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I. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
I.I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
I.I.I. Zatrudnienie i szkolenie
Zatrudnienie na koniec 2006r. wynosiło 71 osób.
Według stanu na dzień 31.12.2007r. w Starostwie Powiatowym w Jaworze zatrudnionych
było ogółem 70 osób co stanowi 69,25 etatów, w tym:
- 62 osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych,
- 7 osób na stanowiskach - obsługi,
- 1 osoba na stanowisku pomocniczym.
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy podpisano w 2007r.:
- umowę o odbywanie stażu przez 10 stażystów,
- umowę w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych; z tej formy
zatrudnienia korzystały 2 osoby.
Na koniec 2007r. na 70 zatrudnionych pracowników, 47 osób posiadało wykształcenie
wyższe, tj. 67,14 % ogółu.
W celu zapewnienia fachowej obsługi interesantów, pracownicy Starostwa brali udział w 31
szkoleniach.
W 2007r. Starostwo Powiatowe w Jaworze ogłosiło 12 konkursów, w tym 6 konkursów
rozstrzygnięto i zatrudniono osoby wyłonione w drodze postępowania konkursowego.
I.I.II. Obsługa prawna
Z pomocy obsługi prawnej korzystają również jednostki organizacyjne powiatu.
Pracę urzędników pod względem prawnym wspomaga zakupiony w 2007 r. System
informacji prawnej Legalis. Obsługa prawna ściśle współpracuje z Biurem Obsługi Rady i
Zarządu Powiatu w przygotowywaniu posiedzeń Rady i Zarządu Powiatu. Prawnicy zawsze
uczestniczą w posiedzeniach Rady Powiatu. W 2007r. prowadzonych było 16 spraw
sądowych, 11 spraw egzekucyjnych, zakończono 4 sprawy sądowe 2 egzekucyjne, w toku
pozostaje 12 spraw sadowych i 9 egzekucyjnych.
I.I.III Kontrole
W 2007r. przeprowadzono:
1. 4 kontrole zewnętrzne, przez :
1) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
3) Dolnośląski Urząd Wojewódzki,
4) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy,
2. 1 audyt zewnętrzny, przez:
1) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3. 10 kontroli wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych powiatu, tj w:
2) Domu Małych Dzieci w Jaworze,
3) Domu Dziecka w Kaczorowie,
4) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze,
5) Zarządzie Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach,
6) Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie,
7) Zespole Szkół Zawodowych w Jaworze,

2

8) I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze,
9) Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze,
10) Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie.
Wyniki kontroli zawarte zostały w protokołach i wystąpieniach pokontrolnych. Dokumenty
kontroli stanowią informacje publiczną i są udostępniane do wglądu w Wydziale
Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich oraz w Biurze Audytu i Kontroli Starostwa
Powiatowego – na wniosek .
I.I.IV. Zarządzenia i postanowienia
W 2007r. Starosta Jaworski wydał:
- 63 zarządzenia ,
- 24 postanowienia
I.I.V. Skargi i wnioski oraz przyjęcia interesantów
W sprawach skarg i wniosków mieszkańcy powiatu przyjmowani są przez Starostę,
Wicestarostę, Sekretarza i Skarbnika oraz naczelników i kierowników komórek
organizacyjnych Starostwa, w każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00, w przypadku
konieczności, również w inne dni tygodnia. Wszystkie osoby, które zgłaszają się w ramach
przyjęć interesantów, są przyjmowane bez konieczności wcześniejszych zapisów.
Każda osoba jest wpisana do rejestru przyjęć interesantów. W 2007 r. w rejestrze wpisano
6 spraw zgłoszonych Staroście i Wicestaroście, których problematyka wymagała określonej
procedury, natomiast wiele zgłoszonych spraw podczas przyjęć było wyjaśnionych od razu.
Sprawy poruszane przez mieszkańców dotyczyły m.in. zatrudnienia, ochrony środowiska,
pomocy społecznej, budownictwa. Adnotacje o sposobie załatwienia danej sprawy znajdują
się w rejestrze przyjęć interesantów.
W 2007r. do Starostwa wpłynęło 8 skarg, w tym 3 przekazano zgodnie z właściwością do
rozpatrzenia Radzie Powiatu. Przeprowadzona w 2007r. przez Dolnośląski Urząd
Wojewódzki kontrola kompleksowa, wykazała iż organizacja przyjmowania, rozpatrywania
i załatwianie skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Jaworze wykonywana jest
prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
I.I.VI. Zamówienia publiczne
W 2007r przeprowadzono 6 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Informacje o prowadzonych
postępowaniach i rozstrzygnięciach postępowań zamieszczane są w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na portalu Urzędu Zamówień Publicznych
I.II. SPRAWY OBYWATELSKIE
I.II.I Stowarzyszenia
W 2007r. rozwiązano 6 stowarzyszeń , zarejestrowano 6 stowarzyszeni społecznych, 2
uczniowskie kluby sportowe, 2 stowarzyszenia zwykłe, 1 klub jako stowarzyszenie zwykle
nie prowadzące działalności gospodarczej, 2 fundacje. W stosunku do 2006r. w roku 2007
powiecie funkcjonowało o 5 stowarzyszeń oraz 2 fundacje więcej.
Na dzień 31.12.2007r. w powiecie jaworskim funkcjonowało:
1. 86 stowarzyszeń społecznych wpisanych do KRS
2. 18 stowarzyszeń sportowych, oraz
3. 2 fundacje,
nad którymi Starosta sprawuje nadzór merytoryczny .
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W ewidencji stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę w 2007r. zarejestrowanych było:
1. 18 Uczniowskich Klubów Sportowych,
2. 10 Stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzonych działalności gospodarczej
3. 8 Stowarzyszeń zwykłych.
Spośród wszystkich stowarzyszeń funkcjonujących na terenie powiatu 7 posiada status
organizacji pożytku publicznego
Na bieżąco pracownicy wydziału udzielali konsultacji dotyczących treści statutów
stowarzyszeń, na wniosek sądu
I.II.II. Sprawy wojskowe
Zadania w tym zakresie obejmują organizację i przeprowadzenie poboru do wojska. Pobór na
terenie powiatu jaworskiego w 2007r. przeprowadzono w dniach 02.04.2007 do 24.04.2007r..
Za sprawne i merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie poboru władze powiatu
otrzymały podziękowania od ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za
pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.
I.II.III Realizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Realizując ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych przeprowadzono 6 postępowań
administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok
lub prochów z zagranicy.
I.II.IV. Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny.
W styczniu 2007 roku Starosta Jaworski powołał nowy skład Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku. Wydział przygotował 6 posiedzeń Komisji, w tym konsultacje nad nowym
Powiatowym Programem Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli na Lata 2007 – 2010. Opracowano Program, który został w
miesiącu kwietniu przyjęty przez Radę Powiatu w Jaworze. W grudniu opracowano
informację z realizacji Programu za rok 2007, która również została przyjęta przez Radę.
Wydział prowadzi stałą współpracę z Komendantami Powiatowymi Policji i Państwowej
Straży Pożarnej w Jaworze, szczególnie przy formalnościach z pozyskiwaniem funduszy na
dosprzętowienie komend w sprzęt specjalistyczny / porozumienia pomiędzy samorządami i
kierownictwem komend, wnioski do ubezpieczycieli i fundacji/
I.II.V. Współpraca z organizacjami kombatanckimi.
W ramach współpracy zorganizowano 4 posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady
Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym spotkanie opłatkowo-noworoczne na
zaproszenie Starosty Jaworskiego. Przygotowano powiatowe uroczystości rocznicowe
związane z wybuchem oraz zakończeniem II Wojny Światowej, oraz Dnia Sybiraka w dniu
21 września 2007 r. Przygotowano w imieniu kół kombatanckich 2 wnioski do PFRON na
organizację piknikowych spotkań integracyjnych środowiska kombatanckiego z udziałem
Burmistrzów, Wójtów, oraz przedstawicieli Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Legnicy, a także WKU. Spotkania odbyły się w miesiącu
lipcu i wrześniu w ośrodku w Muchowie.
Ponadto Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich sprawuje nadzór i kontrolę nad
ochroną obiektu magazynowego w miejscowości Słup.
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II. BIURO OBSŁUGI RADY I ZARZĄDU POWIATU
Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu w ramach swoich obowiązków zajmowało się
przygotowaniem i obsługą organizacyjno-techniczną wszystkich działań związanych
z funkcjonowaniem i pracą organów powiatu.
W roku 2007 Zarząd Powiatu odbył aż 63 posiedzenia na których wypracowano
i podjęto 150 uchwał, rozpatrzono, zaopiniowano i przekazano pod obrady Rady 75 uchwał.
Wszystkie skierowane uchwały zostały przez Radę przyjęte.
W tym samym okresie radni obradowali na 14 posiedzeniach Rady Powiatu.
Na kolejnych
posiedzeniach podjęto ogółem 75 uchwał. Nadmienić należy, że
w ramach nadzoru Wojewoda nie zakwestionował żadnej uchwały. W okresie
sprawozdawczym Rada Powiatu rozpatrzyła również sześć skarg, wszystkie uznała za
bezzasadne.
Podczas minionego roku w Radzie Powiatu działały cztery komisje stałe i jedna
doraźna. Efektem ich prac było wypracowanie 11 wniosków z zakresu swojej działalności,
z czego znaczna ich część na przestrzeni roku została zrealizowana. Oprócz merytorycznej
działalności komisje na bieżąco zajmowały się opiniowaniem projektów uchwał Rady
Powiatu.
Od początku roku, podczas sesji i w okresie między sesjami zgłoszonych
i zarejestrowanych zostało
78
zapytań, wniosków i interpelacji, na które
w ustawowym terminie radni otrzymali odpowiedzi.
S.H.
III. REFERAT DS. ROZWOJU, PROMOCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Referat ds. Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich powstał 1 czerwca 2007 r. po
reorganizacji i wprowadzeniu nowego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
Głównym zadaniem Referatu jest przygotowanie i doradztwo w zakresie sporządzania
wniosków i realizacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z innych
zewnętrznych źródeł finansowania jak również szeroko rozumiana promocja i rozwój Powiatu
Jaworskiego.
Jednym z pierwszych przedsięwzięć jakie zostały wdrożone w życie we współpracy ze
Starostą było powołanie Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz Środków
Pomocowych, składającego się z przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu oraz
pracowników niektórych wydziałów urzędu. Pracami Zespołu kieruje Waldemar Dziędzioła pełniący funkcję jego koordynatora. Zespół składa się z dwóch grup roboczych, pierwszej ds.
infrastruktury oraz drugiej ds. rozwoju zasobów ludzkich i spraw społecznych.
Kolejnym ważnym krokiem był uchwalenie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
dla Powiatu Jaworskiego na lata 2007-2013. WPI jest planem otwartym, co oznacza
możliwość jego weryfikacji w zakresie potrzeb rzeczowych, inwestycji, zasobów
finansowych i harmonogramu realizacji inwestycji zwłaszcza jeśli chodzi o aplikowanie
o środki z funduszy zewnętrznych, konieczne jest zachowanie stałej zgodności jego zapisów
z budżetem powiatu i jego ciągłe weryfikowanie i uaktualnianie. Referat we współpracy ze
Skarbnikiem Powiatu realizuje wszelkie zmiany tej uchwały, jak również jej zapisy w
zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2007 r. lub zapoczątkowanych,
a których realizacja dopiero się zacznie pod warunkiem uzyskania środków należy wymienić:
1. Modernizacja istniejącej kotłowni stałopaliwowej na kotłownię gazową w budynku
Internatu PCKZ w Jaworze.
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2. Modernizacja kotłowni w budynku PCPP-PiDM.w Jaworze.
3. Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka w Kaczorowie.
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego -Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
w Jaworze
5. Budowa boiska wielofunkcyjnego - Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie.
6. Budowa boiska wielofunkcyjnego - I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D – ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km – etap I
i II w celu poprawy dostępności do parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej
podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.
8. Polska przyroda i czeska historia - kluczem rozwoju turystyki transgranicznej.
9. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2829D Bolków-Gorzanowice na długości 1,200
km.
10. Odbudowa drogi Sichów –Stanisławów nr 2811 – o długości 4,5 km.
Z wyżej wymienionych przedsięwzięć w trakcie realizacji są zadania związane z
budową boisk przy szkołach ponadgimnazjalnych w Jaworze i Bolkowie. Inwestycje te
planowane są do złożenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - priorytet 7
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku oraz do
Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Blisko boisko” oraz „Boisko
wielofunkcyjne”.
Rozpoczęto proces odbudowy dróg powiatowych, z których jako priorytetowe zadanie
traktowana jest przebudowa ul. Starojaworskiej. Dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia
opracowano Studium Wykonalności oraz przygotowano projekt wniosku do złożenia w
Regionalnym Programie Operacyjnym – priorytet 3 Rozwój Infrastruktury transportowej na
Dolnym Śląsku.
Kolejne przedsięwzięcie turystyczno-drogowe to projekt pn. Polska przyroda i czeska
historia - kluczem rozwoju turystyki transgranicznej, przygotowywany wspólnie z Czechami
do Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej. W ramach projektu
planowana jest rekonstrukcja szlaku rowerowego w ramach odbudowywanej drogi, budowa
parkingu oraz szereg działań promocyjnych.
W listopadzie 2007 r. został złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek na
dofinansowanie zajęć sportowo –rekreacyjnych w szkołach prowadzonych przez powiat. W
ramach projektu zostały zaplanowane zajęcie dla dzieci i młodzieży szkolnej z tańca,
pływania, piłki nożnej, siatkowej, koszykówki w dwóch cyklach od kwietnia do czerwca i od
września do grudnia.
W trakcie realizacji jest projekt pt. „Wspólne dziedzictwo Kulturowe Kluczem
Rozwoju Turystyki na Ziemi Jaworskiej”, który jest realizowany w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi blisko 162 000 zł. W ramach projektu wydano:
album promujący Powiat Jaworski; Folder „Zabytki Powiatu Jaworskiego: Zamki – Pałace Kościoły”; Mapę atrakcji turystycznych; Folder „Baza gastronomiczna i noclegowa w
Powiecie Jaworskim”, prezentację multimedialną „Powiat Jaworski” na płytach DVD, oraz
zakupiono składane stoisko promocyjne wykorzystywane podczas targów turystycznych i
innych imprez okolicznościowych. Obecnie prowadzone jest końcowe rozliczanie projektu.
Referat zrealizował również cykl szkoleniowy dla organizacji społecznych i jednostek
organizacyjnych z zakresu tworzenia wniosków projektowych, szczególnie pod kątem
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz pisania projektów i zarządzania nimi. Dla
parafii z terenu powiatu organizowane było spotkanie informacyjne które dotyczyło
prezentacji możliwych form i źródeł pozyskiwania środków finansowych.
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Działania związane z promocją powiatu w 2007 to przede wszystkim działania
mające na celu propagowanie walorów turystycznych, paraturystycznych oraz kulturalnych i
gospodarczych regionu jaworskiego. Wypełniając wiele zadań, dotyczących bezpośrednio lub
pośrednio promocji powiatu realizowano szereg prac związanych m.in. z obsługą strony
internetowej, organizowaniem pobytów delegacji zagranicznych w powiecie, współpracą z
różnymi organizacjami oraz środkami masowego przekazu, prowadzeniem dokumentacji
fotograficznej, jak również redagowaniem wybranej korespondencji Starosty Jaworskiego
(m.in. w zakresie zaproszeń, listów gratulacyjnych, patronatów na różnymi imprezami oraz
wielu innych), popularyzowaniem atutów gospodarczych (m.in. w ramach Ogólnopolskiego
Konkursu „Modernizacja Roku”), opracowywaniem i tłumaczeniem korespondencji
zagranicznej.
Jednym z podstawowych elementów była bezpośrednia promocja w ramach
kontaktów zagranicznych, m.in. z przedstawicielami władz samorządowych Miasta Turnova,
z którym, w roku ubiegłym, Powiat Jaworski podpisał umowę o współpracy partnerskiej.
W ramach podpisanej umowy i zaplanowanych wspólnie do realizacji przedsięwzięć
pracownicy Referatu uczestniczyli w systematycznych spotkaniach z partnerem czeskim –
Miastem Turnov, w celu wypracowania wspólnych wniosków projektowych.
Dużą uwagę przywiązywano do reklamowania atutów regionu w ramach wielu
uroczystości oraz cyklicznych imprez, mających miejsce zarówno na terenie powiatu, jak i
poza nim (np. Targi Turystyczne „TOURTEC” w Jeleniej Górze, targi turystyczne
odbywające się poza granicami kraju, np. w Monachium i Berlinie, Dożynki Dolnośląskie w
Sobótce). 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). Dość prężnie promowany był powiat na łamach
internetowego, samorządowego portalu - samorząd.pap.pl, gdzie tylko w drugim półroczu
2007 znalazło się blisko 40 informacji, dotyczących naszego powiatu. Sporządzane były także
materiały reklamowe zamieszczane w różnych wydawnictwach (np. „Informator Samorządów
Dolnego Śląska”, „Szlakiem Grodów Piastowskich 2007”, „Dolnośląskie - Silny Region
Europejski”). Pracownicy referatu zajmowali się ponadto organizowaniem lub
współorganizowaniem szeregu imprez o szerokim spektrum tematycznym, głównie imprez o
charakterze cyklicznym, rocznicowym, okolicznościowym, patriotycznym, czy też
środowiskowym (np. Pikniki Kombatanckie, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Poezja i
Proza na Wschód od Bugu”, Turniej Rycerski Rajców). Począwszy od roku 2007 wydawany
jest Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego (wcześniej pt. ”Nasz Powiat”),
miesięcznik, na łamach którego prezentowane są informacje, dotyczące wielu aspektów
związanych z życiem powiatu. Do końca roku 2007 referat rozkolportowała około 10.000
egzemplarzy biuletynu, który dystrybuowany jest do wszystkich gmin powiatu. Inną formą
promocji jest, współtworzony przez pracowników odpowiedzialnych za promocję, programu
telewizyjnego o charakterze informacyjno-publicystycznym pn. „Nasz Powiat”, który
emitowany, co dwa tygodnie, na antenie TV Jawor oraz TV Kamienna Góra.
IV. REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, LEŚNICTWA I ROLNICTWA
Referat Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa na podstawie ustaw realizuje
zadania rządowe, jak i zadania własne.
Łącznie w 2007 r. wpłynęło 861 pism, wydano postanowień 49 oraz 250 decyzji
administracyjnych w tym: zaskarżono 4, uchylono 4, które są w toku, trwa procedura
odwoławcza.
7

1. Ochrona przyrody – wydano: decyzji 37 i postanowień 12
2. Nadzór nad lasami – wydano: decyzji 21 i świadectw legalnego pozyskania drewna
33
3. Łowiectwo - wyliczono czynsze dzierżawne dla siedmiu kół łowieckich na rok 2007
oraz zestawiono czynsze dzierżawne w rozbiciu na nadleśnictwa i gminy,
przygotowano i podpisano aneksy do Umów dzierżawy obwodów łowieckich dla
pięciu kół łowieckich.
4. Rejestr zwierząt egzotycznych - dokumentów rejestracyjnych wydano 2
i wykreślono 2 szt. zwierząt z rejestru
5. Zalesianie gruntów rolnych - wyliczono wysokość ekwiwalentów za zalesienia na
każdy kwartał 2007 r. i dokonano sprawdzenia zalesień gruntów rolnych u trzech
rolników
6. Karty wędkarskie - wydano 96 szt.
7. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb - wydano 7 szt.
8. Geologia surowcowa - wydano 134 informacje o występowaniu złóż kopalin
pospolitych na działkach przeznaczonych do sprzedaży przez ANR w Legnicy
i udzielono 2 koncesje na poszukiwanie i wydobycie kopalin pospolitych.
9. Hydrogeologia - Zatwierdzono 6 projektów i dokumentacji hydrogeologicznej
10. Geologia inżynierska – wydano: decyzji 1 i postanowień 1
11. Sprawozdania - 2
12. Odpady - wydano 28 decyzji dotyczących: zatwierdzenia programów gospodarki
odpadami niebezpiecznymi, zezwolenia na zbieranie i transport odpadów i pozwolenia
na wytwarzanie odpadów, uzyskano 27 postanowień wójta i burmistrza w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej wniosku firmy przed wydaniem decyzji z zakresu
gospodarki odpadami, rozpatrzono i przyjęto
15 informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami, w 9
przypadkach wzywano wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku, ponieważ nie spełniał
wymogu ustawowego, w 11 przypadkach wzywano wnioskodawcę o wniesienie
opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia lub pozwolenia.
13. Ochrona środowiska- emisja zanieczyszczeń do powietrza: 5(zawiadomienia,
postanowienia) i 4 decyzje ,pozwolenia wodno prawne: 29 (zawiadomienia,
postanowienia) i 27 decyzji, pozwolenia na zrzut ścieków 11 (zawiadomienia,
postanowienia) i 11 decyzji, spółki wodne: 121 (zawiadomienia, postanowienia) i 121
decyzji.
14. Opinie i uzgodnienia dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
36 postanowień.
15. Dokonano 33 uzgodnień na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy itp.
wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym.
16. Prowadzono 6 postępowań w sprawie emisji hałasu do środowiska.
17. Sporządzono 10 sprawozdań i zbiorczych zestawień dla potrzeb Ministra Środowiska,
Dolnośląskiego urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego itp.
18. Powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: wpłynęło 13 wniosków,
przyjęto do realizacji 5 wniosków oraz sporządzono umowy o dotację, rozliczono 5
zadań.
19. Sporządzenie materiału pn. Bezpieczeństwo ekologiczne do „Programu poprawy
bezpieczeństwa na lata 2007-2010”
20. Opracowania: sporządzenie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu
Gospodarki Odpadami oraz sprawozdania z Planu Gospodarki Odpadami.
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21. Przygotowanie materiałów do projektu Budżetu Powiatu na 2008 r. (roczne
zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
w Jaworze na 2008 rok oraz Dział Leśnictwo – 020)
22. Przygotowano Radzie Powiatu w Jaworze informacje właściwego wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska, ochrony roślin i nasiennictwa i powiatowej inspekcji
weterynaryjnej o działalności tych inspekcji na obszarze powiatu.
23. Przeprowadzono 2 procedury w sprawie wyboru ofert handlowych na wykonanie
umowy o dzieło.
24. Udostępniono dla około 35 studentom i uczniom materiały na temat ochrony
środowiska.
V. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA.
V. I. Transport drogowy
Do ważniejszych spraw prowadzonych i załatwionych w 2007 r. związanych z regulacją
transportu drogowego należy zaliczyć:
1. Wydanie 17 zezwoleń na zarobkowy przewóz osób w regularnym transporcie
drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu jaworskiego.
2. Wydanie 49 postanowień, dla Marszałka Województwa Dolnoślaskiego, dotyczących
zmian w rozkładach jazdy lub uzgadniających wydanie nowych zezwoleń na liniach
komunikacyjnych przebiegających przez obszar przekraczający powiat jaworski oraz
załatwienie 15 spraw związanych z aktualizacja rozkładów jazdy.
3. Dokonanie 16 analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób
poprzedzających zmiany lub wydanie nowych zezwoleń na regularny przewóz osób.
4. Wydanie kolejnych 5 licencji wraz z wypisami na wykonywanie zarobkowego
przewozu rzeczy.
5. Wydanie 27 zaświadczeń wraz z wypisami na przewozy drogowe na potrzeby własne
przedsiębiorców.
V.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 28 wniosków dotyczących zmian w oznakowaniu dróg i odbycie w tym
celu 11 posiedzeń Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego.
4. Zatwierdzenie 11 projektów w stałej organizacji ruchu drogowego i 19 projektów
czasowej organizacji drogowego.
5. Załatwienie 92 spraw związanych z funkcjonowaniem układu komunikacyjnego
(opinie, odpowiedzi instytucjom i mieszkańcom, interwencje w dotyczące utrzymania
dróg, wycinki drzew, pomoce drogowe itp.).
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Występowano do zarządców dróg krajowych i wojewódzkich w sprawach dotyczących
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz budowy obwodnic miast Jawora i Bolkowa.
V.III. Stacje kontroli pojazdów
W ramach realizacji zadań związanych z działalnością stacji kontroli pojazdów
przeprowadzono kontrole 6 stacji działających na obszarze powiatu jaworskiego w zakresie
posiadania przez nie wymaganych warunków lokalowych, wyposażenia kontrolnopomiarowego, zatrudniania uprawnionych diagnostów oraz prawidłowości przeprowadzania
badań technicznych.
V.IV. Szkolenie kierowców
Na obszarze powiatu jaworskiego funkcjonuje 12 ośrodków szkolenia kierowców.
Podjęto decyzję o wpisaniu do ewidencji kolejnych 5 instruktorów nauki jazdy i wydano im
stosowne legitymacje. Dla 4 instruktorów wydano decyzje o skreśleniu z ewidencji z uwagi
na nie przedstawienie wymaganych badań lekarskich i psychologicznych. W prowadzonej
ewidencji znajduje się 49 instruktorów.
Dane statystyczne otrzymywane z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
przeprowadzających egzaminy państwowe do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami
przeanalizowano i przesłano do przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia.
Przekazana statystyka powinna mobilizować przedsiębiorców do zwiększenia dbałości o
jakość szkolenia.
Dokonano kontroli 3 ośrodków szkolenia kierowców w zakresie posiadanego wyposażenia i
prowadzenia dokumentacji związanej z szkoleniem.
V.V. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny
Wydano 7 zezwoleń na zorganizowanie imprez sportowych na drogach tj. „IV Memoriał St.
Mielczarka”, „XVI Kryterium Kolarskie w Bolkowie”, „Biegajmy Razem”, „IX Kryterium
Kolarskie o Puchar Burmistrza Miasta Jawora”, „Międzynarodowe Targi Chleba”,’”Polska
Biega”.
Dla 3 imprez o znaczeniu krajowym wydano stosowne uzgodnienia tj. „Wyścig Kolarski
Szlakiem Grodów Piastowskich”, „Wyścig Kolarski Karkonosze Tour”, „Wyścig Kolarski
Tour de Pologne”.
V.VI. Rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień kierowców
Wydanych dowodów rejestracyjnych – 5974
Wydanych pozwoleń czasowych – 5995
Wydanych dowodów rejestracyjnych zabranych przez policję za usterki techniczne – 942
Wyrejestrowanych pojazdów z powodu złomowania – 60
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Zgłoszeń sprzedaży 2402
Wydanych praw jazdy – 1427
Wprowadzono 410 zakazów prowadzenia pojazdów w związku z wyrokami sądowymi
VI. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
W 2007 roku:
1. W zakresie zadań własnych Powiatu Jaworskiego:
1) złożono do Wojewody Dolnośląskiego wnioski i przygotowano niezbędną dokumentację o
przekazanie na własność Powiatu:
- nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoleniowo-wychowawczym, położonej w
Muchowie gmina Męcinka, o wartości księgowej 986.000 zł (postępowanie na wniosek)
- nieruchomości stanowiących drogi powiatowe 28 wniosków na kwotę 5.336.820 zł
2) uzyskano dodatkowe dochody do budżetu powiatu, łącznie w wysokości 184.300 zł , tj.:
- ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnego pogotowia ratunkowego
położonej w Jaworze przy ul. Szpitalnej 13 , w wysokości 485.000 zł
- ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Wądrożu Wielkim w wysokości
25% ceny sprzedaży – 57.300 zł
- z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie naliczania i aktualizacji
opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu trwałego, dzierżawy i najmu oraz
przekształcania prawa użytkowania wieczystego we własność, w wysokości 25% uzyskanych
dochodów Skarbu Państwa 127.000 zł
- z odszkodowań za wywłaszczenie dróg powiatowych pod obwodnicę Jawora i Bolkowa – w
roku 2007 ok. 20.000 zł oraz poczynione czynności w zakresie odszkodowań, które zostały
wypłacone w 2008 ok. 4.800.000 zł
- z dotacji celowej ze środków TFOGR na zakup sprzętu informatycznego w wysokości
20.000 zł,
- z dotacji celowej na prowadzenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
w wysokości 65.000 zł,
- z dotacji celowej na wykonanie osnowy szczegółowej w wysokości 50.000 zł.
2. W zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
1) wydano 389 decyzji klasyfikacyjnych dotyczących zmiany użytków rolnych
2) przyczyniono się do aktywizacji terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjnousługowe poprzez wyłączenie gruntów rolnych klas II-III o powierzchni 2,13 ha (22 decyzji
zezwalających na wyłączenie, w tym 4 decyzje z zakresu rekultywacji)
3) na bieżąco regulowano stany prawne nieruchomości. W ramach tych regulacji wydano 41
decyzji administracyjnych, 35 opinii, 110 Zaświadczeń na potrzeby sądów
wieczystoksięgowych, Agencji Nieruchomości Rolnych i postępowań prowadzonych przez
Wojewodę Dolnośląskiego.
4) na bieżąco prowadzono sprawy związane z porządkowaniem działek dożywotnich
i siedliskowych (9 decyzji)
5) w związku z przystąpieniem przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do
wykupu gruntów pod obwodnicę miasta Jawora i Bolkowa na bieżąco współpracowano
z GDDKiA w zakresie ujawniania praw właścicielskich Skarbu Państwa i samorządów
terytorialnych, badania faktycznych stanów prawnych nieruchomości nie posiadających ksiąg
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wieczystych, wydawania stosownych zaświadczeń dla potrzeb prowadzonych postępowań,
a w przypadku samorządu powiatowego negocjowania wysokości odszkodowań za
wywłaszczane nieruchomości.
6) sporządzono ewidencję nieruchomości Skarbu Państwa, za gospodarowanie którymi
odpowiada Starosta Jaworski, w rozbiciu i w układzie określonym przez Wojewodę
Dolnośląskiego.
7) na bieżąco realizowano zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami określone
w art.23 i 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
VII. POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I
KARTOGRAFICZNEJ W JAWORZE
1. Sporządzono powiatowe zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów ( w
rozbiciu na gminy i miasta), za 2007 r.
2. Sporządzono powiatowe zestawienie zbiorcze danych dotyczących budynków
położonych na terenach miejskich za 2007 r.
3. Sporządzono powiatowe zestawienie zbiorcze danych dotyczących nieruchomości
lokalowych położonych na obszarach miejskich za 2007 r.
4. Przygotowano sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa za 2007 r.
5. Przygotowano sprawozdanie z transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości za 2007 r.
/w zestawieniach półrocznych/
6. Wydano opinie z zakresu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej- 157
7. Rejestrowano zgłoszenia prac geodezyjnych od jednostek wykonawstwa
geodezyjnego (nadanie numeru KERG) - 882
8. Przygotowano materiały do zgłoszonych prac geodezyjnych - 692
9. Przyjęto dokumenty (sprawdzenie operatu pod względem merytoryczny oraz
technicznym, poświadczenie materiałów wydanych dla zamawiającego, wydanie
rachunku dla wykonawcy) - 649
10. Rejestrowano dokumenty w księdze ewidencji robót geodezyjnych( KERG),
rozłożenie na poszczególne zasoby - 527
11. Ewidencjonowano pocztę przychodzącą i wychodzącą w książce korespondencji -

10458

12. Ewidencjonowano zamówienia na dokumenty z zasobu - 2982
13. Wystawiono 3668 rachunków ,
14. Wprowadzono zmiany w operacie EGBiL w części opisowej i kartograficznej -3860
15. Zawiadomiono strony o dokonanych zmianach -9134
16. Sporządzono wnioski do Wydziału Ksiąg Wieczystych wraz z dokumentacją -10
17. Odpowiedziano na pisma od stron -524
18. Sporządzono wypisy z rejestru z operatu ewidencji gruntów budynków i lokali- 4777
19. Sporządzono wypisy i wyrysy do celów m\notarialnych i wieczysto-księgowych-2066
20. Poświadczono stan prawny na określony dzień – 81
21. Wydano zaświadczenia dotyczące indywidualnych spraw – 4
22. Rejestrowano transakcje kupna – sprzedaży – 406
23. Łącznie na potrzeby zamówień i zgłoszeń prac wykonano – 9834 reprodukcji.
24. Wypracowano dochody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym ( w wyniku świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej usług) w wysokości:
- roku 2007 – 320685,33 zł.
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VIII. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO
VIII.I. Obronność
1. Opracowano wieloczęściowy plan operacyjny
funkcjonowania powiatu
w warunkach zagrożenia państwa i wojny wraz następującymi załącznikami:
- zestawem 40 tabel realizacji zadań obronnych w formacie A-3 w oprawie
książkowej ,
- zestawem 85 kart operacyjnych realizacji zadań obronnych dla komórek powiatu na
wypadek wojny,
2. Zaktualizowano plan przygotowań obronnych służby zdrowia powiatu jaworskiego na
potrzeby obronne państwa (zmiany ilościowe dot. rezerw zestawów, zmiany dot.
poboru i dystrybucji preparatów krwiopochodnych i stabilnego jodu);
3. Zaktualizowano powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i zagrożeń kryzysowych.
4. Opracowano Kalendarzowy plan przedsięwzięć obronnych powiatu na rok 2007
VIII.II. Akcja kurierska
1. Opracowano nowy plan Akcji Kurierskiej powiatu jaworskiego wraz z mapą tras
kurierskich i dokumentacją dla kurierów,
2. Przeprowadzono ćwiczenia aplikacyjne Akcji Kurierskiej na szczeblach WKU powiat – gmina z udziałem kurierów , kurierów łączników i kurierów wykonawców
3. Przeprowadzono dwukrotnie szkolenie ( 16 godzin ) dla pracowników gminnych
prowadzących akcję kurierską,
VIII.III. Szkolenia obronne
1. Opracowano :
- trzyletni powiatowy program szkoleń obronnych na lata 2007 - 2009,
- roczny powiatowy plan szkoleń obronnych na rok 2007 wraz z planem
tematycznym i kalendarzowym dla wszystkich grup szkoleniowych,
- roczny plan szkoleń i ćwiczeń obronnych w zakresie szczególnej ochrony zabytków
na wypadek zagrożenia konfliktem zbrojnym na rok 2008
2. Przeprowadzono szkolenia w grupach powiatowych i w gminach , oraz w komórce
obronnej JCM Jawor w zakresie problematyki obronnej.
VIII.IV. Stały dyżur obronny starosty jaworskiego
1. Wykonano nową dokumentację Stałego Dyżuru – zestaw dokumentacji planistycznej.
2. W roku 2007 został przeprowadzony trening wojewódzki Stałego Dyżuru oraz
kontrola dokumentacji SD przez monitorujących trening: przedstawiciela WKU i
Wydz. ZK DUW ( nieprawidłowości nie stwierdzono).
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VIII.V. OC i bezpieczeństwo kryzysowe
W roku 2007 nie stwierdzono istotnych zagrożeń kryzysowych. W 1 przypadku zanotowano
rozległy pożar hali przemysłowej, którą zakwalifikowano jako katastrofę budowlaną,
ponieważ spłonęła całkowicie.
W roku 2007 weszła nowa ustawa o zarządzaniu kryzysowym. W związku z tym :
1. Dokonano opracowania nowej dokumentacji reagowania Kryzysowego
z załącznikami:
- mapą zagrożeń oraz dyslokacji sił i środków bezpieczeństwa1 w skali 1: 25.000
- charakterystyką opisową zagrożeń powiatu;
- planem ewakuacji ludności powiatu;
- wykazami, zestawieniami, procedurami ratowniczymi,
- określono nowe siły i środki reagowania ( składy zespołów i grup PZZK)

powiatu

VIII.VI. Ochrona powodziowa
Opracowano nowy plan ochrony powodziowej powiatu z mapą 1: 25.000 ( 2 szt) z
załącznikami:
- charakterystyką powodziowa powiatu,
- planem ewakuacji powodziowej ludzi, zwierząt i mienia.
- wykazami sił i środków ratownictwa powodziowego i ewakuacji.
VIII.VII. Ochrona przed zagrożeniem wirusem ptasiej grypy
1. Konsultowano aktualizację planu ochrony powiatu przez zagrożeniem
epidemiologicznym wirusem ptasiej grypy wspólnie z powiatowym lekarzem
weterynarii.
2. Opracowano stosowną dokumentację i zarządzenia dla gmin i służb,
3.
Przeszkolono w tym zakresie służby gminne oraz Powiatowy Zespół Reagowania
Kryzysowego.
VIII.VIII. Monitorowanie i prognozowanie zagrożeń
1. Odebrano i przekazano adresatom 2500 komunikatów pogodowych, ostrzegawczych;
2. Złożono do województwa 250 komunikatów radiowych ,
3. Przekazano internetem do województwa 30 komunikatów, 15 informacji ocennych
i sprawozdań w tym 5 z kontroli stanu bezpieczeństwa okresu letniego i zimowego,
Ponadto opracowano w
skali biura około
na zapotrzebowanie kierownictwa, zarządu powiatu,
wojewódzkiego i innych adresatów o różnej tematyce.

30 informacji zbiorczych
komisji, jednostek szczebla

IX. WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Ze względu na konieczność uporządkowania sytuacji techników w zespołach szkół
i stworzenia możliwości kształcenia w wielu zawodach zgodnie z potrzebami pracodawców
i środowiska lokalnego oraz zgodnie z oczekiwaniami dyrektorów szkół, młodzieży i ich
rodziców wydział przygotował stosowne uchwały, powołujące w ZSZ, PCKZ i ZSA technika
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i szkoły policealne bez wyodrębnienia kierunków.
W lutym 2007 roku opracowano plan naboru do szkół, których organem prowadzącym
jest powiat jaworski. W związku z tym w roku szkolnym 2007/2008 w szkołach
ponadgimnazjalnych naukę rozpoczęło 2244 uczniów, w tym 675 w klasach pierwszych (bez
szkół policealnych). W stosunku do roku ubiegłego roku szkolnego nastąpił spadek uczniów
w klasach pierwszych o 34 uczniów.
W miesiącu czerwcu oraz sierpniu przeprowadzono konkursy na dyrektorów
szkół, w
wyniku
których
wyłoniono
dyrektorów
następujących
szkół:
- Mieczysława Michalskiego - dyrektora I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze,
- Wandę Gołębiowską - dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w
Jaworze,
- Jana Kłeczka - dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaworze,
- Marka Janasa - dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie.
W roku 2007 przeprowadzono różnego rodzaju prace remontowe i modernizacje
placówek oświatowych, domów dziecka i domów pomocy społecznej na łączną kwotę
471244,76 zł.
W miesiącu lipcu br. przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu
w Jaworze pomyślnie zdał egzamin 1 nauczyciel kontraktowy zdobywając stopień
nauczyciela mianowanego (1 osoba z PCKZ).
W ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009
organów
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w
publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, Powiat
Jaworski otrzymał środki finansowe na wyposażenie szkół w urządzenia do monitoringu w
wysokości 46.325,00 zł. Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 18 października
2007 r. dokonał podziału środków na poszczególne szkoły:
− 16.595 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych,
− 15.896 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze,
− 15.000 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze,
− 15.000 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu.
W roku 2007 wpisano do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu
Jaworskiego – 1 szkołę oraz 1 wykreślono z ewidencji.
W październiku przygotowano stosowne porozumienia z gminami na
współfinansowanie zajęć na basenie miejskim młodzieży szkół ponadgimnazjalnym.
Przygotowano również porozumienia z gminami na współfinansowanie zatrudnienia w
Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Jaworze doradców
metodycznych.
W październiku wspólnie z Urzędem Miasta w Jaworze zorganizowano obchody Dnia
Edukacji w teatrze miejskim
W listopadzie wspólnie z Dolnośląską Szkołą Wyższą „Asesor” Starostwo
zorganizowało konferencję „Godność i prawa człowieka”. Konferencja skierowana była
głównie do młodzieży szkolnej.
W miesiącach październik, listopad i grudzień 2007 przy w współpracy z PCPPPiDM
w Jaworze za środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji (5515 zł) zorganizowana
w Gimnazjum nr 1 i PCKZ w Jaworze „Punkty konsultacyjne” dla dzieci, rodziców
i nauczycieli. W punktach udzielano bezpłatnie porad psychologicznych i pedagogicznych.

15

IX.I. Współpraca samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi,
wykorzystanie środków, realizowane zadania
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionu w 2007 roku
wynosiły 140 000,00 zł, z tego na kulturę fizyczną i sport wykorzystano 50 200,00 zł,
natomiast na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wykorzystano 70 000,00 zł.
Dofinansowanie na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu otrzymało dziewięć
organizacji, natomiast na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego dziesięć.
IX.II. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1. Rodziny zastępcze
W powiecie jaworskim w 2007 r. funkcjonowało 95 rodzin zastępczych, w których
wychowywało się 149 dzieci. Były to rodziny niespokrewnione (8 rodzin) i spokrewnione
(87 rodzin).W porównaniu z rokiem 2006 liczba rodzin zmniejszyła się o trzy rodziny, ale
liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wzrosła o jedno dziecko.
2. Usamodzielnienia
Procesem usamodzielnienia było objętych 40 wychowanków rodzin zastępczych:
Pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 4 osoby (4 świadczenia) na kwotę
16.392,00 zł z tytułu kontynuowania nauki wypłacono 319 świadczeń dla 35 osób na sumę
157 338 zł na zagospodarowanie w formie rzeczowej, pomoc otrzymało 7 osób (7 świadczeń)
na kwotę 16.908,00 zł.
Ogółem, usamodzielnianym wychowankom wypłacono 330 świadczenia w wysokości
190.638,00 zł
3. Porozumienia
W 2007 r. w 10 rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie powiatu
jaworskiego, przebywało 17 dzieci pochodzących z innych powiatów. Na mocy podpisanych
porozumień, zobowiązania innych powiatów wobec powiatu jaworskiego wyniosły
171.923,40 zł
W tym samym czasie 3 dzieci, pochodzących z terenu powiatu jaworskiego, przebywało w
rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów: kamiennogórskim, świdnickim
i złotoryjskim. Wydatki z tego tytułu, poniesione przez powiat jaworski, to kwota 28144,12 zł
IX.III. Placówki opiekuńczo – wychowawcze
1. Skierowania do placówki
W 2007 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze na podstawie postanowień
sądowych wydało 41 skierowań, w tym:
do Domu Małych Dzieci w Jaworze - 27 skierowań
do Domu Dziecka w Kaczorowie – 14 skierowań
Z powodu braku wolnych miejsc w placówce, Centrum odmówiło umieszczenia 226 dzieci, w
tym:
do Domu Małych Dzieci w Jaworze 11 odmów
do Domu Dziecka w Kaczorowie 215 odmów
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2. Usamodzielnienia
22 wychowanków zostało objętych pomocą w związku z opuszczeniem placówki.
Usamodzielnionym wychowankom udzielono pomocy:
pieniężnej na usamodzielnienie 12 025,00 zł
pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej 26 764,00 zł
pieniężnej na kontynuowanie nauki 50 397,74 zł
Łącznie wydatkowano 89 186,74 zł.
IX.IV. Dom Pomocy Społecznej
Na terenie powiatu jaworskiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Bolkowie
wraz z filiami w Jaworze i Mierczycach.
W 2007 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze wydało 39 decyzji
o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie w tym:
pochodzących z innych powiatów zostało skierowanych 21 osób
pochodzących z terenu powiatu jaworskiego 18 osób
Rehabilitacja społeczna – dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych obejmowała:
- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze.
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
- dofinansowanie na działalność WTZ.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze wydało w roku 2007 – 69 kart
parkingowych ( w tym 2 karty dla placówek ).
Ogółem na rehabilitację społeczną wydano kwotę 1 144 421,83 zł. + 101,35 (odsetki
za obsługę konta WTZ) = 1 144 523,18
IX.V. Poradnictwo
Od początku stycznia 2006 r. w tut. Centrum został uruchomiony punkt poradnictwa
prawnego.
W okresie od stycznia do grudnia 2007 r. udzielono łącznie 118 porad prawnych
osobom wymagającym takiego wsparcia. O pomoc zwracały się głównie osoby:
utrzymujące się ze świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń przedemerytalnych i z
pomocy społecznej, bezrobotni, rolnicy, samotne matki, osoby żyjące w wolnych związkach i
samotne, rodziny wielodzietne, o wykształceniu podstawowym i zawodowym, zagrożone
wykluczeniem społecznym, demoralizacją i innymi zjawiskami patologicznymi.
IX.VI. Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
W dniu 20 września 2005 roku uruchomiono Ośrodek wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
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W 2007 roku wnioski o przyjęcie do Ośrodka złożyło 8 nowych osób, 1 osobę
umieszczono w Domu Pomocy Społecznej w Brennej, 1osoba zrezygnowało z zajęć, gdyż
nastąpiła poprawa stanu zdrowia. Ilość uczestników korzystających z zajęć to 26 osób.
W 2007 roku uczestnikom Ośrodka wykonano nieodpłatne badania słuchu.
Przekazano, nieodpłatnie, aparaty do pomiaru poziomu cukru. Pozyskano sprzęt AGD oraz
meble, odzież i obuwie.
W czasie swojej działalności ośrodek stosowa różnorodne formy zajęć
terapeutycznych.
IX.VII Pozostała działalność
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze podejmowało w 2007 roku szereg
inicjatyw niestandardowych, które służyły promocji i aktywnej integracji środowiska
lokalnego:
Dnia 2 czerwca 2007 r. obchodzono „Dnia Dziecka”, zorganizowany dla dzieci
niepełnosprawnych oraz pozbawionych opieki rodzicielskiej z placówek opiekuńczowychowawczych i rodzin zastępczych, z terenu całego powiatu jaworskiego. W imprezie
wzięło udział ponad 160 dzieci.
Dnia 11 czerwca 2007 r. zorganizowano spotkanie Starosty Jaworskiego z rodzicami
zastępczymi z terenu powiatu. Udział wzięło ponad 50 rodzin zastępczych.
Dnia 15 września 2007 r. zorganizowano spotkanie integracyjne - promujące opiekę
nad dziećmi porzuconymi i pozbawionymi domu w rodzinach zastępczych.
Z okazji 20 Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, obchodzonego pod
patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, w dniu 17 października 2007 r. Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało Forum Dyskusyjne, pod hasłem „Walka z
ubóstwem – wiele robimy osobno, zróbmy to wspólnie”.
Dnia 20 listopada 2007 r. zorganizowano obchody Dnia Pracownika Socjalnego w
Teatrze Miejskim w Jaworze, przy współudziale MOPS-u w Jaworze.
Dnia 24 listopada 2007 r. zorganizowano szkolenie pt. „Funkcjonowanie dziecka w
rodzinie zastępczej”. W szkoleniu wzięło udział ponad 20 rodzin zastępczych.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnoprawnych, przypadającego na 3
grudnia Starosta Jaworski Stanisław Laskowski we współpracy z ks. Prałatem Zbigniewem
Traczem oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze zorganizowali w tym dniu
uroczysta Mszę Świętą oraz specjalny koncert dla osób niepełnosprawnych w Kościele pw.
Miłosierdzia Bożego w Jaworze.
Dnia 10 grudnia 2007 r. zorganizowano spotkanie mikołajkowe dla dzieci
niepełnosprawnych, z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz
najbiedniejszych środowisk z terenu naszego powiatu. Zaproszenie do Teatru na spektakl
przygotowany przez „Teatr Wielkie Koło” z Będzina przyjęło ponad 250 dzieci. Była wizyta
Św. Mikołaja i słodkie upominki.
Tut. Centrum (jako jedyne w powiecie) otrzymało certyfikat „Urząd przyjazny
niepełnosprawnym”, co było wynikiem naszego udziału w szkoleniach w ramach projektu
unijnego.
Centrum aktywnie pozyskiwało dodatkowe środki pieniężne w kwocie 6.288 zł na
finansowanie spotkań i uroczystości.
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IX. VIII. REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W
ROKU 2007.
W roku 2007 w ramach programu celowego „Program wyrównywania różnic między
regionami” na podstawie dwóch umów zawartych w 2006 r. utworzono 10 nowych stanowisk
pracy dla osób niepełnosprawnych, na które udzielono dofinansowania ze środków PFRON w
wysokości 209 932,11 zł. Trzecia umowa została zrealizowana w 2008 r., gdzie utworzono 4
miejsca pracy i wypłacono dofinansowanie w kwocie 86 325,17 zł. Umowa zawarta w 2007 r.
na utworzenie 1 nowego stanowiska pracy jest w trakcie realizacji.
IX.IX. POWIATOWY URZĄD PRACY
Rynek pracy
Zadania w zakresie bezrobocia i łagodzenia jego skutków realizowane są w oparciu
o Strategię Rozwoju Powiatu Jaworskiego, a przede wszystkim o uchwalony w roku 2002
Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu.
W roku 2007 zaangażowane środki na programy na rzecz promocji zatrudnienia
wyniosły ogółem 7.604,4 tyś. zł, tj. o 40,2 % więcej niż wykonanie w roku 2006. W ramach
tej kwoty z aktywnych programów rynku pracy skorzystało 2935 osób bezrobotnych, tj. o 528
bezrobotnych więcej niż w roku 2006.
Najwięcej wydatków z Funduszu Pracy poniesiono na rozwój małej
przedsiębiorczości w formie dotacji dla bezrobotnych na uruchomienie własnej działalności
gospodarczej oraz dla pracodawców na wyposażenie stanowisk pracy. Na ten cel
wydatkowano 3.607,2 tyś. zł. tworząc 314 nowych miejsc pracy. Natomiast na organizację
717 staży oraz 701 miejsc przygotowania zawodowego oraz prac społecznie użytecznych
wydatkowano 2. 630,6 tyś. zł.
Na 31 grudnia 2007 roku zarejestrowanych było 3478 osób bezrobotnych, tj. o 1176
osób mniej niż w analogicznym okresie roku 2006. Stopa rejestrowanego bezrobocia w końcu
grudnia 2007 r. wynosiła w powiecie 18,8 % i była o 5,2 punktu procentowego niższa niż w
grudniu roku 2006, na Dolnym Śląsku była niższa o 4,8 punktu procentowego, w kraju
odpowiednio o 3,4 punktu procentowego.
W ujęciu dynamicznym spadek bezrobocia wyniósł 25,3 %. W porównaniu do roku
2006 udało się utrzymać dynamikę spadku na tym samym poziomie.
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INFORMACJA Z REALIZACJI USŁUG RYNKU PRACY W LATACH 2003 - 2007
FORMA PROGRAMU

2003

2004

2005

2006

2007

1056

1066

1111

1100

1150

41

45

50

46

77

431

732

556

533

567

841

1257

949

789

941

816

1211

917

687

743

POŚREDNICTWO PRACY
- LICZBA WIZYT U PRACODAWCÓW
- LICZBA POZYSKANYCH NOWYCH
PRACODAWCÓW
- OFERTY PRACY
NIESUBSYDIOWANEJ POZYSKANE W
WYNIKU
WIZYT POŚREDNIKÓW
- OGÓŁEM POZYSKANE OFERTY
PRACY NIESUBSYDIOWANEJ
- LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH DO
PRACY NIESUBSYDIOWANEJ
W WYNIKU POŚREDNICTWA

PORADNICTWO I INFORMACJA ZAWODOWA
-LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH
OBJĘTYCH PORADNICTWEM
ZAWODOWYM
- PORADY GRUPOWE
- PORADY INDYWIDUALNE
- PORADNICTWO GRUPOWE DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- PORADNICTWO INDYWIDUALNE
DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- LICZBA AKTYWIZOWANYCH OSÓB
DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH
- LICZBA BEZROBOTNYCH DO 25 I 27
ROKU ŻYCIA OBJĘTYCH
PORADNICTWEM ZAWODOWYM
- LICZBA BEZROBOTNYCH DO 25 I 27
ROKU ŻYCIA
ZATRUDNIONYCH W WYNIKU
DZIAŁAŃ DORADCZYCH
- INFORMACJA ZAWODOWA DLA
BEZROBOTNYCH
I POSZUKUJĄCYCH PRACY
KLUBY PRACY
- LICZBA BEZROBOTNYCH
UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH
KLUBÓW PRACY
- W TYM BEZROBOTNI DO 25 I 27
ROKU ŻYCIA
- LICZBA AKTYWIZOWANYCH OSÓB
DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH
- LICZBA BEZROBOTYNYCH
ZATRUDNIONYCH W WYNIKU
DZIAŁAŃ
KLUBÓW PRACY
- W TYM BEZROBOTNI DO 25 I 27
ROKU ŻYCIA
- UCZESTNICY SZKOLEŃ Z ZAKRESU
UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA
PRACY
- UCZESTNICY ZAJĘĆ
AKTYWIZACYJNYCH

839

1262

1328

1115

1060

540
299

693
568

805
523

521
1115

576
1060

15

11

33

17

17

22

37

24

39

38

487

863

516

550

568

394

558

531

470

462

61

50

62

100

144

285

273

280

280

247

495

851

1067

1044

564

301

191

405

399

143

-

-

382

420

239

145

166

207

248

114

136

124

156

164

55

300

181

-

7

-

*

*

662

713

408
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