodzieżowego - przebudowa i
modernizacja bazy noclegowej przy ul.
Starojaworskiej 7
Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika
ze zjazdami w km 3+685 - 4+299 przy ul.
Starojaworskiej w Jaworze.
Zagospodarowanie
zdegradowanych
terenów powojskowych w Jaworze - na
cele rekreacyjno - wypoczynkowe

4 921 513

3 395 844

696 100

345 600

839 860

713 041

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji tzw. „Schetynówki”
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego

Umowa jest podpisana, inwestycja w trakcie
realizacji. Planowane zakończenie w IV
kwartale 2010 roku.
Dotacja przyznana, umowa podpisana.
Planowany termin realizacji – marzecpaździernik 2010 r..
Umowa jest podpisana, inwestycja w trakcie
realizacji. Planowane zakończenie w IV
kwartale 2010 roku.

Przedsięwzięcia zakończone i rozliczone

11.

12.

13.

14.

15.

16.

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.
Remont nawierzchni drogi nr 2804D
Niedaszów - Mściwojów

Remont drogi powiatowej nr 2822D na
odcinku Jawor – Myślibórz
Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 2843 D
w m. Jawor - ul. bez nazwy w ciągu drogi
Jawor - Piotrowice
Programu Ochrony środowiska Powiatu
Jaworskiego” w zakresie edukacji
ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu
powiatu jaworskiego
Godzina na sali gimnastycznej oraz na
basenie to super ćwiczenie. Zajęcia
sportowo rekreacyjne dla uczniów z terenu
powiatu jaworskiego.

3 973 215

1 636 433

496 081

248 041

1 031 163

906 800

1 501 500

954 500

73 767

59 000

60 000

30 000
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Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego

Realizacja przedsięwzięcia zakończona w
części inwestycyjnej. Umowa o
dofinansowanie przedsięwzięcia została
podpisana jako jedna z pierwszych na
Dolnym Śląsku.

Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 - 2011”

Otrzymano dofinansowanie w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg.
Obecnie został rozstrzygnięty przetarg. W
kwietniu powinno nastąpić rozpoczęcie
robót.

Dotacje na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych/ Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych
Dotacja na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych/ oraz dotacja z
Ministerstwa Infrastruktury
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Ministerstwo Sportu i Turystyki

II etapy drogi zakończone. Droga jest w
eksploatacji
Inwestycja zakończona i rozliczona Most
został oddany do użytku i jest już
eksploatowany przez pojazdy.
Zadanie zakończone i rozliczone. Środki
przekazane do szkół w poszczególnych
gminach biorących udział w projekcie.
Zajęcia pozalekcyjne organizowane w
szkołach prowadzonych przez powiat oraz
na Krytej Pływalni „Słowianka” przez
zatrudnionych instruktorów.

Tabela Nr 2
L.p.

Nazwa zadania

Wartość zadania

Finansowanie
przez Powiat

1

Przebudowa chodnika Mściwojów

79 990

44 859

2

Przebudowa chodnika Bolków I etap

99 737

69 815

3

Przebudowa chodnika Bolków II etap

78 215

47 731

4

Budowa chodnika Wądroże Wielkie

55 887

39 121

5

Budowa zatoki przystankowej Wiadrów

30 175

21 122

6

Wymiana nawierzchni przy ul. Armii Krajowej
(strona prawa) Jawor

147 175

117 175

7

Wymiana nawierzchni przy ul. Armii Krajowej
(strona lewa) Jawor

133 466

104 237

8

Odbudowa chodnika Przybyłowice

148 199

100 000

9

Odwodnienie przy chodniku w Przybyłowicach

37 726

37 726

10

Przebudowa chodnika w Zębowicach

368 958

91 174

RAZEM

1 179 528

672 960

II.II. PROMOCJA POWIATU
Rok 2009 w zakresie promocji to przede wszystkim działania mające na celu propagowanie walorów
turystycznych oraz kulturalnych i gospodarczych regionu jaworskiego. Prowadzone działania
promocyjne miały charakter wielokierunkowy. Jednym z elementów była bezpośrednia promocja w
ramach kontaktów zagranicznych, m.in. z czeskim

Turnovem,

z którym Powiat Jaworski ma

podpisaną umowę o współpracy partnerskiej. Atuty regionu prezentowane były w ramach cyklicznych
imprez, mających miejsce zarówno na terenie powiatu, jak i poza nim (np. Targi Turystyczne
„TOURTEC” w Jeleniej Górze oraz targi turystyczne odbywające się poza granicami kraju, np. Berlinie,
jak też szereg innych imprez organizowanych w regionie). 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). Powiat promowany był także na łamach
internetowego, samorządowego portalu - samorząd.pap.pl oraz na stronie powiatowej www.powiatjawor.org.pl, gdzie systematycznie zamieszczane są informacje dotyczące życia powiatu. Sporządzane
były także materiały reklamowe zamieszczane w różnych wydawnictwach (np. „Informator
Samorządów Dolnego Śląska”, „Szlakiem Grodów Piastowskich 2009”, „Dolnośląskie - Silny Region
Europejski”). Wydział

zajmował się

ponadto organizowaniem lub współorganizowaniem szeregu

imprez, głównie imprez o charakterze cyklicznym, rocznicowym, okolicznościowym, patriotycznym,
czy też środowiskowym (np. Pikniki Kombatanckie, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Poezja i Proza
na Wschód od Bugu”, Międzynarodowe Targi Chleba). Począwszy od roku 2007 wydawany jest
Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego (wcześniej ”Nasz Powiat”), miesięcznik, na
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łamach którego prezentowane są informacje, dotyczące wielu aspektów związanych z życiem powiatu
oraz jego jednostek organizacyjnych. Biuletyn dystrybuowany jest do wszystkich gmin naszego
powiatu, od stycznia 2010 w ilości 10,000 tys. egzemplarzy. Jedną z form promocji jest
współtworzony przez jednostkę, program telewizyjny o charakterze informacyjno-publicystycznym pn.
„Nasz Powiat”, emitowany, co dwa tygodnie, na antenie TV Jawor oraz TV Kamienna Góra. W roku
ubiegłym zakończono także prace związane z wykonaniem nowych gadżetów promocyjnych,
(aktualnie przygotowane są projekty nowych materiałów reklamowych w ramach polsko-czeskiego
projektu transgranicznego). W ofercie promocyjnej powiatu pojawiło się ponadto nowe, albumowe
wydawnictwo pt. Ziemia Jaworska. Bogactwo przyrodniczo-kulturowe. Realizowano wiele też zadań
związanych m.in. z obsługą strony internetowej, organizowaniem pobytów delegacji zagranicznych w
powiecie, współpracą z różnymi organizacjami (np. Związkiem Powiatów Polskich) oraz środkami
masowego przekazu, prowadzeniem dokumentacji fotograficznej, jak również redagowaniem wybranej
korespondencji Starosty Jaworskiego (m.in. w zakresie zaproszeń, listów gratulacyjnych, patronatów
nad różnymi imprezami oraz wielu innych), popularyzowaniem atutów gospodarczych (m.in. w ramach
Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku”), opracowywaniem i tłumaczeniem korespondencji
zagranicznej. Rok 2009 to także jubileusz X -lecia Powiatu Jaworskiego.

III. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, LEŚNICTWA I ROLNICTWA.
Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa na podstawie ustaw realizuje zadania rządowe,
jak i zadania własne powiatu.
Łącznie w 2009 r. wpłynęło 828 pism, pisma wychodzące 437, wydano postanowień 103 oraz 179
decyzji administracyjnych w tym: zaskarżono 2, które utrzymano w mocy.
1. Ochrona przyrody – wydano: decyzji 62, postanowień 7 oraz 4 sprawy przygotowano na
zarząd.
2. Nadzór nad lasami – wydano: decyzji 53, postanowień 4 oraz świadectw legalnego pozyskania
drewna 63.
3. Łowiectwo – wyliczono czynsze dzierżawne dla siedmiu kół łowieckich na rok 2009 oraz
zestawiono czynsze dzierżawne w rozbiciu na nadleśnictwa i gminy, przygotowano aneks do
umowy dzierżawy obwodu łowieckiego dla jednego koła łowieckiego.
4. Rejestr zwierząt egzotycznych - dokumentów rejestracyjnych wydano 5 i wykreślono 2 szt.
zwierząt z rejestru.
5. Zalesianie gruntów rolnych - właścicielom gruntu, za wyłączenie gruntu z upraw rolnych
i prowadzenie uprawy leśnej, naliczano wysokość miesięcznego ekwiwalentu na każdy kwartał
2009 r.
6. Karty wędkarskie - wydano 120 szt.
7. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb - wydano 12 szt.
8. Geologia surowcowa - wydano 52 informacje o występowaniu złóż kopalin pospolitych na
działkach przeznaczonych do sprzedaży przez ANR w Legnicy, 11 razy opiniowano
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i uzgadniano projekty zmian do miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego

gmin.
9. Hydrogeologia - zatwierdzono 1 projekt dokumentacji hydrogeologicznej i przyjęto bez
zastrzeżeń 2 dokumentacje hydrogeologiczne.
10. Geologia inżynierska – przyjęto 1 dokumentację.
11. Sprawozdania – 4 ( 1-dot. zasobów wód podziemnych, 1-dot. lasów stanowiących własność
osób fizycznych, 2 z zakresu gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska,
2 dot. produkcji ryb i 1 dot. rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku
uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów).
12. Odpady - wydano 28 decyzji dotyczących: zatwierdzenia programów gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, zezwolenia na zbieranie i transport odpadów i pozwolenia na wytwarzanie
odpadów, uzyskano 22 postanowienia wójta i burmistrza w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej

wniosku firmy przed wydaniem decyzji z zakresu gospodarki odpadami,

rozpatrzono

i

przyjęto
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informacji

o

wytwarzanych

odpadach

oraz

sposobach

gospodarowania wytworzonymi odpadami, w 6 przypadkach wzywano wnioskodawcę
o uzupełnienie wniosku, ponieważ nie spełniał wymogu ustawowego, w 6 przypadkach
wzywano wnioskodawcę o wniesienie opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia lub pozwolenia.
13. Ochrona środowiska - emisja

zanieczyszczeń do powietrza: 1 pismo wychodzące,

6 (zawiadomienia, postanowienia) i 6 decyzje, pozwolenia wodno prawne: 10 pism
wychodzących,

12 (zawiadomienia, postanowienia) i 10 decyzji, pozwolenia na zrzut

ścieków: 3 pisma wychodzące, 16 (zawiadomienia, postanowienia) i 16 decyzji, spółki wodne:
3 pisma wychodzące, 1 (zawiadomienia, postanowienia) i 1 decyzja, rozpatrzono bez
zastrzeżeń, 5 analiz okresowych pomiarów emisji do powietrza oraz 37 analiz okresowych
odprowadzanych ścieków, przy czym

w 5 przypadkach zwrócono się do podmiotów

o udzielenie wyjaśnień.
14. Opinie i uzgodnienia dla inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko: 1 decyzja, 46 postanowień.
15. Dokonano 25 uzgodnień na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy itp.
wynikających

z ustawy o planowaniu przestrzennym.

16. Prowadzono 3 postępowania w sprawie emisji hałasu do środowiska. Dla dwóch zakładów
wydano decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska.
17. Sporządzono i udostępniono 12 informacji o środowisku dla firm i jednostek administracji
publicznej.
18. Powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: wpłynęło 6 wniosków, przyjęto
do realizacji 4 wnioski dla których sporządzono umowy o udzielenie dotacji, rozliczono
4 zadania

w 1 przypadku wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, wniosek nie

został uzupełniony – podanie pozostawiono bez rozpoznania.
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19. Opracowania: sporządzono Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla
powiatu jaworskiego oraz sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami Powiatu
Jaworskiego.” za okres 2007-2008.
20. Przygotowano opinię i uwagi do projektu aktualizacji programu ochrony środowiska i planu
gospodarki odpadami dla gminy Wądroże Wielkie.
21. Przygotowano materiały do projektu Budżetu Powiatu na 2009 r. (roczne zestawienie
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Jaworze na 2010 rok oraz Dział Leśnictwo – 020).
22. Przedstawiono

do

rozpatrzenia

Radzie

Powiatu

w

Jaworze

informację

właściwego

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o działalności tej inspekcji na obszarze
powiatu.
23. Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Integracji
Europejskiej przedstawiono informacje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
i powiatowej inspekcji weterynaryjnej o ich działalności na obszarze powiatu.
24. Udostępniono studentom i uczniom materiały na temat ochrony środowiska ≈ 35 osób.

IV. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA ZA
2008 r. ORAZ ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W JAWORZE
IV.I. Transport drogowy
Do ważniejszych spraw prowadzonych i załatwionych w 2009 r. związanych z regulacją transportu
drogowego należy zaliczyć:
1. Wydanie 13 zezwoleń na zarobkowy przewóz osób w regularnym transporcie drogowym na
liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu jaworskiego,
2. Wydanie 32 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 12 spraw
związanych z aktualizacją rozkładów jazdy,
3. Wydanie kolejnych 7 licencji wraz z wypisami na wykonywanie zarobkowego przewozu rzeczy,
4. Wydanie 19 zaświadczeń wraz z wypisami na przewozy drogowe na potrzeby własne
przedsiębiorców,
5. Dokonanie 32 kontroli przewoźników w zakresie spełnienia przez nich wymogów ustawowych
dotyczących prowadzenia transportu drogowego.
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IV.II. Zarządzanie ruchem drogowym i funkcjonowanie układu komunikacyjnego
Do ważniejszych spraw związanych z zarządzaniem ruchem drogowym i funkcjonowaniem układu
komunikacyjnego należy zaliczyć:
1. Dwukrotne (wiosną i jesienią) przeprowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania,
wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych na terenie powiatu jaworskiego,
2. Dokonanie analizy istniejącej organizacji ruchu drogowego i przesłanie wniosków z niej
wynikających do właściwych zarządców dróg,
3. Rozpatrzenie 48 wniosków dotyczących zmian w oznakowaniu dróg i odbycie w tym celu 14
posiedzeń Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego,
4. Zatwierdzenie 18 projektów w stałej organizacji ruchu drogowego i 34 projektów czasowej
organizacji drogowego,
5. Załatwienie 116 spraw związanych z funkcjonowaniem układu komunikacyjnego (opinie,
odpowiedzi instytucjom i mieszkańcom, interwencje dotyczące utrzymania dróg, wycinki
drzew, pomoce drogowe itp.).
Występowano do zarządców dróg krajowych i wojewódzkich w sprawach dotyczących bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
IV.III. Stacje kontroli pojazdów
W ramach realizacji zadań związanych z działalnością stacji kontroli pojazdów przeprowadzono
kontrole 5 stacji działających na obszarze powiatu jaworskiego w zakresie posiadania przez nie
wymaganych warunków lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego, zatrudniania uprawnionych
diagnostów oraz prawidłowości przeprowadzania badań technicznych.
IV.IV. Szkolenie kierowców
Na obszarze powiatu jaworskiego funkcjonuje 17 ośrodków szkolenia kierowców. W okresie tym
wpisano do ewidencji dodatkowo 3 ośrodki szkolenia kierowców. Podjęto decyzję o wpisaniu do
ewidencji kolejnych 15 instruktorów nauki jazdy i wydano im stosowne legitymacje. W prowadzonej
ewidencji znajduje się aktualnie 67 instruktorów. Dokonano kontroli 2 ośrodków szkolenia kierowców.
IV.V. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny
Wydano 5 zezwoleń na zorganizowanie imprez sportowych na drogach tj. „VI Memoriał St.
Mielczarka”, „XVIII Kryterium Kolarskie w Bolkowie”, Polska Biega”, „XI Kryterium Kolarskie o Puchar
Burmistrza Miasta Jawora”. Dla 3 imprez o znaczeniu krajowym wydano stosowne uzgodnienia tj.
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„Wyścig Kolarski Szlakiem Grodów Piastowskich”, „Wyścig Kolarski Tour de Pologne” i „Pielgrzymka
do Krzeszowa”.
IV.VI. Rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień kierowców
1. Wydanych dowodów rejestracyjnych – 5584,
2. Wydanych pozwoleń czasowych – 5837,
3. Wydanych dowodów rejestracyjnych zabranych przez policję za usterki techniczne – 912, 4.
Wyrejestrowanych pojazdów – 181,
5. Zgłoszeń sprzedaży 2610,
6. Wydanych praw jazdy – 1970,
7. Ilość wydanych skierowań na powtórny egzamin – 77,
8. Wprowadzono 434 zakazy prowadzenia pojazdów w związku z wyrokami sądowymi.

W roku 2009 w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa obsłużono około 20 – 21 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:
1.

Remonty cząstkowe 14 462 m2

2.

Powierzchniowe utrwalenie 599 m2

3.

Remonty przełomów 607 m2

4.

Ścinka poboczy 66 480 m2

5.

Wycinka drzew 247 szt.

6.

Wymiana znaków 192 szt.

7.

Ustawienie luster 4 szt.

8.

Frezowanie pni 197 szt.

9.

Odnowienie i nowe oznakowanie poziome 4010,13 m2

10.Wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych 286 km - dwukrotnie
11.Odbudowa przepustów 5 szt.
12.

Udrożnienie rowów 7050 mb

Inwestycje:
1.

Budowa zatoki postojowej w Wiadrowie 248 m2

2.

Budowa muru oporowego w Zębowicach 126 mb

15

IV.VIII. Zestawienie robót wykonanych na drogach wojewódzkich nr 345, 363, 365, 374
1.

Mechaniczne wykaszanie rowów

- 534 510 m2

2.

Ręczne wykaszanie rowów

- 100 015 m2

3.

Remont nawierzchni emulsją i grysami

- 474,80 t

4.

Remont cząstkowy masą na gorąco z wycinaniem – 844,78 m2

5.

Podkrzesywanie drzew

- 15 + 662 szt.

6.

Ręczne oczyszczanie nawierzchni

- 13 804,20 m2

7.

Remont nawierzchni masą na zimno

- 64,99 t

8.

Remont nawierzchni masą na gorąco

9.

Przymocowywanie i poprawianie tablic znaków drog. - 289 szt. + 244 szt.

10.

Mechaniczne czyszczenie studzienek ściek.

- 11 szt.

11.

Wykonanie oznakowania poziomego

- 3 199,46 m2

12.

Montaż słupków hektometrowych

- 116 szt.

13.

Rozebranie słupków hektometrowych

- 112 szt.

14.

Montaż słupków do znaków, rozebranie słupków - 109 szt., 44 szt.

15.

Zdejmowanie tablic do znaków

- 158 szt.

16.

Mycie znaków drogowych

- 342 szt.

17.

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni

18.

Oczyszczenie korytek ściekowych

19.

Montaż lustra drogowego

20.

Posypywanie piaskiem oblodzonych dróg

- 40,60 t

- 20790 m2
- 275 szt
- 2 szt.
- 825,60 m2

V. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
V.I.W 2009 roku:
1.

W zakresie zadań własnych powiatu jaworskiego;
A. Złożono do wojewody dolnośląskiego wnioski i przygotowano niezbędną dokumentację
o przekazanie na własność powiatu jaworskiego,
- nieruchomości stanowiące drogi powiatowe ( 5 wniosków na kwotę 740 469,00 zł),
B. uzyskano dochody w wysokości 20 238,00 zł do budżetu powiatu ze sprzedaży, dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność powiatu jaworskiego,
C. z gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa w zakresie naliczania i aktualizacji opłat
z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy, najmu i sprzedaży oraz
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w
wysokości 25% uzyskanych dochodów skarbu państwa tj. 148 521,00 zł,
D. uzyskano

dodatkową

dotację

na

zakładanie

ksiąg

porządkowanie stanów prawnych w wysokości 30 000,00 zł,
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wieczystych

skarbu

państwa

i

E. uzyskano dotację celową w wysokości 32 100,00 zł na przeprowadzenie remontu udrożnienia
kominów wentylacyjnych w budynku stanowiącego w części własność skarbu państwa
położonego

w jaworze przy ul. Gagarina 5 (siedziba zus i urzędu skarbowego).

F. uzyskano dotację 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. Badania takie przeprowadzono w drugiej połowie
2009 r.

2.

W zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
A. Przyczyniono się do aktywizacji terenów pod budownictwo poprzez wyłączenie gruntów
rolnych klas ii i iii o pow. 5,20 ha (16 decyzji zezwalających na wyłączenie),
B. Wydano 2 decyzje zezwalające na wyłączenie gruntów klas ii i iii o pow. 5,4734 ha
z w związku z budową gazociągu wysokiego ciśnienia radkowice-taczalin, oraz o pow. 9, 2407
ha pod budowę centrum logistycznego w postolicach,
C. Na bieżąco regulowano stany prawne nieruchomości. W ramach tych regulacji wydano
9 decyzji administracyjnych, 53 opinie, 301 zaświadczeń na potrzeby sądów wieczystoksięgowych, agencji nieruchomości rolnych i postępowań prowadzonych przez wojewodę
dolnośląskiego.
D. Na

bieżąco

prowadzono

sprawy

związane

z

porządkowaniem

działek

dożywotnich

i siedliskowych ( 6 decyzji),
E. W związku z utworzonym punktem informacyjno- konsultacyjnym udzielano zainteresowanym
mieszkańcom powiatu szczegółowych informacji niezbędnych do ustalenia zgodności treści
ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
F. Złożono do sądów rejonowych 82 wnioski o urządzenie nowych ksiąg wieczystych, którymi
objęto 263 działki skarbu państwa,
G. Zbadano zapisy w 247 księgach wieczystych obejmujących nieruchomości skarbu państwa,
H. Dokonano aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na
nieruchomościach skarbu państwa (273 wypowiedzenia i 4 decyzje), co w sumie daje wzrost
opłat o 25 964,00 zł
I.

Na bieżąco prowadzono ewidencję zasobu nieruchomości skarbu państwa i powiatu
jaworskiego oraz realizowano zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami
określonymi w art. 11 i 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

VI. POWIATOWY OŚRODEK
W JAWORZE W ROKU 2009

DOKUMENTACJI

GEODEZYJNEJ

I

KARTOGRAFICZNEJ

1. Z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
1) przygotowano

powiatowe

zestawienie

zbiorcze

( w rozbiciu na gminy i miasta za 2009 r.
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danych

objętych

ewidencją

gruntów

2) przygotowano powiatowe zestawienie zbiorcze danych dotyczących budynków położonych na
terenach miejskich za 2009 r.
3) przygotowano powiatowe zestawienie zbiorcze danych dotyczących nieruchomości lokalowych
położonych na obszarach miejskich za 2009 r.
4) przygotowano sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa za 2009 r.
5) przygotowano sprawozdanie z transakcji kupna –sprzedaży nieruchomości za 2009 r.
w zestawieniach półrocznych,
6) przygotowano kopie zabezpieczające powiatowe bazy danych Krajowego Systemu Informacji
o

Terenie

do

Dolnośląskiego

Wojewódzkiego

Inspektora

Nadzoru

Geodezyjnego

i Kartograficznego w zestawieniach półrocznych,
7) przygotowano wezwanie wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, których termin
przekazania do zasobu dokumentacji powstałej po zakończeniu prac uległ przedawnieniu do
przekazania przedmiotowych dokumentacji do zasobu; wezwania dokonano w odstępach
półrocznych,
8) wydano 179 opinii w ramach prac Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
9) przyjęto 1087 zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych od jednostek wykonawstwa
geodezyjnego,
10) przygotowano

1072

dokumentacje

do

zgłoszonych

prac

geodezyjnych

i kartograficznych,
11) przeprowadzono kontrole pod względem merytorycznym i technicznym 1014
geodezyjnych i kartograficznych powstałych w związku ze

operatów

zgłoszonymi pracami oraz

poświadczono materiały sporządzone w wyniku tych prac,
12) przyjęto do zasobu 1095 operatów geodezyjnych i kartograficznych,
13) dokonano 5149 zmian w operacie ewidencji gruntów, budynków i lokali,
14) w ramach prowadzonej księgi ewidencji wyciągów z operatów szacunkowych oraz transakcji
kupna sprzedaży wpisano 545 wartości nieruchomości,
15) w wyniku wprowadzonych zmian wysłano 8678 zawiadomień do stron,
16) w wyniku usuwania rozbieżności pomiędzy zapisem w operacie ewidencji gruntów, budynków
i lokali a księga wieczystą

przygotowano 47 pism wyjaśniających oraz prostujących

przedmiotowe zapisy,
17) przygotowano 437 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,
2. W ramach obsługi interesantów sporządzono:
1) 7565 wypisów z rejestru gruntów,
2) 1438

dokumentacji

do

celów

notarialnych

i wyrys),
3) 88 poświadczeń stanu prawnego na określony dzień,
4) 2 zaświadczenia dotyczące spraw indywidualnych.
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i

wieczysto-księgowych

(wypis

3. W ramach prac kancelaryjnych prowadzono:
1) ewidencję poczty przychodzącej w ilości 10382,
2) ewidencję zamówień na dokumenty z zasobu w ilości 4514,
3) fakturowanie za wykonane usługi w ilości 4083,
4) wydano 4 postanowienia, w celu przekazania dokumentacji właściwemu organowi.
4. Łącznie na potrzeby zamówień i zgłoszeń prac wykonano 12358 reprodukcji.
5. W

zakresie

organizacji

i Kartograficznej

pracy

Powiatowego

Ośrodka

Dokumentacji

Geodezyjnej

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.
6. 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
dokonano w oparciu o środki pozyskane

i skanowania OCE TCS 500. Zakupu

z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 150 tys. zł.
7. Łącznie w wyniku świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej usług wypracowano dochody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 319 138, 24 zł.
VII. GEODETA POWIATOWY
1. Z zakresu ewidencji gruntów i budynków rozpatrzono 76 wniosków ( w roku 2008- 49
wniosków),

w

tym

8

wniosków

z

lat

poprzednich.

4

postępowania

zakończono

rozstrzygającymi decyzjami administracyjnymi.
2. Z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów rozpatrzono 202 sprawy ( w roku 2008- 60
wniosków). W wyniku przeprowadzonych postępowań wydano łącznie

153 decyzje

i postanowienia administracyjne.
3. Sporządzono i przekazano, w odstępach sześciomiesięcznych, kopie zabezpieczające
powiatowe bazy danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie do Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
4. W ramach nadzoru nad pracami geodezyjnymi przeprowadzono 4 postępowania pod
kątem zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami
technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.
Ponadto sprawdzono wypełnianie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych
oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W wyniku podjętych działań, zaległości w tym
zakresie zmniejszyły się o ok. 60 %.
5. W ramach Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zakupiono cyfrowe
urządzenie graficzne do druku w kolorze, automatycznego kopiowania i skanowania OCE TCS
500, sprzętu niezbędnego do informatyzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zakupu
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dokonano w oparciu o środki pozyskane w wysokości 150 tys. zł. z Wojewódzkiego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
6. Pozyskano środki

w wysokości 200 tys. zł. z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i Kartograficznym na zakup i wdrożenie w 2010 r. zintegrowanego systemu
informatycznego do prowadzenia zasobu do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, w tym ewidencji gruntów i budynków.
7. Prowadzone są prace scaleniowe wsi Mściwojów - m.in. pozyskano i przekazano do zasobu
PODGiK mapę „szkieletową” gruntów wsi, zorganizowano spotkania wiejskie w/s założeni do
projektu scalenia oraz w sprawie przekazania założeń do projektu scalenia i studium
środowiskowego,

podpisano

porozumienie

z

DBGiTR

we

Wrocławiu

w/s

prac

przygotowawczych do złożenia wniosku o dotację na prace scaleniowe ze środków unijnych.
8. Na bieżąco udzielano wyjaśnień i porad wszystkim interesantom i wykonawcom prac, czego
wyrazem jest brak skarg na działalność w zakresie geodezji i kartografii.
VIII. BIURO BEZPIECZENSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO
VIII.I. Obronność
1. Zaktualizowano plan operacyjny funkcjonowania powiatu jaworskiego w warunkach
zagrożenia bezpieczeństwa i wojny,
2. Przeprowadzono dwa treningi dla nowego składu osobowego Stałego Dyżuru, w oparciu
o zadania wynikające z tabeli zadań operacyjnych,
3. Uaktualniono plan funkcjonowania Stanowiska Kierowania Starosty Jaworskiego.

VIII.II. Akcja kurierska
1. Skierowano wnioski o nałożenie nowych świadczeń kurierskich dla kurierów wykonawców
do obsługi Akcji Kurierskiej Administracji Powiatowej i wprowadzono niezbędne
aktualizacje w planie AK.
2. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników jednostek gminnych prowadzących
akcję kurierską.
VIII.III. Szkolenia obronne
1. Opracowano roczny powiatowy plan szkoleń obronnych na rok 2009 wraz z planem
tematycznym i kalendarzowym dla wszystkich grup szkoleniowych,
2. Przeprowadzono szkolenia obronne zgodnie z planem szkoleń oraz opracowano
pełną dokumentację szkoleniową .
VIII.IV. Obrona Cywilna, bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona ludności.
W roku 2009 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego koordynowało: działania podczas
karambolu

na autostradzie w miesiącu lutym oraz nawałnicy w miesiącu sierpniu, podczas której
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nastąpiły

uszkodzenia

wielu

drzew

i

dachów;

brak

oświetlenia

i

łączności.

W działaniach brały udział gminne i powiatowe siły ratownicze oraz PCZK.
Ponadto :
1. Zgodnie z planem odbyto 1 posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2. Odbyto poszerzone posiedzenie sztabu powiatowego PZZK w związku z nawałnicą, na
którym wypracowano wnioski w zakresie funkcjonowania struktur kryzysowych i
ratowniczych powiatu,.
3. Wspólnie z RZM i UW w Legnicy uczestniczono w przeglądzie wałów przeciwpowodziowych
i urządzeń hydrotechnicznych oraz cieków i zbiorników wodnych.
4. Dokonano komisyjnego przeglądu i oceny stanu odśnieżania dachów wielkogabarytowych wydano stosowne zalecenia zarządcom obiektów.
5. Przeprowadzono prace porządkowe w magazynie powiatowym OC.
6. Zaktualizowano plan ochrony przed powodzią powiatu jaworskiego.
VIII.V. Ochrona kryzysowa i fizyczna zabytków
1. Zaktualizowano powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i zagrożeń kryzysowych.
2. Przeprowadzono lustrację stanu ochrony 3 zabytków: cmentarza żydowskiego w Jaworze,
zespołu pałacowo dworskiego w Mściwojowie oraz kościoła parafialnego w Mściwojowie.
3. Aktywnie uczestniczono w opracowaniu planu opieki nad zabytkami.
VIII.VI. Monitorowanie i prognozowanie zagrożeń
1. Odebrano i przekazano adresatom około 2500 komunikatów pogodowych, ostrzegawczych.
2. Zgłoszono do województwa około 400 komunikatów radiowych, 15 różnych informacji oraz
sprawozdań.
IX. WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
IX. I. Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w 2009 r. załatwił 1117 spraw, które zostały
zarejestrowane w systemie El - Dok, a ponadto przyjął. 940 wniosków dla powiatowego zespołu ds.
orzekania o niepełnosprawności. Wydział przygotował projekty: 16 uchwał Rady Powiatu w Jaworze
(w tym „Program opieki nad zabytkami Powiatu Jaworskiego na lata 2009 - 2012” oraz Program
współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi w 2009), 27 uchwał Zarządu
Powiatu w Jaworze, ponadto opracował: 8 informacji na sesje RP i 23 informacje na posiedzenia
Komisji RP; Wydział przygotował i realizował zapisy 26 porozumień z JST i innymi podmiotami;
z upoważnienia Starosty zostało wydanych 30 skierowań do SOSW, MOS lub MOW.

IX.II. Realizował zadania w zakresie odpowiedzialności za sieć szkół ponadgimnazjalnych. W lipcu
2009 r. przeprowadzony został konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie, jednak
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nie wyłoniono kandydata na dyrektora. Zarząd Powiatu w Jaworze powierzył to stanowisko pani
Joannie Małodzińskiej.
Przeprowadzono również 7 postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli na stopień nauczyciela
mianowanego.

IX.III. Powiat Jaworski wspólnie z innymi powiatami Dolnego Śląska przystąpił do projektu w ramach
Priorytetu 2 Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Pomoc stypendialna szansą na
lepsze wyniki edukacji”. W ramach projektu pomocą stypendialną objęto 136 uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat jaworski.

Łączna wartość stypendium przyznana

uczniom za okres styczeń – czerwiec 2009 r. wyniosła 163 200 zł.
W listopadzie 2009 r. powiat przystąpił do realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”. Z terenu powiatu
w projekcie biorą udział trzy szkoły, łącznie 991 uczniów.
W powiatowych szkołach i placówkach w okresie od 18 IV do 31 XII 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 zł pozyskano
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Uczestniczyło w nim 292 uczniów.
Za najlepsze wyniki w nauce, 4 uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Jaworski otrzymało
stypendium Prezesa Rady Ministrów

IX.IV. Udział szkół i placówek w projektach finansowanych z zewnętrznych źródeł w 2009 r.:
Lp.

Szkoła/placówka

Nazwa zadania

1.

Powiatowe
Centrum
Kształcenia
Zawodowego

„Nauki ścisłe - realna
przyszłość - lepsze
jutro”

Całkowita
wartość
zadania
930.015,87

Kwota
dofinansowania

Źródło finansowania

761.764,62

PO KL

9.414,00

3.326,00

Fundacja
Akcja”

105.844 euro

105.844 euro

12.238,51

6.600,00

Krajowa
Agencja
Programu
„Leonardo da Vinci”
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu

Zespół Szkół
Agrobiznesu w
Bolkowie
2.

Zespół
Szkół
Agrobiznesu
w
Bolkowie

„Zadbaj
o
kroplę wody”

3.

Zespół
Szkół
Agrobiznesu
w
Bolkowie
Powiatowe
Centrum
Poradnictwa
Psychologiczno Pedagogicznego i

Nowe
profile
zawodowe
w
hotelarstwie”
„Wspieranie
działalności
ekologicznej powiatu
jaworskiego - Ranking
działalności

4.

swoją
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„Zielona

Doradztwa
Metodycznego
5.

Dom
Dzieci

Małych

ekologicznej placówek
powiatu jaworskiego Ekoszkoła 2009”
„Szansa na powrót
wychowanków DMDz
w Jaworze do domów
rodzinnych”

49.340,00

49.340,00

PO KL

IX.V. Najważniejsze remonty w szkołach i placówkach w 2009 r.
Lp.

Nazwa szkoły/placówki
Powiatowe Centrum Kształcenia
Zawodowego w Jaworze

Wyszczególnienie robót
- wymiana stolarki drzwiowej w budynku PCKZ przy
ul. Wrocławskiej - 16 835,39 zł,
- remont pomieszczeń magazynu biblioteki szkoły 2 793,05 zł,
- remont pomieszczeń opiekuna świetlicy, gabinetu
dyrektora i sekretariatu - 8 810,97 zł,
- remont toalety na I piętrze - 3 239,14 zł,
- częściowy koszt prac remontowych związanych z
wyminą podłóg na korytarzach - 24 483,96 zł

1
I Zespół Szkół
w Jaworze

Ogólnokształcących - malowanie, cyklinowanie, lakierowanie podłóg sal
lekcyjnych, sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz
wicedyrektora - 4 733 zł,
- modernizacja instalacji elektrycznej w sekretariacie pod
centralę telefoniczną - 2 500 zł

2
Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie
3

- wymiana oświetlenia w pomieszczeniach szkoły - 4 427
zł,
- remont świetlicy w internacie - 6 000 zł,

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Jaworze

- remont Pałacyku w Muchowie ( m.in. remont dachu,
wymiana rynien, impregnacja boazerii wewnętrznej,
remont kuchni, wykonanie instalacji oddymiania) 122 555 zł
- konserwacja centrali telefonicznej, kotłowni, windy,
monitoring (SOSW i Muchów) - 20 845,15 zł

4
Powiatowe Centrum Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doradztwa Metodyczneg w Jaworze

- roboty remontowo - budowlane
konferencyjna) - 11 617,07 zł,

Dom Dziecka w Kaczorowie

- remonty kapitalne w pokojach sypialnych dzieci - 18 080
zł,

5

(toaleta,

- remonty elektryczne (wykonanie instalacji, wymiana
opraw oświetleniowych, łączników oraz gniazd) - 3 761,
67 zł

- oddymianie klatek schodowych - 33 122 zł,
6

sala

- remonty i drenaż murków oporowych - 14 335, 07 zł
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Lp.

Nazwa szkoły/placówki

Wyszczególnienie robót

Dom Małych Dzieci w Jaworze
7

- konserwacja i naprawa dźwigu towarowego - 2 292,50
zł,
- remont tarasu i schodów - 3 210 zł

IX.VI. W ramach współpracy samorządu powiatowego z podmiotami realizującymi zadania powiatu
w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony dóbr kultury w 2009 r. , Zarząd Powiatu
przyznał dotacje w wysokości 280 000,00 zł, w tym na upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego - 100 000,00 zł, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 100 000,00 zł, ochronę
dóbr kultury – 70 000 zł, profilaktykę zdrowotną - 10 000 zł..

IX.VII. W 2009 r. Powiat Jaworski otrzymał 1 039 420,00 zł z PFRON, z czego na rehabilitację
zawodową przeznaczono 48 495,00 zł, natomiast na rehabilitację społeczną 990 925,00 zł.
Powiat złożył wnioski do PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, dla
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach na likwidację barier architektonicznych w Punkcie
Lekarskim w Pomocnem na kwotę 27 450,00 zł oraz Gminy Bolków na likwidację barier
transportowych na kwotę 60 000, 00 złotych. Łącznie uzyskano dofinansowanie w wysokości
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636,00 zł.
Powiat Jaworski otrzymał w ogólnopolskim konkursie tytuł „Powiatu równych szans”, za realizację
działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Sprawozdanie PCPR za 2009 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy
społecznej, polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. W roku 2009, do
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze wpłynęło 4979 spraw.

IX.IX. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych.

W 2009 r. w Powiecie Jaworskim funkcjonowało 102 rodziny zastępcze - 10 niespokrewnionych, 92
spokrewnionych. Wśród niespokrewnionych trzy rodziny pełniły funkcję zawodowych wielodzietnych
rodzin zastępczych, z tego jedna została przekształcona w Rodzinny Dom Dziecka, nad którym nadzór
sprawuje Stowarzyszenie ,,Liberi” z Głogowa. W rodzinach zastępczych przebywało ogółem 144 dzieci.
W rodzinach niespokrewnionych

26 dzieci, w spokrewnionych 118 dzieci.

IX.X. Placówki opiekuńczo - wychowawcze.
Zadaniem powiatu, zgodnie z art. 19 pkt. 4 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, jest
zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców,
w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Na terenie Powiatu Jaworskiego w roku 2009 funkcjonowały 2 wielofunkcyjne placówki opiekuńczo –
wychowawcze, tj.:
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1) Dom Małych Dzieci w Jaworze - placówka przeznaczona dla 30 wychowanków, w której
umieszczane są dzieci w wieku od 0 do 6 lat. (koszt utrzymania – 3 277,84)
2) Dom Dziecka w Kaczorowie - placówka przeznaczona dla 46 wychowanków, w której
umieszczane są dzieci w wieku od 6 do 18 lat.(koszt utrzymania 2 157,00)

W 2009 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze na podstawie postanowień sądowych
wydało 47 skierowań, w tym do Domu Małych Dzieci

w Jaworze 38 skierowań i 9 do Domu Dziecka

w Kaczorowie.
Wg stanu na dzień 31.12.2009 r. w Domu Małych Dzieci przebywało 32 dzieci, w tym 5 dzieci
pochodzących z terenu Powiatu Jaworskiego, natomiast w Domu Dziecka w Kaczorowie 51 dzieci,
w tym 45 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Jaworskiego.

IX.XI.

Usamodzielniani

wychowankowie

opuszczający

Placówki

opiekuńczo

wychowawcze.
W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 21 wychowankom opuszczającym placówki udzielono
następującej pomocy:
•

na usamodzielnienie – 6 osób na kwotę 37 777,00 zł.

•

na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 3 osoby na kwotę 14 823,00 zł.

•

na kontynuowanie nauki – 16 osób na kwotę 75 103,20 zł.

Łącznie wydatkowano - 127 703,20 zł.

IX.XII. Domy Pomocy Społecznej.
Na terenie Powiatu Jaworskiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Jaworze, z filiami
w Bolkowie i

Mierczycach. W roku 2009 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS

w Jaworze wynosił 2 264,81 zł.
Na dzień 31 grudnia w DPS umieszczone były 184 osoby, w tym 82 osoby umieszczone na podstawie
starych przepisów (dotacja za pobyt przekazywana jest z budżetu państwa) oraz 102 na podstawie
nowych przepisów(dotacja za ich pobyt przekazywana jest przez gminę, która skierowała daną osobę
oraz przez jej rodzinę)
W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze wydało
53 decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.
IX.XII. Karty parkingowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, w 2009 r. wydało 125 kart parkingowych. Karty
parkingowe wydaje się na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Uprawniają one osobę
niepełnosprawną lub osobę ją przewożącą do parkowania w miejscach wydzielonych dla osób
niepełnosprawnych

oraz niestosowania się do niektórych znaków drogowych z zachowaniem

szczególnej ostrożności. Koszt karty wynosi 25 zł.
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IX.IV. Ośrodek Wsparcia przy PCPR
W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Jaworze w przebywało trzydziestu uczestników, 17 osób z terenu miasta Jawor,

2 osoby

z Bolkowa, 4 osoby z terenu gminy Paszowice, z gminy Wądroże Wielkie 3 uczestników, z gminy
Męcinka 1 osoba, a z gminy Mściwojów 3 uczestników. W roku 2009 została wprowadzona forma
klubowa dla uczestników oczekujących na przyjęcie lub dla osób, które zrezygnowały z pobytu w
placówce z powodu usamodzielnienia się, znalezienia pracy lub z innych przyczyn, na koniec roku
z formy klubowej korzystało 6 osób. W roku 2009 miesięczny koszt pobytu uczestnika w Ośrodku
Wsparcia w Jaworze wynosił 911,11 złotych.

IX.V. Realizacja programów profilaktycznych w 2009 roku.

1.

Projekt systemowy dofinansowany ze środków UE dla 20 usamodzielnianych wychowanków
z placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu Powiatu Jaworskiego.
Budżet projektu - 272 tyś.

2. Projekt skierowany do rodzin zastępczych pod nazwą ,,Uczymy się i bawimy”. Koszt realizacji
projektu - 6.171,62,00 zł. Środki pieniężne uzyskano z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej

w kwocie 4171,62 zł , pozostała część to wkład własny PCPR. Dotacja została

przyznana przez Ministerstwo w ramach konkursu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.
3. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Środki finansowe na
realizację programu w kwocie 18 tyś. pozyskano z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
IX.VI. Interwencja kryzysowa i poradnictwo specjalistyczne.
W

ramach

interwencji

kryzysowej

świadczone

jest

specjalistyczne

poradnictwo

prawe

i psychologiczne. W okresie sprawozdawczym Centrum otrzymało z Komendy Powiatowej Policji w
Jaworze 104 zgłoszenia dotyczące interwencji domowych w rodzinie. Udzielono 187 porad prawnych,
w tym 7 osób dotkniętych zjawiskiem przemocy oraz 22 porad psychologicznych, z czego
4 konsultacje dotyczyły przemocy w rodzinie.
W

grudniu

2009

r.

został

utworzony

Regulamin

pracy

Zespołu

Interdyscyplinarnego.

Zespół ma między innymi za zadanie pomoc rodzinom z problemem przemocy w przezwyciężaniu
problemów, poprzez odtwarzanie lub wzmocnienie jej funkcji, zintegrowanie działań instytucji
lokalnych oraz zwiększenie efektywności podejmowanych działań.

IX.VII. Rynek pracy

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn.zm.).
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Zadania te wpisują się w Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego
rynku pracy, przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w 2002 r.
Na realizację aktywnych programów rynku pracy w 2009 r. wydatkowano środki Funduszu Pracy
w wysokości 11.220, 2 tys. zł w porównaniu z rokiem 2008 było to o 1.650,9 tys. zł środków więcej.
Za powyższą kwotę zaktywizowano 3 253 osoby bezrobotne, tj. o 598 osób więcej niż w roku 2008.
Najwięcej środków tj. 4.062,4 tys. zł wydano na staże i skierowano na nie 1264 osoby bezrobotne.
Staże cieszą się bardzo dużą popularnością wśród pracodawców, którzy coraz częściej deklarują
zatrudnienie po programie.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, z których
skorzystało 220 osób bezrobotnych. Średnia wysokość udzielanych dotacji to kwota 16 tys. zł.
Na powyższy program wydatkowano 3.471,8 tys. zł.
Pracodawcy w roku 2009 utworzyli 50 nowych miejsc pracy w ramach refundacji wyposażenia
i doposażenia miejsc pracy. Zatrudnienie na utworzonych miejscach pracy będzie trwało przez okres
2 lat. Maksymalna refundacja na 1 m-ce pracy to kwota 18 tys. zł. Na cały program wydatkowano
kwotę 826,05 tys. zł.
W roku 2009 na Program Operacyjny Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 2.371,60 tys. zł, były to
środki pozyskane w ramach składanych projektów. Aktywizacją objęto 300 osób bezrobotnych
proponując im: staże, dotacje, szkolenia i przekwalifikowania oraz prace interwencyjne.
Mimo tak dużych środków zaangażowanych na aktywizację nie udało się powstrzymać wzrostu liczby
osób bezrobotnych. Na koniec m-ca grudnia 2009 liczba osób bezrobotnych ukształtowała się na
poziomie 3 909 i była wyższa o 910 osób niż w analogicznym okresie roku 2008. Stopa bezrobocia na
koniec m-ca grudnia 2009 wynosiła 20,3 % i była wyższa o 3,8 % od stopy w m-cu grudniu 2008 r.
X. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA
X.I Wydział ABI wykonuje zadania administracji architektoniczno-budowlanej poprzez:
Starosta wykonuje zadania administracji architektoniczno-budowlanej w oparciu o art. 80 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Zadania
Wydziału Architektury i Budownictwa

zostały określone w

§ 30 uchwały Nr XXXV/193/08 Rady

Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Jaworze. Wydział AB realizuje także zadania nałożone na Starostę i Zarząd
Powiatu poprzez ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, m.in. poprzez zgłaszanie wniosków i opiniowanie opracowywanych przez gminy
studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

zagospodarowania przestrzennego, uzgadnianie

przestrzennego,

miejscowych

planów

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego w zakresie zadań rządowych albo samorządowych. Ponadto,

Naczelnik Wydziału

uczestniczy w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz w komisjach przetargowych dla
poszczególnych zadań inwestycyjnych powiatu.
Wydział prowadził w 2009 r. również postępowania w sprawach archiwalnych, decyzji z lat
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ubiegłych, tj.: z 2000 r. - adaptacja budynku w Jaworze przy Szymanowskiego 10AB, z 2001 r.budowa domu w Mysłowie, z 2002 r.- budowa suszarni zboża w Godziszowej oraz z 2004 r.- budowa
pawilonu usługowego w Jaworze przy ul. Szpitalnej. Wojewoda Dolnośląski w 2009r. nie uchylił
żadnej decyzji pozwolenia na budowę Starosty Jaworskiego, zaś decyzja Nr 283/09 w/s odmowy
wydania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego w Budziszowie Wielkim – po odwołaniu
inwestora została przez Wojewodę utrzymana w mocy.
Liczbę wydanych decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz przyjętych zgłoszeń jak i innych pism
wychodzących z Wydziału przedstawia tabela Nr 1.
Lp
.

2006 r.

2007 r

2008 r

2009

357

406

411

413

56

69

73

79

1

-

-

1

37

39

40

22

188

218

240

229 *

15

15

15

- *

14

18

9

14

20

36

36

43

-

-

-

-

7

2

-

-

4

5

7

9

64

34

35

31

77

91

83

53

215

259

293

226

12 Sprawozdania do GUS

24

24

24

24

13 Zaświadczenia o samodzielności lokali

293

1423

386

521

30

31

30

2793

3767

2924

2996

1278

2460

1388

1419

Wyszczególnienie
Decyzje pozwolenia na budowę
Domy jednorodzinne

1

Domy wielorodzinne
Budynki produkcyjne i
inne
Zgłoszenie robót budowlanych nie
wymagających pozwolenia na budowę
w tym m inn:

2
3
4
5
6
7
8
9

Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania
Przeniesienie decyzji pozwolenia na
budowę
Decyzja zmiany pozwolenia na budowę lub
aneks do projektu budowlanego
Decyzja umorzenia postępowania
Decyzja nałożenia obowiązku uzyskania
pozwolenia na budowę
Decyzja odmowy wydania pozwolenia na
budowę oraz decyzja sprzeciwu na
zgłoszenie robót
Postanowienia

Pisma o uzupełnienie wniosku (z art. 64
kpa)
Liczba zarejestrowanych dzienników
11
budowy
10

Opiniowanie planów zagospodarowania
przestrzennego gmin oraz zmian do planów
Korespondencja ogółem (przychodząca i
15
wychodząca z wydziału)
14

16 Korespondencja wychodząca

25 *

* - Sprawy wymienione w poz. Nr 2, 3 i 14 tabeli mogą być załatwiane tzw. milczącą zgodą organu, o ile
wnioskodawca nie poprosi pisemnie o zaświadczenie (oznacza to, że liczba pism wpływających może być większa
niż wychodzących z wydziału.) W przypadku opiniowania i uzgadniania przez Starostę lub Zarząd Powiatu,
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wynikającego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub ustaw szczególnych (spec-ustawy) –
nieprzedstawienie stanowiska w terminie uważa się za równoznaczne odpowiednio z uzgodnieniem lub
zaopiniowaniem projektu.

Jak wynika z tabeli, liczba wydanych pozwoleń na budowę oraz zarejestrowanych dzienników
budów nie odbiega znacząco od liczb w latach ubiegłych, co oznacza, że w pracy Wydziału nie dało się
odczuć skutków kryzysu gospodarczego.
Ważniejsze inwestycje, dla których wydano decyzje:
pozwolenia na budowę:

hali magazynowej w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 13b dla firmy Landmann Polska Sp. z o.o.,

sali sportowej z zapleczem socjalnym przy publicznym gimnazjum w Marcinowicach dla Gminy
Mściwojów,

centrum logistyczne Postolice- budynek magazynowo-logistyczno-usługowy z infrastrukturą dla firmy
z Wrocławia „Enexbau” Sp. z o.o.,

hali magazynu zbożowego w systemie Wolf na ul.Cukrowniczej 2a dla firmy „Agroland” Sp. z o.o.,

budynku socjalnego wraz z urządzeniami w Bolkowie przy ul.Wolbromskiej dla Gminy Bolków,

oborę dla krów mięsnych w Sadach Dolnych 4,

przebudowę z częściową rozbudową budynku świetlicy w Zimniku dla Gminy Mściwojów,

świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim dla Gminy Wądroże Wielkie,

budynku mieszkalno-usługowego - przychodnia rehabilitacyjna na ul. Rzeckiego 8 w Jaworze,

pawilonu handlowego artykułów rolniczych w Jaworze przy ul.Starojaworskiej 99 dla firmy PPH Ceral,

budynku hotelowego w Jaworze przy ul. Dmowskiego dla Niepublicznego ZOZ „Kormed”,

schronisko młodzieżowe w Kłonicach dla Gminy Paszowice,

remizy strażackiej wraz z urządzeniami budowlanymi przy ul. Świerczewskiego dla Gminy Bolków,

budowy parkingu wraz z info-kioskiem i pomieszczeniem gospodarczym przy kościele w Słupie dla
Gminy Mecinka,

budowy domu wielorodzinnego mieszkalnego – Słoneczne Tarasy w Bolkowie przy ul.Kolejowej dla
„Religa” Sp. z o.o. z Wrocławia,

oraz 79 domków jednorodzinnych.

pozwolenia na budowę / roboty budowlane:

przebudowę i modernizację magazynu przeciwpowodziowego w Słupie dla Dolnośląskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu,

przebudowę oczyszczalni ścieków w Wolbromku dla Gminy Bolków,

przebudowę -modernizację obiektu GZOP w Sokolej dla Gminy Paszowice,

przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach,

modernizację basenu z rozbudową hotelu w Jaworze przy ul.Parkowa 7 dla Gminy Jawor,

zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik w Jaworze przy ul.Myśliborskiej dla
Gminy Jawor,

przebudowę byłego szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielorodzinny
przy
ul. Szpitalnej w Jaworze,

remont elewacji i drenaż opaskowy dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze,

przebudowę ul. Moniuszki w Jaworze dla Gminy Jawor,

przebudowę starego szpitala z przystosowaniem dla potrzeb poradni specjalistycznej
w Jaworze, przy ul. Szpitalnej dla CDT Medicus z Lubina,

przebudowę stacji paliw w Bolkowie dla PKN Orlen,

ciąg pieszy wokół Zamku w Bolkowie- Słoneczna Ścieżka dla gminy Bolków.
prace na obiektach zabytkowych: Zamku w Bolkowie dla Muzeum Karkonoskiego z Jeleniej Góry, elewacji kościoła
w Snowidzy i wykonanie drenażu opaskowego, rewitalizacja Parku Miejskiego w Bolkowie, dachu Ratusza w
Jaworze, remont stropu w budynku kościoła w Mierczycach, adaptacja pałacu w Wądrożu Wielkim, instalacja
klimatyzacyjna w sali widowiskowej w JOK, w Jaworze
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termomodernizacje: budynku SP ZOZ Bolków przy ul.Wysokogórskiej 6, budynków użyteczności. publicznej przy
ul. Limanowskiego 10, ul. Piłsudskiego 18 i Dmowskiego 5, ul.Piłsudskiego 9-10 dla Gminy Jawor, dla SMLW:
budynek przy ulicach: Moniuszki 5, Wrocławska 14, Sikorskiego 6, Szkolna 4- 8, Grunwaldzka 7-11, Dmowskiego
3 oraz Moniuszki 9.

sieci infrastruktury:

modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ludowej w Bolkowie dla Gminy Bolków,

kanalizacja sanitarna dla wsi Marcinowice dla Gminy Mściwojów,

remonty linii kablowych w ulicach wychodzących z Rynku Starego Miasta w Jaworze,

gazociąg z przyłączami w ul. Starojaworskiej w Jaworze - dla Dolnośląskiej Spółka Gazownictwa
z Wrocławia,

gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Taczalin-Radakowice- dla Gaz-System z Wrocławia,

sieć gazowa niskiego ciśnienia w rejonie ul. Wrocławska - Wiejska dla Dolnośląskiej Spółka Gazownictwa
z Wrocławia,

oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego drogi krajowej nr 3 Jawor - Paszowice dla Gminy Paszowice,
rozbiórki:

rozbiórkę obiektu na terenie firmy Global-Pollena przy ul.Kuzienniczej 15 w Jaworze, obiektów
(po „Inprodusie”) przy ul. Piastowskiej w Jaworze dla Gminy Jawor,

rozbiórka komina stalowego na terenie Przedsiębiorstwa Transportu i Maszyn Drogowych w Jaworze,
przy
ul. Szpitalnej 7,

rozbiórka suszarni daszkowej w Wądrożu Wielkim,
oraz decyzje wydane dla Powiatu Jaworskiego – ścieżka edukacyjna i zagospodarowanie terenu wokół pałacyku w
Muchowie, zagospodarowanie terenu przy ul. Paderewskiego, przebudowa bazy noclegowej w Jaworze przy
ul. Starojaworskiej 7, przebudowa drogi Chroślice – Męcinka.

Coraz częściej, wykorzystywane jest prawo dostępu obywatela do danych archiwalnych (nie
zawsze w formie wniosku o udostępnienie informacji) określone ustawą o dostępie do informacji
publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Wyszukiwanie tych akt jest pracą
czasochłonną, odpowiedzialną i wykonywaną często pod presją (wnioski zwaśnionych stron, urzędu
skarbowego, policji lub prokuratury - nie zawsze te dokumenty są).
Obowiązujący od 11 lipca 2003 r. art.38 ust. 2 ustawy „prawo budowlane” (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) nakłada na starostę obowiązek prowadzenia rejestru decyzji
o pozwoleniu na budowę oraz przechowywania zatwierdzonych projektów budowlanych wraz
z załącznikami (w tym projektów budowlanych), co najmniej przez okres istnienia obiektu
budowlanego.
XI. SPRAWOZDANIE WYDZIAŁU FK ZA 2008 ROK.

1. Dochody Powiatu w 2009 roku wyniosły 46 679 232,86 zł, natomiast wydatki zamknęły się
kwotą 49 437 654,98 zł, w związku z czym rok obrachunkowy zamknięto deficytem budżetowym
w kwocie 2.758.422,12 zł.

2. Dochody na działalność bieżącą w 2009 roku wyniosły 43.133.152,39 zł, natomiast wydatki
bieżące stanowiły kwotę 44.409.414,53 zł, w związku z czym 2009 rok zakończono deficytem
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operacyjnym

w wysokości

1.276.262,14 zł.

Zasady wyliczenia przedstawia tabela

zamieszczona poniżej:

46 679
232,86

A

Dochody

1

dochody inwestycyjne
dochody ze zbycia majątku

2

3 509 102,03
0,00

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

dochody ze zbycia praw majątkowych

C
D
/B - C/

Wydatki bieżące razem

Dochody bieżące razem

Nadwyżka/deficyt operacyjny

36 978,44

43 133 152,39
44 409
414,53
- 1 276
262,14

3. Stan zadłużenia Powiatu w 2009 roku uległ zwiększeniu z 14.739 tys. zł na początek roku
do 16.427 tys. zł na koniec z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji. W 2009 roku skutecznie
lokowano wolne środki posiadane przez Powiat z czego uzyskano kwotę 58.824,51 zł.

4.

Podejmowane konsekwentnie skuteczne działania windykacyjne doprowadziły do dalszego
obniżenia należności wymagalnych z kwoty 45.004,90 zł na początek 2009 roku do

30.312,93 zł na koniec roku 2009.

5. Na koniec 2009 roku pozostały wolne środki w wysokości 2.660.755,69 zł, które wynikają
z niższych o 619 338,38 zł niż

planowano dochodów

(niższe wpływy z podatków od osób

prawnych oraz niższa dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych , w związku z
niższym niż planowano kosztem wykonania remontowanej drogi) oraz niższych o 3 280 094,35
zł niż planowano wydatków ( mniejsze wydatki na zadania inwestycyjne i remontowe w związku
z niższymi kwotami wynikającymi z rozstrzygnięć poprzetargowych, mniejsze wydatki na
funkcjonowanie rodzin zastępczych, przesunięcie realizacji niektórych zadań na

rok

następny

m.in. remont szatni w LO w Jaworze oraz mniejsze wydatki na wynagrodzenia w Starostwie).

6. W 2009 roku pozyskiwano 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
MSWIA – środki na remont drogi Niedaszów –
Mściwojów tzw „Schetynówka”
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Kwota
1 234 840,00
786 800,00
248 040,00

Ministerstwo Sportu – środki na budowę boiska
szkolnego przy LO nr 1 w Jaworze
2
Dotacje rozwojowe w tym na:
zwrot środków za przebudowę drogi ul.
Starojaworskiej
przebudowa warsztatów szkolnych przy PCKZ (zal.)
realizacje programów z zakresu oświaty i opieki
społecznej
Dotacje od samorządu wojewódzkiego
3.
na zadania z zakresu oświaty i opieki
społecznej
Dotacje od samorządów powiatowych –
z tytułu opłat za umieszczenie dzieci w
4.
placówkach opiekuńczych Powiatu
Jaworskiego oraz rodzin zastępczych.
Dotacje od samorządów gminnych w
tym na:

środki od Gmin Powiatu Jaworskiego nadziałania
inwestycje w zakresie budowy, przebudowy i
modernizacji chodników przy drogach powiatowych
Środki od Gmin Powiatu Jaworskiego na inwestycje
drogowe/Mściwojów na remont drogi Niedaszów –

200 000,00
2 525 349,43
1 636 433,40
500 000,00
388 916,03
115 039,00

1 252 393,04

2 939 312,04

265 868,63

50 000,00

Mściwojów

środki od Gmin Powiatu Jaworskiego na pozostałe
zadania z zakresu oświaty i opieki społecznej
5.

Dotacje od funduszy celowych w tym na:

Dolnośląskie Biuro Geodezji Terenów Rolnych na
wykonanie nawierzchni drogi Myslibórz – Myślinów
Dolnośląskie Biuro Geodezji Terenów Rolnych
/skażenie gleb/
środki z WFOŚIGW – /edukacja ekologiczna/
Razem dotacje od samorządów i funduszy
celowych

2 623 443,41
220 958,00

120 000,00
35 358,00
65 600,00
8 287 891,51

Wydatki Powiatu w 2009 roku wyniosły ogółem 49 437 654,98

zł z czego na wydatki

majątkowe przeznaczono, 5.028.240,45 zł w ramach których zrealizowano:
Lp

Wydatki majątkowe
Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w
Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego
im.KEN w Jaworze.
Budowa chodników przy drogach powiatowych
Dotacja dla gminy Męcinka na budowę chodników
przy drogach powiatowych
Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 2843 D w m.
Jawor - ul. bez nazwy w ciągu drogi Jawor Piotrowice
Przebudowa przepustu w miejscowości Lipa
Budowa zatoki przystankowej przy drodze w
Wiadrowie
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
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Kwota
2 558 259,96
659 648,92
137 726,73
515 248,29
99 362,19
30 175,48
482 259,95

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i
modernizację pracowni ćwiczeń praktycznych w
PCKZ
Informatyzacja administracji kluczem rozwoju eusług
Zakup i modernizacja wyposażenia w DPS
Modernizacja systemów teleinformatycznych KP
Państwowej Straży Pożarnej
Dofinansowanie zakupu łodzi z silnikiem zaburtowym
dla KP Państwowej Straży Pożarnej
Doposażenie jednostki Komendy Powiatowej Policji
w Jaworze w nowy sprzęt (furgon)
Doposażenie jednostki Komendy Powiatowej Policji
w Jaworze w nowy sprzęt komputerowy

11 583,80
34 016,11
21 300,00
44 000,00
40 000,00
4 997,12

Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu

84 760,48

Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
realizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz
rozwoju wsi Zębowice

91 174,92

Spłata rat leasing. za zakupiony sprzęt ZDP

23 789,00

Zakup nowego sprzętu przez ZDP

77 372,24

Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych

15 575,87

RAZEM
Lp

96 989,39

5 028 240,45

Wydatki remontowe

Kwota

1.

Remont drogi powiatowej Jawor- Myslibórz –
Myślinów

2.

Remont nawierzchni drogi nr 2804D Niedaszów Mściwojów

496 081,71

3.

Remont dachu hali sportowej przy PCKZ

258 856,25

4.

Remont instalacji i pomieszczeń Starostwa
powiatowego

53 557,81

5.

Remont budynku przy ul. Gagarina /US i ZUS/

31 243,71

6.
7.
8.
9.

Remont elewacji i budynków DPS
Remont Pałacyku w Muchowie

1 043 847,07

229 504,36
122 555,00

Naprawa i konserwacja sygnalizacji ulicznej -ZDP
Remont obiektu Domu dziecka w Kaczorowie

10.

70 880,08
70 000,15
52 365,08
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Remont obiektu PCPR ul. Szpitalna/dach,
instalacje, ocieplenie/
11.
12.
13.

Remont pomieszczeń szkolnych w obiektach PCKZ
Remont i wymiana instalacji w obiekcie PCPPiDM
Remonty bieżące / konserwacje, przeglądy itp./
RAZEM
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45 883,00
15 378,74
240 089,44
2 730 242,40

