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I. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

I.I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
I.I.I. Zatrudnienie i szkolenie
Według stanu na dzień 31.12.2015r. w Starostwie Powiatowym w Jaworze zatrudnionych było ogółem
80 osób (2014 - 78) osób co stanowi 78,75 etatów, w tym:
- 70 osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
- 10 osób na stanowiskach – obsługi.
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy podpisano w 2015r.:
- umowę o odbywanie stażu przez 16 stażystów,
- umowę w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych; z tej formy zatrudnienia
korzystały 4 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 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 2015r. prowadzonych
było 46 spraw sądowych, 70 spraw egzekucyjnych, zakończono 15 spraw sądowych, 16 spraw
egzekucyjnych, w toku pozostaje 18 spraw sądowych, 54 egzekucyjnych i 3 postępowania
upadłościowe.
I.I.III Kontrole
1. W 2015r. przeprowadzono 8 kontroli zewnętrznych przez :
1) 2 kontrole - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
2) 3 kontrola – Dolnośląski Urząd Wojewódzki
3) 1 kontrola –Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa
4) 1 kontrola- Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu
5) 1 kontrola –Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
Wyniki kontroli zawarte zostały w protokołach i wystąpieniach pokontrolnych. Dokumenty kontroli
stanowią informację publiczną i są udostępniane do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw
Obywatelskich oraz w Biurze ds. Kontroli Starostwa Powiatowego – na wniosek.
I.I.IV. Zarządzenia i postanowienia
Starosta Jaworski wydał:
2014r.
zarządzeń
57
postanowień
2

2015r.
55
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 2015r.
w rejestrze wpisano 4 sprawy zgłoszone 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, stanu i remontów dróg,
organizacji ruchu drogowego oraz współpracy z samorządem gminnym. Adnotacje
o sposobie
załatwienia danej sprawy znajdują się w rejestrze przyjęć interesantów.
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W 2015r. do Starostwa wpłynęła 1 skarga. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwianie skarg
i wniosków w Starostwie Powiatowym w Jaworze wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
I.I.VI. Zamówienia publiczne
W 2015r. przeprowadzono 9 postępowań. 8 postępowań zostało zakończonych udzieleniem zamówienia
publicznego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
Informacje o prowadzonych postępowaniach i rozstrzygnięciach postępowań zamieszczane są
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu Urzędu Zamówień Publicznych.
I.II. SPRAWY OBYWATELSKIE
I.II.I Stowarzyszenia:
W 2015 roku powstało w powiecie jaworskim 10 nowych organizacji pozarządowych, w tym 7 których
organem rejestrowym jest Krajowy Rejestr Sądowy, a są to: Stowarzyszenie „Dla Mieszkańców Jawora”,
Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody w Polsce, Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem,
Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym „Budujemy Mosty”, Jaworskie Stowarzyszenie
Charytatywne „Damy Radę”, Stowarzyszenie „Kondratowskie Krajobrazy”, Stowarzyszenie „Łączą Nas
Chroślice” oraz Stowarzyszenie Edukacyjno - Naukowe „Historia Pro Futuro”. Kolejne 3 to stowarzyszenia
kultury fizycznej, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, zarejestrowane
decyzją Starosty Jaworskiego i są to: Jaworski Klub Strzelecki „UR”, Dolnośląskie Stowarzyszenie
Modelarzy oraz Klub Biegacza „Bolków Biega”.
Z przyczyn organizacyjnych Jaworski Oddział Ligii Ochrony Przyrody podjął uchwałę o rozwiązaniu
struktur na terenie naszego powiatu.
W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach nadzoru nad organizacjami pozarządowymi, wydano 13
opinii do treści statutów, na wniosek Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej oraz 17 zaświadczeń
o wpisie do rejestrów Starosty Jaworskiego. Na bieżąco udzielano konsultacji nowo powstałym
organizacjom oraz uczestniczono w tworzeniu ich statutów. Prowadzono także korespondencję z
organizacjami w sprawie aktualizacji ich danych. Dokonano aktualizacji danych wszystkich stowarzyszeń
na rzecz GUS.

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 2015 r.
przeprowadzona została w dniach od 9 do 26 marca

I.II.III Realizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, oraz ustawy o zbiórkach
publicznych.
Realizując ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych 2015r. przeprowadzono 6 postępowań
administracyjne zakończone wydaniem 6 decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok lub prochów z
zagranicy.

I.II.IV. Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny.
W roku 2015 Wydział przygotował 4 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście
Jaworskim, na których przyjęto informacje: z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za rok 2014, oceniono
pracę komend powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej, przyjęto informację Powiatowego
Rzecznika Konsumentów z realizacji jego zadań w roku 2014, przeprowadzono analizę wniosków
pokontrolnych Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jaworze w zakresie właściwego
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oznakowania ulic, w tym miejsc przejść dla pieszych, a także kwestii rozwiązania problemu braku miejsc
parkingowych. Komisja przyjęła także informację o realizacji wniosków rozpatrzonych przez Komisję ds
Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego oraz oceniła stan zabezpieczenia zabytków przed
przestępczością, kradzieżami, pożarami, dewastacją oraz niegospodarnością.
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 2015 roku dofinansowano zakup nieoznakowanego radiowozu
Komendzie Powiatowej Policji Jaworze, a także dofinansowano zakup specjalistycznego sprzętu
ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Paszowicach.
W roku 2015 Wydział ponownie był wiodącym współorganizatorem Plebiscytu „Najpopularniejszy
Dzielnicowy 2015” z udziałem samorządów gminnych, Komendy Powiatowej Policji w Jaworze,
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mediów lokalnych. Wyniki Plebiscytu ogłoszone zostały podczas
uroczystej akademii z okazji Święta Policji.

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 8 lipca w Muchowie, z udziałem przedstawicieli
samorządów gminnych, członków Zarządu Powiatu, Szefów instytucji współpracujących z
Kombatantami.

I.III. OBSŁUGA RADY I ZARZĄDU POWIATU
W roku 2015 Zarząd Powiatu odbył 35 posiedzeń, na których wypracowano i podjęto 86 uchwał,
rozpatrzono, zaopiniowano i przekazano pod obrady Rady projekty 51 uchwał.
W 2015r. radni obradowali na 14 posiedzeniach Rady Powiatu. Na posiedzeniach podjęto ogółem 53
uchwały.
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 76 zapytań,
wniosków i interpelacji, na które w ustawowym terminie radni otrzymali odpowiedzi.

I.IV. KONTROLE WEWNETRZNE
Kontrola wydatków środków publicznych w miesiącu grudniu 2013 roku w zakresie
realizacji art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Kontrole doraźne przeprowadzone zostały w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze, Powiatowym
Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze, Powiatowym Zespole Schronisk Młodzieżowych w Jaworze oraz
Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze.

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach.
Zakres kontroli obejmował: kontrolę procedur wyboru wykonawców usług świadczonych na rzecz
Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze w latach 2013 i 2014, kontrolę procedur związanych z wycinką
drzew i zagospodarowaniem pozyskanego drewna w latach 2012, 2013 i 2014 oraz kontrolę
prawidłowości gospodarki służbowymi samochodami osobowymi w 2014 roku.

4

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze.
Zakres kontroli obejmował: funkcjonowanie kontroli zarządczej w obszarze gospodarki finansowej za
okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., procedury udzielania zamówień publicznych oraz wykonanie
zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr KW.171.01.2014.SL z dnia 20.01.2014
r.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze.
Zakres kontroli: wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr
KW.171.29.2014.EW.RC z dnia 25.11.2014 r.
Dom Pomocy Społecznej w Jaworze.
Zakres kontroli: funkcjonowanie kontroli zarządczej w obszarze gospodarki finansowej
w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., kontrola procedur udzielania zamówień publicznych oraz
kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr KW.171.18.2013
z dnia 02.07.2013 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach.
Zakres kontroli: funkcjonowanie kontroli zarządczej w obszarze gospodarki finansowej
w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., kontrola procedur udzielania zamówień publicznych,
kontrola
wykonania
zaleceń
pokontrolnych
zawartych
w
wystąpieniach
pokontrolnych nr KW.171.11.2012.RC z dnia 12.03.2012 r. oraz nr KW.171.04.2015.SL z dnia
27.02.2015 r.

II. WYDZIAŁ DS. ROZWOJU, PROMOCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

II.I. Rozwój i fundusze zewnętrzne
Do podstawowego zakresu zadań Wydziału Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich należy
inicjowanie i prowadzenie procesu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań
powiatu jaworskiego oraz jednostek organizacyjnych wchodzących w jego skład. Podstawnym
dokumentem wyznaczającym plan działań Wydziału stanowi budżet Powiatu, Wieloletnia Prognoza
Finansowa Powiatu Jaworskiego, a także „Strategia Rozwoju Powiatu Jaworskiego na lata 2014-2020”.
Niemalże wszystkie realizowane działania wymagają przeprowadzenia postępowań o zamówienie
publiczne oraz nadzór nad realizacją zadań powiatu.
W 2015 Wydział przeprowadził blisko 25 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 30 000 euro netto, w wyniku których podpisano umowy i zrealizowano usługi, dostawy czy roboty
budowlane.
Procedury
przetargowe
prowadzone
były
zgodnie
z założonymi harmonogramami rzeczowo – finansowymi.
Troska o stan dróg powiatowych to od lat jeden z głównych priorytetów w działaniach Zarządu Powiatu.
W
staraniach
tych
przyjęte
zostały
dwa
zasadnicze
kierunki:
remonty
i przebudowy zniszczonych nawierzchni dróg z jednej strony oraz z drugiej przeciwdziałanie dalszej ich
degradacji. Dlatego też, dzięki pozyskanym środkom Powiat w roku 2015 odbudował blisko
9 km dróg powiatowych oraz ponad 2 km ciągów pieszych.
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Główne zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2015
zestawienie:

Inwestycje 2015

wartość zadania

przedstawia poniższe

budżet powiatu środki zewnętrzne

Przebudowa ul. Sienkiewicza
w Bolkowie (970 m)

1 265 674,69

316 419,17

949 255,52

Przebudowa drogi powiatowej
nr 2830D Stare RochowicePłonina w kim od 0+0001+750

493 239,64

5 639,64

487 600,00

Przebudowa drogi powiatowej
nr 2827D Jastrowiec-Grudno
w km od 0+000-1+923

637 761,95

0,95

637 761,00

Przebudowa drogi powiatowej
nr 2818D Paszowice –
Wiadrów w km od 0+000 do
2+836

763 833,55

0,55

763 833,00

Przebudowa chodnika w
Wądrożu Wielkim

164 435,88

82 217,94

82 217,94

Przebudowa drogi nr 2800D
Mierczyce-Skała-Luboradz w
km od 0+000-1+550

767 556,60

33 511,60

734 045,00

Przebudowa chodnika przy ul.
Słowackiego z przykryciem
rowu

229 689,11

0,00

229 689,11

Chodnik Paszowice (zadanie
realizowane przez Gminę
Paszowice na podstawie
podpisanego porozumienia)
Chodnik Paszowice

144 000,00

70 000,00

74 000,00

Chodnik Piotrowice (zadanie
realizowane przez Gminę
Męcinka na podstawie
podpisanego porozumienia)

199 774,67

50 000,00

149 774,67

594 186,74

118 837,74

475 349,00

Przebudowa obiektu internatu
przy Zespole Szkół
Agrobiznesu w Bolkowie
[intensywne opady deszczu
czerwiec 2013 r.] - etap I
RAZEM

5 260 152,83

6

676 627,59

4 583 525,24

Rok 2015 był również okresem, kiedy podjęto szereg działań zmierzających do przygotowań związanych
z nowym okresem programowania. Pracownicy wydziału starają się również wspierać procesy
pozyskiwania środków zewnętrznych przez lokalne organizacje pozarządowe.

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA
Jednym z głównych źródeł finansowania przedsięwzięć z wykorzystaniem środków UE jest Program
Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Powiat Jaworski stara się sukcesywnie sięgać po te
środki współpracując w tym zakresie z miastem Turnov oraz Trutnov w Republice Czeskiej. Przykładem
takiego kierunku działania jest Transgraniczna Integracja Osób Niepełnosprawnych
W 2015 r. podjęto współpracę z organizacją FOKUS w Turnovie dotyczącą wspólnego przygotowania
kolejnego transgranicznego projektu kierowanego do osób niepełnosprawnych, w ramach programu
Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Podczas spotkania powołano zespół roboczy, którego zadaniem jest doprecyzowanie szczegółów
planowanego przedsięwzięcia i przygotowania wniosku o przyznanie pomocy finansowej na realizację
planowanych zadań. Projekt zakładał będzie integrację osób niepełnosprawnych z Czech i Polski poprzez
organizowanie warsztatów fotograficznych, tanecznych oraz wymianę doświadczeń terapeutów
pracujących z osobami niepełnosprawnymi po Polskiej i Czeskiej stronie.

DZIAŁANIA NA RZECZ ROZOWJU TURYSYTKI:
Ścieżki edukacyjne na czesko polskim pograniczu - transgraniczny projekt Powiatu Jaworskiego i Miasta
Turnov został jednym z 6 najbardziej inspirujących Projektów Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W grudniu 2015 r. Starosta
Jaworski - Stanisław Laskowski wspólnie z zastępcą Burmistrza Turnova - Panią Janą Svobodovą wzięli
udział w Wydarzeniu Rocznym Podsumowującym Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Spotkanie zorganizowane przez Wspólny
Sekretariat Techniczny w Ołomuńcu (Republika Czeska) zakładało m.in. wyłonienie spośród projektów
zrealizowanych przez samorządy transgranicznych projektów Najbardziej Inspirującego Projektu całego
programu. W konkursie wziął udział również zrealizowany przez Powiat Jaworski i Miasto Turnov projekt

7

pt." Ścieżki Edukacyjne na czesko-polskim pograniczu", który w uznany został za najbardziej inspirujący
transgraniczny projekt 2013 roku.
W roku 2015 wyznaczono i oznakowano kolejny odcinek ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej,
której początek znajduje się za przejazdem kolejowym przy ul.Słowackiego, a koniec prowadzi do
osiedla domków jednorodzinnych przy ul.Zagrodowej. Tym samym w tej części miasta powstała ścieżka
długości 500 m . To kolejny etap sukcesywnie realizowanej „polityki rowerowej” Zarządu Powiatu na
terenie Jawora. W trakcie remontów chodników przy drogach powiatowych, w miarę możliwości
lokalizowane będą dwukolorowe ciągi pieszo-rowerowe, które z czasem powinny stworzyć system
połączeń rowerowych z różnymi częściami miasta.
Sukcesywnie też realizowane jest założenie budowy II etapu ścieżki rowerowej do Myśliborza. W 2015
r., na zlecenie powiatu opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację
tego przedsięwzięcia. Dokonano również podziałów geodezyjnych, wyznaczając tym samym pas
drogowy niezbędny do realizacji zadania.

II.II. PROMOCJA POWIATU
Sporo uwagi poświęcono również szeroko rozumianej promocji Powiatu Jaworskiego zarówno w
wymiarze informacyjnym, ale również rzeczowym w postaci realizacji projektów, których założenia
obejmowały wykonanie drobnych materiałów promocyjnych. Mimo skromnych środków finansowych
przeznaczonych na promocję powiatu wielokrotnie, wspólnie z innymi samorządami z terenu Powiatu
Jaworskiego, Wydział uczestniczył w targach turystycznych. Podobnie było w roku ubiegłym, jak i w
tym, kiedy to Powiat Jaworski, razem ze Stowarzyszeniem Kaczawskim, „wystawiał” się podczas
jeleniogórskich Targów Turystycznych „TOURTEC”. Nierzadko przekazywane były materiały promujące
Ziemię Jaworską (foldery, albumy, mapy, ulotki reklamowe oraz drobne gadżety) Gminie Jawor, która
uczestniczyła w targach turystycznych - w Berlinie, Poznaniu, Wrocławiu. Publikacje promujące region
są kolportowane podczas wielu imprez i uroczystości odbywających się na terenie powiatu i poza nim.
Materiały promocyjne przekazywane były również do krajowych biur turystycznych, punktów informacji
turystycznej, a także wielu innych instytucji, których zadaniem jest promocja naszego kraju (np. Urząd
Marszałkowski, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Związek Powiatów Polskich).
w roku 2015 Powiat Jaworski wspólnie z Gminą Męcinka zorganizował Dożynki Gminno- Powiatowe w
Męcince,
podczas
których
zaprezentowane
zostały
poszczególne
sołectwa
i gminy z terenu Powiatu Jaworskiego.
Wydział współpracuje z lokalną telewizją (TV Jawor), która realizuje, na zlecenie Powiatu, program
informacyjny pt. „Nasz Powiat”. W roku 2015 ukazało około stu relacji z różnych wydarzeń odbywających
się na terenie powiatu, w tym w powiatowych jednostkach organizacyjnych. Program poprzez portale
społecznościowe (Facebook) dociera praktycznie do nieograniczonej liczby odbiorców. Emitowany jest
również w lokalnej Telewizji.
Wydział realizował także zadanie dotyczące opracowania i składu miesięcznika o charakterze
informacyjnym pt. „Nasz Powiat – Nasza Gmina”, który ukazywał się w nakładzie 4 000 egzemplarzy.
Każdego miesiąca (oprócz lipca) Nasz Powiat – Nasza Gmina” docierał do 73 sołectw w Powiecie
Jaworskim oraz kolportowany był przez pracowników wydziału na terenie miasta Jawora. Pracownicy
Wydziału wielokrotnie byli autorami artykułów zamieszczanych na łamach Kuriera oraz na stronach
internetowych
www.powiat-jawor.org.pl,
jak
również
na
portalach
społecznościowych
(Facebook). Niejednokrotnie teksty autorskie zamieszczane były przez inne obecne na lokalnym rynku
gazety i portale internetowe (JaworskaSzuflada, jawor24h, e-legnickie, Nowa Gazeta Jaworska).
Organizowane były ponadto spotkania z przedstawicielami środków masowego przekazu m.in. na
okoliczność uroczystości i imprez organizowanych przez powiat i jednostki organizacyjne, konferencji
prasowych, czy też w związku z oddawaniem zrealizowanych przez powiat inwestycji. Dosyć płynnie
układała się także współpraca z lokalnymi rozgłośniami radiowymi, np. Radio PLUS. Bez wątpienia
docierające do społeczeństwa rzetelne informacje nt. działań Władz Powiatu, pracy urzędu i jednostek

8

podległych budują pozytywny wizerunek i pozwalają na budowanie pozytywnego wizerunku pracy
Zarządu Powiatu.

III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
III.I. Transport drogowy
Do ważniejszych spraw prowadzonych i załatwionych w 2015 r. związanych z regulacją transportu
drogowego należy zaliczyć:
1. wydanie 22 (2014 - 30) postanowień dla Marszałka Województwa Dolnośląskiego, dotyczących
zmian w rozkładach jazdy lub uzgadniających wydanie nowych zezwoleń na liniach
komunikacyjnych przebiegających przez obszar przekraczający powiat jaworski oraz załatwienie
11 (20) spraw związanych z aktualizacją rozkładów jazdy,
2. wydanie 1 (0) zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy
przewozie rzeczy ora 5 (4) zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
3. wydanie 17 (16) zaświadczeń wraz z wypisami na przewozy drogowe na potrzeby własne
przedsiębiorców,
III.II. Zarządzanie ruchem drogowym i funkcjonowanie układu komunikacyjnego
Do ważniejszych spraw związanych z zarządzaniem ruchem drogowym i funkcjonowaniem układu
komunikacyjnego należy zaliczyć:
1. dwukrotne (wiosną i jesienią) przeprowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania,
wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych na terenie powiatu jaworskiego,
2. dokonanie analizy istniejącej organizacji ruchu drogowego i przesłanie wniosków z niej
wynikających do właściwych zarządców dróg,
3. rozpatrzenie 119 (68) wniosków i spraw dotyczących zmian w oznakowaniu dróg i odbycie w
tym celu 20 (10) posiedzeń Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego,
4. zatwierdzenie 22 (9) projektów w stałej organizacji ruchu drogowego i 69 (42) projektów
czasowej organizacji drogowego,
5. załatwienie 97 (94) spraw związanych z funkcjonowaniem układu komunikacyjnego (opinie,
odpowiedzi instytucjom i mieszkańcom, interwencje dotyczące utrzymania dróg, wycinki drzew,
pomoce drogowe itp.).
III.III. Stacje kontroli pojazdów
W ramach realizacji zadań związanych z działalnością stacji kontroli pojazdów przeprowadzono kontrole
6 (5) stacji działających na obszarze powiatu jaworskiego w zakresie posiadania przez nie wymaganych
warunków lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego, zatrudniania uprawnionych diagnostów
oraz prawidłowości przeprowadzania badań technicznych.
III.IV. Szkolenie kierowców
Na obszarze powiatu jaworskiego funkcjonuje 10 ośrodków szkolenia kierowców
Wpisanie do ewidencji 3 (1) instruktora nauki jazdy i wydano im stosowne legitymacje. W prowadzonej
ewidencji znajduje się 39 instruktorów.
Dokonano kontroli 10 (10) ośrodków szkolenia kierowców.
III.V. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny
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Wydano 9 (8) zezwoleń na zorganizowanie imprez sportowych na drogach min. „IX Memoriał St.
Mielczarka”, ”Czasówka Gorzanowicka” „XXIV Kryterium Kolarskie w Bolkowie”, testy samochodowe
Bogaczów – Pomocne, Testy samochodowe przed Rajdem Świdnickim i Karkonoskim,
Dla 6 (5) imprez o znaczeniu krajowym wydano stosowne uzgodnienia min..”Parada motocykli”
„Pielgrzymka z Legnicy na Jasną Górę i do Krzeszowa”, Półmaraton Jawora o Puchar Burmistrza,
spotkanie z kandydatem na prezydenta, zawody kolarskie „ Konkursowa jazda „Mini Max”.
III.VI. Rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień kierowców
Wydanych dowodów rejestracyjnych – 6527 (6299)
Wydanych kart pojazdów - 1778 (1613)
Wydanych dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez policję za usterki techniczne – 1109 (900)
Wyrejestrowanych pojazdów – 488 (494)
Zgłoszeń sprzedaży 2378 (2521)
Wydanych praw jazdy – 1327 (1318)
Ilość wydanych skierowań na badania lekarskie i psychologiczne 157 (110)
Wprowadzono 140 (159) zakazów prowadzenia pojazdów w związku z wyrokami sądowymi
W roku 2015 r. w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa obsłużono około 21 – 22 tys. osób.
III.VII. Zadania wykonane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze
W celu utrzymania w należytym stanie technicznym oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na drogach
powiatowych wykonane zostały następujące ważniejsze roboty drogowe:
1.
Remonty cząstkowe - 9667,8 m2 (12 621)
2.
Remonty przełomów - 0 m2
(115)
3.
Ścinka poboczy - 36145 m2 (16370)
4.
Wycinka drzew - 164 szt. (134)
5.
Wymiana znaków - 194 szt., (158)
6.
Podkrzesywanie drzew - 426 szt. (287)
7.
Frezowanie pni - 84 szt. (24)
8.
Odnowienie i nowe oznakowanie poziome - 4049 m2 (2494)
9.
Wykaszanie mechaniczne poboczy - 458 km (237)
10.
Odbudowa przepustów - 22 szt. (3)
11.
Udrożnienie rowów - 790 mb (3015)

III.VIII. Zestawienie robót wykonanych na drogach wojewódzkich nr 345, 363, 365, 374
- 1 183 424 m2 (969 884)
- 7 649 m2 (41 262)
- 7 811 m2 (9194)
- 282 t (206)
- 9,50 t (18,5)
- 8 500 m2 (9820)
- 19 850 m2 (10 062)
- 282 szt. (119)
- 37 900 m2 (14 800)
- 1 370 mb (1350)
- 111 m3 (73)

1. Mechaniczne wykaszanie rowów
2. Ręczne wykaszanie rowów
3. Remont nawierzchni emulsją i grysami
4. Remont cząstkowy masą na gorąco
5. Remont cząstkowy masą na zimno
6. Ręczne oczyszczanie nawierzchni
7. Wykonanie oznakowania poziomego
8. Montaż słupków hektometrowych
9. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
10. Oczyszczenie korytek ściekowych
11. Odbudowa rowów

III.IX. Wpływy za prowadzenie parkingu strzeżonego
1. Opłaty za parking -

- 6591 zł (1710)

10

IV. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ŚRODOWISKA
1. W zakresie zadań własnych Powiatu Jaworskiego;
a) uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własności Powiatu Jaworskiego w
wysokości 547.506,00 zł,
b) uzyskano dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za grunty (drogi powiatowe) przejęte z mocy
prawa pod budowę drogi krajowej S-3 w wysokości 4.353.358,80 zł
b) uzyskano dochody w wysokości 87.392,16 zł do budżetu powiatu z dzierżawy, najmu i trwałego
zarządu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jaworskiego,
c) uzyskano dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w wysokości 9.249,60 zł
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. 237.202,38 zł,
2. W zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
a) uzyskano dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie naliczania opłat
z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu, dzierżawy, najmu, sprzedaży w
wysokości 948.809,48 zł,
b) przyczyniono się do aktywizacji terenów pod budownictwo poprzez wyłączenie gruntów rolnych klas
II i III o pow. 2,5762 ha (51 decyzji zezwalających na wyłączenie),
c) na bieżąco regulowano stany prawne nieruchomości. W ramach tych regulacji wydano 49 opinii, 46
zaświadczeń na potrzeby sądów wieczystoksięgowych, Agencji Nieruchomości Rolnych i postępowań
prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego.
d) przyjęto do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 361 działek o pow. 195,8793 ha, które zostały
nabyte od osób fizycznych i prawnych pod budowę drogi krajowej S-3.
e) wydano 3 decyzje administracyjne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości, których łączna kwota zapłaty za przekształcenie wyniosła; 4.561,00 zł,
f) uzyskano dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu wysokości 16.920 zł,
g) dokonano aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa wydano
322 wypowiedzenia zmieniające opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.
3.W zakresie ochrony środowiska;
Łącznie w 2015 r. wpłynęło 1098 pism, pisma wychodzące 1018, wydano 406 decyzji administracyjnych
w tym: zaskarżono 1, którą utrzymano w mocy.
1. Ochrona przyrody – wydano: decyzji 141.
2. Nadzór nad lasami – wydano: decyzji 68 oraz świadectw legalnego pozyskania drewna 49.
3. Łowiectwo – wyliczono czynsze dzierżawne dla siedmiu kół łowieckich na rok 2015/2016 oraz
zestawiono czynsze dzierżawne w rozbiciu na nadleśnictwa i gminy.
4. Rejestr zwierząt egzotycznych – zarejestrowano 5 zwierząt egzotycznych, wydano 5
dokumentów rejestracyjnych oraz wyrejestrowano 3 zwierzęta egzotyczne.
5. Zalesianie gruntów rolnych - właścicielom gruntu, za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i
prowadzenie uprawy leśnej, naliczano wysokość miesięcznego ekwiwalentu na każdy kwartał
2015 r.
6. Karty wędkarskie - wydano 109 szt.
7. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb - wydano 58 szt.
8. Geologia surowcowa - wydano 34 informacje o występowaniu złóż kopalin, 21 postanowień i 2
opinie dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin pod względem
występowania terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych i terenów zagrożonych
masami ziemi.
9. Hydrogeologia - wydano 1 decyzję zatwierdzającą projekt dokumentacji hydrogeologicznej i
zatwierdzono decyzjami 3 dokumentacje hydrogeologiczne.
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10. Geologia inżynierska - przyjęto 1 projekt robót geologicznych wykorzystania ciepła ziemi oraz
przyjęto 2 dokumentacje prac geologicznych wykorzystania ciepła ziemi.
11. Sprawozdania: OŚ-26 - zestawienie zasobów wód podziemnych, L-03 - sprawozdanie o lasach,
o posiadaczach odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń, OŚ-4p sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar
środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
sporządzenie załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4p za rok 2014 dotyczącego obliczenia
nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2014
i OŚ-29 - sprawozdanie o kosztach poniesionych na ochronę środowiska, sprawozdanie
dotyczące prowadzenia postępowań w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, sprawozdanie dotyczące
informacji o wydanych zezwoleniach w 2014 r. z zakresu gospodarki odpadami i sprawozdanie
dotyczące gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego.
12. Odpady - wydano 30 decyzji i 9 postanowień, które dotyczyły zezwoleń na zbieranie i transport
odpadów i pozwolenia na wytwarzanie odpadów, udzielono 17 opinii z zakresu gospodarowania
odpadami, oraz rozpatrzono 4 sprawozdania z monitoringu zamkniętego składowiska odpadów.
Wezwano w 9 przypadkach wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, a w 5 przypadkach o
wyjaśnienie.
13. Ochrona środowiska:
 pozwolenia wodnoprawne: prowadzono 58 spraw, w tym sporządzono 185 pism
wychodzących, 40 decyzji rozpatrzono bez zastrzeżeń,
 przeprowadzono 126 spraw z zakresu analiz przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód,
 przeprowadzono 5 spraw z zakresu analiz okresowych pomiarów emisji gazów i pyłów do
powietrza,
 przeprowadzono 1 sprawę w zakresie pozwoleń zintegrowanych,
 wydano 3 decyzje w sprawie wprowadzenia gazów i pyłów do powietrza,
 przeprowadzono 1 sprawę z zakresu analizy rocznego raportu dotyczącego wielkości emisji
gazów cieplarnianych,
 przyjęto i rozpatrzono 21 zgłoszeń bądź aktualizacji zgłoszeń instalacji wytwarzającej pole
elektromagnetyczne.
14. Ustalenie linii brzegowej: 7 decyzji, sporządzono 15 pism wychodzących
15. Spółki wodne: prowadzono 122 sprawy, wydano 113 decyzji, 15 postanowień, ilość pism
wychodzących - 354; 41 pism dotyczący upomnień i egzekucji na rzecz spółki wodnej,
wystawiono 1 tytuł wykonawczy
16. Hałas: brak spraw w 2015 r.
17. Przygotowano materiały do projektu Budżetu Powiatu na 2015 r. (roczne zestawienie
przychodów i wydatków na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w Jaworze na 2015 rok oraz Dział Leśnictwo – 020) oraz 1 projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na
zbiorniku wodnym „Słup”.
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 2014 r., o realizacji zadań Inspekcji
Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jaworze za rok 2014, o działalności
Inspekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu na obszarze powiatu jaworskiego w 2014 r. oraz
sporządzony przez Zarząd Powiatu w Jaworze raport z realizacji „Programu ochrony środowiska
powiatu jaworskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r.” za okres od 01.01.2013 do
31.12.2014 r. i informację z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest dla powiatu jaworskiego” za lata 2013-2014.
19. Udostępniono około czterdziestu studentom i uczniom materiały na temat ochrony środowiska.
20. Osobom prawnym i fizycznym udzielono kilkuset ustnych informacji, wyjaśnień i porad z zakresu
ochrony środowiska a także zamieszczano wiele istotnych informacji nt. ochrony środowiska na
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łamach Kuriera Jaworskiego, który jest biuletynem informacyjnym samorządów powiatu
jaworskiego.
21. Rozpatrzono 9 wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Jaworskiego o
finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
przyjęto do realizacji 7 wniosków dla których sporządzono umowy o dotację, rozliczono 7 zadań.
22. Przygotowano dla Zarządu Powiatu w Jaworze 1 odpowiedź na interpelację.
23. Sporządzono i udostępniono 6 informacji o środowisku dla firm i jednostek administracji
publicznej.
V. POWIATOWY
W JAWORZE

OŚRODEK

DOKUMENTACJI

GEODEZYJNEJ

I

KARTOGRAFICZNEJ

1. Z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
 wydano 162 opinii w ramach prac Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
( w roku 2014 - 133),
 przyjęto 945 zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych od jednostek wykonawstwa
geodezyjnego ( w roku 2014 - 959)
 przygotowano 950 dokumentacje do zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych,
( w roku 2014 - 1000)
 przeprowadzono kontrole pod względem merytorycznym i technicznym 931 operatów
geodezyjnych i kartograficznych powstałych w związku ze zgłoszonymi pracami oraz
poświadczono materiały sporządzone w wyniku tych prac ( w roku 2014 - 1139)
 przyjęto do zasobu 826 operatów geodezyjnych i kartograficznych ( w roku 2014 - 1516)
 dokonano 4732 zmian w operacie ewidencji gruntów, budynków i lokali ( w roku 2014 - 4630),

w ramach prowadzonej księgi ewidencji wyciągów z operatów szacunkowych oraz transakcji
kupna sprzedaży wpisano 433 wartości nieruchomości ( w roku 2014 - 494)
 Prowadzenie bazy GESUT/BDOT500 – 475 operatów.
 zostały sporządzone wszystkie sprawozdania wynikające z obowiązku organu prowadzącego
powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Zachowane zostały terminy wykonania
sprawozdań.
2. W ramach obsługi interesantów sporządzono:
 6774 wypisów z rejestru gruntów, zbiorów danych, wykazów, map oraz innych
dokumentów w tym dokumentacja do celów notarialnych i wieczysto-księgowych
 201 – spraw związanych z bieżąca obsługą wniosków( rozbieżności, sprawy GP, badanie
historii)
3. W ramach prac kancelaryjnych prowadzono:
 ewidencję poczty przychodzącej w ilości 10390 ( w roku 2014 - 10460)
 ewidencję wniosków na dokumenty z zasobu w ilości 3861, ( w roku 2014 - 3719)
 przygotowanie dokumentu opłaty w ilości 4475 ( w roku 2014 - 4164)
4. Wszystkie prace związane z uzupełnianiem baz danych prowadzone są w ramach
bieżącej aktualizacji zasobu przez poszczególnych pracowników wydziału.
 Dodatkowo z zakresu cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego archiwizowano do postaci elektronicznej archiwalne
materiały zasobu,
 rozpoczęto tworzenie obiektowej bazy danych obiektów topograficznych
(BDOT500) oraz geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu ( GESUT) na
podstawie bieżących pomiarów geodezyjnych.
5. W ramach umowy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii przeprowadzono
modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz założenie bazy danych obiektów
topograficznych (BDOT500) i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) gminy
Mściwojów
6. Łącznie w wyniku świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i
Kartograficznej usług wypracowano dochody: 325 824,10 zł. ( w roku 2014 – 374 625,20 zł)
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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 jednostki.
VI. GEODETA POWIATOWY

1. Z zakresu obsługi ewidencji gruntów i budynków prowadzono 94 sprawy, w tym 21 postępowań
zakończono rozstrzygającymi decyzjami administracyjnymi. Pozostałe sprawy rozpatrzono, a
strony zostały pisemnie poinformowane o sposobie załatwienia sprawy. Z tego zakresu
udzielono wyjaśnień interesantom, którzy wielokrotnie zgłaszali się osobiście w biurze Geodety
Powiatowego. W ramach obsługi interesantów, którym udzielano wyjaśnień a którzy zgłaszali
się pisemnie lub osobiście do tut. urzędu w celu wyjaśnienia spraw z zakresu szeroko pojętej
obsługi interesantów, zarejestrowano łącznie 808 spraw.
2. W ramach projektu ZSIN nadzorowano wykonanie baz
EGiB, BDOT500 i GESUT.
Przeprowadzono weryfikacje i odbiory cząstkowe poszczególnych etapów, zgodnie
z harmonogramem. Zakończono ostatecznym odbiorem modernizację EGiB wszystkich
12 obrębów gminy Mściwojów. Po modernizacji wpłynęło 11 zastrzeżeń do danych EGiB.
Wszystkie zastrzeżenia rozpatrzono. Odwołań brak. Bazę EGIB, dla obszaru całego powiatu
dostosowano do wymagań ZSIN i przekazano jej kopię do centralnego repozytorium.
Założono bazę BDOT500 dla 12 obrębów gminy Mściwojów. Informację o założeniu bazy
BDOT500 umieszczono na stronie BIP tut. urzędu. Bazę GESUT założono i jest prowadzona dla
obszaru całego powiatu.
3. Z zakresu aktualizacji użytków gruntowych zarejestrowano 7 spraw. W ramach postępowania
administracyjnego wydano 2 decyzje zmieniające użytki gruntowe. Pozostałe sprawy
pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nieuzupełnienia braków we wnioskach. Ponadto,
upoważniono dwóch klasyfikatorów do przeprowadzenia klasyfikacji gruntów na obszarze
powiatu jaworskiego, w roku 2015.
4. Z zakresu koordynacji projektowanych sieci, rozpatrzono 164 sprawy i wydano 160 protokołów
z narady koordynacyjnej.
5. Z zakresu prac scaleniowych, przygotowane zbiorcze wnioski o scalenie gruntów wsi Luboradz,
Targoszyn, Snowidza, Godziszowa i Niedaszów uzgadniano z instytucjami biorącymi udział w
całej operacji, w zakresie szczegółów projektowanej realizacji (ciągi komunikacyjne, tereny
publiczne). Podjęto szczegółowe ustalenia realizacji projektowanego scalenia wsi Luboradz i
Niedaszów. W ramach tych uzgodnień ustalono konieczność przywrócenia drogi transportu
rolnego w obrębie zbiornika wodnego Mściwojów i tym samym zmianę linii brzegowej zbiornika,
zmianę granicy obrębu Zimnik przez przyłączenie działek z obrębu Siekierzyce. Włączenie do
obszaru scalenia wsi Luboradz działek z obrębu Drzymałowice.
6. Sporządzono i przekazano do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu, w odstępach sześciomiesięcznych, kopie
zabezpieczające powiatowe bazy danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie.
7. Zakończono projekt „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
– Faza I”, w zakresie modernizacji EGiB wszystkich 12 obrębów gminy Mściwojów. Ponadto
dostosowano wszystkie bazy EGiB powiatu jaworskiego do wymagań ZSIN i przekazano te bazy
do centralnego repozytorium.
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8. Przystąpiono do opracowania projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych -PEUG”
celem pozyskania środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. Na potrzeby projektu PEUG
przeprowadzono rozpoznanie stanu faktycznego i potrzeb tut. urzędu za pomocą ok. 20 ankiet.
Dokonano uzgodnień z powiatami- partnerami projektu oraz zawarto umowę partnerską na
rzecz realizacji tego projektu. Oszacowana wartość całego projektu – 51,5 mln zł. Część
przypadająca na Powiat Jaworski – 1,9 mln zł, z czego środki własne powiatu 78,5 tys.
9. Z zakresu gospodarowania środkami, pozyskano dotację celową z budżetu Wojewody
Dolnośląskiego, w rozdziałach 71012, 71013 i 01005 w sumarycznej wys. 229 000 zł
- wykorzystaną na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji gruntów i budynków
oraz na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ponadto
wystąpiono do MWD z wnioskiem o pomoc finansową w roku 2016 w wysokości 90 000 zł na
zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia baz danych.
10. Rozliczono projekt ZSIN faza I. Koszt całego projektu dla powiatu jaworskiego wyniósł
605 173,90 zł z czego udział Powiatu Jaworskiego 160 000,00 zł.

VII. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO
VII.I. W zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego (obronnego) :
1. Zorganizowano dwa jednodniowe szkolenia obronne, w dniach 25 czerwca i 18 grudnia dla
pracowników samorządowych, służb, inspekcji powiatu jaworskiego prowadzących sprawy obronne.
2. Przeszkolono skład Stałego Dyżuru Starosty Jaworskiego i wzięto udział w treningu jego
funkcjonowania przeprowadzonym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3. Przeszkolono skład Akcji Kurierskiej w powiecie jaworskim.
4. Udział pracowników Biura w treningu pod kryptonimem ENEGER/KAPER-15 we współpracy z
Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu.
5. Zaktualizowano plany „Akcji Kurierskiej” i „Plan przygotowań podmiotów leczniczych” w powiecie
jaworskim oraz pozostałą dokumentację o charakterze obronnym.
6. Pozyskanie od Wojewody Dolnośląskiego (doposażenie powiatowego magazynu Obrony Cywilnej) w
nieodpłatne użytkowanie namiotów polowych, zestawu oświetleniowego i agregatu
prądotwórczego powyżej 7 kW oraz doposażenie w sprzęt łączności Zapasowego Puntu Kierowania.
7. Występowano z wnioskami o nałożenie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronne.
VII.II. W zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego (kryzysowego):
1. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego omówiono:
 zagrożenia związane z wystąpieniem ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie
powiatu jaworskiego
 zagrożenie pożarowe i działania PSP w okresie letnim
 bazy sił i środków do wykorzystania w czasie zagrożenia suszą.
2. Aktualizacja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz Planu Operacyjnego Ochrony przed
Powodzią powiatu jaworskiego.
3. Podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego a spółką
Dolnośląskie Kruszywa Mineralne w Nowym Jaworowie Piaskownia w Bielanach, na usługę sprzedaży
piasku wraz z załadunkiem podczas zagrożenia powodziowego na terenie powiatu jaworskiego.
4. Trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności z włączeniem akustycznych systemów
alarmowania powiatu jaworskiego.
5. Uczestnictwo w trzydniowym treningu zgrywającym pod kryptonimem „Wrzesień 2015”, którego
tematem było funkcjonowanie wojewódzkiego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania w
sytuacjach wystąpienia zagrożeń. W treningu uczestniczyły wszystkie służby, inspekcje powiatowe
oraz Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego.
6. Organizacja szkoleń z obsługi Platformy Operacyjnej Zarządzania Kryzysowego dla pracowników
Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego.
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7. Udział Kierownika Biura w szkoleniu zorganizowanym przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na temat
”Symulacja akcji ratowniczej spowodowana katastrofą naturalną o znacznych rozmiarach,
prognozowanie zagrożenia powodziowego, ostrzeganie ludzi, organizacja ewakuacji pod
kryptonimem Bardo 2015”.
8. Zakup na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: Komputer i 4 akumulatory do
radiotelefonów nasobnych, .
VII.III. W zakresie koordynowania i zwalczania zagrożeń kryzysowych przez PCZK:
1. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego przez cały rok monitorowało stan zagrożeń na
terenie powiatu jaworskiego, głównie na podstawie komunikatów meteorologicznych i
hydrologicznych otrzymywanych z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
2. Prowadzono działania koordynacyjne po zdarzeniach kryzysowych jakimi były intensywne opady
deszczu w dniach 27 kwietnia, 13 czerwca, 19 lipca, 15 sierpnia, 30 listopada na terenie powiatu
jaworskiego i wyrządziły szkody w infrastrukturze powiatowej. Biuro organizowało w tym zakresie
wymianę i obieg informacji, powołano komisję do szacowania strat, powiadomiono Wojewodę
Dolnośląskiego o wysokości strat. Uczestniczono w pracach powiatowej i wojewódzkiej komisji do
spraw weryfikacji strat.
3. Prowadzono działania profilaktyczne i informacyjne o zagrożeniach
kryzysowych na terenie powiatu poprzez;
 przesyłanie komunikatów meteorologicznych do jednostek organizacyjnych Starostwa i
Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego
 zamieszczanie komunikatów o zagrożeniach na stronie internetowej Starostwa
 zaktualizowano zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń w zakładce
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 przekazywano meldunki do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o zdarzeniach
kryzysowych jakie wystąpiły na terenie powiatu.
4. Zorganizowano eliminacje powiatowe XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci
i Młodzieży pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”
5. W ramach programu „ Bezpieczne Wakacje 2015” biuro koordynowało inicjatywy samorządów
gminnych, służb i inspekcji w kontekście zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży
na terenie powiatu. W związku z powyższym wystosowano pismo do burmistrzów miast, wójtów
gmin, służb, inspekcji i straży z prośbą o zainicjowanie i podjęcie działań organizacyjnych i
profilaktycznych zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na terenie powiatu
jaworskiego, w zakresie zgodnym z kompetencjami. Miasta i gminy przy pomocy jednostek
organizacyjnych zajęły się organizacją różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Natomiast
inspekcje i służby podjęły działania kontrolne i profilaktyczne na terenie swojego działania.
Następstwem podjętych działań organizacyjnych i profilaktycznych był bezpieczny przebieg wakacji w
czasie, których nie zanotowano wypadków z udziałem dzieci i młodzieży.
6. W ramach Akcji Zima 2014-2015 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego koordynowało
działania GCZK podejmowane w zakresie pomocy osobom bezdomnym i najuboższym w okresie
niskich temperatur. Zadania te na terenie powiatu realizowane były przez miejskie i gminne ośrodki
pomocy społecznej, polegały one na udzielaniu potrzebującym zasiłków celowych na zakup opału,
odzieży, obuwia, żywności, a także wydawania posiłków. Osoby bezdomne kierowane były do
placówek:Monar-Markot Regionalne Centrum Pomocy Bliźniemu Dom Samotnej Matki z Dzieckiem w
Głogowie, Schroniska Brata Alberta „Przystań” dla mężczyzn w Leśnej lub Przytuliska dla Najuboższych
im. Siostry Faustyny.
VII.IV. W zakresie bezpieczeństwa i ochrony zabytków :
1.
2.

Zorganizowanie posiedzenia Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Zabytków
i Dziedzictwa Narodowego.
Przeprowadzono
lustrację 4 obiektów zabytkowych w zakresie
zabezpieczenia przed
przestępczością, kradzieżami, pożarem, dewastacją oraz niegospodarnością w niżej wymienionych
obiektach :
 Pałac w Luboradzu gm. Mściwojów, wpisany do rejestru zabytków pod nr A/3063/585
decyzją z dnia 24.08.1958 r.,
 Zespół Zamkowy w Świnach gm. Bolków, wpisany do rejestru zabytków pod nr
A/3387/345 decyzją z dnia 13.11.1956 r.,
 Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pogwizdowie gm. Paszowice,
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wpisany do rejestru zabytków pod nr A/2310/859 decyzją z dnia 26.04.1961 r. stanowiący
własność Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Józefa w Kwietnikach.
 Zamek Piastowski w Jaworze, wpisany do rejestru zabytków pod nr A/2956/351 decyzją
z dnia 22.11.1956 r., stanowiącym własność Gminy Jawor.
3. Z każdej lustracji został sporządzony protokół z uwagami i zaleceniami dla
właścicieli na temat zabezpieczenia obiektu zabytkowego. O niewłaściwym
zabezpieczeniu obiektów zabytkowych został powiadomiony Wojewódzki
Konserwator Zabytków.
VIII. WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
VIII.I. Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, realizując zadania określone w regulaminie
organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Jaworze, w 2015 r. załatwił 1126 spraw, które zostały
zarejestrowane w systemie El - Dok, a ponadto przyjął 645 wniosków dla powiatowego zespołu ds.
orzekania o niepełnosprawności od około 800 interesantów. Wydział przygotował projekty: Programu
współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku, 11 projektów uchwał
Rady Powiatu w Jaworze, 41 projektów uchwał Zarządu Powiatu w Jaworze; z upoważnienia Starosty
zostało wydanych 68 skierowań do SOSW, MOS lub MOW; przeprowadzono 8 postępowań
egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.
VIII.II. Realizacja zadań nałożonych przez ustawę o samorządzie powiatowym wymaga ścisłego
współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z którymi Powiat podpisuje umowy i
porozumienia. Corocznie z gminami powiatu jaworskiego podpisywane jest porozumienie w sprawie
dofinansowania i doradztwa metodycznego dla nauczycieli (Gmina Męcinka, Paszowice, Wądroże
Wielkie, Bolków). Wspólnie z Gminą Męcinka realizowane były dwa porozumienia dotyczące
współfinansowania współzawodnictwa sportowego i wynagrodzenia powiatowego koordynatora sportu.
Natomiast z gminami Jelenia Góra, Zielona Góra, Przemków, Lubomierz oraz Powiatami: Lwóweckim,
Zgorzeleckim podpisano umowy w sprawie zasad przeprowadzenia i finansowania kształcenia
teoretycznego w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych. Ponadto w Gminą
Jawor realizowane było porozumienie na dofinansowanie kosztów przewozu dwóch uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ogółem Wydział przygotował i realizował zapisy 14 porozumień i umów
z JST i innymi podmiotami.
VIII.III. Zarząd Powiatu w Jaworze przyjął w styczniu 2015 r. koncepcję rozwoju powiatowej edukacji,
której celem jest podnoszenie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych oraz przygotowanie
młodzieży do wykonywania zawodu. 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. Od 1
września 2015 r. zostało utworzone Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół Agrobiznesu w
Bolkowie; w tej samej szkole rozpoczęto kształcenie w nowym zawodzie: technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej.
VIII.IV. Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w trakcie trwania 2015 r. dwukrotnie
przeprowadził analizę wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli: wykonanie za okres od 1 stycznia
do 31 sierpnia 2015 r. oraz wykonanie za 2015 r. Z otrzymanych informacji wynika, że nauczyciele w
szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jaworski w trzech grupach: nauczycieli stażystów,
kontraktowych i dyplomowanych osiągnęli stawki obowiązkowego średniego wynagrodzenia za rok
2015. Jedynie nauczyciele ze stopniem awansu nauczyciela mianowanego nie osiągnęli wymaganego
średniego wynagrodzenia.
W roku 2015 r. Powiat Jaworski wydał ogółem kwotę 9 040 568,38 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli.
W poprzednich latach budżetowych 2009 – 2012 nauczyciele w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Jaworski osiągali wymagane kwoty średniego wynagrodzenia i nie
zachodziła konieczność wypłacania dodatku uzupełniającego.
Na podstawie przeprowadzonej analizy poniesionych w 2015 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela,
oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego, została ustalona kwota różnicy w wysokości 2 373,81 zł (nauczyciele mianowani) między
wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia w roku 2015, a iloczynem średniorocznej liczby
etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń.
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Kwota różnicy dotyczy nauczycieli mianowanych i podlega proporcjonalnemu podziałowi na
poszczególne szkoły, dla których Powiat Jaworski jest organem prowadzącym. Dodatek uzupełniający
został wypłacony nauczycielom mianowanym w poniżej wymienionych szkołach do końca stycznia 2016
r. Sprawozdanie z realizacji ar.30 a KN zostało terminowo przekazane do Regionalnej Izby
Obrachunkowej.

VIII.V. Zarząd Powiatu w Jaworze Uchwałą Nr 26/2/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. powołał Powiatowy
Zespół Koordynujący realizację narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, którego
zadaniem było m.in. opracowanie powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego,
uwzględniającego potrzeby powiatu w tym zakresie. Natomiast Rada Powiatu w Jaworze podjęła
Uchwałę Nr XIX/59/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015. W ramach realizacji przedmiotowego Programu
Zespół Monitorujący odbył jedno posiedzenie i przygotował sprawozdanie, które zostało przyjęte na
sesji Rady Powiatu w Jaworze w dniu 24 września 2015 r.
VIII.VI. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu
współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015, Zarząd Powiatu
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury,
kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz promocji i ochrony zdrowia. W oparciu o opinię Komisji
Konkursowej, Zarząd Powiatu podjął decyzję o podziale środków w ramach otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w 2015 r. Działając na podstawie art. 19a ust.1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Jaworze w dniu 16
marca 2015 r. złożyła ofertę skierowaną do Powiatu Jaworskiego o wsparcie realizacji zadania
publicznego, pn. „Pomoc rodzinie i wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych – poradnictwo
rodzinne”. Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 26 marca 2015 r. przyznał na realizację
zadania środki finansowe w wysokości 2540 zł. W efekcie przeprowadzonych postępowań konkursowych
spośród 42 złożonych ofert (z tego 1 ofertę wycofano) wyłoniono 31 ofert, które zostały objęte
dofinansowaniem w łącznej wysokości 55 000 zł, z tego:
16 ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki wśród
mieszkańców powiatu jaworskiego w wysokości 25 000 zł (z tego jedna organizacja
nie
zawarła umowy na realizację zadania),
13 ofert z zakresu upowszechniania kultury w wysokości 25 000 zł
2 oferty z zakresu promocji i ochrony zdrowia w wysokości 5 000 zł.
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz zgodnie z Programem współpracy, w roku
2015 Powiat Jaworski ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej
oraz jeden konkurs z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Konkursy ofert z zakresu pieczy zastępczej:
1) prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
2) prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci
całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.
Do konkursu przystąpiło Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy dla Domu Dziecka
im.
H. Jordana. W wyniku rozstrzygnięć konkursów ze Stowarzyszeniem zawarto w dniu 23 grudnia 2015 r.
umowy na prowadzenie placówki typu rodzinnego na terenie Powiatu Jaworskiego w Nowych
Rochowicach, dla 8 wychowanków oraz prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej
typu socjalizacyjnego „Przystań’ w Kaczorowie. Umowy zostały zawarte na okres dwóch lat: 2016 –
2017.
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Na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Nowych Rochowicach, Powiat
Jaworski przeznaczył kwotę w roku 2016 w wysokości do 288 000 zł oraz w roku 2017 w wysokości 288
000 zł. Natomiast na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego „Przystań”, Powiat Jaworski zobowiązał się przekazać środki w 2016
w
wysokości do 420 000 zł oraz w 2017 r. w wysokości do 420 000 zł.
VIII.VII. Inne zadania Wydziału.
W roku 2015 r. pracownicy Wydziału EPS w ramach współdziałania przygotowali:
- 6 posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
- 4 posiedzenia Komisji ds. przyznawania środków PFRON,
- 4 posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy.
Pracownik Wydziału uczestniczył w pracach Powiatowego Zespołu ochrony zabytków i dziedzictwa
narodowego i dokonał lustracji 5 obiektów zabytkowych. Ponadto wspólnie z pracownikiem ds. bhp w
dniach 6-7 maja 2015 r. przeprowadzono analizę stanu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
W ramach kontroli przedsiębiorców w zakresie dysponowania środkami PFRON przeprowadzono
6 kontroli.
REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPORTOWYCH
„Nowe szanse na rynku pracy w powiecie jaworskim”
Powiat Jaworski od dnia 1 czerwca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. realizował projekt pn. „Nowe szanse
na rynku pracy w powiecie jaworskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, którego głównym celem jest zwiększenie integracji
społecznej i aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.
Projekt skierowany był do dziesięciu osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności, tj. do czterech absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze, jak również do sześciu uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Jaworze.
Dla wszystkich uczestników projektu został utworzony przez zespół specjalistów indywidualny program
aktywizacji społeczno-zawodowej. Odbyły się również indywidualne konsultacje z lekarzem medycyny
pracy, zrealizowane zostały warsztaty wzmacniające kompetencje psychospołeczne i psychozawodowe.
Zostały przeprowadzone zajęcia z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy w celu wypracowania
indywidualnej ścieżki zawodowej.
Od grudnia 2014 roku uczestnicy projektu odbywali półroczne płatne staże i trzymiesięczne płatne
praktyki zawodowe u pracodawców powiatu jaworskiego, takich jak: Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe „Agroma” w Jaworze, ul. Słowackiego 1, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Jaworze, ul.
Starojaworska 14, Dzienny Ośrodek Wsparcia w Jaworze przy ul. Kwiatowej 15, a także Przedszkole
Niepubliczne „Prymusek” z siedzibą w Jaworze przy ul. Chopina11. W wyniku realizacji w/w projektu
dwie osoby – uczestnicy zostali zatrudnieni w wymiarze co najmniej trzech miesięcy przez pracodawców
z lokalnego rynku pracy.
Wartość całkowita projektu: 131 712 zł.
"Nowoczesne hotelarstwo - zagraniczne praktyki jako krok na drodze do sukcesu
zawodowego"
Projekt "Nowoczesne hotelarstwo - zagraniczne praktyki jako krok na drodze do sukcesu zawodowego"
zakłada odbycie przez 30 uczniów Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie praktyk zawodowych w
przedsiębiorstwach branży turystycznej we Włoszech i Hiszpanii. Uczestnikami projektu byli uczniowie
II i III klas Technikum wchodzącego w skład ZSA kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa.
Główne cele projektu:
-rozwój kompetencji zawodowych praktykantów, a tym samym lepsze przygotowanie ich do podjęcia w
przyszłości pracy w zawodzie,
-umożliwienie uczniom zapoznania się z nowoczesnymi metodami i narzędziami pracy w branży
turystycznej,
-wykształcenie w uczestnikach aktywnych i przedsiębiorczych postaw,
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-zachęcenie młodzieży do dalszego korzystania z możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, jakie
stwarzają programy finansowane ze środków UE, w szczególności programu "Uczenie się przez całe
życie",
-podniesienie kompetencji społecznych, międzykulturowych i językowych uczestników jako, że stanowią
one istotny aspekt pracy w branży.
Praktyki realizowane były w przedsiębiorstwach branży turystycznej na terenie Włoch oraz Hiszpanii, w
miejscowościach atrakcyjnych turystycznie, posiadających rozwiniętą bazę hotelową. Praktyki odbyły się
pomiędzy 25 marca a 1 czerwca 2014 roku
W projekcie uczestniczyło 30 uczniów Technikum wchodzącego w skład ZSA w Bolkowie, kształcących
się w zawodzie „technik hotelarstwa”. Połowę tej grupy (a więc 15 osób) stanowili uczniowie klasy
drugiej, natomiast drugą połowę (czyli pozostałe 15 osób) uczniowie klasy trzeciej.
Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Semper Avanti”.
„Animator sportu ORLIK”.
Powiat Jaworski przystąpił do projektu Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego „Animator
sportu ORLIK”. W wyniku umowy zostali zatrudnieni dwaj animatorzy sportu (w wymiarze ½ etatu) na
boisku ORLIK przy PCKZ. Powiat pozyskał na wynagrodzenia kwotę 9 000 zł, natomiast z budżetu
wyasygnowano także 10 000 zł.
VIII.VIII.INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PFRON
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał
w 2015 r.
podziału środków przewidzianych w planie finansowym PFRON z przeznaczeniem na zadania na rzecz
osób niepełnosprawnych należące do kompetencji samorządów powiatowych. Środki przypadające
według algorytmu w 2015 r. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 Nr 127,
poz. 721 ze zm.), dla Powiatu Jaworskiego wyniosły 1 071 803 zł.
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane są przez Wydział Edukacji Zdrowia i Polityki
Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy, natomiast zadania z zakresu rehabilitacji społecznej przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA
1. NA ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ
84 500,00 ZŁ, Z KTÓRYCH WYKORZYSTANO 84 430,60 ZŁ, W TYM:

PRZEZNACZONO

- 74 500,00zł – utworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych wykorzystano 35 000,00
zł na utworzenie 1 stanowiska w firmie Piekarstwo s.c. Sabina Żołnierczyk, Jarosław Żołnierczyk,
Małgorzata Michalska, 24 500 na utworzenie 1 stanowiska w firmie PAKER, 15 000,00 zł na utworzenie
1 stanowiska w firmie F.H.U. ROSSO Beata Furtak.
- 9 930,60 zł – na finansowanie stażu osoby niepełnosprawnej wykorzystano 9 930,60 zł
2. NA ZADANIA ZLECANE FUNDACJOM I ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
PRZEZNACZONO 9 157,00 ZŁ.
W związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez fundacje
i organizacje pozarządowe w roku 2015 wpłynęło 5 ofert od następujących podmiotów:
1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Jaworze (2 oferty)
2) Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne „Integracja” w Bolkowie
(1
oferta)
3) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Patronus” w Mierczycach (1 oferta)
4) Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Niezapominajka”
w
Bolkowie (1 oferta)
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wszyscy oferenci, którzy przystąpili do
konkursu
zostali
objęci
dofinansowaniem
o
łącznej
wysokości
9
157,00
zł.
Środki na realizację zadań zostały wykorzystane w całości.
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3. NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W
JAWORZE Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ PRZYZNANO 978 146,00 ZŁ W TYM:
– 538 860 zł – dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, wykorzystano 538 860,00 zł.
– 56 730 zł – dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych. Wypłacono 58 dofinansowania, w tym: 33
dla dorosłych – 35 429 zł; 4 dla dzieci i młodzieży – 4 732,00 zł i 21 dla opiekunów – 16 569,00 zł.
– 82 986,59 zł – dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Wypłacono
dofinansowań na kwotę 82 986,59 zł, w tym: 10 dofinansowania na bariery architektoniczne – 38 787
zł, 2 dofinansowań na bariery w komunikowaniu się – 2 895,00 zł i 11 dofinansowania na bariery
techniczne – 41304,59 zł.
– 299 569,41 zł – dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
Wypłacono 465 dofinansowań na kwotę 299 529,40 zł, w tym: 302 dofinansowań dla osób
dorosłych – 204 376,00 zł i 43 dofinansowań dla dzieci i młodzieży – 95 153,4
IX. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA

Starosta wykonuje zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej (Wydział Architektury
i Budownictwa) w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca
1998r. oraz w oparciu o art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. – są to zadania
rządowe, publiczne o charakterze ponadgminnym. Sprawne działanie organów administracji
architektoniczno - budowlanej przekłada się na sprawność obsługi szerzej pojętego procesu
budowlanego. Mimo trudności personalnych Wydział sprawnie wykonywał swoje podstawowe
zadanie, jakim jest akceptacja bądź negacja zamierzeń inwestycyjnych na terenie powiatu jaworskiego,
czy to w formie pozwoleń na budowę, czy przyjmowanych zgłoszeń. Pracownicy wydziału sprawdzając
dokumentację, przygotowując decyzje i jednocześnie przyjmując bezpośrednio interesantów, często
rozwiązywali ich „inwestorskie” problemy.
W wydziale opiniowano niejednokrotnie sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Skarbu
Państwa Agencji Nieruchomości Rolnej w kontekście ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ponadto inwestor drogi S-3: Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad wnosił o sukcesywną weryfikację wniosków składanych do tut. starostwa w/s
wydania decyzji administracyjnych w związku z wysoko zaawansowanym etapem przygotowań do
budowy S-3 przesyłając do uzgodnienia wnioski inwestorów, co dodawało pracy wydziałowi i
powodowało zniecierpliwienie inwestorów.

Poza załatwianiem w/w spraw wydział także w trybie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali, wydawał zaświadczenia o samodzielności lokali jak również udziela informacji
w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, co wymaga
sprawdzeń w wielu rejestrach i bazach danych.
W przeważającej większości spraw terminy załatwiania spraw określają ustawy, na podstawie których
pracuje wydział AB, tak więc :

1. zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonywane w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane
o wydawanie decyzji w sprawie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, przenoszenie
pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby oraz zmiana decyzji - 65 dni a w przypadku
jakichkolwiek braków pracownik jest zobowiązany w terminie 14 dni do napisania w
postanowieniu szczegółowo braków z powołaniem się na konkretny przepis prawa.
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o

o

przyjmowanie zgłoszeń o budowie i rozbiórce obiektu budowlanego, dla którego nie jest
wymagana decyzja pozwolenia na budowę - 30 dni. (od 28 czerwca 2015r. także niektóre
domki jednorodzinne, sieci (oprócz gazowych) i trafostacje),
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
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
o Opiniowanie , uzgadnianie: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i ich zmian, planów zagospodarowania przestrzennego gmin i ich zmian –
zależnie 14 lub 21 dni , przy czym niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się za
opinię lub uzgodnienie pozytywne.
Od stycznia 2013r. poprzez portal internetowy prowadzimy rejestry z przekazem dla Wojewody
Dolnośląskiego
wydanych
decyzji:
wniosków
oraz
rejestr
wydanych
pozwoleń
na
budowę/rozbiórkę/wykonywanie robót budowlanych. Rejestr prowadzi pracownik ds. organizacyjnych.
Zadanie to wymaga zdyscyplinowania i dyspozycyjności.
Od stycznia 2014r. wydział wykorzystuje w pełni system obiegu dokumentów el-Dok. System rejestruje
każdy ruch, jaki dokonuje urzędnik na wniosku interesanta, nadaje numery pismom, postanowieniom i
decyzjom wychodzącym z Wydziału. Od lipca 2014r. (zmiana przepisów geodezyjnych) do zadań
wydziału doszedł obowiązek przekazywania do Wydziału PODGiK informacji - tekstowej i graficznej) o
nowobudowanych obiektach kubaturowych. Po zmianie ustawy Prawo budowlane w czerwcu 2015r.
organ a-ab ma obowiązek zamieszczania w terminie 3 dni od złożenia wniosku w Biuletynie Informacji
Publicznej informacji o dokonaniu zgłoszenia dot. budowy domów jednorodzinnych, sieci i stacji trafo
oraz sposobie jego załatwienia.
Nie można zapominać, że zgodnie art.38 ust. 2 ustawy „prawo budowlane” Starosta Jaworski jako organ
aa-b musi przechowywać zatwierdzone projekty budowlane, a także inne dokumenty objęte
pozwoleniem na budowę, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego. Przedmiotowy
przepis obowiązuje od 11 lipca 2003r. Tak więc niezależnie od różnych zmian Wydział AB wykonujący
powyższe zadania jest zobowiązany analizować składane dokumenty, prowadzić ich ewidencję i
odpowiednio je archiwizować.
Liczba wydanych decyzji, zaświadczeń oraz przyjętych zgłoszeń jak i innych spraw załatwionych w
wydziale przedstawiona jest w załączonej tabeli z danymi statystycznymi za rok 2015 na tle
statystyki z lat ubiegłych uprzedniej i bieżącej kadencji.

2009r.

2010r.

2011r.

2012
r.

2013
r.

2014r

2015

413

397

434

470

470

370

353+21

Domy jednorodzinne
Domy wielorodzinne

79
1

70
-

73
-

76
-

80
1

53
-

70+11
-

Budynki produkcyjne i
inne

22

37

30

32

19

19

23

Wyszczególnienie

1

Decyzje pozwolenia na budowę
w tym:

22

2

Zgłoszenie robót budowlanych
nie wymagających pozwolenia na budowę

229

294

307

326

387

392

320

3

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

14

10
21

22
20

15
21

19
21

6
10

18
18

43

44

60

87

51

50

41

Decyzja umorzenia postępowania
Decyzja nałożenia obowiązku uzyskania
pozwolenia na budowę

-

-

2
-

-

15
-

13
-

13
-

8

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

9

14

10

8

6

3

17

9

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

31
53

43
102

31
109

22
64

9
73

*
*

*
*

226

317

307

336

310

287

260

4

5

aneks do projektu budowlanego
6
7

10

11

12

Sprawozdania do GUS

24

18

18

18

18

18

18

13

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

521
25

264
14

212
12

258
8

195
12

129
22

172
10

Korespondencja ogółem (przychodząca i
wychodząca z wydziału)

2996

2896

2616

2762

14

15

16

2753 1388 1533
+
+poczta
poczt wych.*
a
wych
.*

Korespondencja wychodząca
1419
1373
1168
1216
1214
*
*
*Od 1 stycznia 2014r. Wydział AB pracuje całkowicie w systemie L-Dok - nie prowadzi się rejestrów poczty wychodzące z podziałem na
ich rodzaj (np. postanowienia, czy pisma o uzupełnienie wniosku, których liczba zdecydowanie powiększył
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X. Sprawozdanie Wydziału FK za 2015 rok.

1. Dochody Powiatu w 2015 roku wyniosły 59 145 098,49 zł, przy planowanych 60 826 484,43 zł
natomiast wydatki zamknęły się kwotą 53 804 724,51 zł, przy planowanych 60 141 170,43 zł,
w związku z czym rok obrachunkowy zamknięto nadwyżką w kwocie 5.340.373,98 zł.
2. Dochody na działalność bieżącą w 2015 roku wyniosły 49 895 242,73 zł, natomiast wydatki
bieżące stanowiły kwotę 46.847.451,15 zł, w związku z czym 2015 rok zakończono nadwyżką
operacyjną w wysokości 3.047.791,58 zł. Zasady wyliczenia przedstawia tabela
zamieszczona poniżej.

A
1
2
3

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

C
D
/B - C/

Dochody
dochody inwestycyjne
dochody ze zbycia majątku
dochody ze zbycia praw
majątkowych

59 145 098,49
4 330 075,96
4 919 779,80

Dochody bieżące razem
Wydatki bieżące razem

49 895 242,73
46 847 451,15

Nadwyżka/deficyt operacyjny

3 047 791,58

0,00

3. Stan zadłużenia Powiatu na początek 2015 roku wynosił 16.838.400,00 zł i uległ
zmniejszeniu na koniec roku do wysokości 15.343.200,00 zł z tytułu zaciągniętych
kredytów , obligacji i pożyczek.
4. Wolne środki pozostałe na koniec 2015 roku w wysokości 4.655.060,35 zł.
5. W 2015 roku pozyskiwano dodatkowe środki ze źródeł zewnętrznych /tabela źródeł
finansowania poniżej/

L.p.
1.

Wyszczególnienie
Dotacje z budżetu państwa w tym na:

MSWiA - środki z funduszu usuwania skutków klęsk żywiołowych

2

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:

na zadanie „Aktywni, potrzebni…” realizowane przez PCPR
na zadanie „Nowe szanse narybku pracy w powiecie jaworskim…”

Kwota
4 140
528,85
2 309 988,00

702 598,00
157.330,00
87.392,00

na zadanie „Zagraniczne hotelarstwo - praktyki jako krok na drodze do sukcesu”

313.322,00

na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

144.554,00

3.

Dotacje od samorządu wojewódzkiego w tym na:

na utrzymanie publicznych dróg wojewódzkich

2 462
080,00
1 676 858,00

na dofinansowanie zadań przebudowy dróg powiatowych

428 958,11

na prowadzenie biblioteki pedagogicznej

116.622,00

4.

Dotacje od samorządów powiatowych – z tytułu opłat za
umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych Powiatu
Jaworskiego oraz rodzin zastępczych oraz kosztów kształcenia
uczniów z innych powiatów
24

1 297
222,64

5.

5 356
315,70

Dotacje i środki od samorządów gminnych w tym na:

opłaty na dofinansowanie kosztów utrzymania DPS
na dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych
na dofinansowanie rodzin zastępczych

4 288 093,34
294 381,46
94.306,61

Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych, w tym:

622.799,38

od Gminy Jawor na budowę chodnika przy ulicy Słowackiego

114 840,58

od Gminy Wądroże Wielkie na przebudowę drogi relacji Mierczyc - Skała

60 000,00

od Gminy Wądroże Wielkie przebudowę chodnika w Wądrożu Wielkim

100 000,00

od Gminy Paszowice na przebudowę chodnika w Zębowicach

31 540,13

od Gminy Bolków na przebudowę ulicy Sienkiewicza w Bolkowie

316 418,67

Wydatki Powiatu w 2015 roku osiągnęły ogółem 53 804 724,51 zł z czego na wydatki majątkowe
przeznaczono, 6.787.240,19 zł w ramach których zrealizowano:

Wyszczególnienie

Kwota (zł)

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i bazy
edukacyjno-noclegowej w Jaworze

1.609.305,15

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

3.941.863,46

Przebudowa internatu przy Zespole Szkół Agrobiznesu w
Bolkowie

594.186,74

Budowa chodników przy drogach powiatowych

464 124,99

Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D
relacji Jawor-Myślibórz poprzez przebudowę drogi i budowę
ścieżki pieszo –rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3
w kierunku Parku Krajobrazowego Chełmy
Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów użyteczności
publicznej

30.627,00

48.240,00

Leasing samochodu osobowego

32.252,00

Zakup radiowozu osobowego małolitrażowego w wersji
nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji
Zakup sprzętu hydraulicznego typu LUKAS dla OSP
Paszowice

20.000,00

Razem Starostwo Powiatowe
Spłata rat leasingowych za zakupiony sprzęt /walec wibracyjny,
samochód ciężarowy/
Razem Zarząd Dróg Powiatowych
Wydatki majątkowe ogółem
Na zakup usług remontowych wykorzystano 622.635,58 zł, z tego:

Starostwo Powiatowe
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6.000,00
6.746.599,34
40.640,85
40.640,85
6.787.240,19

Wykonanie remontu pokrycia dachowego

62.000,00

Dom Pomocy Społecznej

konserwacja i remont wind oraz pęknięć szybu windowego,
remont zadaszenia, przystosowanie obiektu do wymogów
p/pożarowych, wykonanie instalacji p/pożarowej przyzywowej,
montaż drzwi, wymiana pionów z wodą, naprawa palników,
remont parkietów, instalacja nadajnika pożarowego

175.779,81

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

roczny przegląd instalacji elektrycznej odgromowej budynku,
modernizacja rozdzielni głównej prądu, wymiana pionów
wodno-kanalizacyjnych, wymiana gazomierza miechowego,
naprawa samochodu, różne przeglądy i konserwacje budynków i
urządzeń

47.452,22

I Zespół Szkół Ogólnokształcących

ocena warunków ochrony p/pożarowej budynku, przeglądy
gazowe i elektryczne oraz budynku, kosztorys instalacji
elektrycznej, cyklinowanie i lakierowanie parkietu,

13.698,32

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

170.629,32

Dom Dziecka Kaczorów
Modernizacja C.O.

989,19
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „ Jaworowy Start”

Serwis i konserwacja dźwigu towarowego i urządzeń gazowych
oraz systemu SAP i oddymiania, drobne naprawy i konserwacje,
prace remontowo- budowlane ( korytarz i łazienka)

11.985,71

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego

Konserwacja pieca c.o. i boiska ORLIK, wymiana podłóg w
trzech salach lekcyjnych, remont oświetlenia zewnętrznego,
wymiana hydrantów wewnętrznych

64.834,60

Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Remont samochodu i kuchni.

4.889,43
KPPSP

remont instalacji odciągu spalin, naprawa zawieszenia
samochodu, remont ognio-murów

54.976,59

Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych

konserwacja urządzeń dźwigowych i instalacji p/pożarowej,
naprawy instalacji elektrycznej i oświetlenia, remont instalacji
wod – kan

9.298,86

Pozostałe wydatki na remonty
remonty, konserwacje i przeglądy okresowe sprzętu i wyposażenia
jednostek organizacyjnych
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6.101,53
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