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I. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

I.I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
I.I.I. Zatrudnienie i szkolenie
Według stanu na dzień 31.12.2011r. w Starostwie Powiatowym w Jaworze zatrudnionych było ogółem
75 osób (2010 - 80) osób co stanowi 75,75 etatów, w tym:
- 68 osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych,
- 7 osób na stanowiskach – obsługi.
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy podpisano w 2011r.:
- umowę o odbywanie stażu przez 18 stażystów,
- umowę w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych; z tej formy zatrudnienia
korzystały 3 osoby.
I.I.II. Obsługa prawna
Z pomocy obsługi prawnej korzystają również jednostki organizacyjne powiatu. Dotyczy to zarówno
udzielania porad prawnych, jak i prowadzenia spraw sądowych. Pracę urzędników pod względem
prawnym wspomaga zakupiony w 2009 r. System informacji prawnej LEX dla Samorządu
Terytorialnego. Obsługa prawna ściśle współpracuje z Biurem Obsługi Rady i Zarządu Powiatu w
przygotowywaniu posiedzeń Rady i Zarządu Powiatu. Prawnik zawsze uczestniczy w posiedzeniach
Rady Powiatu. W 2011r. prowadzonych było 28 spraw sądowych, 20 sprawy egzekucyjne, zakończono
9 spraw sądowych, 7 spraw egzekucyjnych, w toku pozostaje 19 spraw sądowych i 13 egzekucyjnych,
3 postępowania upadłościowe.
I.I.III Kontrole

1. W 2011r. przeprowadzono 6 kontroli zewnętrznych i 1 audyt, przez :
1) 3 kontrole – Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
2) 1 kontrola – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
3) 1 kontrola - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
4) 1 audyt - Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
5) 1 kontrola - 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:
1. Cztery kontrole w jednostkach organizacyjnych Powiatu:
1) w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze,
2) w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego
w Jaworze,
3) w Domu Dziecka w Kaczorowie,
4) w w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie.
Łącznie wydano 47 zaleceń pokontrolnych zobowiązujących kontrolowane jednostki do:
1) pełnego realizowania wydanych zaleceń pokontrolnych,
2) udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.),
3) przestrzegania procedur przetargowych zgodnie z zastosowanym trybem udzielonego zamówienia,
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4) przestrzegania zasad określonych w procedurach kontroli finansowej oraz w instrukcji obiegu
i kontroli dokumentów księgowych,
5) przestrzegania wymogu ustawy o rachunkowości w sprawie prowadzenia zestawień obrotów i sald
kont syntetycznych,
7) pełnego opisu dokumentów księgowych dotyczących ponoszonych wydatków, z zamieszczaniem
opisu zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych,
8) dokonywania corocznych spisów z natury materiałów, które były księgowane w ciężar kosztów a nie
były zużyte do końca okresu rozliczeniowego,
9) przeprowadzania inwentaryzacji aktywów trwałych i obrotowych, zgodnie z zasadami i w terminach
określonych w art. 26 ustawy o rachunkowości.
II. Cztery kontrole w podmiotach, wobec których z mocy odrębnych przepisów i ustawy o finansach
publicznych, przysługują Staroście uprawnienia do przeprowadzenia kontroli:
1) w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym "ANEKS" w Jaworze,
2) w Policealnym Studium "ATM" w Jaworze,
3) w Fundacji Ziemi Świdnickiej na Rzecz Profesjonalnej Pomocy "SKSK" w Świdnicy,
4)
w
Stowarzyszeniu
"Międzynarodowe
Targi
Chleba"
w
Jaworze.
Łącznie wydano 23 zaleceń pokontrolnych, zobowiązujące kontrolowane podmioty do:
1) zamieszczania na wszystkich dokumentach księgowych dotyczących operacji gospodarczych
rozliczanych z dotacji Powiatu Jaworskiego,pełnego opisu zgodnie z wymogami ustaw
o rachunkowości i finansach publicznych,
2) wykorzystywania środków finansowych pochodzących z dotacji Powiatu Jaworskiego zgodnie
z warunkami zawartych umów,
3) przestrzegania zasad nieudzielania zaliczek z dotacji budżetowych w myśl pism Ministra Finansów
nr BP-033-171/2007/1115/1216 z dnia 31.07.2007 r. a w przypadkach koniecznych, udzielać zaliczkę
po rozliczeniu się z poprzednio pobranej zaliczki,
4) dokonania zwrotu na rachunek Powiatu Jaworskiego nieprawidłowo wykorzystanej dotacji,
5) przestrzegania zawartych w umowach wymogów dotyczących terminów przekazywania sprawozdań
z realizacji zadań.
I.I.IV. Zarządzenia i postanowienia
Starosta Jaworski wydał:
2010r.
zarządzeń
82
postanowień
3

2011r.
83
4

I.I.V. Skargi i wnioski oraz przyjęcia interesantów
Wszystkie osoby, które zgłaszają się w ramach przyjęć interesantów, są przyjmowane bez
konieczności wcześniejszych zapisów. Każda osoba jest wpisana do rejestru przyjęć interesantów.
W 2011 r. w rejestrze wpisano 13 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 2011r. do Starostwa wpłynęły 4 skargi
wszystkie przekazano zgodnie z właściwością do rozpatrzenia Radzie Powiatu.
I.I.VI. Zamówienia publiczne
W 2011 r. przeprowadzono 10 postępowań. Wszystkie postępowania zostały zakończone udzieleniem
zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
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Informacje o prowadzonych postępowaniach i rozstrzygnięciach postępowań zamieszczane są
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu Urzędu Zamówień Publicznych.
I.II. SPRAWY OBYWATELSKIE
I.II.I Stowarzyszenia:
W 2011 roku powstały w powiecie jaworskim 4 nowe organizacje pozarządowe, których organem
rejestrowym jest Krajowy Rejestr Sądowy, a są to: Stowarzyszenie „Centrum Twórczego Życia
i Samorozwoju – Impuls” w Jaworze, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Ubogich
i Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Bolkowie, oddział terenowy Wrocławskiego Stowarzyszenia
Narodowego Czynu Pomocy Szkole przy Zespole Szkół w Jaworze, a także Fundacja J-EN-KI
w Bolkowie. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydziału
Gospodarczego KRS została przeniesiona siedziba Oddziału Fundacji im. Janusza Korczaka z powiatu
głogowskiego do jaworskiego /Wądroże Wielkie – Rodzinny Dom Dziecka/, tym samym wzrosła ilość
działających na naszym terenie fundacji do 6.
Do Rejestru Starosty Jaworskiego, Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, których statuty nie przewidują
prowadzenia działalności gospodarczej wpisano 2 podmioty: Stowarzyszenie Motocyklowe „ENDURO
OBSESSION TEAM JAWOR” oraz Ludowy Zespół Sportowy „Budziszów Wielki”.
W Rejestrze Stowarzyszeń Zwykłych /organizacje nie posiadające osobowości prawnej/ wpisano
Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni w Stanisławowie.
W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach nadzoru nad organizacjami pozarządowymi, wydano 26
opinii do treści statutów, na wniosek Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej oraz 19
zaświadczeń o wpisie do rejestrów Starosty Jaworskiego. Na bieżąco udzielano konsultacji nowo
powstałym organizacjom oraz uczestniczono w zebraniach założycielskich. Prowadzono także
korespondencję z organizacjami w sprawie aktualizacji ich danych.
I.II.II. Sprawy wojskowe
Zadania w tym zakresie obejmują organizację, przeprowadzenie i rozliczenie finansowe kwalifikacji
wojskowej, na podstawie Porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim. Kwalifikacja
w 2011r.
przeprowadzona została w dniach od 1 do 21 czerwca.
I.II.III Realizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Realizując ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych przeprowadzono 5 postępowań
administracyjnych zakończonych wydaniem 5 decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok lub
prochów z zagranicy.
I.II.IV. Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny.
W roku 2011 w Wydziale przygotowano projekt Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości
i Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na Lata 2011 – 2015”, przyjętego przez
Radę Powiatu oraz II edycję Powiatowego programu profilaktyki z zakresu bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży powiatu jaworskiego „BEZPIECZNA MŁODOŚĆ” pn. „Jestem świadomy – żyję bezpiecznie”.
Projekt realizowany był przy współpracy lokalnych samorządów i Fundacji Polska Miedź w Lubinie.
Wydział przygotował 4 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Jaworskim.
Wydział prowadzi stałą współpracę z Komendantami Powiatowymi Policji i Państwowej Straży Pożarnej
w Jaworze, szczególnie przy programach profilaktycznych oraz pozyskiwaniu środków finansowych na
niezbędny sprzęt i inwestycje.
W roku 2011 Wydział był wiodącym współorganizatorem Plebiscytu „Najpopularniejszy Dzielnicowy
2011” z udziałem samorządów gminnych, Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, Spółdzielni
Mieszkaniowej oraz mediów lokalnych.
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I.II.V. Współpraca z organizacjami kombatanckimi.
W ramach współpracy zorganizowano 4 posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady Kombatantów i Osób
Represjonowanych, w tym spotkanie noworoczne na zaproszenie Starosty Jaworskiego. Przygotowano
powiatowe uroczystości rocznicowe związane z wybuchem oraz zakończeniem II Wojny Światowej,
oraz Dnia Wojska Polskiego i Dnia Sybiraka. Zorganizowano tradycyjny Piknik Kombatancki w ramach
integracji środowiska kombatanckiego. Piknik odbył się w miesiącu czerwcu , w Muchowie, z udziałem
przedstawicieli samorządów gminnych, członków Zarządu Powiatu, Szefów instytucji współpracujących
z Kombatantami.
I.III. OBSŁUGA RADY I ZARZĄDU POWIATU
W roku 2011 Zarząd Powiatu odbył 39 posiedzeń, na których wypracowano i podjęto 68 uchwał,
rozpatrzono, zaopiniowano i przekazano pod obrady Rady 57 uchwał. Wszystkie skierowane uchwały
zostały przez Radę przyjęte. Nadmienić należy, że w ramach nadzoru Wojewoda nie zakwestionował
ani jednej.
W tym samym okresie radni obradowali na 12 posiedzeniach Rady Powiatu. Na posiedzeniach
podjęto ogółem 57 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 79 zapytań,
wniosków i interpelacji, na które w ustawowym terminie radni otrzymali odpowiedzi
II. WYDZIAŁ DS. ROZWOJU, PROMOCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
II.I. Rozwój i fundusze zewnętrzne
Kierunki działań Wydziału określa Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz budżetu Powiatu. Niemalże
wszystkie te działania wymagają przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne oraz nadzór
nad realizacją zadań powiatu. W 2011 Wydział przeprowadził blisko 30 różnych postępowań zgodnie
z ustawą 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.
Poprawa stanu infrastruktury drogowej stanowiła jeden z głównych kierunków aktywności wydziału.
W tej materii oprócz dróg, dominowały również działania związane z remontami i przebudową
lokalnych chodników przy drogach powiatowych. Ta grupa przedsięwzięć wdrażana jest we
współpracy z samorządami gminnym oraz organizacjami pożytku publicznego. Dobrym przykładem
może być tutaj realizacja pod egidą lokalnego Stowarzyszenia, przebudowa chodnika przy drogach
powiatowych nr 2792 i 2803 w Targoszynie (etap II). Udział samorządu powiatowego za
pośrednictwem udzielonej dotacji wyniósł w tym przypadku zaledwie 26% wartości przedsięwzięcia,
natomiast środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zostały
zaangażowane na poziomie 70%.
Główne zadania realizowane przez Wydział w tym zakresie przedstawia poniższe zestawienie:
1. Roboty budowlane w ramach zadania pn. „Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego
poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego – przebudowa i modernizacja bazy
noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7”
Całkowita wartość zadania: 3 992 061,07, w tym roboty budowlane po I przetargu: 3 857 411,06 zł,
Dotacja RPO WD : 2 662 004,91 zł.
Budżet Powiatu Jaworskiego: 1 196 532,42 zł.
Zapłacono wykonawcy 1 440 394,54 zł.
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W dniu 07.11.2011 roku rozwiązano umowę z winy Wykonawcy – naliczając kary umowne
(wysokość kar 313 610,66 zł).
2. Odbudowa zniszczonego w wyniku powodzi mostu w drodze powiatowej nr 2786 D
w miejscowości Chroślice (wartość prac wykonanych w 2010 r. wyniosła 191.838,67 zł i została
w 100% sfinansowana z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.)
Rok 2011: Zadanie realizowano na przestrzeni 01- 03.2011 r.
Wartość zadnia: 34.143,63 zł.
Dofinansowanie MSWiA – 34 143,63 zł.
Budżet Powiatu: 0,63 zł.
3. Remont drogi powiatowej relacji Chroślice - Bogaczów (2010-2011)
Całkowita wartość zadania w roku 2011: - 298 545,39 zł,
Dotacja MSWiA - 215.857,00.
Budżet powiatu - 82 688,39 zł.
4. Remont uszkodzonych kanałów głównych sieci deszczowych w ciągu
powiatowej nr 2834D ul. Wrocławska w Jaworze - nawałnica deszczowa 2010 r.

drogi

Całkowita wartość zadania: 217 000,76
Dotacja z MSWiA (usuwanie skutków klęsk żywiołowych): 217 000,76 zł
Budżet Powiatu Jaworskiego: 0 zł
5. Opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej budowy ścieżki pieszorowerowej przy drodze powiatowej Nr 2822D na odcinku od km 0+000 do km 3+062
o łącznej długości 3+062km
Całkowita wartość zadania: 36 799,14 zł
Budżet Powiatu Jaworskiego: 36 799,14 zł
6. „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2787D Sady Górne – granica powiatu
(Nagórnik) w km 2+304 – powódź 2009 r.”
Całkowita wartość zadania: 179 014,53 zł
Dotacja z MSWiA (usuwanie skutków klęsk żywiołowych): 143 211,62 zł
Budżet Powiatu Jaworskiego: 35 802,90 zł
7. Remont drogi powiatowej nr 2787D Sady Górne – granica powiatu (Nagórnik) w km
0+900 do 3+149 – etap II
Całkowita wartość zadania: 694 260,63 zł
Dotacja z MSWiA – 555 408
Budżet Powiatu Jaworskiego: 138 852,63 z
8. Przebudowa chodnika przy drogach powiatowych nr 2792 i 2803 w Targoszynie (etap II)
Całkowita wartość zadania: 128.686,50 zł
Dotacja z PROW 2007-2013 dla lokalnego stowarzyszenia: 90.236,76 zł
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Budżet Powiatu Jaworskiego ( dotacja dla Stowarzyszenia): 33.449,74 zł
Istotnym obszarem działania Wydziału jest doradztwo oraz pomoc świadczona lokalnym podmiotom,
poszukującym na swoją działalność źródeł finansowania zewnętrznego. W tym zakresie pomoc
dodatkowo świadczona była dzięki funkcjonującemu punktowi konsultacyjno-informacyjnemu
w Starostwie w ramach współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG.
II.II. PROMOCJA POWIATU
Rok 2011 w zakresie promocji, to szereg działań, mających na celu propagowanie Powiatu
Jaworskiego, jako powiatu atrakcyjnego turystycznie, kulturalnie i gospodarczo. Działania promocyjne
prowadzone było za pomocą różnorodnych narzędzi, nośników i przy okazji wielu wydarzeń, które
miały miejsce na terenie powiatu jaworskiego.
Szereg działań promocyjnych było udziałem realizacji projektów dofinansowanych ze środków
unijnych. Przede wszystkim służył temu projekt pn. „Kampania promocyjna na rzecz rozwoju
turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego”, w ramach którego Powiat
Jaworski wspólnie z Gminą Jawor, Gminą Złotoryja, Gminą Świerzawa oraz z Powiatem Złotoryjskim,
promował walory „Krainy Wygasłych Wulkanów”. Wśród podjętych działań m.in. wyemitowano w TVP
Wrocław spot telewizyjny, wykonano bilbordy, które umieszczone zostały w wielu miastach (Wrocław,
Jelenia Góra, Wałbrzych, Zgorzelec, Szklarska Poręba) i na najczęściej uczęszczanych trasach regionu
(trasa S-8, S-5). Również w ramach tego projektu powiat jaworski uczestniczył w targach
turystycznych TOURTEC w Jeleniej Górze, a także był reklamowany w czasopismach turystycznych,
internecie oraz na specjalnie przygotowanym tramwaju kursującym we Wrocławiu.
W ramach projektu polsko-czeskiego pn. „Poznaj innych, odkryj siebie” zorganizowano
Transgraniczny Przegląd Tańca Osób Niepełnosprawnych, a także zakupiono nagrody dla uczestników
przeglądu.
Promocja powiatu nieustannie odbywa się pomocą internetu, gdzie na stronie powiatowej
www.powiat-jawor.org.pl systematycznie aktualizowane są informacje o najważniejszych
wydarzeniach w całym powiecie, a także na portalu turystycznym www.ziemiajaworska.pl., który jest
bogaty w informacje dla chcących zwiedzać teren powiatu jaworskiego, aktywnie wypoczywać na łonie
natury oraz skorzystać z wydarzeń kulturalnych, sportowych.

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 2011 r. wpłynęło 871( 2010 r. - 807) pism, pisma wychodzące 909 (2010 r. - 459),
wydano 189 (2010 r. - 171) decyzji administracyjnych w tym: zaskarżono 3, które uchylono do
ponownego rozpatrzenia, wydano 3 nowe decyzje uwzględniające słuszny interes stron.
1. Ochrona przyrody – wydano: decyzji 55, postanowień 2, uchwały przygotowane na zarząd 2.
2. Nadzór nad lasami – wydano: decyzji 64 oraz świadectw legalnego pozyskania drewna 59.
3. Łowiectwo – wyliczono czynsze dzierżawne dla siedmiu kół łowieckich na rok 2011 oraz
zestawiono czynsze dzierżawne w rozbiciu na nadleśnictwa i gminy.
4. Rejestr zwierząt egzotycznych - dokumentów rejestracyjnych wydano 6.
5. Zalesianie gruntów rolnych - właścicielom gruntu, za wyłączenie gruntu z upraw rolnych
i prowadzenie uprawy leśnej, naliczano wysokość miesięcznego ekwiwalentu na każdy kwartał
2011 r.
6. Karty wędkarskie - wydano 129 szt.
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7. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb - wydano 13 szt.
8. Geologia surowcowa - wydano 37 informacji o występowaniu złóż kopalin pospolitych na
działkach przeznaczonych do sprzedaży przez ANR w Legnicy, 3 razy opiniowano
i uzgadniano projekty zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
w toku 2 koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie kruszywa naturalnego, przeprowadzona
jedna kontrola złoża naturalnego.
9. Hydrogeologia - zatwierdzono 1 projekt dokumentacji hydrogeologicznej, przyjęto bez
zastrzeżeń 2 dokumentacje hydrogeologiczne oraz 1 , która nie zakończyła się
udokumentowaniem zasobów.
10. Sprawozdania – 5 (1-dot. zasobów wód podziemnych, 1-dot. lasów stanowiących własność
osób fizycznych, 2 z zakresu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 1 dot.
rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów).
11. Odpady - wydano 20 decyzji dotyczących: zatwierdzenia programów gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, zezwolenia na zbieranie i transport odpadów i pozwolenia na wytwarzanie
odpadów, uzyskano 7 postanowień wójta i burmistrza w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
wniosku firmy przed wydaniem decyzji z zakresu gospodarki odpadami, przyjęto i rozpatrzono
37 informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami, w 10 przypadkach wzywano wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku, ponieważ nie
spełniał wymogu ustawowego, w 3 przypadkach zwrócono się do podmiotów o udzielenie
wyjaśnień, w 8 przypadkach wzywano wnioskodawcę o wniesienie opłaty skarbowej za
wydanie zezwolenia lub pozwolenia.
12. Ochrona środowiska – emisja zanieczyszczeń do powietrza: 1 pisma wychodzące, 3 zgłoszenia
instalacji, pozwolenia wodno prawne: 19 pisma wychodzące, 83 (zawiadomienia,
postanowienia) i 31 decyzji, pozwolenia na zrzut ścieków: 8 pism wychodzących, 36
(zawiadomienia, postanowienia) i 14 decyzji, spółki wodne: 3 pisma wychodzące, 67
(zawiadomienia, postanowienia), 67 decyzji, rozpatrzono bez zastrzeżeń: 9 zgłoszeń
przydomowych oczyszczalni, 6 analiz okresowych pomiarów emisji do powietrza, 41 analiz
okresowych odprowadzanych ścieków, przy czym w 4 przypadkach zwrócono się do
podmiotówo udzielenie wyjaśnień, oraz 24 informacje o ilości i jakości pobieranej wody.
13. Sporządzono i udostępniono 8 informacji o środowisku dla firm i jednostek administracji
publicznej, policji, urzędowi kontroli skarbowej, urzędowi celnemu itd.
14. Finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: wpłynęło
5 wniosków, przyjęto do realizacji 5 wniosków oraz sporządzono 3 umowy o dotację,
rozliczono 3 zadania.
15. Przyjęto i rozpatrzono 26 zgłoszeń instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne,
w
5 przypadkach wzywano wnioskodawcę do uzupełnienia zgłoszenia, wydano 25
informacji
w sprawie przyjęcia zgłoszeń.
16. Hałas: wpłynęły i rozpatrzono 3 informacje – bez przekroczeń, przyjęto 1 zgłoszenie ustne
dot. przekroczeń hałasu, sporządzono 1 wniosek o przeprowadzenie kontroli.
17. Opracowania: aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla
powiatu jaworskiego, raport z wykonania programu za okres 2008 - 2010 r., sprawozdanie
z realizacji planu gospodarki odpadami powiatu jaworskiego 2009-2010, sprawozdanie
z realizacji programu usuwania azbestu dla powiatu jaworskiego 2009-2010, program ochrony
środowiska powiatu jaworskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r. - aktualizacja,
Jawor 2011 r.
18. Przedstawiono Radzie Powiatu w Jaworze oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Bezpieczeństwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Integracji Europejskiej do rozpatrzenia
informacje; o działalności społecznej straży rybackiej za lata 2009-2010, z realizacji programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu jaworskiego, o realizacji zadań
Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jaworze za rok 2010,
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o działalności Inspekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu na obszarze powiatu jaworskiego
w 2010 roku jak również sporządzone opracowania o których mowa w pkt 17.
19. Udostępniono około trzydziestu studentom i uczniom materiały na temat ochrony środowiska.
20. 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

IV.I. Transport drogowy
Do ważniejszych spraw prowadzonych i załatwionych w 2011 r. związanych z regulacją transportu
drogowego należy zaliczyć:
•

wydanie 5 zezwoleń na zarobkowy przewóz osób w regularnym transporcie drogowym na
liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu jaworskiego,

•

wydanie 29 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 4 spraw związanych z aktualizacją rozkładów jazdy,

•

wydanie kolejnych 10 licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu,

•

wydanie 31 zaświadczeń wraz z wypisami na przewozy drogowe na potrzeby własne
przedsiębiorców,

•

dokonanie 1 kontroli przewoźników w zakresie spełnienia przez nich wymogów
ustawowych dotyczących prowadzenia transportu drogowego.

IV.II. Zarządzanie ruchem drogowym i funkcjonowanie układu komunikacyjnego
Do ważniejszych spraw związanych z zarządzaniem ruchem drogowym i funkcjonowaniem układu
komunikacyjnego należy zaliczyć:
•

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,

•

dokonanie analizy istniejącej organizacji ruchu drogowego i przesłanie wniosków z niej
wynikających do właściwych zarządców dróg,

•

rozpatrzenie 60 wniosków i spraw dotyczących zmian w oznakowaniu dróg i odbycie
w tym celu 10 posiedzeń Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego,

•

zatwierdzenie 69 projektów w stałej organizacji ruchu drogowego i 29 projektów czasowej
organizacji drogowego,

•

załatwienie 106 spraw związanych z funkcjonowaniem układu komunikacyjnego (opinie,
odpowiedzi instytucjom i mieszkańcom, interwencje dotyczące utrzymania dróg, wycinki
drzew, pomoce drogowe itp.).
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IV.III. Stacje kontroli pojazdów
W ramach realizacji zadań związanych z działalnością stacji kontroli pojazdów przeprowadzono
kontrole 5 stacji działających na obszarze powiatu jaworskiego w zakresie posiadania przez nie
wymaganych warunków lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego, zatrudniania uprawnionych
diagnostów oraz prawidłowości przeprowadzania badań technicznych.
IV.IV. Szkolenie kierowców
Na obszarze powiatu jaworskiego funkcjonuje 18 ośrodków szkolenia kierowców
Podjęto decyzję o wpisaniu do ewidencji kolejnych 3 instruktorów nauki jazdy i wydano im stosowne
legitymacje. W prowadzonej ewidencji znajduje się 78 instruktorów.
Dokonano kontroli 3 ośrodków szkolenia kierowców.
IV.V. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny
Wydano 3 zezwolenia na zorganizowanie imprez sportowych na drogach tj. „VIII Memoriał St.
Mielczarka”, „XX Kryterium Kolarskie w Bolkowie”, Polska Biega”,
Dla 6 imprez o znaczeniu krajowym wydano stosowne uzgodnienia tj. „Wyścig Kolarski Szlakiem
Grodów Piastowskich”, „Pielgrzymka do Krzeszowa” „Pielgrzymka do Częstochowy” i XV Półmaraton
Jawora o Puchar Burmistrza Miasta Jawora, Wyścig kolarski „Bałtyk” Karkonosze TOUR.
IV.VI. Rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień kierowców
Wydanych dowodów rejestracyjnych – 6100 (2010 – 5804),
Wydanych kart pojazdów - 1562 (2010 – 1751),
Wydanych dowodów rejestracyjnych zabranych przez policję za usterki techniczne – 1100 (2010 –
997),
Wyrejestrowanych pojazdów – 213 (2010 – 169),
Zgłoszeń sprzedaży 2617 (2010 – 2198),
Wydanych praw jazdy – 1851 (2010 – 1839)
Ilość wydanych skierowań na powtórny egzamin - 64 (2010 – 62),
Wprowadzono 248 zakazów prowadzenia pojazdów w związku z wyrokami sądowymi (2010 – 154).
V. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
V.I. W zakresie zadań własnych Powiatu Jaworskiego;
a) pozyskano nieodpłatnie do zasobu nieruchomości Powiatu Jaworskiego nieruchomość zabudowaną
położoną w Jaworze, w obrębie nr 7 Stare Miasto (przy ul. Piłsudskiego 10a) w granicach działki nr
343 o powierzchni 0,1101 ha. Pozyskana nieruchomość przeznaczona jest na realizację zadań
Powiatu Jaworskiego w zakresie pomocy społecznej, w celu zapewnienia mieszkań chronionych dla
osób opuszczających rodziny zastępcze i palcówki opiekuńczo-wychowawcze, w ramach
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wartość przejętej nieruchomości 412.300,00 zł,
b) uzyskano dochody w wysokości 77.850,00 zł do budżetu powiatu z dzierżawy, najmu i trwałego
zarządu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jaworskiego,
c) z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie naliczania i aktualizacji opłat z
tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy, najmu i sprzedaży oraz
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w wysokości
25% uzyskanych dochodów Skarbu Państwa tj. 177.603,90 zł,
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V.II. W zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
A) uzyskano dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie naliczania
opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu, dzierżawy, najmu, sprzedaży
w wysokości 736.890,28 zł,
B) przyczyniono się do aktywizacji terenów pod budownictwo poprzez wyłączenie gruntów rolnych
klas II i III o pow. 0,68 ha (22 decyzje zezwalających na wyłączenie),
C) na bieżąco regulowano stany prawne nieruchomości. W ramach tych regulacji wydano 15 decyzji
administracyjnych, 25 opinii, 124 zaświadczenia 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
( 3 decyzje),
E) wydano 8 decyzji administracyjnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości, których łączna kwota zapłaty za przekształcenie wyniosła
13.452,60 zł,
F) w związku z utworzonym punktem informacyjno - konsultacyjnym udzielano zainteresowanym
mieszkańcom powiatu szczegółowych informacji niezbędnych do ustalenia zgodności treści ksiąg
wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
G) dokonano aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na nieruchomościach Skarbu
Państwa (95 wypowiedzeń), co w sumie daje wzrost opłat o 119.634,29 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
W JAWORZE

OŚRODEK

DOKUMENTACJI

GEODEZYJNEJ

I

KARTOGRAFICZNEJ

1. Z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
• przygotowano powiatowe zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów
( w rozbiciu na gminy i miasta za 2011 r.),
• przygotowano powiatowe zestawienie zbiorcze danych dotyczących budynków położonych na
terenach miejskich za 2011 r.,
• przygotowano powiatowe zestawienie zbiorcze danych dotyczących nieruchomości lokalowych
położonych na obszarach miejskich za 2011 r.,
• przygotowano sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa za 2011 r.,
• przygotowano sprawozdanie z transakcji kupna –sprzedaży nieruchomości za 2011 r.
w zestawieniach półrocznych,
• przygotowano kopie zabezpieczające powiatowe bazy danych Krajowego Systemu Informacji
o Terenie do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego w zestawieniach półrocznych,
• przygotowano wezwanie wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, których termin
przekazania do zasobu dokumentacji powstałej po zakończeniu prac uległ przedawnieniu do
przekazania przedmiotowych dokumentacji do zasobu; wezwania dokonano w odstępach
półrocznych,
• wydano 191 opinii ( 2010 r. – 150) w ramach prac Zespołu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej,
• przyjęto 1048 ( 2010 – 914 ) zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych od jednostek
wykonawstwa geodezyjnego,
• przygotowano 1034 ( 2010 – 900) dokumentacje do zgłoszonych prac geodezyjnych
i kartograficznych,
• przeprowadzono kontrole pod względem merytorycznym i technicznym 1463 ( 2010 – 950)
operatów geodezyjnych i kartograficznych powstałych w związku ze zgłoszonymi pracami oraz
poświadczono materiały sporządzone w wyniku tych prac,
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•
•
•
•
•

•

przyjęto do zasobu 552 (2010 – 1400) operatów geodezyjnych i kartograficznych,
dokonano 5372 (2010 - 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 9564 (2010 – 7777) zawiadomień do stron,
w wyniku usuwania rozbieżności pomiędzy zapisem w operacie ewidencji gruntów, budynków
i lokali a księga wieczystą przygotowano 560 (2010 – 356) pism wyjaśniających oraz
prostujących przedmiotowe zapisy,
przygotowano 1021 (2010 - 872) odpowiedzi na zapytania o właścicieli nieruchomości w
głównej mierze od komorników sądowych, komorników skarbowych, Krajowego Centrum
Informacji Kryminalnej oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
iKartograficznego.

2. W ramach obsługi interesantów sporządzono:
• 68080 (2010 - 6910) wypisów z rejestru gruntów,
• 515 (2010 - 538) dokumentacji do celów notarialnych i wieczysto-księgowych ( wypis
i wyrys),
• 323 (2010- 60) poświadczeń stanu prawnego na określony dzień.
3. W ramach prac kancelaryjnych prowadzono:
•
ewidencję poczty przychodzącej w ilości 12120 (2010 – 11047),
•
ewidencję zamówień na dokumenty z zasobu w ilości 5350 (2010 - 6491),
•
fakturowanie za wykonane usługi w ilości 4948 (2010 - 5106).
4. 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.
5. W ramach dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zakupiono sprzęt komputerowy na
potrzeby wydziału (wyposażono 7 stanowisk pracy).
6. Zarchiwizowano do postaci elektronicznej materiały zasobu geodezyjnego terenu miasta
Jawora i Bolkowa na poziomie 100% oraz dokumenty zmian w operacie ewidencji gruntów
i budynków całego powiatu na poziomie 50 %.
7. Łącznie w wyniku świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej usług wypracowano dochody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 347 640.84 zł (2010 – 307 135, 90).
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 żadnych skarg na działalność jednostki.

VII. GEODETA POWIATOWY
1.
Z zakresu obsługi ewidencji gruntów i budynków rozpatrzono 58 wniosków, 7 postępowań
zakończono rozstrzygającymi decyzjami administracyjnymi. Pozostałe sprawy rozpatrzono, a strony
zostały poinformowane pismami o sposobie załatwienia sprawy. Z tego zakresu udzielono wyjaśnień
ustnych interesantom, którzy wielokrotnie zgłaszali się osobiście w biurze Geodety Powiatowego.
2.
Z zakresu zmiany formy użytkowania gruntów zarejestrowano 8 spraw. W wyniku
przeprowadzonych postępowań wydano łącznie 5 decyzji administracyjnych. Ponadto 2 wnioski
rozpatrywane były w trybie rekultywacji gruntów.
3.
Z zakresu prac scaleniowo: Starosta Jaworski powołał zespół sprawujący funkcję rady
uczestników scalenia, zwołano dwa zebrania w/s określenia zasad szacowania nieruchomości oraz
ogłoszono wyniki oszacowania nieruchomości; zwołano zebranie w/s podjęcia uchwały dot. zgody na
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dokonane oszacowanie nieruchomości; zbierano stanowiska dot. Scalenia. W dniu 19.09 odebrano
protokolarnie I-szy etap, a w dniu 22. 11.2011 r.- II etap prac scaleniowych.
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.
Z zakresu gospodarowania środkami, pozyskano dotację celową z budżetu Wojewody
Dolnośląskiego w wys. 9 000,00 zł wykorzystaną na sporządzenie numerycznego szkicu osnowy
powiatu jaworskiego. Ponadto z budżetu województwa pozyskano kwotę 55 000,00, w ramach której
dostosowano sprzęt komputerowy do wymogów zintegrowanego systemu do prowadzenia EGiB oraz
zasobu PODGiK. Z tego samego budżetu pozyskano ponadto środki w wys. 18 250,41 zł na pokrycie
podatku VAT związanego z fakturą za opracowanie projektów zagospodarowania poscaleniowego.
Z dotacji celowych na realizację zleconych zadań rządowych: wydatkowano 65 000,00 zł na
digitalizacją zasobu EGiB.
Ponadto w ramach bezpośredniej, bieżącej obsługi interesantów udzielono wyjaśnień
i porad wszystkim interesantom, którzy zgłosili się bezpośrednio do tut. urzędu. Bezpośrednie
rozmowy i wyjaśnienia znacznie przyczyniły się do podniesienia świadomości i kultury prawnej oraz do
pogłębienia zaufania obywateli do organów Państwa. Wyrazem tego, jest brak skarg na działalność
tut. Urzędu oraz spadek wpływających wniosków z zakresu geodezji i kartografii.
VIII. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO
Zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego powiatu Biuro
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizowało w oparciu o ustawy, rozporządzenia Rady
Ministrów, wytyczne Wojewody Dolnośląskiego na rok 2011, wojewódzki program doskonalenia OC
na lata 2009 – 2018 oraz zarządzenia Starosty Jaworskiego. Podstawą realizacji zadań były:
- plan operacyjny powiatu jaworskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa zewnętrznego
i wojny,
- powiatowy plan obrony cywilnej powiatu jaworskiego,
- powiatowy plan zarządzania kryzysowego,
- plan operacyjny ochrony przed powodzią powiatu jaworskiego,
- powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i kryzysu.
1. W zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego :
1. Sporządzono zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego nowy plan operacyjny powiatu
jaworskiegow warunkach zagrożenia bezpieczeństwa zewnętrznego i wojny,
2. Zaktualizowano pozostałe plany powiatowe o charakterze obronnym,
3. Rozpoczęto pracę nad nowym planem Akcji Kurierskiej Administracji Powiatowej,
4. Przeszkolono skład Stałego Dyżuru i przeprowadzono dwa treningi jego funkcjonowania,
5. Udział Starosty Jaworskiego w Wyższym Kursie Obronnym organizowanym przez AON.
2. W zakresie bezpieczeństwa i ochrony zabytków :
1. Zaktualizowano powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i zagrożeń
kryzysowych, włączono się do prac zespołu opracowującego planu opieki nad zabytkami.
2. Przeprowadzono lustrację stanu ochrony zabytków tj.:
- zespół pałacowy w Targoszynie.
3. Odbyto l posiedzenie powiatowego zespołu ds. Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Narodowego.
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3. W zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego ( kryzysowego ):
1. Pod przewodnictwem Starosty Jaworskiego Stanisława Laskowskiego odbyły się dwa posiedzenia
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2. We wrześniu 2011 r. odbyło się spotkanie samorządów powiatu jaworskiego z przedstawicielem
Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu poświęcone analizie
zagrożenia powodziowego w powiecie jaworskim.
3. W oparciu o plan szkolenia z zakresu spraw wewnętrznych powiatu jaworskiego na 2011 r. zostało
przeprowadzone aplikacyjne sztabowe ćwiczenie jednoszczeblowe „Jawor 2011” w zakresie
zgrywania służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w trakcie działań i usuwania skutków katastrofy
w ruchu drogowym o charakterze masowym z elementami ewakuacji ludności ze strefy
zagrożenia.
4. Zakupiło nowy sprzęt na wyposażenia biura, a także odzież ochronną.
5. Na zaproszenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Jaworskim pracownik
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przedstawił zakres działań gmin w przypadku
zaistnienia sytuacji kryzysowych.
6. Realizowano cotygodniowe sprawdzenie łączności radiowej zgodnie z zarządzeniem Starosty
Jaworskiego w sprawie łączności zarządzania kryzysowego w powiecie jaworskim.
7. W kwietniu 2011 r. przeprowadzono XIII edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla szkół
„Powódź,pożar dniem i nocą straż przychodzi ci z pomocą”.
8. W roku 2011 przeprowadzono trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności z włączeniem
akustycznych systemów alarmowania. Dodatkowo zamieszczono w lokalnej prasie komunikat
Starosty Jaworskiego o planowanych ćwiczeniach.
4. W zakresie koordynowania i zwalczania zagrożeń kryzysowych przez PCZK:
1. Członkowie PCZK uczestniczyli w działaniach profilaktycznych oraz koordynacyjnych dotyczących
następujących zdarzeń:
- działania służb i straży w okresie niskich temperatur „Zima 2010-2011”,
- zagrożenia wystąpienia powodzi w okresie lata 2011r. na terenie powiatu.
2. W ramach Akcji „Zima 2010-2011” biuro koordynowało działania GCZK, służb i straży w zakresie
ochrony życia i zdrowia osób bezdomnych w okresie niskich temperatur. Wszystkie samorządy
naszego powiatu takie działania podejmowały w szkołach, ośrodkach wsparcia. Nie zanotowano
na terenie powiatu przypadków zamarznięcia bezdomnych. Ponadto zespół powiatu powołany
przez Starostę Jaworskiego dokonał przeglądu odśnieżania dachów przez właścicieli
i użytkowników dużych obiektów wielkopowierzchniowych, w okresach znacznych opadów śniegu.
Nie zanotowano zdarzeń kryzysowych spowodowanych przez duże opady śniegu.
3. W ramach programu „ Bezpieczne Lato” Biuro koordynowało inicjatywy samorządów gminnych,
służb i inspekcji w zakresie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie
powiatu. Kontrolowano placówki, pojazdy, akweny wodne w zakresie bezpieczeństwa i higieny
zdrowia, zabezpieczano placówki stosownie w przepisy bhp, zaopatrywano w środki czystości oraz
higieny, leki i szczepionki. Nie stwierdzono w okresie lata żadnych zdarzeń o charakterze
kryzysowym i przypadków śmiertelnych, co wystawia bardzo dobrą ocenę działaniom wszystkich
uczestników tego programu.

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 2011 r. załatwił 1121 spraw, które zostały
zarejestrowane w systemie El - Dok, a ponadto przyjął 888 wniosków dla powiatowego zespołu
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ds. orzekania o niepełnosprawności. Wydział przygotował projekty: Powiatowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015 oraz Programu współpracy Powiatu Jaworskiego
z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku, 9 projektów uchwał Rady Powiatu w Jaworze, 23
projektów uchwał Zarządu Powiatu w Jaworze, ponadto opracował: 6 informacji na sesje RP i 29
informacji na posiedzenia Komisji RP; z upoważnienia Starosty zostało wydanych 71 skierowań do
SOSW, MOS lub MOW. Przeprowadzono 8 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. Ogółem Wydział przygotował i realizował zapisy 20 porozumień i 118 umów z JST
i innymi podmiotami.
IX.III. W prowadzonych przez powiat szkołach, placówkach oświatowych oraz opiekuńczowychowawczych przeprowadzono prace remontowe na łączną kwotę 224 575 zł.
IX.IV. 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 2011 r. dwukrotnie przeprowadził analizę wydatków na
wynagrodzenia dla nauczycieli, z których wynika, że nauczyciele w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Jaworski osiągnęli, a nawet dość znacznie przekroczyli, stawki
obowiązkowego średniego wynagrodzenia za 2011 r. Ilustruje to poniższe zestawienie:

Średnie
wynagrodzenie za
okres od 1 I do 31VIII
2011 r.
Średnie
wynagrodzenia za
okres od 1 IX do 31
XII 2011 r.

Nauczyciel
stażysta
2 701,35 zł

Nauczyciel
kontraktowy
3 039,41 zł

Nauczyciel
mianowany
3 780,77 zł

Nauczyciel
dyplomowany
5 045,10 zł

2 538,10 zł

2 844,27 zł

3 792,11 zł

5 030,44 zł

W roku 2011 r. Powiat Jaworski wydał ogółem kwotę 9 762 725,41 zł na wynagrodzenia dla
nauczycieli, w tym 703 081,11 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia ponad średnią wymaganą przez
MEN.
IX.V. Powiat Jaworski realizował Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011:

Obszar wsparcia zadania publicznego
Sport i kultura fizyczna
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
Profilaktyka zdrowotna
Pomoc społeczna
Turystyka i krajoznawstwo
Ogółem

2011
75 000
63 020
10 000
403 200
33 449,74
584 669,74

Ponadto Powiat Jaworski wsparł kolejny projekt realizowany przez Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy w Jaworze w okresie od kwietnia do listopada 2011 r. Na realizację tego zadania Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy w Jaworze pozyskał dofinansowanie w wysokości 55 540 zł z Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Dodatkowo 14 130 zł przyznał Zarząd Powiatu w Jaworze jako wkład własny do
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projektu, w ramach którego zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 279 uczniów
z 4 szkół ponadgimnazjalnych, tj.: I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze, Powiatowego
Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jaworze oraz Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie.
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 2011 r. realizowane były następujące projekty:
„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”
Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego młodzieży,
ze szczególnym uwzględnieniem branży mechanicznej i turystycznej. Szkoły uczestniczące w projekcie:
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze, Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie
i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaworze. W roku szkolnym 2011/2012 w szkołach
biorących udział w projekcie zostały przewidziane nowe formy wsparcia dla uczniów: staże, praktyki
zawodowe, kursy kwalifikacyjne, zajęcia specjalistyczne oraz projekty zawodoznawcze. Ponadto
planowane jest doposażenie szkół uczestniczących w projekcie w pomoce dydaktyczne:
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze zaplanowało zakup pomocy dydaktycznych
na kwotę prawie 297 000 zł, w tym 261 931 zł na wyposażenie pracowni branży mechanicznej
samochodowej oraz 35 040 zł na rozwój zaplecza dydaktycznego branży informatycznej,
- Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie dla zawodu technik hotelarstwa – pomoce dydaktyczne na
kwotę 26 226 zł, dla zawodu kucharz małej gastronomii – 1 436 zł, a dla zawodu technik architektury
krajobrazu – 2 000 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaworze – ponad 2 500 zł na wyposażenie pracowni
technologii gastronomicznej.
”Dolnośląska e - szkoła”
Projekt „Dolnośląska e - szkoła” jest pilotażowym przedsięwzięciem realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Celem projektu jest
wdrożenie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w wybranych szkołach województwa.
W powiecie jaworskim do opisanego projektu zakwalifikowało się Powiatowe Centrum Kształcenia
Zawodowego w Jaworze.
Projekt obejmuje dwa komplementarne zakresy rzeczowe. Pierwszy dotyczy zakupu platformy e learningowej wraz ze stosownym oprogramowaniem i zasobami edukacyjnymi. Drugi - obejmuje
wyposażenie co najmniej 70 szkół publicznych w niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie
umożliwiające efektywne wdrożenie e - usług edukacyjnych, zarówno w procesie nauczania, jak
i uczenia się.
Całkowita wartość projektu wynosi 19 278 615 zł (kwota dofinansowania z RPO - 16 386 825 zł, wkład
MWD - 2 891 792 zł).
„Wszyscy mamy te same szanse – usprawnianie to nasze zadanie”
Wraz z nowym rokiem szkolnym uczniowie dwu szkół podstawowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Jaworze uczestniczą w projekcie „Wszyscy mamy te same szanse – usprawnianie
to nasze zadanie”, który jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt
realizowany jest w o kresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2013 r. i adresowany jest do 13
uczniów szkół podstawowych. Ogólna wartość projektu wynosi 60 000 zł, w tym 37 74 40 zł
przeznaczono na wyposażenie w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne oraz zakup mebli do
pracowni nauczania indywidualnego, z czego z budżetu powiatu – 2 874,40 zł.
Celem głównym projektu jest zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w obu
szkołach podstawowych specjalnych, działających na terenie powiatu jaworskiego, oferty edukacyjno
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– wychowawczo – rewalidacyjnej zgodnej z indywidualnymi i zdiagnozowanymi potrzebami oraz
możliwościami rozwojowymi.
„Akademia Rozwoju”
Projekt „Akademia Rozwoju” jest projektem realizowanym przez firmę Anna Szywała Firma
Szkoleniowo Doradcza z siedzibą w Świdnicy w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego,
w tym z Powiatem Jaworskim.
Realizacja projektu w SOSW w Jaworze zakłada prowadzenie zajęć z dwiema grupami uczniów. Jedna
grupa to uczniowie klas I-III szkoły podstawowej nr 3 dla upośledzonych w stopniu lekkim, dla których
realizowane będą zajęcia pozalekcyjne w zakresie nowych metod nauczania języka polskiego i języka
angielskiego (Leo Maniak i Leo English) oraz zajęcia EEG Biofeedbeck i logoterapia. Druga grupa to
uczniowie starsi (upośledzenie w stopniu lekkim), dla których przewidziano zajęcia wyrównawcze
z zakresu matematyki, języka angielskiego oraz języka polskiego. Uczniowie uczestniczący w projekcie
otrzymają łącznie 879 godzin zajęć różnego typu (w grupach lub indywidualnie) w okresie roku
szkolnego 2011/2012 i 2012/2013.
Łącznie w ramach projektu nauczyciele skorzystają z ok. 120 godzin szkoleń, zakupione zostaną
pomoce dydaktyczne na ok. 10 000,00 zł.
"Nauki ścisłe - realna przyszłość - lepsze jutro”
We wrześniu 2009 r. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze rozpoczęło realizację
projektu własnego autorstwa "Nauki ścisłe - realna przyszłość - lepsze jutro”. Projekt jest
dofinansowany w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie nieprzekraczającej 790 513,49 zł ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego priorytetu IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powiat Jaworski współfinansuje
wymienione przedsięwzięcie w kwocie 139 502,38 zł, całkowita wartość projektu zamyka się kwotą
930 015,87 zł.
Projekt służy realizacji programu rozwojowego szkół: Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
w Jaworze i Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie ukierunkowanego na zmniejszanie dysproporcji w
osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia. Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans
edukacyjnych oraz podwyższanie poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół zawodowych
w powiecie jaworskim. Realizacja projektu przewidziana jest od września 2009 do kwietnia 2011 r.
„Fizyka jest ciekawa”
Celem projektu "Fizyka jest ciekawa" był rozwój umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących
w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, głównie fizyki.
Jego realizacja umożliwiła wykorzystanie nowatorskich pomocy edukacyjnych, opracowanych z myślą
o usprawnieniu nauczania fizyki. Dzięki zestawom dydaktyczno - edukacyjnym uczniowie poszerzyli
wiedzę teoretyczną, w ciekawy sposób wskazując jej praktyczne zastosowanie oraz, poprzez
empiryzm, rozbudzili zainteresowanie fizyką i tym samym kontynuacją nauki na kierunkach
matematyczno- przyrodniczych. Realizacja projektu przyczyniła 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, 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.
Program Leonardo da Vinci w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie
Program Leonardo da Vinci - uczenie się przez całe życie - koordynowany jest przez Fundację PEGAZ
z Jeleniej Góry. W ramach projektu uczniowie bolkowskiej szkoły mogli uczestniczyć w praktykach
zawodowych w gospodarstwach agroturystycznych i rodzinnych pensjonatach na terenie Austrii
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w okresie sierpień – wrzesień 2011. Skorzystało kilkoro uczniów. Dogodne warunki ustalone zostały
w fazie składania projektu: zapewniony bezpłatny dojazd, szkolenie językowe, zwiedzanie okolicy,
zakwaterowanie i wyżywienie oraz 200 euro tygodniowo kieszonkowego razy 8 tygodni. W 2012 roku
planowana jest wspólna organizacja
miejsc praktyk w gospodarstwach agroturystycznych
w Kostrzycy oraz wyjazdy na staże do Austrii.
Projekt Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu w Zespole
Szkół Agrobiznesu w Bolkowie
W ramach współpracy z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu od
października 2011 do grudnia 2011 realizowany był projekt współfinansowany ze środków UE
w ramach EFS ,, Przyspiesz Karierę. Akademia kompetencji kluczowych”. Program adresowany był do
absolwentów i pełnoletnich uczniów. Korzyści dla uczestników projektu to: 150 zł za udział w
projekcie, catering w trakcie zajęć, opłacony państwowy egzamin – certyfikat TELC uznawany w całej
Europie, poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Korzyści
finansowe dla szkoły to kwota 20 300 zł za wynajem pomieszczeń. Pieniądze przeznaczone zostały na
środki dydaktyczne i wyposażenie.
,,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.
„Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej szkół powiatu jaworskiego”
Na podstawie porozumień z gminami z terenu powiatu jaworskiego w 2011 r., po raz kolejny
realizowany był projekt „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej szkół powiatu
jaworskiego”. Ogólna wartość projektu wyniosła 17 000 zł.
Projekt ,,Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej powiatu jaworskiego” skierowany był
do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie
powiatu jaworskiego. Powiatowy SZS przeprowadza zawody wg regulaminów igrzysk, Gimnazjady,
Licealiady w dyscyplinach objętych ich programem bądź wg regulaminów ustalonych przez PSZS. PSZS
prowadzi współzawodnictwo gmin (Igrzyska, Gimnazjady) i szkół (Licealiady) powiatu jaworskiego
zgodnie z zasadami określonymi przez SZS ,,Dolny Śląsk”.
Na
corocznej
klasyfikacji
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej prowadzonej przez Szkolny Związek
Sportowy „Dolny Śląsk” Powiat Jaworski utrzymał 18 miejsce.
„Animator sportu ORLIK”.
Powiat Jaworski przystąpił do projektu Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego „Animator
sportu ORLIK”. W wyniku umowy zostali zatrudnieni w wymiarze ½ etatu animatorzy sportu na boisku
ORLIK przy PCKZ. Powiat pozyskał na wynagrodzenia kwotę 9 000 zł, natomiast z budżetu
wyasygnowano także 9 000 zł.

Informacja PUP z realizacji zadań w 2011 r.
Na finansowanie programów na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w 2011 r. PUP przeznaczył środki Funduszu Pracy przyznawane w ramach
algorytmu oraz środki pochodzące z EFS w wysokości 4.963,7 tys. zł.
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W porównaniu z rokiem 2010 było to o 7.884, 3 tys. zł środków mniej. Za powyższą kwotę
zaktywizowano 1535 osób bezrobotnych.
Najwięcej środków FP wydano na staże, tj. 1.698,9 tys. zł, na które skierowano 308 osób
bezrobotnych.Najczęściej umowy o zorganizowanie stażu zawierano z pracodawcami deklarującymi
zatrudnienie po zakończeniu programu na minimum 3 miesiące.
Na nowe miejsca pracy tworzone przez pracodawców w ramach refundacji stanowiska pracy
skierowano 29 osób bezrobotnych, które mają gwarancję zatrudnienia przez okres najmniej 24
miesięcy. Na ten program wydatkowano kwotę 404,0 tys. zł.
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 36 osób bezrobotnych, na ogólną
kwotę 534,5 tys. zł. Działalność osoby bezrobotne rozpoczynały w zakresie produkcji, handlu oraz
usług. Ze szkoleń oraz przekwalifikowań skorzystało 153 osoby bezrobotne za kwotę 164,8 tys. zł.
Na Program Operacyjny Kapitał Ludzki w roku 2011 wydatkowano kwotę 1.707,8 tys. zł, były
to środki pozyskane w ramach złożonego projektu. Aktywizacją objęto 191 osób bezrobotnych
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy proponując im: staże, szkolenia
i przekwalifikowania, prace interwencyjne oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Mimo zmniejszonych środków na aktywizację osób bezrobotnych na koniec grudnia 2011 roku liczba
bezrobotnych była porównywalna do roku 2010 i kształtowała się na poziomie 4143 osób i była niższa
o 17 osób niż w analogicznym okresie roku 2010. Stopa bezrobocia na koniec m-ca grudnia 2011
roku wynosiła 23,4 % i była wyższa o 1,1 % od stopy w m-cu grudniu 2010 roku. Stopa bezrobocia
w województwie dolnośląskim i w Polsce była na poziomie 12,5 %.
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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.

Nr
Forma
programu aktywizacji

Zaangażowane
z okresu
poprzedniego 2009 r
pozostałe do
zapłaty

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/

%
udziału
środków
FP w
stosunku
do limitu
rocznego
(10:8)

osoby

kwota
(tys.zł)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Koszty szkoleń
ogółem

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

%
Plan
Realizacja udziału
Realizacja
roczny
(liczba
w
(liczba
Limit roczny
(liczba
skierow. i stosunku
miejsc
FP (w tys. zł)
miejsc
zatrudn. do planu
pracy)
pracy)
bezrob)
rocznego
(6:4)

Stypendia za
okres szkolenia

0,00
11

Kwoty należne
instytucjom
szkoleniowym

6,66

295

296

307

104,07

598,37

12,65

Środki FP
wolne - do
zagospo- Zaangażowane
darowania
na 2011 r
(w tys.zł )
(8-10)

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

4

Koszty
przejazdu
zakwaterowania
*

158

46,48

480

479

637

132,71

321,79

275,31

321,79

321,79

100,00

0,00

154

39,48
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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
szkoleniowych

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

* - część osób jednocześnie bierze udział w innych programach.
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X. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA
1. Zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonywane w oparciu o ustawę z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 t.j. z późn. zm.); określone
w § 32 uchwały Nr X/61/07 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 31 maja 2007r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego:
o wydawanie decyzji w sprawie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, przenoszenie
pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby oraz zmiana decyzji - 65 dni.
o przyjmowanie zgłoszeń o budowie i rozbiórce obiektu budowlanego, dla którego nie jest
wymagana decyzja pozwolenia na budowę - 30 dni.
o przyjmowanie zgłoszeń o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego
części 30 dni.
2. Zadania administracji architektoniczno-budowlanej nałożone na Starostę w oparciu o art. 2 ust. 3
ustawy z dn. 24.06.1994r. o własności lokali (t.j. Dz. U. nr 80 z 2000r, poz. 903 z późn.
zmianami):
o wydawanie zaświadczeń, o samodzielności lokali zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994
r o własności lokali – 7 dni,
3. Zadania administracji architektoniczno-budowlanej w oparciu ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.):
o Opiniowanie , uzgadnianie: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i ich zmian, planów zagospodarowania przestrzennego gmin i ich zmian –
zależnie 14 lub 21 dni , przy czym niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się za
opinię lub uzgodnienie pozytywne.

W omawianym okresie wprowadzono szereg zmian w celu udogodnienia pracy wydziału, takich jak:
•
•

•

zmiana programu systemu obsługi prawnej w bieżącym roku na „LEX dla Samorządów”,
udostępnienie wydziałowi systemu informacji przestrzennej , EGB 2000-INT ( od września
2008r)
później
„Geoportal 2”, umożliwiającego wgląd do bazy ewidencji gruntów
i budynków ( błyskawiczne ustalanie stron postępowania administracyjnego jak również
odciążenie pracowników Ośrodka Geodezji i Kartografii, którzy wcześniej osobiście musieli
udzielać wydziałowi AB informacji o działkach),
instalacja ksero i większej drukarki laserowej w znacznym stopniu oszczędza czas urzędnika
i zapewnia wygodę obsługi osób starszych i niepełnosprawnych.

Liczba wydanych decyzji, postanowień i zaświadczeń oraz przyjętych zgłoszeń jak i innych pism
wychodzących z wydziału przedstawiona jest w załączonej tabeli z danymi statystycznymi za rok 2011
(na tle statystyki z lat ubiegłych).
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2006r.

2007 r

2008 r

2009r.

2010r.

2011r.

Decyzje pozwolenia na budowę

357

406

411

413

397

434

w tym:

Domy jednorodzinne

56

69

73

79

70

73

Budynki produkcyjne i inne

37

39

40

22

37

30

Wyszczególnienie
1

2

Zgłoszenie robót budowlanych
nie wymagających pozwolenia na budowę

188

218

240

229

294

307

3

Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania

15

15

15

-

10

22

4

Przeniesienie decyzji pozwolenia na
budowę

14

18

9

14

21

20

5

Decyzja zmiany pozwolenia na budowę lub

20

36

36

43

44

60

aneks do projektu budowlanego
6

Decyzja umorzenia postępowania

-

-

-

-

-

2

7

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

4

5

7

9

14

10

8

Postanowienia

64

34

35

31

43

31

9

Pisma o uzupełnienie wniosku (z art. 64
kpa)

77

91

83

53

102

109

10

Liczba zarejestrowanych dzienników
budowy

215

259

293

226

317

307

11

Sprawozdania do GUS

24

24

24

24

18

18

12

Zaświadczenia o samodzielności lokali

293

1423

386

521

264

212

13

Opiniowanie planów zagospodarowania
przestrzennego gmin oraz zmian do
planów

30

31

30

25

14

12

14

Korespondencja ogółem (przychodząca i
wychodząca z wydziału)

2793

3767

2924

2996

2896

2616

15

Korespondencja wychodząca

1278

2460

1388

1419

1373

1168

Wydział pracował sprawnie mimo najróżniejszych trudności, takich jak: vacat na stanowisku ds.
budownictwa i architektury (z niewielkimi przerwami praktycznie od kwietnia 2007r.), oraz ciągle
zmieniające się przepisy prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych.
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XI. SPRAWOZDANIE WYDZIAŁU FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI
1. Dochody Powiatu w 2011 roku wyniosły 52 735 791,04 zł, przy planowanych 52 372 494,00 zł
natomiast wydatki zamknęły się kwotą 49 892 589,27 zł, przy planowanych 53 174 340,00 zł, w
związku z czym rok obrachunkowy zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 2.843.201,77 zł, przy
planowanym
deficycie
w
kwocie
801.846,00
zł
2. Dochody na działalność bieżącą w 2011 roku wyniosły 49 765 621,25 zł, natomiast wydatki bieżące
stanowiły kwotę 47.717.056,34 zł, w związku z czym 2011 rok zakończono nadwyżką operacyjną
w wysokości 2.048.564,91 zł.
Zasady wyliczenia przedstawia tabela zamieszczona poniżej.

A
1
2

B
/A-(1+2)/

C
D
/B - C/

Dochody
dochody inwestycyjne
dochody ze zbycia majątku

52 735 791,04
2 914 659,03
55 510,76

Dochody bieżące razem
Wydatki bieżące razem

49 765 621,25
47.717.056,34

Nadwyżka/deficyt operacyjny

2 048 564,91

1.

Stan zadłużenia Powiatu w 2011 roku uległ zmniejszeniu i wyniósł 21.047.280,25 ( 2010 r.
- 22.071.400 zł) i wynika przede wszystkim z zaciągniętych kredytów , obligacji i pożyczek.
2.
Wolne środki pozostałe na koniec 2011 roku w wysokości 3 451 233,33zł, wynikają
z wyższych o 363.297,04 zł niż planowano dochodów , niższych o 3.281.750,73 zł niż planowano
wydatków / mniejsze wydatki na zadania inwestycyjne i remontowe w związku z niższymi kwotami
wynikającymi z rozstrzygnięć po przetargowych, mniejsze wydatki na rodziny zastępcze, mniejsze
wydatki na wynagrodzenia w Starostwie oraz niższych o 193 814,44 zł niż planowano przychody
/ mniejsza pożyczka niż planowano/.
3.
W 2011 roku pozyskano dodatkowe środki ze źródeł zewnętrznych /tabela źródeł finansowania
poniżej/

L.p.

Wyszczególnienie

1. Dotacje z budżetu państwa w tym na:
MAiC - środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:
na zadanie „Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez
utworzenie schroniska młodzieżowego…”
na zadanie „nauki ścisłe – realna przyszłość, lepsze jutro” realizowane
przez PCKZ
na refundację zadań inwestycyjnych zaangażowanych w roku ubiegłym
na zadanie „Aktywni, potrzebni…” realizowane przez PCPR
na zadanie „Wszyscy mamy te same szanse”
na zadanie „Informatyzacja administracji kluczem kluczem rozwoju eusług…”
na refundację zadań nieinwestycyjnych zaangażowanych w roku
ubiegłym
3. Dotacje od samorządu wojewódzkiego w tym na:

Kwota
2.725.104,76
1.144.772,76
3.124.205,74
732.736,25
108.970,12
1.650.961,23
219.368,72
41.520,000
107.406,75
263.242,67
1.712.815,00
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na utrzymanie publicznych dróg wojewódzkich
na dofinansowanie zadania rekultywacyjnego / zakup sprzętu
komputerowego i oprogramowania dla Powiatu Jaworskiego/
na prowadzenie biblioteki pedagogicznej

1.536.534,00
52.644,00
123.637,00

Dotacje od samorządów powiatowych – z tytułu opłat za
umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych Powiatu
Jaworskiego oraz rodzin zastępczych.
5. Dotacje od samorządów gminnych w tym na:
na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Wądrożu Wielkim
na dofinansowanie remontu sygnalizacji świetlnej
na zadania w ramach projektu „Kampania promocyjna na rzecz rozwoju i
turystyki w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego”
4.

1.460.362,61
3.564.986,23
55.425,13
16.000,00
44.852,66

Wydatki Powiatu w 2011 roku osiągnęły ogółem 49 892 589,27 zł z czego na wydatki
majątkowe przeznaczono 2 175 532,93zł w ramach których zrealizowano:

Wyszczególnienie

Kwota (zł)

Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji
Chroślice - Męcinka

296 410,02

Budowa chodników przy drogach powiatowych

166 062,83

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2822 relacji
Jawor - Myślibórz

25 759,40

Odbudowa zniszczonego w wyniku powodzi mostu w drodze
powiatowej nr2786 w miejscowości Chroślice, gmina Męcinka

34 143,63

Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie
schroniska młodzieżowego – przebudowa i modernizacja bazy
noclegowej przy ulicy Starojaworskiej

1 451 530,96

Ścieżki edukacyjne na polsko-czeskim pograniczu
Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Targoszyn na
dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w
Targoszynie
Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach
scalania gruntów w gminie Mściwojów
Razem Starostwo Powiatowe
Spłata rat leasingowych za zakupiony sprzęt
Razem Zarząd Dróg Powiatowych
Dofinansowanie zakupu motopompy
Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych

6 311,94
33 449,74
4 963,96
52 644,00
2 071 276,48
70 796,07
70 796,07
1 600,00
18 100,00
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Razem Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w KPP w Jaworze
Razem Komenda Powiatowa Policji
Wydatki majątkowe ogółem

19 700,00
13 760,38
13 760,38
2 175 532,93

Na zakup usług remontowych wykorzystano 2.343.748,90 zł, z tego:
Starostwo Powiatowe
Remont kanałów sieci deszczowej w ciągu drogi powiatowej przy ul.
Wrocławskiej
Remonty instalacji i pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego,

Remonty dróg powiatowych przeprowadzanych w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych

217.000,76
20.001,17

1.171.820,55

Dom Pomocy Społecznej
Konserwacja i przegląd wind, konserwacja c. o.

17.485,85

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Badanie ochrony ppoż i rezystencji przewodów, konserwacja windy i
monitoringu

16.932,53

I Zespół Szkół Ogólnokształcących
Naprawa pieca c. o., konserwacje i przeglądy

19.479,87

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

340.061,03

Dom Dziecka
Remont instalacji ppoż. I korytarza

9.677,20

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
Naprawa dachu, wymiana podłóg, wymiana i remont c. o.

160.699,06

KPPSP
Termomodernizacja budynku, konserwacje i naprawy samochodów
specjalnych oraz sprzętu ppoż.

275.454,00

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

95.136,88
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