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I. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

I.I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
I.I.I. Zatrudnienie i szkolenie
W 2010 r. zatrudnionych było 80 osób (2008r. - 71 osób, 2009r. - 71 osób), co stanowi 80,25 etatów,
w tym: 73 osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych, 7 osób na stanowiskach obsługi.
Z dniem 01.07.2010 r. w strukturę Starostwa włączony został Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy podpisano w 2010r.:
- umowę o odbywanie stażu przez 17 stażystów,
- umowę w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych; z tej formy zatrudnienia
korzystały 4 osoby,
- w ramach wolontariatu w 2010r. pracowała 1 osoba.
Na koniec 2010r. na 80 zatrudnionych pracowników, 46 osób posiadało wykształcenie wyższe.
W

celu

zapewnienia

fachowej

obsługi

interesantów,

pracownicy

Starostwa

brali

udział

w 24 szkoleniach.

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 2010r. prowadzonych było 18 spraw sądowych, 24
sprawy egzekucyjne, zakończono 13 spraw sądowych, 4 sprawy egzekucyjne, w toku pozostaje
8 spraw sądowych i 20 egzekucyjnych, 3 postępowania upadłościowe.

I.I.III Kontrole
1. W 2010r. przeprowadzono 4 kontrole zewnętrzne przez :
1) 1 kontrola – Archiwum Państwowe we Wrocławiu O/Legnica
2) 1 kontrola – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
O/Legnica
3) 1 kontrola - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4) 1 kontrola - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Wyniki kontroli zawarte zostały w protokołach i wystąpieniach pokontrolnych. Dokumenty kontroli
stanowią informację publiczną i są udostępniane do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw
Obywatelskich oraz w Biurze ds. Kontroli Starostwa Powiatowego – na wniosek.
2. Biuro ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Jaworze, w 2010 roku przeprowadziło 11 kontroli w
tym:
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I. Trzy kontrole w jednostkach organizacyjnych Powiatu:
1) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze,
2) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach,
3) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Jaworze.
Łącznie wydano 39 zaleceń pokontrolnych zobowiązujących jednostki do:
1) egzekwowania od osób bezrobotnych wymogu uprawdopodobnienia zatrudnienia, przy
organizacji szkoleń w ramach wniosków indywidualnych.
2) monitorowania przeprowadzanych szkoleń.
3) udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).
4) przestrzegania procedur przetargowych zgodnie z zastosowanym trybem udzielonego
zamówienia.
5) kwalifikowania wydatków do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
6) przestrzegania zasad prostowania pomyłek w dowodach księgowych zgodnie z § 18 ust. 1
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r..
7) wyeliminowania w zakładowych regulaminach o ZFŚS, regulacji niezgodnych z ustawą z dnia 4
marca 1994 r. o ZFŚS (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze. zm.).
II. Dwie kontrole w Wydziałach Starostwa Powiatowego:
1) Komunikacji i Drogownictwa,
2) Architektury i Budownictwa.
Łącznie wydano 15 zaleceń pokontrolnych zobowiązujących wydziały do:
1) opracowania procedur określających zasady sprawowania nadzoru i kontroli nad stacjami
kontroli pojazdów oraz nad ośrodkami szkolenia kierowców.
2) pełnej realizacji § 12 ust 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.
w sprawie przeprowadzania co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości
zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych,
urządzeń

sygnalizacji

świetlnej,

urządzeń

sygnalizacji

dźwiękowej

oraz

urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
3) szczegółowej weryfikacji oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane, składane przez osoby prawne.
4) przestrzegania zasady dołączania do wniosków i zgłoszeń składanych przez osoby prawne
aktualnych wypisów z Krajowego Rejestru Sądowego.
5) przestrzegania zasady wynikającej z art. 107 § 1 k.p.a. w sprawie umieszczania na wydawanej
decyzji (pozwolenia na budowę) wykazu stron postępowania.
III. Sześć kontroli w podmiotach wobec, których z mocy odrębnych przepisów

przysługują Staroście

uprawnienia do przeprowadzania kontroli. W wyniku przeprowadzonych kontroli łącznie wydano 15
zaleceń, m.in. w zakresie:
1) oznakowania pojazdów do prowadzenia szkoleń praktycznych nauki jazdy, w sposób określony
w § 3 ust. 5, pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r..
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2) zgłaszania zmian danych ośrodka szkolenia kierowców, wpisanych do rejestru działalności
regulowanej, w terminie określonym w art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej.
3) prowadzenia książek ewidencji osób szkolonych, zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku
nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmienionymi
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2006 r..
4) przestrzegania zasady zawartej w § 6 ust.4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27 października 2005 r. dotyczącej wydawania kart przeprowadzanych zajęć przed
rozpoczęciem zajęć teoretycznych lub praktycznych.
5) potwierdzania w kartach przeprowadzanych poszczególnych zajęć teoretycznych i
praktycznych, każdorazowo po ich zakończeniu przez osobę prowadzącą zajęcia i osobę
szkoloną.
6) przestrzegania zasad określonych w § 6, 7 i 8 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w zakresie przeprowadzania i udokumentowania
egzaminów wewnętrznych.
7) wyegzekwowania od zatrudnionych instruktorów w ośrodkach szkolenia kierowców obowiązku
pełnej realizacji planu nauczania, określonego w § 3 załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r.
I.I.IV. Zarządzenia i postanowienia
Starosta Jaworski wydał:
2008r.

2009r.

2010r.

zarządzeń

65

84

82

postanowień

6

11
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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
wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00, w przypadku konieczności, również w inne dni tygodnia.
Wszystkie osoby, które zgłaszają się w ramach przyjęć interesantów, są przyjmowane bez
konieczności wcześniejszych zapisów. W 2010 r. w rejestrze wpisano 15 spraw zgłoszonych Staroście i
Wicestaroście, których problematyka wymagała określonej procedury, natomiast wiele zgłoszonych
spraw podczas przyjęć było wyjaśnionych na bieżąco. Sprawy poruszane przez mieszkańców dotyczyły
m.in. zatrudnienia, pomocy społecznej, budownictwa, , drogownictwa, ochrony środowiska, edukacji i
pracy wydziałów Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Adnotacje o sposobie
załatwienia danej sprawy znajdują się w rejestrze przyjęć interesantów. W 2010r. do Starostwa
wpłynęły 4 skargi, w tym 2 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.
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I.I.VI. Zamówienia publiczne
W 2010 r. przeprowadzono aż 20 postępowań, z czego 16 postępowań zostało

zakończonych

udzieleniem zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( w 2009 - 14 postępowań zakończyło się udzieleniem zamówienia publicznego, a w 2008
-11). Informacje o prowadzonych postępowaniach i rozstrzygnięciach postępowań zamieszczane są w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu Urzędu Zamówień Publicznych.

I.I.V. WYBORY SAMORZĄDOWE 2010r.
Wydział zapewnił obsługę administracyjną i organizacyjną wyborów do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw w 2010r. W celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia wyborów
i przekazania wyników głosowania zapewniono stałą obsługę Powiatowej Komisji Wyborczej
i współpracę z Krajowym Biurem Wyborczym w Legnicy. Rozliczenie środków przeznaczonych na
organizację wyborów zostało dokonane prawidłowo i w wyznaczonym terminie.

I.II. SPRAWY OBYWATELSKIE
I.II.I Stowarzyszenia
W 2010r. zarejestrowano 5 stowarzyszeń społecznych, 1 uczniowski klub sportowy.
W stosunku do 2009r. w roku 2010 w powiecie funkcjonowało o 6 stowarzyszeń więcej.
Na dzień 31.12.2010r. w powiecie jaworskim funkcjonowało:
1. 102 stowarzyszenia społeczne wpisane do KRS
2. 14 stowarzyszeń sportowych, wpisanych do KRS
3. 4 fundacje, nad którymi Starosta sprawuje nadzór merytoryczny .
4. 4 stowarzyszenia zwykłe.
W ewidencji stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę w 2010r. zarejestrowanych było:
1. 13 Uczniowskich Klubów Sportowych,
2. 15 Stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzonych działalności gospodarczej
3. 4 Stowarzyszenia zwykłe.
Spośród wszystkich stowarzyszeń funkcjonujących na terenie powiatu 10 posiada status organizacji
pożytku publicznego. Na bieżąco pracownicy wydziału udzielali konsultacji na wniosek sadu
dotyczących treści statutów stowarzyszeń.
I.II.II. Sprawy wojskowe
Zadania w tym zakresie obejmują organizację, przeprowadzenie i rozliczenie finansowe kwalifikacji
wojskowej. Kwalifikacja w 2010 r. przeprowadzona została w dniach od 22 lutego do dnia 12 marca.

I.II.III Realizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Realizując

ustawę

o

cmentarzach

i

chowaniu

zmarłych

przeprowadzono

6

postępowań

administracyjnych zakończonych wydaniem 4 decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok lub
prochów z zagranicy.
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I.II.IV. Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny.
Wydział przygotował 4 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Jawoskim, na
których oprócz tematów obligatoryjnych, wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym tj.:
zaopiniowania projektu budżetu powiatu w zakresie zadań Starosty dotyczących porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli, realizacji programów poprawy bezpieczeństwa i oceny pracy komend
powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej, poruszono między innymi sprawy bezpieczeństwa
niechronionych

uczestników

ruchu drogowego, bezpieczeństwa

energetycznego

w

powiecie,

wyposażenia służb kryzysowych w środki łączności bezprzewodowej oraz temat działań Powiatowego
Urzędu Pracy w celu łagodzenia skutków bezrobocia. W roku 2010 Wydział przygotował projekt pn.
Powiatowy program profilaktyki z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

powiatu

jaworskiego „BEZPIECZNA MŁODOŚĆ”, na którego realizację Powiat pozyskał dofinansowanie od
samorządów lokalnych, Fundacji Polska Miedź w Lubinie oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Legnicy. Wartość projektu skierowanego do dzieci i młodzieży wyniosła 15.000 zł.
W roku 2010

Wydział był współorganizatorem

Plebiscytu „Najpopularniejszy Dzielnicowy 2010”

z udziałem samorządów gminnych, Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz mediów lokalnych.

I.II.V. Współpraca z organizacjami kombatanckimi.
W ramach współpracy zorganizowano 4 posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady Kombatantów i Osób
Represjonowanych, w tym spotkanie noworoczne. Przygotowano powiatowe uroczystości rocznicowe
związane z wybuchem oraz zakończeniem II Wojny Światowej oraz Dniem Wojska Polskiego i Dniem
Sybiraka. W imieniu Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w
Jaworze przygotowano wniosek do PFRON na organizację Pikniku Kombatanckiego w ramach
integracji środowiska kombatanckiego.

I.III. OBSŁUGA RADY I ZARZĄDU POWIATU
W roku 2010 Zarząd Powiatu odbył 39 posiedzeń, na których wypracowano i podjęto 82 uchwały,
rozpatrzono, zaopiniowano i przekazano pod obrady Rady 76 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 15

posiedzeniach Rady Powiatu. Na posiedzeniach

podjęto ogółem 76 uchwał.
Podczas minionego roku w Radzie Powiatu działały cztery komisje stałe i jedna doraźna. Od początku
roku, podczas sesji i w okresie między sesjami zgłoszonych i zarejestrowanych zostało 17 zapytań,
wniosków i interpelacji, na które w ustawowym terminie radni otrzymali odpowiedzi.
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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, jak również szeroko rozumiana promocja
Powiatu Jaworskiego.
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.
Ponadto, do zadań Wydział należy prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne oraz nadzór nad
realizacją zadań inwestycyjnych powiatu. Łącznie w roku 2010 Wydział przeprowadził ponad 40
różnych postępowań w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz w oparciu o obowiązujący
Regulamin przetargowy - Zasady udzielania zamówień publicznych, Regulamin udzielania zamówień na
dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto (przetargów nieograniczonych, zapytań
ofertowych), w wyniku których podpisano umowy i zrealizowano usługi, dostawy czy roboty
budowlane. Procedury przetargowe prowadzone były zgodnie z założonymi harmonogramami
rzeczowo – finansowymi.
Do ważnych zadań Wydziału należała również pomoc oraz doradztwo rożnym podmiotom,
poszukującym źródeł finansowania zewnętrznego na swoja działalność. Mając na uwadze ogromne
zainteresowanie tym tematem wśród przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających własna działalność
gospodarcza, kontynuowane były dyżury punktu konsultacyjnego w ramach współpracy z Agencja
Rozwoju Regionalnego ARLEG. Wydział udzielał także pomocy jednostkom organizacyjnym powiatu
i organizacjom pozarządowym aplikującym o środki zewnętrzne.
Oddzielną grupą zadań realizowanych przez Powiat były remonty i przebudowy chodników przy
drogach powiatowych. Przedsięwzięcia realizowane są we współpracy z samorządami gminnymi,
a także co jest bardzo innowacyjną formułą w skali Dolnego Śląska i kraju we współpracy
ze Stowarzyszeniami posiadającymi status organizacji pożytku publicznego. W partnerstwie
ze stowarzyszeniami zrealizowano m.in. chodnik w Zębowicach oraz w Targoszynie. 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.
Zadania realizowane przez Wydział w tym zakresie przedstawia poniższe zestawienie:
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„Remont drogi powiatowej nr 2822D Jawor-Myślinów – ETAP III”
Całkowita wartość zadania: 841 964 zł
Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

614 930,00 zł

Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:

120 000,00 zł

Budżet Powiatu Jaworskiego: 107 034,00 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: 1 222 259,00 zł
Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 499 899,56
Dofinansowanie z Budżetu Województwa Dolnośląskiego: 333 000,00 zł
Budżet Powiatu Jaworskiego: 289 359,44 zł
„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
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„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: 3 418 503,60 zł
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego - 1 653 088,97 zł
Budżet Powiatu: 1 721 250,63 zł

„Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska
młodzieżowego – przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7”
Realizacja inwestycji w roku 2011.
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
„Ścieżka rowerowa Jawor – Myślibórz”
Całkowita wartość zadania: 4 270 000,00 zł
Przygotowanie map do celów projektowych: 8 540 zł
Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej - Budżet Powiatu: 8 540 zł
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„Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika ze zjazdami w km 3+685 - 4+299 przy ul.
Starojaworskiej w Jaworze”
Całkowity koszt inwestycji: 696 108 zł
MSWiA – dotacja: 348 054 zł
wkład własny Powiatu: 345 614 zł
II.II. PROMOCJA POWIATU
Rok 2010 w zakresie promocji to przede wszystkim działania mające na celu propagowanie walorów
turystycznych, paraturystycznych 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 młodzieżą szkolną z czeskiego Miasta Turnov, z
którym Powiat Jaworski ma podpisaną umowę o współpracy partnerskiej. Dużą uwagę przywiązywano
do reklamowania atutów regionu w ramach wielu uroczystości oraz cyklicznych imprez, mających
miejsce zarówno na terenie powiatu, jak i poza nim (np. Targi Turystyczne „Tour Salon” w Poznaniu
oraz targi turystyczne odbywające się poza granicami kraju, np. Berlinie, jak również 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).
Ubiegły rok był wyjątkowy w zakresie działań promocyjnych z uwagi na udział Powiatu Jaworskiego w
dwóch projektach współfinansowanych ze środków unijnych. W ramach działania 6.4 realizowano
projekt pn. „Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki kulturowej w Subregionie
Gór i Pogórza Kaczawskiego”, a w ramach działania 6.5 realizowano projekt pn.
„Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza
Kaczawskiego”. Obydwa projekty mają charakter typowo promocyjny, mający za cel promowanie
dziedzictwa historyczno-kulturowego Subregionu Gór i Pogórza Kaczawskiego. Projekty te mają o tyle
duże znaczenie i zasięg, gdyż partycypują w nich oprócz Powiatu Jaworskiego również miasto Jawor,
Złotoryja, Świerzawa oraz Powiat Złotoryjski. Realizacja tych projektów pozwoliła na użycie szerokiego
wachlarza działań promocyjnych takich jak: wydanie drukowanych materiałów promocyjnych
(przewodniki turystyczne, mapy, albumy), reklama

w prasie i telewizji, wydanie gadżetów

promocyjnych, udział w 4 edycjach różnych targów turystycznych, reklama na nośnikach stałych
i ruchomych).
Powiat promowany był także na stronie powiatowej www.powiat-jawor.org.pl, gdzie systematycznie
zamieszczane są informacje dotyczące życia powiatu oraz na nowym portalu, uruchomionym w 2010
roku - www.ziemiajaworska.pl., stanowiącym kompendium wiedzy nt. samego powiatu, jego walorów,
wydarzeń kulturalnych, sportowych itp. jak również
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informacji dotyczących projektu, w ramach

którego powstał, tj. „Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu” (promocja przygotowywała
m.in. zestawienie dot. bazy noclegowej, gastronomicznej, imprez i wydarzeń, rękodzielnictwa i
produktów lokalnych). Sporządzane były także materiały reklamowe zamieszczane

w różnych

wydawnictwach (np. „Informator Samorządów Dolnego Śląska”, „Szlakiem Grodów Piastowskich
2009”, „Dolnośląskie - Silny Region Europejski”).
W roku 2010 zakończono także prace związane z wykonaniem nowych gadżetów promocyjnych, dzięki
którym możliwe było zintensyfikowanie działań promocyjnych, w tym gadżetów wykonanych w ramach
czeskiego-polskiego projektu. Promocja zajmowała się także przygotowaniem wybranych elementów
programów partnerskich (np. organizacja pobytu młodzieży czeskiej w powiecie, korekta materiałów
wykorzystanych w publikacjach albumowych, folderach, broszurach, częściowe opracowanie procedury
zamówienia w zakresie przygotowania specyfikacji - opis przedmiotu zamówienia).
Wypełniając wiele zadań, dotyczących bezpośrednio lub pośrednio promocji powiatu realizowano
szereg prac związanych m.in. z obsługą strony internetowej, współpracą z różnymi organizacjami (np.
Euroregion NYSA, MTCH) oraz środkami masowego przekazu, redagowaniem wybranej korespondencji
Starosty Jaworskiego oraz Wicestarosty (m.in. w zakresie zaproszeń, listów gratulacyjnych,
patronatów

nad

różnymi

imprezami

oraz

wielu

innych),

przygotowywaniem

umów

i porozumień, listów intencyjnych, czy zakupem upominków (puchary, plakiety). Rok 2010 to również
rok kilku, bardzo istotnych dla powiatu wydarzeń, za realizację których odpowiedzialna była promocja.
Mowa m.in. o uroczystym otwarciu boisk sportowych, Pracowni Ćwiczeń Praktycznych przy PCKZ oraz
pozostałych inwestycji, które oddane zostały do użytku.

III. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, LEŚNICTWA I ROLNICTWA.
Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa na podstawie ustaw realizuje zadania rządowe,
jak i zadania własne. Łącznie w 2010 r. wpłynęło 807 pism, pisma wychodzące 459, wydano
postanowień 103 oraz 171 decyzji administracyjnych w tym: zaskarżono 2, uchylono 2, wydano
2 nowe decyzje uwzględniające słuszny interes stron.
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 2010 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.
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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.
9. Sporządzono 11 opinii i dokonano 11 uzgodnień na etapie projektów zmian do miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego gmin jak również przed wydaniem decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu
przestrzennym.
10. Hydrogeologia - zatwierdzono 1 projekt dokumentacji hydrogeologicznej i przyjęto bez
zastrzeżeń 2 dokumentacje hydrogeologiczne.
11. Geologia inżynierska – przyjęto 1 dokumentację.
12. Sprawozdania – 7 ( 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, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów).
13. Odpady - wydano 36 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

15

informacji

o

wytwarzanych

odpadach

oraz

sposobach

gospodarowania wytworzonymi odpadami, w 9 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.
14. Ochrona środowiska – emisja hałasu: wpłynęły 4 informacje, emisja

zanieczyszczeń do

powietrza: 3 pisma wychodzące, 2 zgłoszenia instalacji, pozwolenia wodno prawne: 32 pisma
wychodzące,

38 (zawiadomienia, postanowienia) i 27 decyzji, pozwolenia na zrzut ścieków:

18 pism wychodzących, 24 (zawiadomienia, postanowienia) i 22 decyzji, spółki wodne: 9 pism
wychodzących, 146 (zawiadomienia, postanowienia) i 140 decyzji, rozpatrzono bez zastrzeżeń:
4 zgłoszenia przydomowych oczyszczalni, 8 analiz okresowych pomiarów emisji do powietrza,
39 analiz okresowych odprowadzanych ścieków, przy czym w 8 przypadkach zwrócono się do
podmiotów o udzielenie wyjaśnień, oraz 18 informacji o ilości i jakości pobieranej wody, 25
kontroli realizacji pozwoleń wodnoprawnych.
15. Sporządzono i udostępniono 11 informacji o środowisku dla firm i jednostek administracji
publicznej.
16. Finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: wpłynęło
5 wniosków, przyjęto do realizacji 5 wniosków oraz sporządzono 5 umów o dotację, rozliczono
5 zadań.
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17. Przygotowano opinię i uwagi do projektu aktualizacji programu ochrony środowiska, planu
gospodarki odpadami i programu usuwania azbestu dla Gminy Jawor oraz do projektu
aktualizacji dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla gminy Wądroże Wielkie na lata
2009-2012 z uwzględnieniem okresu 2013-2016” i projektu dokumentu pn. „Plan Gospodarki
Odpadami dla Gminy Wądroże Wielkie na lata 2009-2012 z uwzględnieniem okresu
2013-2016”.
18. Przygotowano materiały do projektu Budżetu Powiatu w Jaworze na 2011 r. (roczne
zestawienie przychodów i wydatków na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej) oraz w Dziale Leśnictwo – 020).
19. Przedstawiono

do

rozpatrzenia

Radzie

Powiatu

w

Jaworze

informację

właściwego

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o działalności tej inspekcji na obszarze
powiatu.
20. Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Integracji
Europejskiej przedstawiono informacje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
i powiatowego lekarza weterynarii o ich działalności na obszarze powiatu.
21. Udostępniono około czterdziestu studentom i uczniom materiały na temat ochrony
środowiska.
22. Udzielono osobom prawnym i fizycznym kilkuset ustnych informacji, wyjaśnień i porad
z zakresu ochrony środowiska a także zamieszczono wiele istotnych informacji nt. ochrony
środowiska na łamach Kuriera Jaworskiego, który jest biuletynem informacyjnym samorządów
powiatu jaworskiego.
IV. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA ZA
2010 r. ORAZ ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W JAWORZE
IV.I. Transport drogowy
Do ważniejszych spraw prowadzonych i załatwionych w 2010 r. związanych z regulacją transportu
drogowego należy zaliczyć:
1. Wydanie 8 zezwoleń na zarobkowy przewóz osób w regularnym transporcie drogowym na
liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu jaworskiego.
2. Wydanie 28 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 8 licencji wraz z wypisami na wykonywanie zarobkowego przewozu rzeczy.
4. Wydanie 23 zaświadczeń wraz z wypisami na przewozy drogowe na potrzeby własne
przedsiębiorców.
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5. Przeprowadzenie 1 kontroli przewoźników w zakresie spełnienia przez nich wymogów
ustawowych dotyczących prowadzenia transportu drogowego.
IV.II. Zarządzanie ruchem drogowym i funkcjonowanie układu komunikacyjnego
Do ważniejszych spraw związanych z zarządzaniem ruchem drogowym i funkcjonowaniem układu
komunikacyjnego należy zaliczyć:
1. Dwukrotne (wiosną i jesienią) przeprowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania,
wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych na terenie powiatu jaworskiego,
2. Dokonanie analizy istniejącej organizacji ruchu drogowego i przesłanie wniosków z niej
wynikających do właściwych zarządców dróg,
3. Rozpatrzenie 63 wniosków i spraw dotyczących zmian w oznakowaniu dróg i odbycie w tym
celu 19 posiedzeń Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego,
4. Zatwierdzenie 17 projektów w stałej organizacji ruchu drogowego i 50 projektów czasowej
organizacji drogowego,
5. Załatwienie 70 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 18 ośrodków szkolenia kierowców. Wpisano do
ewidencji dodatkowo 2 ośrodki szkolenia kierowców. Podjęto decyzję o wpisaniu do ewidencji
kolejnych 8 instruktorów nauki jazdy i wydano im stosowne legitymacje. W prowadzonej ewidencji
znajduje się 75 instruktorów. Dokonano kontroli 5 ośrodków szkolenia kierowców.
IV.V. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny
Wydano 5 zezwoleń na zorganizowanie imprez sportowych na drogach tj. „VII Memoriał S.Mielczarka”,
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„XIX Kryterium Kolarskie w Bolkowie”, Polska Biega”, „XII Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza
Miasta Jawora”, Dzień Strażaka. Dla 4 imprez o znaczeniu krajowym wydano stosowne uzgodnienia tj.
„Wyścig Kolarski Szlakiem Grodów Piastowskich”, „Pielgrzymka do Krzeszowa” „Pielgrzymka na Jasną
Górę” i „XVI Półmaraton Jawora o Puchar Burmistrza Miasta Jawora”.
IV.VI. Rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień kierowców
Wydanych dowodów rejestracyjnych – 5804 ( 2009 - 5584)
Wydanych kart pojazdów - 1751 (2009 - 1854)
Wydanych dowodów rejestracyjnych zabranych przez policję za usterki techniczne – 997
Wyrejestrowanych pojazdów – 169
Zgłoszeń sprzedaży 2198
Wydanych praw jazdy – 1839
Ilość wydanych skierowań na powtórny egzamin - 62
Wprowadzono 154 zakazów prowadzenia pojazdów w związku z wyrokami sądowymi

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:
Nazwa wykonanego zadania

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2009 r.

2010 r.

Remonty cząstkowe

14 462

17 032 m2

Remonty przełomów

607

Ścinka poboczy

66 480

Wycinka drzew

247

214 szt.

Wymiana znaków

192

143 szt.

Ustawienie luster

4

Frezowanie pni

197

Odnowienie i nowe oznakowanie poziome

4010

Wykaszanie mechaniczne poboczy

286 dwukrotne

Odbudowa przepustów

5

Udrożnienie rowów

7050

388 m2
33 120 m2

6 szt.
152 szt.
3 413,89 m2
395 km
3 szt.
6 280 mb

Inwestycje wykonane we własnym zakresie:
1. Poszerzenie jezdni w Zębowicach na długości 130 mb,
2. Odwodnienie
- 255m

nawierzchni

na

ulicy Wrocławskiej

2

3. Budowa parkingu przy ulicy Kościuszki (I LO) – 270 m2
Inwestycje wykonane w przetargu:
1. Budowa chodnika w Snowidzy – 251.5 mb

15

polegające

na

ułożeni

nawierzchni

2. Budowa chodnika w Bolkowie – 230 mb
3. Budowa chodnika w Wądrożu Wielkim (etap I) – 547 mb

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

Zakres robót

2009 r.

2010 r.

L.p.
664.580,00 m2

1.

Mechaniczne wykaszanie rowów

534 510,00

2.

Ręczne wykaszanie rowów

100 015,00

1.

Remont nawierzchni emulsją i grysami

474

366,00 t

2.

Remont cząstkowy masą na gorąco z wycin.

845

545,60 m2

3.

Remont cząstkowy masą na gorąco z wycin.

4.

Podkrzesywanie drzew

15

5.

Ręczne oczyszczanie nawierzchni

13 804,00

6.

Remont nawierzchni masą na zimno

65

52,22 t

7.

Remont nawierzchni masą na gorąco

41

95,90 t

8.

Przymoc. i poprawianie tablic znaków dróg.

289 +244

9.

Mechaniczne czyszczenie studzienek ściek.

11

10.

Wykonanie oznakowania poziomego

3 199

11.

Montaż słupków hektometrowych

116

292 szt.

12.

Rozebranie słupków hektometrowych

112

65 szt.

13.

Montaż , rozebranie słupków do znaków

109

14.

Zdejmowanie tablic do znaków

158

133 szt.

15.

Mycie znaków drogowych

342

239 szt.

16.

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni

20.790,00

17.

Oczyszczenie korytek ściekowych

275

18.

Montaż lustra drogowego

2

19.

Uzupełnianie pobocza odpadem

1381,1

535 m²

20.

Frezowanie pni

0

115 szt.

--

112.206,50 m2

60,00 T
10 szt.
19. 397,00 m2

555 + 272 szt.
20 szt.
6 214,32 m2

/ 44

146 / 52 szt.

19.650,00 m2
790 mb
2 szt.

V. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
1.

W zakresie zadań własnych powiatu jaworskiego:

a) pozyskano nieodpłatnie do zasobu nieruchomości powiatu jaworskiego z zasobu agencji
nieruchomości rolnych we Wrocławiu dwie działki niezabudowane z których jedna położona jest
w Jaworze przy ul. Myśliborskiej o numerze ewidencyjnym 73 o pow. 0,3017 ha oraz w obrębie
Piotrowice o numerze ewidencyjnym 715/13 o pow. 0,5462 ha. Łączna wartość nieruchomości wynosi:
156.967,00 zł.
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b) nabyto odpłatnie od osoby fizycznej grunt niezabudowany oznaczony jako działka nr 100/3 o pow.
317 m2 położony w Małuszowie od poszerzenie istniejącej

drogi powiatowej nr

2189d (nabycie

gruntu oraz poszerzenie drogi powiatowej rozwiąże bezpieczeństwo zjazdu oraz włączania się do
ruchu z drogą krajową nr 3),
c) uzyskano dochody w wysokości 102.319,00 zł do budżetu powiatu ze sprzedaży, dzierżawy, najmu
i trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność powiatu jaworskiego,
d) 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. 155.343,00 zł,
e) uzyskano dotację z urzędu marszałkowskiego województwa dolnośląskiego w wysokości 10.000,00
zł na zakup sprzętu informatycznego tj. Dwóch zestawów komputerowych.

2. W zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
a) uzyskano dochody z gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa w zakresie naliczania
opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu, dzierżawy, najmu, sprzedaży
w wysokości 622.603,00 zł,
b) przyczyniono się do aktywizacji terenów pod budownictwo poprzez wyłączenie gruntów rolnych
klas ii i iii o pow. 0,67 ha (15 decyzji zezwalających na wyłączenie),
c) na bieżąco regulowano stany prawne nieruchomości. w ramach tych regulacji wydano 12 decyzji
administracyjnych, 58 opinii, 121 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
( 4 decyzje),
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) zbadano zapisy w 1500 księgach wieczystych obejmujących nieruchomości skarbu państwa,
g) dokonano aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na
nieruchomościach skarbu państwa (63 wypowiedzenia i 4 decyzje), co w sumie daje wzrost opłat
o 11.644,00 zł
h) 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 2010

DOKUMENTACJI

GEODEZYJNEJ

Od 1 lipca 2010 r. w związku

z likwidacją gospodarstw pomocniczych,

funkcjonowanie w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego.
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I

KARTOGRAFICZNEJ
PODGiK

rozpoczął

W roku sprawozdawczym do najważniejszych zadań realizowanych przez Ośrodek należy zaliczyć:
1. Z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
• przygotowano powiatowe zestawienie zbiorcze za 2010 r. danych objętych ewidencją gruntów
(w rozbiciu na gminy i miasta), danych dotyczących budynków oraz nieruchomości lokalowych
położonych na terenach miejskich,
• przygotowano sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa za 2010 r.,
• przygotowano

sprawozdanie

z

transakcji

kupna

–sprzedaży

nieruchomości

za

2010

r.

• przygotowano kopie zabezpieczające powiatowe bazy danych Krajowego Systemu Informacji

o

w zestawieniach półrocznych,
Terenie

do

Dolnośląskiego

Wojewódzkiego

Inspektora

Nadzoru

Geodezyjnego

i Kartograficznego w zestawieniach półrocznych,
• przygotowano wezwanie wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, których termin
przekazania do zasobu dokumentacji powstałej po zakończeniu prac uległ przedawnieniu do
przekazania przedmiotowych dokumentacji do zasobu; wezwania dokonano w odstępach
półrocznych,
• wydano 150 opinii w ramach prac Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
• przyjęto 914 zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych od jednostek wykonawstwa
geodezyjnego,
• przygotowano 900 dokumentacje do zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych,
• przeprowadzono

kontrole

pod względem merytorycznym i

technicznym

950 operatów

geodezyjnych i kartograficznych powstałych w związku ze zgłoszonymi pracami oraz poświadczono
materiały sporządzone w wyniku tych prac,
• przyjęto do zasobu aż 1400 operatów geodezyjnych i kartograficznych (2009 r. - 1095),
• dokonano 4560 zmian w operacie ewidencji gruntów, budynków i lokali,
• w ramach prowadzonej księgi ewidencji wyciągów z operatów szacunkowych oraz transakcji kupna
sprzedaży wpisano 568 wartości nieruchomości,
• w wyniku wprowadzonych zmian wysłano 7777 zawiadomień do stron,
• w wyniku usuwania rozbieżności pomiędzy zapisem w operacie ewidencji gruntów, budynków
i lokali a księga wieczystą oraz w wyniku aktualizacji zapisów w operacie przygotowano 356 pism
wyjaśniających oraz prostujących przedmiotowe zapisy ( 2009 r. – 47),
• przygotowano 872 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:
• 6910 wypisów z rejestru gruntów,
• 538 dokumentacji do celów notarialnych i wieczysto-księgowych ( wypis i wyrys),
• 60 poświadczeń stanu prawnego na określony dzień,
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• 1 zaświadczenia dotyczące spraw indywidualnych.
3. W ramach prac kancelaryjnych prowadzono:
• ewidencję poczty przychodzącej w ilości 11047 ( 10382)
• ewidencję zamówień na dokumenty z zasobu w ilości 6491, (4514)
• fakturowanie za wykonane usługi w ilości 5106,
• wydano 4 postanowienia, w celu przekazania dokumentacji właściwemu organowi.
4. Łącznie na potrzeby zamówień i zgłoszeń prac wykonano 5296 reprodukcji.
5. W zakresie organizacji pracy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
zatrudniono w ramach prac interwencyjnych jednego pracownika wykonującego zadania z zakresu
obsługi Wydziału oraz ewidencji gruntów i budynków.
6. W ramach Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przekazano zintegrowane oprogramowanie do
prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
7. Łącznie

w

wyniku

świadczonych

przez

Powiatowy

Ośrodek

Dokumentacji

Geodezyjnej

i Kartograficznej usług wypracowano dochody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 307 135, 90 zł.
W ramach bieżącej obsługi interesantów udzielano szeregu porad i wyjaśnień, tak, aby każdy
interesant wychodzący z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej był
w pełni poinformowany o podjętych działaniach w jego sprawie oraz o krokach, które sam
powinien podjąć. W minionym roku nie było skarg na działalność Ośrodka.

VII. GEODETA POWIATOWY
1. Z zakresu ewidencji gruntów i budynków rozpatrzono 47 wniosków, z czego 5 postępowań
zakończono rozstrzygającymi decyzjami administracyjnymi.
2. Z

zakresu

gleboznawczej

klasyfikacji

gruntów

zarejestrowano

60

spraw.

W

wyniku

przeprowadzonych postępowań, wydano łącznie 55 decyzji administracyjnych.
3. Prowadzono prace scaleniowo - wymienne dotyczące gruntów rolnych - postępowanie scaleniowe
gruntów wsi Mściwojów zostało wszczęte postanowieniem Starosty Jaworskiego z 28 marca 2010
roku. Na ten cel pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego pomoc finansową w wysokości
4 567 863,29 zł.
4. Sporządzono i przekazano w odstępach sześciomiesięcznych, kopie zabezpieczające powiatowej
bazy danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie, do Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu.
5. W ramach nadzoru nad pracami geodezyjnymi przeprowadzono 2 postępowania. W ramach tych
postępowań sprawdzono działalność podmiotów geodezyjnych pod kątem zgodności wykonywania
prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji,
kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.
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6. W ramach wykorzystania środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym, zakupiono zintegrowany system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
oraz wdrożono wektorową (hybrydową) mapę ewidencyjną dla terenu całego powiatu. Wartość
tego zadania wyniosła 237 900 zł, z czego 200 000 zł pozyskano z CFGZGiK. Dotację celową w
wysokości 30 000 zł otrzymaną z WFZGiK wykorzystano na założenie szczegółowej osnowy
wysokościowej na terenie gminy Mściwojów.
Ponadto w ramach bezpośredniej obsługi interesantów, na bieżąco udzielane wyjaśnienia i porady
interesantom znacznie przyczyniły się do podniesienia świadomości i kultury prawnej oraz do
pogłębienia zaufania obywateli do samorządów. Wyrazem tego, jest brak skarg na działalność tut.
urzędu oraz znaczny spadek wpływających wniosków, dotyczących geodezji i kartografii.

VIII. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO
Zadania w zakresie

bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego powiatu Biuro Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego realizowało w oparciu o

ustawy, rozporządzenia

Rady Ministrów,

wytyczne Wojewody Dolnośląskiego na rok 2010 oraz zarządzenia Starosty Jaworskiego.
Podstawą realizacji tych zadań były : plan operacyjny powiatu jaworskiego w warunkach zagrożenia
bezpieczeństwa zewnętrznego i wojny, powiatowy plan zarządzania kryzysowego oraz powiatowy plan
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i kryzysu.
W oparciu o powyższe Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zrealizowało następujące
zadania:
VIII.I. Bezpieczeństwo zewnętrzne
1. Na bieżąco uzupełniano i aktualizowano wszystkie plany obronne Powiatu.
2. Opracowano nową dokumentację punktu HNS( sił wsparcia jednostek sojuszniczych).
3. Przeprowadzono 3 treningi doskonalące funkcjonowanie stałego dyżuru.
4. Przeprowadzono szkolenie i trening dla powiatowego składu Akcji Kurierskiej.
5. Uczestniczono w treningu stałego dyżuru na czas podwyższania gotowości obronnej państwa organizowanym przez Wydział BiZK DUW.
6. Przeprowadzono szkolenie nowych pracowników dla gminy Bolków prowadzących zagadnienia
obronne i kryzysowe,
7. Udzielano pomocy studentom w zakresie tematyki prac licencjackich związanych
funkcjonowaniem powiatowego systemu zarządzania bezpieczeństwem.
8. Przeprowadzono 2 szkolenia z pozostałej ogólnej tematyki obronnej dla dwóch grup
szkoleniowych,
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VIII.II. Bezpieczeństwo i ochrona zabytków
1. Na bieżąco aktualizowano powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu
zbrojnego i zagrożeń kryzysowych,
2. Przeprowadzono 4 działania lustracyjne stanu bezpieczeństwa zabytków, w tym kontynuowano
i zakończono rozpoczętą w roku 2009 lustrację zespołu pałacowo-dworskiego w Mściwojowie;
kontynuowano i zakończono lustrację rozpoczętą w roku 2009 kościoła parafialnego p.w. N.M.P.
w Mściwojowie; przeprowadzono lustrację stanu bezpieczeństwa kościoła katolickiego
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Jastrowcu; przeprowadzono lustrację
stanu bezpieczeństwa kościoła katolickiego pw. Św. Piotra i Pawła w Lipie.
W roku 2010 została założona dokumentacja na obiekty lustrowane, także na obiekty utracone
bądź wyprowadzone poza powiat. Wielu zarządców obiektów, zgodnie z zaleceniami lustracyjnymi
dokonało poprawy zabezpieczenia zarówno obiektów jak i mienia ruchomego, poprzez instalacje
systemów alarmowych, montaż krat i ogrodzeń. W roku 2010 po raz pierwszy od wielu lat nie
zanotowano kradzieży dział sztuki i włamań do obiektów.
W styczniu 2011 r. Konserwator Wojewódzki Ochrony Zabytków przekazał pisemne podziękowanie
dla Powiatowego Zespołu Ochrony Zabytków za całokształt działań ochronnych w roku 2010.
VIII.III. Zarządzane kryzysowe
Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego Biuro ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
realizowało w oparciu o ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
1) Biuro w oparciu o działania PCZK

kierowało monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem

i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu jaworskiego poprzez:
a) bieżące monitorowanie zagrożeń powodziowych, wirusowych, silnych opadów śniegu, huraganów,
a także zagrożeń dla dzieci podczas ferii letnich i zimowych,
b) planowanie i organizowanie posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zgodnie
z corocznymi planami pracy Zespołu, w tym :
- w dniu 17.02.2010 r. na zwołanym posiedzeniu Zespołu omówiono przygotowania do działań
w przypadku wystąpienia wiosennego zagrożenia powodziowego,
- w dniu 21.12.2010 r. zwołano poszerzone posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego z udziałem przedstawicieli gmin podczas którego omówiono m.in. realizację planu
zimowego utrzymania dróg, przygotowanie do działania w przypadku wystąpienia

zagrożenia

powodziowego, pomoc dla bezdomnych podczas występowania niskich temperatur.


c) reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożeń.
Zarządzeniem nr 1/2010 z 12.01.2010 r. Starosta powołał Powiatowy Zespół Kontrolny celem
kontroli wykonywania Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 1 z 2006 r. w sprawie usuwania
zalegającego śniegu. W wyniku działań kontrolnych sprawdzono 13 obiektów użyteczności publicznej,
handlowej, usługowej

i produkcyjnej wydając na bieżąco zalecenia pokontrolne.
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2) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego podejmowało działania planistyczne, w tym :
a) w 2010 r. opracowano nowy Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego zgodnie z art. 5 ust. 2
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590) oraz
otrzymanymi wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego;
b ) dokonywano na bieżąco aktualizacji danych powiatowej bazy „Arcus”.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego realizowało zadania poprzez:
a) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby
zarządzania kryzysowego;
b) utrzymywanie łączności radiowej, telefonicznej, mailowej, korespondencyjnej i faxowej
z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, centrami powiatów ościennych oraz gminami
powiatu w celu przekazu ostrzeżeń, informacji i sygnałów o zagrożeniach;
c) nadzór i doskonalenie systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania
powiatu z wykorzystaniem różnych środków łączności, a także akustycznych syren dźwiękowych – 25
lutego 2010 r. przeprowadzono trening systemu kierowania bezpieczeństwem powiatu i gminy
w czasie podwyższania gotowości bojowej;
d)współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze podczas zagrożenia powodziowego,
usuwania skutków huraganu i innych zagrożeń na terenie powiatu;
e) dla usprawnienia pracy- PCZK doposażono w sprzęt komputerowy,

2 radiotelefony MOTOROLA

oraz przestrojono wszystkie radiotelefony pracujące w sieci radiowej powiatu jaworskiego.
f) w celu podejmowania skutecznych działań w przypadku zagrożenia, na bieżąco aktualizowane
były bazy danych gromadzone w programie „ARCUS 2005” służącym do zbierania, przechowywania
i analizy informacji dotyczących zasobów gmin i powiatu niezbędnych w sytuacjach kryzysowych;
3) w zakresie szkoleń i treningów: realizowano szkolenia i treningi planowane i organizowane przez
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW oraz własne:
a) w dniu 30.01.2009 r. przeprowadzono szkolenie dla pracowników gmin w zakresie systemu
ostrzegania i alarmowania;
b) w dniu 2.02.2009 r. trening systemu ostrzegania i alarmowania powiatu jaworskiego;
c) w dniu 20.03.2009 r. przeprowadzono szkolenie dotyczące problematyki ostrzegani i alarmowania.
dla służb wsparcia PCZK.
4)w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej:
Uzgodniono zasady

wzajemnego przepływu informacji i zgłoszeń z PCZK do poszczególnych

operatorów, zarządców i właścicieli

obiektów infrastruktury krytycznej na wypadek wystąpienia

zagrożeń i sytuacji kryzysowych.
W

2010

roku realizacja zadań

z zakresu bezpieczeństwa kryzysowego i obronnego

powiatu

realizowana przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego została wysoko oceniona przez
zespół kontrolny Wojewody Dolnośląskiego we wszystkich aspektach realizacyjnych. W oparciu
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o protokół kontroli problemowej tego zespołu Wojewoda Dolnośląski odstąpił od wydania zaleceń
pokontrolnych w zakresie zadań obronnych

a w stosunku do zagadnień zarządzania kryzysowego

wydał jedynie jedno zalecenie umieszczenia zadań ochrony pożarowej w regulaminie organizacyjnym
pracy PCZK, co zostało na bieżąco zrealizowane.

IX. WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
IX. I. Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, realizując zadania określone w regulaminie
organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Jaworze, w 2010 r. załatwił 1147 spraw, a ponadto przyjął
1027 wniosków dla powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Wydział przygotował
projekt Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku, 25
projektów uchwał Rady Powiatu w Jaworze, 21 projektów uchwał Zarządu Powiatu w Jaworze,
ponadto opracował: 7 informacji na sesje RP i 27 informacji na posiedzenia Komisji RP;
z upoważnienia Starosty zostało wydanych 67 skierowań do SOSW, MOS lub MOW. Przeprowadzono
9 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Zorganizowano konkurs na
Dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa
Metodycznego w Jaworze.
IX.II. Realizacja zadań nałożonych przez ustawę o samorządzie powiatowym wymaga ścisłego
współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z którymi Powiat podpisuje umowy
i porozumienia. Corocznie z gminami powiatu jaworskiego podpisywane jest porozumienie w sprawie
dofinansowania i doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Z trzema gminami: Bolków, Męcinka
i Jawora zawarto ponadto porozumienia o finansowaniu etatu logopedy. Natomiast z gminami Jelenia
Góra, Zielona Góra, Przemków, Lubomierz oraz Powiatem Lubańskim podpisano umowy w sprawie
zasad przeprowadzenia i finansowania kształcenia teoretycznego w zakresie przedmiotów zawodowych
uczniów klas wielozawodowych. Na mocy porozumienia przekazano Gminie Jawor realizację zadań
biblioteki powiatowej. Ogółem Wydział przygotował i realizował zapisy 31 porozumień i umów z JST
i innymi podmiotami
IX.III. Zarząd Powiatu w Jaworze przyjął koncepcję rozwoju powiatowej edukacji, której celem jest
podnoszenie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych oraz przygotowanie młodzieży do
wykonywania

zawodu.

Z

tego

powodu

ustalając

nabór

do

klas

pierwszych

do

szkół

ponadgimnazjalnych zwiększa się systematycznie przyjęcia uczniów do szkół zawodowych. Realizując
zadania w zakresie odpowiedzialności za powiatową sieć szkół ponadgimnazjalnych, mając na
względzie zmniejszającą się populację młodzieży – absolwentów gimnazjów, konsekwentnie
dokonywana jest racjonalizacja sieci szkół ponadgimnazjalnych. Z końcem roku szkolnego 2009/2010
zostały zlikwidowane szkoły, do których nie było naboru od kilku lat: Technikum Uzupełniające na
podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego
w

Jaworze,

Liceum

Ogólnokształcące

dla

Dorosłych
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na

podbudowie

gimnazjum,

Liceum

Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, Liceum
Ogólnokształcące Uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół
Agrobiznesu w Bolkowie.
W styczniu 2010 r. opracowano plan naboru do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Jaworski. W wyniku tego w roku szkolnym 2010/2011 naukę pobiera 1684 uczniów i słuchaczy.
W porównaniu do roku poprzedniego liczba uczniów zmniejszyła się o 107 osób. Należy dodać, że w
bieżącym roku szkolnym

kształci się w różnych typach szkół, w zależności

od stopnia

niepełnosprawności, 129 wychowanków w Specjalnym Ośrodku – Szkolno – Wychowawczym
w Jaworze. Ponadto w szkołach niepublicznych - 92 osób (mniej o 45 osób).
IX.IV. W prowadzonych przez powiat szkołach i placówkach oświatowych oraz jednostkach
podległych prowadzone były prace remontowe, w efekcie czego poprawie ulegała baza i warunki
nauki i pracy:
Nazwa
szkoły/placówki
Powiatowe Centrum
Kształcenia
Zawodowego w Jaworze

2010
wydatki na
remonty
263 816,00

Specyfikacja wydatków remontowych
- założenie sieci bezprzewodowej, naprawa podłóg w
salach lekcyjnych przy ul. Wrocławskiej 30 a,
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, monitoringu,
naprawa węzła cieplnego oraz podłączenie maszyn w
budynku PĆP,
- naprawa podłogi hali sportowej przy ul. Wiejskiej 5,
- prace malarskie, remont instalacji elektrycznej,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa dachu w
internacie

I Zespół Szkół
Ogólnokształcących
w Jaworze

306 953,69

- remont szatni, naprawa kotłowni, naprawa dachu,
konserwacja
dachu przybudówki szkoły, roboty
elektryczne, konserwacja kotła, naprawa c.o., nadzór
inwestorski

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Jaworze

49 170,82

- remont dachu pałacyku w Muchowie,
- konserwacja kotłowni, naprawa dźwigów windy,
naprawa instalacji systemu alarmowego, naprawa pionu
wodnego w SOSW

Powiatowe Centrum
Poradnictwa
Psychologiczno –
Pedagogicznego i
Doradztwa
Metodycznego w
Jaworze
Dom Dziecka
w Kaczorowie

17 269,10

- naprawa urządzeń oraz konserwacja sprzętu, roboty
remontowo – budowlane w sekretariacie, gabinetach
dyrektora i wicedyrektora, pomieszczenia socjalnego,
opracowanie
dokumentacji
projektowej
parkingu
i termomodernizacji

67 551,38

- przygotowanie placówki do standaryzacji: remont
kapitalny klatek schodowych i korytarzy po instalacji
systemu
przeciwpożarowego,
prace
elektryczne,
budowlane, wodnokanalizacyjne, montaż systemu
przeciwpożarowego, wymiana wykładzin
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Dom Małych Dzieci
w Jaworze

62 293,36

- roboty budowlano – montażowe w zakresie wykonania
systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, remont
pomieszczeń świetlicy, konserwacja dźwigu towarowego

Dom Pomocy Społecznej
w Jaworze

187 500,18

- wymiana poszycia dachowego, remont dachu, wymiana
stolarki okiennej, remont części placu, remont
pomieszczeń DPS (magazyny, szatnia, kuchnia, pokój
gościnny), nadzór inwestorski, wykonanie kosztorysów,
naprawy sprzętu i samochodu

Powiatowy Urząd Pracy
w Jaworze

38 902,20

- wymiana stolarki drzwiowej, wymiana oświetlenia,
montaż żaluzji pionowych w pomieszczeniach w CAZ,
- wymiana stolarki drzwiowej w PUP w Bolkowie

Ogółem

993 456,73

IX.V. W wyniku nowelizacji Karty Nauczyciela od 2009 r. na organy prowadzące szkoły
i placówki oświatowe został nałożony obowiązek przeprowadzania w każdym roku kalendarzowym
analizy poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Wydział Edukacji,
Zdrowia i Polityki Społecznej w trakcie trwania 2010 r. dwukrotnie przeprowadził analizę wydatków na
wynagrodzenia dla nauczycieli: wykonanie za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2010 r. oraz
wykonanie za 2010 r. W roku 2010 r. powiat jaworski wydał ogółem kwotę 9 438 001, 55 zł na
wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym 629 572, 50 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia ponad
średnią wymaganą przez MEN.
IX.VI. Wraz z rozpoczęciem roku 2010 Zarząd Powiatu w Jaworze podjął ustalenia w celu określenia
środków finansowych i skoordynowania działań składających się na Powiatowy system wspierania

uzdolnień. Przeznaczono na ten cel kwotę 5 000 zł. Celem programu jest wyróżnianie, motywowanie
oraz nagradzanie uczniów z powiatowych szkół, którzy osiągają najwyższe wyniki w nauce oraz
sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. PSWZ obejmuje następujące działania:
1. Konkursy przedmiotowe prowadzone dla gimnazjalistów z terenu Powiatu: historyczny
(organizuje I Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze) oraz informatyczny (organizuje
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze);
2. Konkursy dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych: historyczny i chemiczny (oba
organizuje I Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze).
3. Gala laureatów jako posumowanie na zakończenie roku szkolnego sukcesów uczniów
wszystkich typów szkół z terenu powiatu jaworskiego (przygotowuje Powiatowe Centrum
Psychologiczno - Pedagogiczne i Doradztwa Metodycznego w Jaworze).
4. Wręczanie przez członków Zarządu Powiatu w Jaworze nagród na zakończenie roku szkolnego
najlepszym absolwentom i uczniom osiągającym średnią ocen powyżej 4,75 ( z wyjątkiem
SOSW).
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IX.VII. Powiat Jaworski przyjął do realizacji Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 w celu jak najlepszego
zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty tworzonej przez jej mieszkańców.
Obszar wsparcia zadania publicznego
Sport i kultura fizyczna
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
Ochrona dóbr
kultury
Profilaktyka zdrowotna
Promocja i kształtowanie wizerunku powiatu

2010
120 000
98 000
80 000
5 500
1 000
376 116,97
125 500
806 116,97

Pomoc społeczna
Ochrona bezpieczeństwa publicznego
Ogółem
IX.IX. 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 2010 r. realizowane były następujące projekty:

„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”
W grudniu 2010 r. zakończyła się realizacja zajęć pozalekcyjnych przewidzianych w projekcie
„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”. Projekt ten finansowany był z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Szkoły uczestniczące
w projekcie: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze, Zespół Szkół Agrobiznesu
w Bolkowie i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaworze, działania uszczegółowiły
w szkolnych programach rozwojowych obejmujących lata szkolne 2009/2010 i 2010/2011, zgodnie ze
stwierdzonymi potrzebami uczniów i środowiska lokalnego, w tym pracodawców. Całość działań na
terenie szkoły koordynował szkolny lider programów rozwojowych.
W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań na terenie każdego powiatu utworzone zostały filie
biura projektu, w których zatrudniony był specjalista ds. administracyjnych oraz powołany koordynator
ds. realizacji programów rozwojowych w powiecie. Szczególnymi działaniami w projekcie objęte są
branże: mechaniczna i turystyczna – ze względu na już stwierdzony i nadal prognozowany wzrost
zapotrzebowania na fachowców z umiejętnościami i kwalifikacjami zawodowymi z obszaru
wymienionych branż.
Łącznie w dolnośląskich szkołach odbyło się 80 000 godzin zajęć pozalekcyjnych, w tym w szkołach
jaworskich – ponad 2 800 godzin. Młodzież uczestniczyła także w wycieczkach zawodoznawczych.
Przeprowadzono ich 181 z udziałem 6814 uczniów, z czego 2 wycieczki zawodoznawcze dla 35
uczniów szkół powiatu jaworskiego. Kolejnym działaniem cieszącym się zainteresowaniem uczniów
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były fora zawodowe. Odbyło się ich 2 555, z udziałem 121 pracodawców i 98 uczniów. W powiecie
jaworskim każda z trzech szkół była organizatorem forów zawodowych. Łącznie wzięło w nich udział
311 uczniów, a z zaproszenia skorzystało 14 pracodawców. Ponadto uczestniczące w projekcie szkoły
otrzymały w pomoce dydaktyczne w ramach cross – financingu: ZSA - 25 tys. zł, SOSW - 3 tys. zł,
natomiast PCKZ jako jedyna szkoła na Dolnym Śląsku otrzymała obrabiarkę sterowaną numerycznie
CNC o wartości prawie 185 tys. zł.

”Dolnośląska e - szkoła”
Projekt „Dolnośląska e - szkoła” jest pilotażowym przedsięwzięciem realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Celem projektu jest
wdrożenie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w wybranych szkołach województwa. 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 MWD - 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
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.

„Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”
Odpowiedzią na potrzeby szkół w zakresie podnoszenie wyników egzaminów zewnętrznych są
opracowane na Dolnym

Śląsku komplementarne

projekty tworzące rozwiązanie systemowe

zamykające się w triadzie: zasoby, kadra, program. Szkoły pozyskają zasoby w ramach RPO poprzez
dwa komplementarne projekty: „Dolnośląska e-Szkoła” - wyposażenie w najnowsze rozwiązania
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techniczne, co da możliwość kształtowania u uczniów umiejętności posługiwania się ICT w realizacji
zadań i rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” nowoczesne wyposażenie umożliwiające uczniom prowadzenie i obserwację eksperymentów z zakresu
przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych -podnoszenie jakości procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań
i zdolności każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację
programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych
rozwiązań do praktyki szkolnej. Do realizacji przedstawionego projektu zgłosił akces I Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Jaworze. Wprowadzenie w życie wymienionych działań projektu rozpoczęło się
z początkiem roku szkolnym 2010/2011.

„Fizyka jest ciekawa”
Celem projektu "Fizyka jest ciekawa" jest rozwój umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących
w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, głównie fizyki.
Jego realizację umożliwia wykorzystanie nowatorskich pomocy edukacyjnych, opracowanych z myślą
o usprawnieniu nauczania fizyki. Dzięki zestawom dydaktyczno - edukacyjnym uczniowie poszerzają
wiedzę teoretyczną, w ciekawy sposób wskazując jej praktyczne zastosowanie oraz, poprzez
empiryzm, rozbudzają zainteresowanie fizyką i tym samym kontynuacją nauki na kierunkach
matematyczno- przyrodniczych. Realizacja projektu przyczyni się do pełniejszego przygotowania
młodzieży do studiowania na kierunkach technicznych. 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, a opiekunem tego koła jest pan Henryk Partyka. Podjęta została również współpraca
z wiodącymi uczelniami (Politechnika Wrocławska, Wydział Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego
i Poznańskiego.

Warsztaty zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie
Corocznie Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie uczestniczy w realizacji tzw. małych projektów
finansowanych ze środków Euroregionu Nysa. W roku 2010 szkoła zaplanowała i przeprowadziła
warsztaty dla uczniów II klasy Technikum Architektury Krajobrazu. Cel projektu zakładał budowanie
identyfikacji z regionem, zapoczątkowanie trwałej transgranicznej współpracy szkół kształcących
w zawodach ogrodnik i architektura krajobrazu. Rezultaty projektu zostały przedstawione na
podsumowującej konferencji w Morawie w dniu 24 kwietnia 2010 r. Powiat Jaworski wyasygnował
środki finansowe na udział uczniów w projekcie w wysokości 5 430 euro.
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,,Ćwicz i pływaj sprawność zdobywaj - zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów
z terenu Powiatu Jaworskiego”
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 2010 r. przeznaczył na ten cel
kwotę 10 000 zł. Projekt ten skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu jaworskiego, a jego realizatorem jest
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jaworze.

IX.X. ZADANIA REALIZOWANE W 2010 R. PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE
W
O

ZAKRESIE

PRZYJMOWANIA

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI,

STOPNIU

WNIOSKÓW

O

WYDANIE

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORAZ

ORZECZENIA
LEGITYMACJI

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.
Przy współpracy z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy,
w roku 2010 dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Jaworskiego wydano ogółem 1426
orzeczeń oraz 304 legitymacje.
Wykazy przedstawiają się następująco:
1. Osoby po 16 roku życia
L.p.

Wyszczególnienie

Liczba

1.

Wydanie orzeczenia z określeniem stopnia
niepełnosprawności
Wydanie
orzeczenia
o
niezaliczeniu
do
niepełnosprawnych
Wydanie orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia
niepełnosprawności
Ogółem wydane orzeczenia

1205

2.
3.
4.

29

osób

66
35
1306

2. Osoby przed 16 rokiem życia
Wyszczególnienie
Wydanie orzeczenia o niezaliczeniu
do osób niepełnosprawnych
2.
Wydanie orzeczenia o zaliczeniu
do osób niepełnosprawnych
3.
Ogółem wydane orzeczenia
3. Wydane legitymacje
L.p. Wyszczególnienie
1.
Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia
na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności
2.
Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia
na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności
3.
Ogółem wydane legitymacje

L.p.
1.

Liczba
21
99
120
Liczba
24
280
304

IX.XI. „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II”
W ramach programu celowego „Wyrównywanie różnic między regionami II” został złożony wniosek
przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach. Wniosek dotyczy likwidacji barier architektonicznych
w Gminnym Ośrodku Zdrowia poprzez zakup i montaż platformy przyschodowej do Punktu
Lekarskiego w Pomocnem. W ramach tego samego programu celowego złożony został również projekt
likwidacji barier transportowych przez Gminę Bolków na zakup mikrobusa przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych. Wystąpienie Powiatu Jaworskiego w sprawie uczestnictwa
jednostki samorządu terytorialnego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II”,
dotyczące obu wyżej wymienionych złożonych projektów, zostało rozpatrzone pozytywnie przez
Pełnomocników Zarządu PFRON. Dofinansowanie wyniosło 89 636,00 zł. Obie umowy zostały
zrealizowane w 2010 r.

IX.XII. REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH PRZEZ PCPR
1. Projekt systemowy pn. „Aktywni i potrzebni – systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej
integracji realizowane przez PCPR w Jaworze”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego dla 14 usamodzielniających się wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu Powiatu Jaworskiego oraz dla 25 osób
niepełnosprawnych. Budżet projektu – 204 503,23 zł.
2. Projekt ministerialny pn. „Uczymy się i bawimy”. Uczestnikami projektu były rodziny zastępcze
funkcjonujące na terenie Powiatu Jaworskiego tj. 34 osoby, rodzice biologiczni dzieci umieszczonych
w opiece zastępczej tj. 3 osoby, kandydaci do pełnienia funkcji niespokrewnionej rodziny zastępczej tj.
4 osoby oraz dzieci przebywające w rodzinach zastępczych tj. 41 osób. Budżet projektu 25 230,41 zł.
Środki pieniężne uzyskano z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dotacja przyznana w
ramach konkursu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.
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3. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie miał na celu zminimalizowanie
zjawiska przemocy. Programem objęto 44 osoby, w tym 4 kobiety i 40 mężczyzn. Środki finansowe na
realizację programu w kwocie 14 600 zł pozyskano z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4. Projekt ministerialny pn. „MAK – Powiatowa Sieć Wsparcia Społecznego Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi. Liczba osób objętych wsparciem - 84 osoby. Budżet projektu – 16 299,08 zł.

IX.XIII. INFORMACJA PUP Z REALIZACJI ZADAŃ W 2010 R.
Zadania wynikające z Ustawy „o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” mające na celu
przeciwdziałanie bezrobociu realizuje w powiecie jaworskim – Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze.
Na finansowanie programów na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących
pracy w 2010 r. PUP przeznaczył środki Funduszu Pracy przyznawane w ramach algorytmu, środki
pochodzące z EFS, jak również pozyskane z rezerwy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w wysokości 12.848 tys. zł.
W porównaniu z rokiem 2009 było to o 1.627, 8 tys. zł środków więcej. Za powyższą kwotę
zaktywizowano 2927 osób bezrobotnych w następujących formach:
- szkolenia i przekwalifikowania,
- staże,
- prace interwencyjne,
- roboty publiczne,
- prace społecznie – użyteczne,
- dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
- zwrot pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
- zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania,
- dodatki aktywizacyjne dla bezrobotnych,
- stypendia w okresie kontynuowania nauki,
- finansowanie kosztów studiów podyplomowych.
Najwięcej środków FP wydano na staże tj. 3.124,7 tys. zł, na które skierowano 954 osoby bezrobotne.
Najczęściej umowy o zorganizowanie stażu zawierano z pracodawcami deklarującymi zatrudnienie po
zakończeniu programu.
Na nowe miejsca pracy tworzone przez pracodawców w ramach refundacji stanowiska pracy
skierowano 118 osób bezrobotnych, które mają gwarancję zatrudnienia przez okres najmniej 24
miesięcy. Na ten program wydatkowano kwotę 2.045,9 tys. zł. Dotacje na rozpoczęcie działalności
gospodarczej otrzymało 105 osób bezrobotnych, na ogólną kwotę 1.809.1 tys. zł. Działalność osoby
bezrobotne

rozpoczynały

w

zakresie

produkcji,

handlu

oraz

usług.

Ze szkoleń oraz przekwalifikowań skorzystało 307 osób bezrobotnych za kwotę 598,4 tys. zł.
Na Program Operacyjny Kapitał Ludzki w roku 2010 wydatkowano kwotę 3.969,0 tys. zł, były to środki
pozyskane w ramach złożonego projektu. Aktywizacją objęto 440 osób bezrobotnych znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy proponując im: staże, szkolenia i przekwalifikowania, prace
interwencyjne oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
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W roku 2010 z rezerwy MPiPS pozyskano środki w wysokości 1.165,6 tys. zł z przeznaczeniem na
realizację programów związanych z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości oraz na realizację
programów na rzecz bezrobotnych w wieku powyżej 45 roku życia. W ramach tych programów
zaktywizowano 203 osoby bezrobotne.
Mimo tak dużych środków zaangażowanych na aktywizację nie udało się powstrzymać wzrostu liczby
osób bezrobotnych. Na koniec m-ca grudnia 2010 roku liczba bezrobotnych ukształtowała się na
poziomie 4160 osób

i była wyższa o 251 osób niż w analogicznym okresie roku 2009. Stopa

bezrobocia na koniec m-ca grudnia 2010 roku wynosiła 22,3 % i była wyższa o 2,0 % od stopy w mcu grudniu 2009 roku. Stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim wynosiła 13,0 %, natomiast
w Polsce 12,3 %. Przyczyną wzrostu liczby bezrobotnych była pogarszająca się sytuacja pracodawców
z uwagi na trwający kryzys gospodarczy.
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POWIATOWY URZĄD PRACY w JAWORZE
Informacja z realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia w/g stanu na dzień 31.12.2010 r.
%
Zaangażowane z Plan
Realizacja udziału
Realizacja
Forma
okresu
roczny
(liczba
w
Limit
Nr
(liczba
aktywizac poprzedniego - (liczba
skierow. i stosunku roczny FP
programu
miejsc
ji
2009 r pozostałe miejsc
zatrudn. do planu (w tys. zł)
pracy)
do zapłaty
pracy)
bezrob) rocznego
(6:4)

1
Koszty
szkoleń
ogółem

Stypendia za
okres
szkolenia

%
Środki FP
udziału
wolne środków
do
FP w
Zaangażowane
zagospostosunku
na 2011 r
darowania
do limitu
(w tys.zł )
rocznego
(8-10)
(10:8)

osoby

kwota
(tys.zł)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

19,31

295

296

307

104,07

598,37

579,06

598,37

598,37

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156,01

162,67

162,67

27,19

423,05

435,70

435,70

72,81

Dodatki
szkoleniowe

1

Środki FP
Zaangażowane
zaangażowane
z umów
Środki FP
( w tys.zł )
zawartych w
wydane (w
/zaanga. 2009
2010 roku ( w
tys.zł)
r +umowy
tys. zł.)
2010r/

0,00
11

Kwoty
należne
instytucjom
szkoleniowym

6,66

295

296

307

104,07

598,37

12,65

osoby

kwota
(tys.zł)

13

14

15

0,00

74

52,24
0,00

0,00

74

50,74
1,50

Pożyczki
szkoleniowe

0

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

2

Koszty i
stypendia za
naukę/
podyplom./
licencja

10

17,13

31

22

32

103,23

93,20

76,07

93,20

93,20

0,00

0,00

21

36,19

3

Prace
Społecznie
Użyteczne

10

1,14

145

145

155

106,90

102,13

100,99

102,13

102,13

100,00

0,00

0

0,00
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4

Koszty
przejazdu
zakwaterowa
nia *

158

46,48

480

479

637

132,71

321,79

275,31

321,79

321,79

100,00

0,00

154

39,48

5

Wyposażenie i
doposażenie
stanowisk
pracy

2

35,00

116

116

118

101,72

2 045,90

2 010,90

2 045,90

2 045,90

100,00

0,00

0

0,00

6

Środki na
podjęcie
działalności
gospodarczej

0

0,00

105

105

105

100,00

1 809,41

1 809,41

1 809,41

1 809,41

100,00

0,00

0

0,00

7

Prace
interwencyjne

21

29,12

84

84

105

125,00

306,10

276,98

306,10

306,10

100,00

0,00

16

25,96

8

roboty
publiczne

0

0,00

57

57

57

100,00

430,59

430,59

430,59

430,59

0,00

0,00

0

0,00

9

PZD +
nalezności dla
jednostek
szkoleniowyc
h

0

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

10

Stypendia za
okres stażu

310

545,17

640

644

954

149,06

3 124,72

2 579,55

3 124,72

3 124,72

100,00

0,00

267

586,84

11

Składka ZUS

0

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

12

Opieka nad
dzieckiem

0

0,00

17

17

17

100,00

10,62

10,62

10,62

10,62

100,00

0,00

5

2,40

13

Badania
lekarskie *

0

0,00

930

930

930

100,00

36,17

36,17

36,17

36,17

100,00

0,00

0

0,00

14

Działania w
ramach PO KL

0

0,00

440

440

440

100,00

3 969,00

3 928,24

3 928,24

3 928,24

98,97

40,76

0

0,00

2 405

2 927

121,45

12 848,00 12 113,89 12 807,24 12 807,24 99,68

40,76

537

743,11

OGÓŁEM :

522

693,35 2 410

Jawor, dnia 17 stycznia 2011 r.
* - część osób jednocześnie bierze udział w innych programach
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X. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA
X.I Starosta poprzez Wydział wykonuje zadania administracji architektoniczno-budowlanej w oparciu
o art. 80 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn.
zm.).

Zadania wydziału AB zostały określone w

§ 30 uchwały Nr XXXV/193/08 Rady Powiatu w

Jaworze z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Jaworze.
Wydział AB realizuje również zadania nałożone na Starostę i Zarząd Powiatu poprzez ustawę z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
zgłaszanie wniosków i opiniowanie opracowywanych przez gminy studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do studium,
zgłaszanie wniosków i uzgadnianie opracowywanych przez gminy miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do planów,
uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań
rządowych albo samorządowych,
oraz przygotowywanie opinii dla Zarządu Powiatu wydawanych w trybie ustaw szczególnych , tzw.
„spec ustaw”.
Liczbę wydanych decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz przyjętych zgłoszeń jak i innych pism
wychodzących z wydziału w roku 2010 przedstawia załączona niżej tabela z danymi statystycznymi,
przedstawiona na tle statystyki z czterech lat poprzedzających.

Lp

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009r.

2010

357

406

411

413

397

Domy jednorodzinne

56

69

73

79

70

Domy wielorodzinne

1

-

-

1

-

Budynki produkcyjne
i inne

37

39

40

22

37

Wyszczególnienie
Decyzje pozwolenia na budowę

1

w tym
m inn:

35

Zgłoszenie robót budowlanych nie
wymagających pozwolenia na
budowę
Zgłoszenia zmiany sposobu
użytkowania
Przeniesienie decyzji pozwolenia
na budowę
Decyzja zmiany pozwolenia na
budowę lub aneks do projektu
budowlanego
Decyzja nałożenia obowiązku
uzyskania pozwolenia na budowę
Decyzja odmowy wydania
pozwolenia na budowę oraz
decyzja sprzeciwu na zgłoszenie
robót

188

218

240

229*

294

15

15

15

-*

10

14

18

9

14

21

20

36

36

43

44

7

2

-

-

-

4

5

7

9

14

64

34

35

31

43

77

91

83

53

102

215

259

293

226

317

12 Sprawozdania do GUS

24

24

24

24

18

Zaświadczenia o samodzielności
lokali
Opiniowanie planów
zagospodarowania
14
przestrzennego gmin oraz zmian
do planów

293

1423

386

521

264

30

31

30

25*

14*

15 (przychodząca i wychodząca z

2793

3767

2924

2996

2896

16 Korespondencja wychodząca

1278

2460

1388

1419

1373

2
3
4
5
7

8

9

Postanowienia

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

13

Korespondencja ogółem
wydziału)

* - Sprawy wymienione w poz. Nr 2, 3 i 14 mogą być załatwiane tzw. milczącą zgodą organu, o ile wnioskodawca
nie wystąpi 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,
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.

Z powyższej tabeli wynika, że liczba wydanych pozwoleń na budowę oraz zarejestrowanych
dzienników budów nie odbiega znacząco od liczb w latach ubiegłych, co oznacza, że w pracy wydziału
nadal nie dało się odczuć kryzysu gospodarczego. Poza załatwianiem przez Wydział bieżących
wniosków, toczą się również postępowania w sprawach archiwalnych decyzji: z 2001 r.- budowa domu
w Mysłowie, z 2002 r.- budowa suszarni zboża w Godziszowej czy budowa pawilonu usługowego
w Jaworze przy ul. Szpitalnej.
Od 397 decyzji pozwoleń na budowę Starosty Jaworskiego wydanych w 2010r. wniesiono jedynie 3
odwołania, z tego do dnia dzisiejszego Wojewoda Dolnośląski uchylił i przekazał do ponownego
rozpatrzenia (w celu uzupełnienia danych do wniosku) 2 decyzje Starosty odmawiające wydania
pozwolenia na budowę dla inwestora z Rumii, który zamierza wybudować 2 wiatraki w Słupie.
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Nadal wykorzystywane jest prawo dostępu obywatela do danych archiwalnych (nie zawsze
w formie wniosku o udostępnienie informacji) ugruntowane zapisami ustawy o dostępie do informacji
publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Wyszukiwanie akt, jest pracą
czasochłonną, odpowiedzialną, wykonywaną pod presją (wnioski zwaśnionych stron, urzędu
skarbowego, policji lub prokuratury) i nie zawsze satysfakcjonują wnioskodawcę, czasami po prostu
brak jest tych akt (do roku 2003 obligatoryjny okres przechowywania pozwoleń na budowę wynosił 10
lat). Obowiązujący od 11 lipca 2003 r. art.38 ust. 2 ustawy „Prawo budowlane” (t.j. Dz. U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623) nakłada na Starostę obowiązek prowadzenia rejestru decyzji o pozwoleniu na
budowę oraz przechowywania zatwierdzonych projektów budowlanych wraz z załącznikami
(projektami budowlanymi), co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego.
Na poprawę warunków pracy wydziału AB w ostatnim okresie pozytywny wpływ miało:
udostępnienie bazy opisowej ewidencji gruntów i budynków EGB 2000-INT,
udostępnienie map ewidencji gruntów na bazie systemu „Geoportal”, z danymi opisowymi
(doskonałe narzędzie ułatwiające analizę projektów zagospodarowania działki oraz ustalanie
lub weryfikację stron postępowania, do czego organ jest zobligowany art. 28 ust. 2 ustawą
Prawo budowlane),
dostępny program obsługi prawnej „LEX dla Samorządu Terytorialnego”,
przeprowadzony remont pomieszczeń wydziału,
dostępne w wydziale urządzenie wielofunkcyjne (w tym ksero), które w znacznym stopniu
oszczędza czas urzędnika.
XI. SPRAWOZDANIE WYDZIAŁU FK ZA 2010r.
1.

Dochody Powiatu w 2010 roku wyniosły 52 716 080,93 zł, natomiast wydatki zamknęły się
kwotą 59 425 090,54 zł, w związku z czym rok obrachunkowy zamknięto deficytem budżetowym
w kwocie 6.709.009,61 zł, przy planowanym 8.304.755,00 złotych.

2.

Dochody na działalność bieżącą w 2010 roku wyniosły 47 935 397,05 zł, natomiast wydatki
bieżące stanowiły kwotę 49.475.708,25 zł, w związku z czym 2010 rok zakończono deficytem
operacyjnym w wysokości 1.540.311,20 zł.

3.

Stan zadłużenia Powiatu na koniec 2010 r. wyniósł 22.071.400 zł i wynika przede wszystkim
z konieczności emisji obligacji na kontynuację podjętych działań inwestycyjnych.

4.

W 2010 roku w dalszym ciągu lokowano wolne środki posiadane przez Powiat z czego
uzyskano kwotę 14.458,12 zł.

5.

Pomimo podejmowanych konsekwentnie działań windykacyjnych stan należności
wymagalnych skarbu państwa na koniec roku 2010 zamknął sie kwotą 124.124,94 zł
z czego 50% stanowią należności Kuźni Jawor S.A.
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6. Wolne środki pozostałe na koniec

2010 roku w wysokości

1 595 746,08 zł, wynikają z

niższych o 3.280.625,38 zł niż planowano dochodów /niższe wpływy z dotacja na zadania
inwestycyjne w związku z niższym niż planowano kosztem ich wykonania / oraz niższych o
4.876.371,46 zł niż planowano wydatków / mniejsze wydatki

na zadania inwestycyjne

i remontowe w związku z niższymi kwotami wynikającymi z rozstrzygnięć poprzetargowych,
mniejsze wydatki na rodziny zastępcze, mniejsze wydatki na wynagrodzenia w Starostwie/.
7. W 2010 roku pozyskiwano dodatkowe środki z następujących źródeł zewnętrznych:

L.p
1.

Wyszczególnienie
Dotacje z budżetu państwa w tym na:

MSWiA - środki z funduszu usuwania skutków klęsk żywiołowych
Ministerstwo Zdrowia – środki na dofinansowanie spłaty zobowiązań
publicznoprawnych /ZUS/po byłym SP ZOZ
Ministerstwo Sportu – Orlik 2012 - środki na budowę kompleksu boisk
szkolnych przy PCKZ w Jaworze
2

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:

„Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum
Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze” - w tym częściowa refundacja
środków powiatu zaangażowanych na realizację tego zadania w roku 2009
dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie
zdegradowanych terenów powojskowych w Jaworze na cele rekreacyjnowypoczynkowe”
dofinansowanie zadania „Nauki ścisłe-realna przyszłość-lepsze jutro”
realizowanego przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
dofinansowanie zadania ”Aktywni i potrzebni – systemowe wsparcie działań
na rzecz aktywnej integracji realizowane przez PCPR w Jaworze”
dofinansowanie zadania „Informatyzacja administracji kluczem rozwoju eusług oraz społeczeństwa informatycznego w Powiecie Jaworskim
dofinansowanie zadania „Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu”
dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D
relacji Chroślice – Męcinka”.
3.

Dotacje od samorządu wojewódzkiego, w tym na:

dofinansowanie budowy boiska sportowego „Orlik 2012” przy PCKZ
utrzymanie publicznych dróg wojewódzkich
utrzymanie biblioteki pedagogicznej

Kwota
6.177.747,47
1.466.111,83
1.299.363,97
499.899,56
3.137.731,73

2.023.007,76
394.503,03
382.678,77
197.585,83
103.676,78
34.151,83
2.127,73
1.948.307,00
333.000,00
1.497.596,00
117.711,00

4.

Dotacje od samorządów powiatowych – z tytułu opłat za
umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych Powiatu Jaworskiego
oraz rodzin zastępczych.

1.510.707,24

5.

Dotacje od samorządów gminnych, w tym na:

3.889.064,57

środki od Gmin Powiatu Jaworskiego na działania inwestycje w zakresie
budowy, przebudowy i modernizacji chodników przy drogach powiatowych
Środki od Gmin Powiatu Jaworskiego dofinansowanie budowy boiska
sportowego przy Zespole Szkół Agrobiznesu
środki od Gmin Powiatu Jaworskiego na pozostałe zadania z zakresu oświaty i
opieki społecznej
6.

Dotacje od funduszy celowych w tym:
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756.087,47
125.430,91
3.007.546,19
124.984,99

Dolnośląskie Biuro Geodezji Terenów Rolnych - na wykonanie nawierzchni
„Jawor – Myślinów – droga dojazdowa do gruntów rolnych
Dolnośląskie Biuro Geodezji Terenów Rolnych zakup sprzętu komputerowego
i oprogramowania do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów
rolnych oraz zakładaniem i aktualizacją operatów ewidencji gruntów
Wydatki Powiatu w 2010 roku wyniosły ogółem 59 425 090,54

120.000,00
4.984,99

zł z czego na wydatki

przeznaczono 9 949 382,29 zł w ramach, których zrealizowano:

Wyszczególnienie
Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa
informatycznego w Powiecie Jaworskim
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie
Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” przy PCKZ im. KEN
w Jaworze
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy I Zespole Szkół
Ogólnokształcących
Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum
Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze
Adaptacja części budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum
Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze na salę gimnastyczną wraz z
zagospodarowaniem terenu
Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chroślice Męcinka
Budowa chodników przy drogach powiatowych
Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika ze zjazdami przy ul. Starojaworskiej
w Jaworze
Odbudowa zniszczonego w wyniku powodzi mostu w drodze powiatowej
nr2786 w miejscowości Chroślice, gmina Męcinka
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2822 relacji Jawor Myślibórz
Adaptacja pałacu w Muchowie na Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu
w Muchowie
Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska
młodzieżowego – przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ulicy
Starojaworskiej
Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego
Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych w Jaworze – na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Ścieżki edukacyjne na polsko-czeskim pograniczu
Dotacja dla Gminy Męcinka na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze
powiatowej w Małuszowie
Dotacja dla Gminy Jawor – współfinansowanie przebudowy ulicy Moniuszki w
Jaworze
Dotacje na doposażenie Komendy Powiatowej Policji
Dotacje dla Stowarzyszenia na dofinansowanie zadania w ramach programu
„Bezpieczna droga”
Zakup sprzętu komputerowego

Kwota (zł)
273 987,26
5 026,40
1 121 690,70
14 994,41
1 133 655,34
512 336,69
3 080 979,58
89 988,00
341 437,61

8 540,00
12 980,80
2 806,00
607 129,90
589 774,08
797 238,57
69 106,94
50 000,00
33 000,00
125 500,00
25 246,00
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Razem Starostwo Powiatowe

8 895 418,28

Budowa chodników przy drogach powiatowych

689 591,92

Spłata rat leasingowych za zakupiony sprzęt

70 220,54

Opracowanie dokumentacji do odbudowy zniszczonego w wyniku powodzi
mostu w drodze powiatowej nr2786 w miejscowości Chroślice, gmina Męcinka

11 956,00

Zakup kosiarki ramiennej

76 860,00

Zakup zagęszczarki

17 690,00

Zakup kosiarki bijakowej

14 236,00

Zakup pozostałego sprzętu

3 904,00

Razem Zarząd Dróg Powiatowych

884 458,46

Modernizacja
strażnicy KP PSP – w tym termomodernizacja KP PSP

100 000,00

Zakup centrali telefonicznej

16 868,55

Zakup sprzętu ratowniczego

15 000,00

Razem Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

131 868,55

Zabezpieczenie obiektu Domu Małych Dzieci w system sygnalizacji pożarowej
oraz wydzielenie stref pożarowych

37 637,00

Razem Dom Małych Dzieci

37 637,00

Wydatki majątkowe ogółem

9 949 382,29

Na zakup usług remontowych wykorzystano 3.017.511,20 zł., w tym zdecydowana większość
tych wydatków to nakłady na remont nieruchomości w kwocie 2.911.190,24 zł, z tego:

Starostwo Powiatowe
remonty instalacji i pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego,

70.022,45

remonty dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Dom Pomocy Społecznej
remont elewacji i budynków, wymiana stolarki okiennej, remont placu.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
remont obiektu w Muchowie
I Zespół Szkół Ogólnokształcących
remont szatni, naprawa dachów, naprawa instalacji elektrycznej
Zarząd Dróg Powiatowych
naprawy i konserwacja sygnalizacji ulicznej, dróg powiatowych
wojewódzkich, chodników, naprawy sprzętu do robót drogowych
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1.700.466,16
160.318,53

35.980,00
304.879,69
i

280.881,47

Dom Dziecka
remonty w ramach programu osiągania standardów placówek opiekuńczowychowawczych
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
remonty pomieszczeń szkolnych - malowanie, naprawa dachu, naprawa i
wymiana podłóg, wymiana i konserwacja stolarki, przegląd i konserwacja
instalacji c.o., podłączenie maszyn w budynku Pracowni Ćwiczeń
Praktycznych
Dom Małych Dzieci
remont świetlicy i pomieszczeń biurowych
Powiatowy Urząd Pracy
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oświetlenia, montaż żaluzji
Pozostałe wydatki na remonty
remonty, konserwacje i przeglądy okresowe sprzętu i wyposażenia jednostek
organizacyjnych

65.000,38

233.932,00

20.807,36
38.902,20
106.320,96

W ramach programu budowy i remontów chodników przy drogach powiatowych w 2010 roku
zrealizowano następujące zadania:

Wartość
zadania

Udział Powiatu

1 Bolków – remont chodnika

161 337,48

97 855,19

2 Snowidza – budowa chodnika
Wądroże Wielkie – odwodnienie drogi
4 powiatowej i budowa chodnika etap I

155 383,68

93 230,21

284 221,76

181 656,13

5 Parking przy I ZSO Jawor

88 649,00

88 649,00

Razem wykonane przez ZDP
Dotacja dla Gminy Męcinka na dofinansowanie
budowy chodnika przy drodze powiatowej w
1 Małuszowie
Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika ze
2 zjazdami przy ul. Starojaworskiej w Jaworze
Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w
3 Jaworze

689 591,92

461 390,53

98 725,00

69 107,00

341 437,61

291 437,61

89 988,00

55 593,25

Razem wykonane przez Starostwo
Dotacje dla Stowarzyszenia na dofinansowanie
zadania w ramach programu „Bezpieczna droga”
1 budowa chodnika w Targoszynie/ zadanie
wykonane przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
wsi Targoszyn/

530 150,61

416 137,86

455 500,01

125 500,00

1 675 242,54

1 003 028,39

Lp.

Zadanie

Ogółem
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