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I. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
I.I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
I.I.I. Zatrudnienie i szkolenie
Pomimo narzuconych na powiat wielu dodatkowych zadań oraz przygotowania i realizacji wielu
inwestycji zatrudnienie w starostwie w stosunku do roku 2006 r. nie wzrosło.
Zatrudnienie :
2006r. - 71 osób
2007r. - 70 osób
2008r. - 71 osób
Według stanu na dzień 31.12.2008r. w Starostwie Powiatowym w Jaworze zatrudnionych
było ogółem 71 osób co stanowi 68,70 etatów, w tym:
- 63 osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych,
- 7 osób na stanowiskach - obsługi,
- 1 osoba na stanowisku pomocniczym.
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy podpisano w 2008r.:
- umowę o odbywanie staŜu przez 15 staŜystów,
- umowę w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych; z tej formy
zatrudnienia korzystały 4 osoby.
Na koniec 2008r. na 71 zatrudnionych pracowników, 45 osób posiadało wykształcenie
wyŜsze, tj. 67,14 % ogółu.
W celu zapewnienia fachowej obsługi interesantów, pracownicy Starostwa brali udział w 41
szkoleniach.
W 2008r. Starostwo Powiatowe w Jaworze ogłosiło 11 konkursów, w tym 7 konkursów
rozstrzygnięto i zatrudniono osoby wyłonione w drodze postępowania konkursowego.
I.I.II. Obsługa prawna
Z pomocy obsługi prawnej korzystają równieŜ jednostki organizacyjne powiatu.
Prace 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 2008r. prowadzonych było 18 spraw sądowych, 14 spraw egzekucyjnych,
zakończono 8 spraw sądowych, 4 sprawy egzekucyjne, w toku pozostaje 10 spraw sądowych i 10
egzekucyjnych.
I.I.III Kontrole
1. W 2008r. przeprowadzonych zostało ogółem 10 kontroli zewnętrznych przez :
1) 2 kontrole - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
2) 1 kontrola - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
3) 5 kontroli - Dolnośląski Urząd Wojewódzki,
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4) 1 kontrola - Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego
5) 1 kontrola - Państwowa Inspekcja Pracy
2. W 2008r. przeprowadzono 13 kontroli wewnętrznych w 11 jednostkach organizacyjnych powiatu, w
tym 11 kontroli planowych i 2 problemowe oraz kontrola dwóch wydziałów Starostwa Powiatowego w
Jaworze ( 2005r. – 0, 2006 r. - 7 kontroli, w tym 2 zlecone przez nowe kierownictwo, 2007r. –
przeprowadzono 10 kontroli).
I . Kontrolami planowymi objęte zostały:
1) Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w
Jaworze,
2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
3) Dom Małych Dzieci w Jaworze,
4) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaworze,
5) Dom Dziecka w Kaczorowie,
6) Zespół Szkół Zawodowych w Jaworze,
7) Dom Pomocy Społecznej w Bolkowie,
8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze,
9) Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach,
10) I Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze,
11) Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie.
II. Kontrolami problemowymi objęte zostały :
1) Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze,
2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaworze,
III. Kontrole wydziałów w Starostwie Powiatowym w Jaworze obejmowały:
1) Kasę Starostwa Powiatowego w jaworze
2) Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.
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 Kontroli Starostwa Powiatowego – na wniosek .
I.I.IV. Zarządzenia i postanowienia
Starosta Jaworski wydał:

zarządzeń
postanowień

2006r.
31
5

2007r.
63
24

2008r.
65
6
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I.I.V. Skargi i wnioski oraz przyjęcia interesantów
W sprawach skarg i wniosków mieszkańcy powiatu przyjmowani są przez Starostę, Wicestarostę,
Sekretarza i Skarbnika oraz naczelników i kierowników komórek organizacyjnych Starostwa, w kaŜdy
wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00, w przypadku konieczności, równie_ w inne dni tygodnia.
Wszystkie osoby, które zgłaszają się w ramach przyjęć interesantów, są przyjmowane bez
konieczności wcześniejszych zapisów. KaŜda osoba jest wpisana do rejestru przyjęć interesantów. W
2008 r. w rejestrze wpisano 28 spraw zgłoszonych Staroście i Wicestaroście, których problematyka
wymagała określonej procedury, natomiast wiele zgłoszonych spraw podczas przyjęć było
wyjaśnionych od razu. Sprawy poruszane przez mieszkańców dotyczyły m.in. zatrudnienia, pomocy
społecznej, budownictwa, geodezji i drogownictwa. Adnotacje o sposobie załatwienia danej sprawy
znajdują się w rejestrze przyjęć interesantów.
W 2008r. do Starostwa wpłynęły 3 skargi, w tym 1 przekazano zgodnie z właściwością do
rozpatrzenia Radzie Powiatu. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwianie skarg
i wniosków w Starostwie Powiatowym w Jaworze wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
I.I.VI. Zamówienia publiczne
W 2008r przeprowadzono 11 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 2008r. zarejestrowano 4 stowarzyszenia społeczne, 1 uczniowski klub sportowy, 2.
W stosunku do 2007r. w roku 2008powiecie funkcjonowało o 5 stowarzyszeń więcej.
Na dzień 31.12.2008r. w powiecie jaworskim funkcjonowało:
1) 90 stowarzyszeń społecznych wpisanych do KRS
2) 14 stowarzyszeń sportowych, wpisanych do KRS
3) 2 fundacje, nad którymi Starosta sprawuje nadzór merytoryczny .
4) 8 stowarzyszeń zwykłych
W ewidencji stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę w 2007r. zarejestrowanych było:
1) 12 Uczniowskich Klubów Sportowych,
2) 13 Stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzonych działalności gospodarczej
3) 8 Stowarzyszeń zwykłych.
Spośród wszystkich stowarzyszeń funkcjonujących na terenie powiatu 11 posiada status
organizacji poŜytku publicznego.
Na bieŜąco pracownicy wydziału udzielali konsultacji na wniosek sadu dotyczących treści statutów
stowarzyszeń.
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I.II.II. Sprawy wojskowe
Zadania w tym zakresie obejmują organizacje i przeprowadzenie poboru do wojska. Pobór na
terenie powiatu jaworskiego w 2087r. przeprowadzono w dniach 01.04.2008 do 18.04.2008r..
Za sprawne i merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie poboru władze powiatu otrzymały
podziękowania od ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody
Dolnośląskiego, a powiat sklasyfikowano wśród czterech najlepszych na Dolnym Śląsku pod kątem
zapewnienia najlepszych warunków jego realizacji i osiągniętych wyników.

I.II.III Realizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Realizując ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych przeprowadzono 7 postępowań
administracyjnych zakończonych wydaniem 6 decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok
lub prochów z zagranicy.

I.II.IV. Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny.
Wydział przygotował 4 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Jaworskim.
NajwaŜniejszymi tematami obrad było bezpieczeństwo na drogach powiatu, stan techniczny i
zabezpieczenie obiektów zabytkowych oraz

analiza ankiety przeprowadzonej

wśród młodzieŜy

powiatu jaworskiego, dotyczącej oceny zagroŜenia uzaleŜnieniami. Opracowano informację z realizacji
Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz

Poprawy Porządku Publicznego

i

Bezpieczeństwa Obywateli za rok 2007, która w styczniu była przedmiotem obrad Komisji
Bezpieczeństwa, Zarządu Powiatu, komisji resortowej

oraz została

przyjęta przez Radę Powiatu.

Ponadto poddano ocenie pracę Powiatowej Komendy Policji oraz Państwowej StraŜy PoŜarnej.
Wydział prowadzi stałą współpracę z Komendantami Powiatowymi Policji i Państwowej
StraŜy PoŜarnej 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. Przygotowano w imieniu kół kombatanckich 2 wnioski do PFRON na
organizacje piknikowych spotkań integracyjnych środowiska kombatanckiego z udziałem Burmistrzów,
Wójtów, oraz przedstawicieli Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych w Legnicy, a takŜe WKU. Spotkania odbyły się w miesiącu czerwcu i październiku w
ośrodku w Muchowie. Ponadto Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich sprawuje nadzór i
kontrole nad ochroną obiektu magazynowego w miejscowości Słup.
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I.III. OBSŁUGA RADY I ZARZĄDU POWIATU
W roku 2008 Zarząd Powiatu odbył aŜ 52 posiedzenia na których wypracowano i podjęto 98 uchwał,
rozpatrzono, zaopiniowano i przekazano pod obrady Rady 96 uchwał. Wszystkie skierowane uchwały
zostały przez Radę przyjęte.
W tym samym okresie radni obradowali na 17

posiedzeniach Rady Powiatu. Na posiedzeniach

podjęto ogółem 96 uchwał.
Podczas minionego roku w Radzie Powiatu działały cztery komisje stałe i jedna doraźna. Efektem ich
prac było wypracowanie

2

wniosków

z zakresu swojej działalności. Oprócz merytorycznej

działalności komisje na bieŜąco zajmowały się opiniowaniem projektów uchwał Rady Powiatu.
Od początku roku, podczas sesji i w okresie między sesjami zgłoszonych i zarejestrowanych zostało 5
zapytań, wniosków i interpelacji, na które w ustawowym terminie radni otrzymali odpowiedzi.

Uchwały Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu

2006r.
84
75

2007r.
73
150

2008r.
98
96

II. WYDZIAŁ DS. ROZWOJU, PROMOCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
II.I. Rozwój i fundusze zewnętrzne
Głównym zadaniem Wydziału jest przygotowanie dokumentacji i doradztwo w zakresie
sporządzania wniosków i realizacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz
innych zewnętrznych źródeł finansowania, jak równieŜ szeroko rozumiana promocja i rozwój Powiatu
Jaworskiego.
Wydział w 2008 r. zajmował się przede wszystkim realizacją zadań zapisanych w Wieloletnim
Programie Inwestycyjnym Powiatu Jaworskiego, poprzez pozyskiwanie na ten cel środków, realizację
zaplanowanych zadań inwestycyjnych, na które pozyskano środki oraz ich rozliczaniem.
Wydział udzielał pomocy osobom i instytucjom zainteresowanym zdobyciem środków
zewnętrznych na swoją działalność, jak równieŜ jednostkom organizacyjnym, które aplikowały o środki
zewnętrzne samodzielnie i podjęły się trudu realizacji takich przedsięwzięć. Projekty te były m.in.
pokłosiem przeprowadzonych w 2007 i 2008 r. szkoleń z zakresu pozyskiwania środków np.
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Widząc ogromne zainteresowanie moŜliwościami pozyskania środków zewnętrznych wśród
przedsiębiorców, uruchomiono wspólnie z ARR ARLEG punkt konsultacyjny w Starostwie Powiatowym
dla osób, które juŜ prowadzą działalność lub chcą ja rozpocząć.
PoniŜej przedstawiona tabela obrazuję pracę Wydziału w 2008 r. w zakresie pozyskiwania
środków, realizacji inwestycji oraz ich rozliczenia.
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Lp.

Nazwa zadania

Całkowita
wartość zadania

Kwota
dofinansowania
(poŜyczka/dotacja/inne)

Źródło dofinansowania

Stan zaawansowania

ZłoŜone wnioski rozpatrzone lub w trakcie oceny
1.

2.

Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w
Powiatowym Centrum Kształcenia
Zawodowego im.KEN
w Jaworze.
Poprawa dostępności turystycznej
Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku
Krajobrazowego poprzez przebudowę drogi
powiatowej nr 2786 D oraz 2810 D relacji
Chroślice – Męcinka

5 525 273

5 832 650

3 750 338

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę
formalną, oczekujemy obecnie na ocenę
merytoryczną i strategiczną Zarządu
Województwa.

2 857 844

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę
formalną, oczekujemy obecnie na ocenę
merytoryczną i strategiczną Zarządu
Województwa.

3.

Remont odcinka 4350 m drogi powiatowej nr
2814 D relacji Mysłów- Lipa-Paszowice w km
6+880 m do 11+230

2 437 008

1 208 000

Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 - 2011

4.

ŚcieŜki edukacyjne na czesko-polskim
pograniczu.

1 064 536

904 856

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

5.

Godzina na sali gimnastycznej oraz na
basenie to super ćwiczenie. Zajęcia sportowo
rekreacyjne dla uczniów z terenu powiatu
jaworskiego.

60 000

30 000

Ministerstwo Sportu i Turystyki

6.

Budowa boiska sportowego o nawierzchni
syntetycznej o wymiarach 30x60 przy
Powiatowym Centrum Kształcenia
Zawodowego w Jaworze

1 022 503

550 607

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego

7.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole
Szkół Agrobiznesu w Bolkowie

510 215

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego

739 442
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Znalazł się na liście rezerwowej
pozytywnie ocenionych wniosków.
ZłoŜono równieŜ wniosek do Ministerstwa
Infrastruktury czekamy na rozstrzygnięcie.
Wniosek realizowany wspólnie z czeskim
partnerem Miastem Turnov został
pozytywnie oceniony przez Komitet
Monitorujący. Oczekujemy na podpisanie
umowy.
Wniosek znalazł się na liście
dofinansowanych projektów.
Przystępujemy do realizacji
przedsięwzięcia oraz prowadzenia
wspólnie z nauczycielami zajęć
pozalekcyjnych.
Projekt nie uzyskał akceptacji Zarządu
Województwa. Obecnie przygotowywany
jest wniosek do Ministerstwa Sportu i
Turystyki - Program „Blisko Boisko” .
Projekt nie uzyskał akceptacji Zarządu
Województwa. Obecnie przygotowywany
jest nowy wniosek do działania 6.2
Turystyka aktywna w ramach RPO WD.

8.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I
Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Jaworze

1 335 854

921 739

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego

9.

Budowa zespołu boisk przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Jaworze

727 342

501 866

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego

10.

Polska przyroda i czeska historia kluczem
rozwoju turystyki transgranicznej.

2 960 335

1 518 127

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

Projekt nie uzyskał akceptacji Zarządu
Województwa. Przygotowywany jednak
został i złoŜony nowy wniosek do
Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program
„Boisko wielofunkcyjne”. Obecnie
oczekujemy na decyzję Ministerstwa.
Projekt nie uzyskał akceptacji Zarządu
Województwa. Obecnie poszukiwane są
inne moŜliwe źródła sfinansowania tej
inwestycji.
Wniosek nie przeszedł do oceny
Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

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

11.

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.

4 010 474

1 876 112

12.

Remont drogi powiatowej nr 2822D na
odcinku Jawor – Myślibórz

1 000 000

520 000

13.

Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 2843 D
w m. Jawor - ul. bez nazwy w ciągu drogi
Jawor – Piotrowice

1 501 500

954 500

886 000

436 550

14.

Remont nawierzchni drogi nr 2804D
Niedaszów - Mściwojów

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego

Dotacje na usuwanie skutków klęsk
Ŝywiołowych/ Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych
Dotacja na usuwanie skutków klęsk
Ŝywiołowych/ oraz dotacja z
Ministerstwa Infrastruktury
Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 - 2011”

Realizacja przedsięwzięcia zakończona w
części inwestycyjnej. Umowa o
dofinansowanie przedsięwzięcia została
podpisana jako jedna z pierwszych na
Dolnym Śląsku.
Otrzymano dofinansowanie. Procedury
przetargowe są w trakcie uruchomiania.
Inwestycja w trakcie realizacji. Most został
oddany do uŜytku i jest juŜ eksploatowany
przez pojazdy.
Otrzymano dofinansowanie w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg.
Obecnie został rozstrzygnięty przetarg. W
kwietniu powinno nastąpić rozpoczęcie
robót.

Przedsięwzięcia zakończone i rozliczone

15.

Obudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr
2829D
Bolków-Gorzanowice na długości 0,300 km etap II

77 136

74 500
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Dotacje na usuwanie skutków klęsk
Ŝywiołowych/ Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych

Realizacja przedsięwzięcia zakończona

16.

Obudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr
2829D Bolków-Gorzanowice na długości
1,530 km- etap III

377421

229821

17.

Odbudowa drogi Sichów –Stanisławów nr
2811D–o długości 4,5 km

699 280

633 600

18.

Odbudowa drogi powiatowej nr 2787D Sady
Górne - gr.pow. - Nagórnik - Etap I i II

610 696

283 256

549 980

180 000
WFOŚiGW

19.

20.

DoposaŜenie jednostki Komendy
Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w
Jaworze w nowy sprzęt - wkład własny do
pozyskiwania środków z zewnątrz.
Tańczę, pływam w piłkę gram, tak o zdrowie
swoje dbam.

49 740

80 000 – KW
PSP

Dotacje na usuwanie skutków klęsk
Ŝywiołowych/ Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych
Dotacje na usuwanie skutków klęsk
Ŝywiołowych/ Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych
Dotacje na usuwanie skutków klęsk
Ŝywiołowych/ Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Dotacja ze środków KW PSP we
Wrocławiu/ Gminy Powiatu Jaworskiego

23 540

Ministerstwo Sportu i Turystyki
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Realizacja przedsięwzięcia zakończona

Realizacja przedsięwzięcia zakończona

Realizacja przedsięwzięcia zakończona

Realizacja przedsięwzięcia zakończona

Realizacja przedsięwzięcia zakończona

II.II. PROMOCJA POWIATU
Wypełniając zadania, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio promocji powiatu, realizowano szereg
prac związanych m.in. z obsługą strony internetowej, organizowaniem pobytów delegacji i gości
indywidualnych w powiecie. DuŜą 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 oraz targi turystyczne odbywające się poza granicami
kraju, np. w Monachium i Berlinie). Materiały promocyjne przekazywane były równieŜ do krajowych biur
turystycznych, punktów informacji turystycznej, osób indywidualnych, a takŜe wielu innych instytucji,
których zadaniem jest promocja naszego kraju (np. Urząd Marszałkowski, Dolnośląska Organizacja
Turystyczna, Związek Powiatów Polskich). Dość pręŜnie promowany był powiat na łamach internetowego,
samorządowego portalu - samorząd.pap.pl. Sporządzane były takŜe materiały reklamowe zamieszczane
w róŜnych wydawnictwach (np. „Informator Samorządów Dolnego Śląska”, „Szlakiem Grodów
Piastowskich 2008”, „Dolnośląskie - Silny Region Europejski”). Pracownicy wydziału zajmowali się ponadto
organizowaniem lub współorganizowaniem szeregu imprez o szerokim spektrum tematycznym, głównie
imprez o charakterze cyklicznym (Międzynarodowe Targi Chleba, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
„Poezja i Proza na Wschód od Bugu”), rocznicowym, okolicznościowym, patriotycznym, czy teŜ
środowiskowym (np. Pikniki Kombatanckie). 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 Ŝyciem powiatu
(dystrybuowany, w łącznej liczbie 8 tys. egzemplarzy, na terenie wszystkich gmin powiatu). Inną formą
promocji jest, współtworzony przez promocję, program telewizyjny o charakterze informacyjnopublicystycznym pn. „Nasz Powiat” emitowany, co dwa tygodnie zarówno na antenie TV Jawor, jak i na
antenie Grupy Medialnej TV Kamienna Góra. W roku 2008 rozpoczęte zostały równieŜ prace
przygotowawcze

związane

z

dwoma

bardzo

waŜnymi

wydarzeniami

w powiecie, a mianowicie

z uroczystym otwarciem ulicy Starojaworskiej oraz jubileuszem 10. lecia Powiatu Jaworskiego. W roku
2008 sformalizowana została takŜe umowa z Wydawnictwem „art.-grafiti”, dzięki czemu zainstalowana
została (przed budynkiem Starostwa Powiatowego) bezpłatna gablota informacyjna.
III. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, LEŚNICTWA I ROLNICTWA.
Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa na podstawie ustaw realizuje zadania rządowe, oraz
zadania własne. Łącznie w 2008 r. wpłynęło 826 pism, pisma wychodzące wszczęte z urzędu 102, wydano
postanowień 50 oraz 275 decyzji administracyjnych w tym: zaskarŜono 6, uchylono 5, które są w toku,
trwa procedura odwoławcza.
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1. Ochrona przyrody – wydano: decyzji 40 i postanowień 6.
2. Nadzór nad lasami – wydano: decyzji 38 i postanowień 2 natomiast świadectw legalnego
pozyskania drewna 27.
3. Łowiectwo - wyliczono czynsze dzierŜawne dla siedmiu kół łowieckich na rok 2008 oraz
zestawiono czynsze dzierŜawne w rozbiciu na nadleśnictwa i gminy, przygotowano i podpisano
aneksy do Umów dzierŜawy obwodów łowieckich dla dwóch kół łowieckich.
4. Rejestr zwierząt egzotycznych - dokumentów rejestracyjnych wydano 6 i wykreślono 3 szt.
zwierząt z rejestru.
5. Zalesianie gruntów rolnych - wyliczono wysokość ekwiwalentów za zalesienia na kaŜdy kwartał
2008 r. i dokonano sprawdzenia zalesień gruntów rolnych u dwunastu rolników.
6. Karty wędkarskie - wydano 95 szt.
7. Rejestracja sprzętu pływającego słuŜącego do połowu ryb - wydano 10 szt.
8. Geologia surowcowa - wydano 64 informacje o występowaniu złóŜ kopalin pospolitych na
działkach przeznaczonych do sprzedaŜy przez ANR w Legnicy i wydano 1 decyzję o przeniesieniu
koncesji oraz 1 postanowienie.
9. Hydrogeologia - Zatwierdzono 4 projekty dokumentacji hydrogeologicznej.
10. Geologia inŜynierska – przyjęto 1 dokumentację.
11. Sprawozdania – 4 ( 1-dot. zasobów wód podziemnych, 1-dot. lasów stanowiących własność osób
fizycznych i 2 z zakresu gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska).
12. Odpady - wydano 28 decyzji dotyczących: zatwierdzenia programów gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, zezwolenia na zbieranie i transport odpadów i pozwolenia na wytwarzanie
odpadów, uzyskano 21 postanowień wójta i burmistrza w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej
wniosku firmy przed wydaniem decyzji z zakresu gospodarki odpadami, rozpatrzono i przyjęto
16 informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami, w 8 przypadkach wzywano wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku, poniewaŜ nie
spełniał wymogu ustawowego, w 9 przypadkach wzywano wnioskodawcę o wniesienie opłaty
skarbowej za wydanie zezwolenia lub pozwolenia oraz rozpatrzono 5 wniosków o dokonanie wpisu
do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.
13. Ochrona

środowiska

-

emisja

zanieczyszczeń

do

powietrza:

3

pisma

wychodzące,

8 (zawiadomienia, postanowienia) i 8 decyzje, pozwolenia wodno prawne: 9 pism wychodzących,
8 (zawiadomienia, postanowienia) i 7 decyzji, pozwolenia na zrzut ścieków: 11 pism
wychodzących,

8

(zawiadomienia, postanowienia)

i 8 decyzji, spółki

wodne: 9 pism

wychodzących, 146 (zawiadomienia, postanowienia) i 140 decyzji, 25 kontroli realizacji pozwoleń
wodnoprawnych.
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14. Opinie
36

i

uzgodnienia

dla

inwestycji

mogących

znacząco

oddziaływać

na

środowisko:

postanowień. Dwukrotnie informowano społeczeństwo w formie obwieszczenia Wojewody

Dolnośląskiego o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji
o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie
obwodnicy dla miasta Jawora, oraz prowadzono uzgodnienia na etapie wydawania decyzji
o warunkach zabudowy itp. wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym.
15. Prowadzono 3 postępowania w sprawie emisji hałasu do środowiska. W jednym przypadku dla
zakładu wydano decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska.
16. Sporządzono 9 informacji i wykazów dla potrzeb Ministra Środowiska, Państwowego Instytutu
Geologicznego w Warszawie, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego itp.
17. Powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: wpłynęło 7 wniosków, przyjęto do
realizacji 7 wniosków oraz sporządzono umowy o dotację, rozliczono 7 zadań.
18. Opracowania: Sporządzono Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska Powiatu
Jaworskiego z okres 0d 01.01.2006 do 31.12.2007 r. oraz dokument pn. „Inwentaryzacja stanu
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres 01.10.2008 r. do 30.09.2018 r. dla
gminy Bolków.
19. Przygotowano dwie opinie i uwagi do projektu aktualizacji programu ochrony środowiska i planu
gospodarki odpadami - wojewódzkiego i dla gminy Jawor.
20. Przygotowano materiały do projektu BudŜetu Powiatu na 2009 r. (roczne zestawienie przychodów
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jaworze na

2009 rok oraz Dział Leśnictwo – 020)
21. 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.
22. Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Integracji
Europejskiej przedstawiono informacje wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa,
powiatowej inspekcji weterynaryjnej, społecznej straŜy rybackiej i agencji restrukturyzacji
i modernizacji rolnictwa o ich działalności na obszarze powiatu.
23. Wojewodzie przekazano akta spraw dotyczących rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi
wraz z pełną posiadaną dokumentacją.
24. Przeprowadzono 2 procedury w sprawie wyboru ofert handlowych na wykonanie umowy o dzieło.
25. Udostępniono studentom i uczniom materiały na temat ochrony środowiska ≈ 30 osób.
26. Udzielono 4 wyjaśnień organom państwowym w sprawach prowadzonych przeciwko właścicielom
firm.
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IV. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA ZA
2008 r. ORAZ ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W JAWORZE
IV.I. Transport drogowy
Do waŜniejszych spraw prowadzonych i załatwionych w 2008 r. związanych z regulacją transportu
drogowego naleŜy zaliczyć:
1. Wydanie 19 zezwoleń na zarobkowy przewóz osób w regularnym transporcie drogowym na liniach
komunikacyjnych na obszarze powiatu jaworskiego.
2. Wydanie 39 postanowień, dla Marszałka Województwa Dolnośląskiego, dotyczących zmian
w rozkładach jazdy lub uzgadniających wydanie nowych zezwoleń na liniach komunikacyjnych
przebiegających przez obszar przekraczający powiat jaworski oraz załatwienie 12 spraw
związanych z aktualizacją rozkładów jazdy.
3. Wydanie kolejnych 9 licencji wraz z wypisami na wykonywanie zarobkowego przewozu rzeczy.
4. Wydanie 22 zaświadczeń wraz z wypisami na przewozy drogowe na potrzeby własne
przedsiębiorców.
5. Przeprowadzenie 7 kontroli przewoźników w zakresie spełnienia przez nich wymogów ustawowych
dotyczących prowadzenia transportu drogowego.
IV.II. Zarządzanie ruchem drogowym i funkcjonowanie układu komunikacyjnego
Do waŜniejszych spraw związanych z zarządzaniem ruchem drogowym i funkcjonowaniem układu
komunikacyjnego naleŜy zaliczyć:
1. Dwukrotne (wiosną i jesienią) przeprowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania,
funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
na terenie powiatu jaworskiego.
2. Dokonanie analizy istniejącej organizacji ruchu drogowego i przesłanie wniosków z niej
wynikających do właściwych zarządców dróg.
3. Rozpatrzenie 51 wniosków dotyczących zmian w oznakowaniu dróg i odbycie w tym celu 14
posiedzeń Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego.
4. Zatwierdzenie 14 projektów w stałej organizacji ruchu drogowego i 19 projektów czasowej
organizacji drogowego.
5. Załatwienie 116 spraw związanych z funkcjonowaniem układu komunikacyjnego (opinie,
odpowiedzi instytucjom i mieszkańcom, interwencje dotyczące utrzymania dróg, wycinki drzew,
pomoce drogowe itp.).
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Występowano do zarządców dróg krajowych i wojewódzkich w sprawach dotyczących bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz budowy obwodnic miast Jawora i Bolkowa.
IV.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, wyposaŜenia kontrolno-pomiarowego, zatrudniania uprawnionych diagnostów oraz
prawidłowości przeprowadzania badań technicznych.
IV.IV. Szkolenie kierowców
Na obszarze powiatu jaworskiego funkcjonuje aktualnie 14 ośrodków szkolenia kierowców. W 2008 r.
wpisano do ewidencji dodatkowo 4 ośrodki szkolenia kierowców. Do ewidencji wpisano kolejnych 9
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. Przeanalizowano i przesłano do przedsiębiorców
prowadzących ośrodki szkolenia dane statystyczne otrzymywane z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu
Drogowego przeprowadzających egzaminy państwowe do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami.
IV.V. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Wydano 6 zezwoleń na zorganizowanie imprez
sportowych na drogach tj. „V Memoriał St. Mielczarka”, „XVII Kryterium Kolarskie w Bolkowie”, Polska
Biega”, „X Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza Miasta Jawora”, „Międzynarodowe Targi Chleba”, I
powiatowy Festyn Ekologiczny
Dla 3 imprez o znaczeniu krajowym wydano stosowne uzgodnienia tj. „Wyścig Kolarski Szlakiem Grodów
Piastowskich”, „Wyścig Kolarski Karkonosze Tour”, „Wyścig Kolarski Tour de Pologne”.
IV.VI. Rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień kierowców
Lp.
1.

Wydanych dowodów

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

4892

5974

6525

4568

5995

6541

725

942

811

rejestracyjnych
2.

Wydanych pozwoleń
czasowych

3.

Wyd. dowodów rej. zabranych
przez policję

4.

Wyrejestrowanych pojazdów

112

60

105

5.

Zgłoszeń sprzedaŜy

2325

2402

2519

14

6.

Wydanych praw jazdy

3984 (wymiana)

1427

1855

7.

Skierowania na powtórny

87

73

74

Wprowadzenie zakazów

System generuje

410

348

prowadzenia pojazdów za

liczbę, która moŜe

wyroki sądowe

być

egzamin
8.

niewiarygodna
W roku 2008 w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa obsłuŜono ponad 22 tys. osób.

IV.VII. Zadania wykonane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze
W celu utrzymania w naleŜytym stanie technicznym oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na drogach
powiatowych wykonane zostały następujące waŜniejsze roboty drogowe:
1.

Remonty cząstkowe 13 419 m2

2.

Powierzchniowe utrwalenie 820 m2

3.

Remonty przełomów 155 m2

4.

Ścinka poboczy 61 280 m2

5.

Wycinka drzew 218 szt.

6.

Wymiana znaków 145 szt.

7.

Ustawienie luster 4 szt.

8.

Frezowanie pni 80 szt.

9.

Odnowienie i nowe oznakowanie poziome 3773 m2

10.Wykaszanie pasów zieleni w Jaworze m2
11.Wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych 286 km
12.Odbudowa przepustów 5 szt.
13.Wyremontowanie chodników m2
14.

UdroŜnienie rowów 3995 mb
Inwestycje:

1.

Budowa chodnika w Mierczycach 118 m2

2.

Budowa chodnika i kładki dla pieszych w Paszowicach 310 m2

3.

Utwardzenie brukiem placu przy kościele w Snowidzy 247 m2

4.

Budowa zatoki postojowej w Snowidzy 118 m2

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

Mechaniczne wykaszanie rowów

- 495 834 m2

2.

Ręczne wykaszanie rowów

- 149 035 m2
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3.

Remont nawierzchni emulsją i grysami

- 268 T

4.

Podkrzesywanie drzew

- 105

5.

Ręczne oczyszczanie nawierzchni

- 26 497 m2

6.

Remont nawierzchni masą na zimno

- 7,5 T

7.

Przymocowywanie i poprawianie tablic znaków drog. - 214 szt.

8.

Mechaniczne ścinanie poboczy z wywozem ziemi

- 53 858 m2

9.

Wykonanie oznakowania poziomego

- 3 424 m2

V. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
V.I.W 2008 roku:

1. W zakresie zadań własnych Powiatu Jaworskiego:
1) złoŜono do Wojewody Dolnośląskiego wnioski i przygotowano niezbędną dokumentację o przekazanie
na własność Powiatu:
- nieruchomości stanowiących drogi powiatowe 10 wniosków na kwotę 2.619,658,00 zł
2) uzyskano dochody w wysokości 3.671,669,00 zł do budŜetu powiatu ze sprzedaŜy,
i dzierŜawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jaworskiego,
- z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie naliczania i aktualizacji opłat z tytułu
uŜytkowania wieczystego, zarządu trwałego, dzierŜawy, najmu i sprzedaŜy, oraz przekształcenia prawa
uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w wysokości 25% uzyskanych dochodów
Skarbu Państwa tj. 262.744,00 zł,
- uzyskano dodatkową dotację na zakładanie ksiąg wieczystych Skarbu Państwa i porządkowanie stanów
prawnych w wysokości 65.000,00 zł

2. W zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
1) przyczyniono się do aktywizacji terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjno-usługowe
poprzez wyłączenie gruntów rolnych klas II-III o pow. 6,04 ha (31 decyzji zezwalających na
wyłączenie),
2) na bieŜąco regulowano stany prawne nieruchomości. W ramach regulacji wydano 33 decyzje
administracyjne, 40 opinii, 120 zaświadczeń na potrzeby sądów wieczystoksięgowych, Agencji
Nieruchomości Rolnych i postępowań prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego.
3) na bieŜąco prowadzono sprawy związane z porządkowaniem działek doŜywotnich i siedliskowych ( 7
decyzji).
4) utworzono punkt informacyjno - konsultacyjny w zakresie szczegółowych informacji niezbędnych do
ustalenia zgodności z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości,
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5) złoŜono do sądów rejonowych 225 wniosków o załoŜenie ksiąg wieczystych z czego wnioskami
objęto 2657 działek Skarbu Państwa,
6) zbadano zapisy w księgach wieczystych w ilości 4045 działek stanowiących własność Skarbu
Państwa i Powiatu Jaworskiego,
7) na bieŜąco prowadzono ewidencję nieruchomości Skarbu Państwa, oraz realizowano zadania
związane z gospodarowaniem nieruchomościami określone w art. 23 i 11 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
VI. POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
JAWORZE W ROKU 2008 ( ANALIZA PORÓWNAWCZA 2006-2008

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

wydanie opinii z zakresu Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
rejestrowanie zgłoszeń prac geodezyjnych od
jednostek wykonawstwa geodezyjnego (nadanie
numeru KERG)
przygotowanie materiałów do zgłoszonych prac
geodezyjnych
przyjęcie dokumentów (sprawdzenie operatu pod
względem merytorycznym oraz technicznym,
poświadczenie materiałów wydanych dla
zamawiającego, wydanie rachunku dla wykonawcy)
rejestracja dokumentów w księdze ewidencji robót
geodezyjnych (KERG), rozłoŜenie na poszczególne
zasoby
ewidencja poczty przychodzącej i wychodzącej w
ksiąŜce korespondencji
ewidencja zamówień na dokumenty z zasobu
wystawienie rachunków
wprowadzenie zmian w operacie EGBiL w części
opisowej i kartograficznej
zawiadomienie stron o dokonanych zmianach
sporządzenie wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych
wraz z dokumentacją
odpowiedzi na pisma od stron
sporządzenie wypisów z rejestru z operatu ewidencji
gruntów, budynków i lokali
sporządzenie wypisów i wyrysów do celów notarialnych
i wieczysto-księgowych
poświadczenie stanu prawnego na określony dzień
zaświadczenia dotyczące indywidualnych spraw
rejestracja transakcji kupna-sprzedaŜy
łącznie na potrzeby zamówień i zgłoszeń prac
wykonano reprodukcji
wypracowano dochody Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
(w wyniku świadczonych przez Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej usług) w
wysokości:
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I

KARTOGRAFICZNEJ

W

2006
152

2007
157

2008
158

790

882

914

745

692

914

720

649

685

654

527

1 028

7 256

10 458

16 378

3 027
2 864
2 179

3 864
3 668
3 860

4 573
4 415
4 634

5 265
13

9 134
10

14 088
10

452
3 685

524
4 777

314
7 781

964

2 066

7 846

13
3
386
12 047

81
4
406
9 834

151
4
437
13 380

286.753,00
zł

320.685,33
zł

428.294,12
zł

Ponadto:
1.

Sporządzono powiatowe zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów ( w rozbiciu na
gminy i miasta), za 2008 r.

2. Sporządzono powiatowe zestawienie zbiorcze danych dotyczących budynków połoŜonych na terenach
miejskich za 2008 r.
3.

Sporządzono powiatowe zestawienie zbiorcze danych dotyczących nieruchomości lokalowych
połoŜonych na obszarach miejskich za 2008 r.

4.

Przygotowano sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa za 2008 r.

5. Przygotowano sprawozdanie z transakcji kupna-sprzedaŜy nieruchomości za 2008 r. /w zestawieniach
półrocznych/.
VII. GEODETA POWIATOWY

1.

Z zakresu ewidencji gruntów i budynków rozpatrzono 49 wniosków, w tym 6 postępowań

zakończono decyzjami rozstrzygającymi Pozostałe sprawy zostały rozpatrzone, a strony zostały
poinformowane o sposobie załatwienia sprawy.
2.

Z

zakresu

gleboznawczej

klasyfikacji

gruntów

rozpatrzono

60

wniosków.

W

wyniku

przeprowadzonych postępowań wydano w imieniu Starosty Jaworskiego 59 decyzji.
3.

W ramach prognozowania, planowania i sprawozdawczości przekazano do Dolnośląskiego

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego sprawozdanie o procesach
scaleniowych w powiecie jaworskim.
4.

Z zakresu prac scalania i wymiany gruntów wystosowano do Agencji Nieruchomości Rolnych we

Wrocławiu pismo w sprawie objęcia scaleniem gruntów Skarbu Państwa.
Odrębnym pismem zwrócono się do Wojewody Dolnośląskiego o dotację na scalenie gruntów w obrębie
Mściwojów. Na bieŜąco prowadzona jest współpraca z Wójtem Gminy Mściwojów w sprawie prac
przygotowawczych do scalenia i wymiany gruntów wsi Mściwojów.
5.

Z zakresu osnów geodezyjnych przekazano do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej informację dotyczącą punktu osnowy podstawowej 2207 Polref-Drzymałowice.
6.

Sporządzono i przekazano, w odstępach sześciomiesięcznych, kopie zabezpieczające powiatowe

bazy danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
7.

W ramach nadzoru nad pracami geodezyjnymi przeprowadzono sześć postępowań. W ramach

tych postępowań sprawdzono działalność podmiotów geodezyjnych pod kątem zgodności wykonywania
prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie. Ponadto sprawdzono wypełnianie obowiązku zgłaszania prac
geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych
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prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz posiadania uprawnień zawodowych
przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.
8.

W ramach Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym pozyskano dotacje

w wysokości 100 tys. zł, które przeznaczone zostały na aktualizację powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, w tym bazy ewidencji gruntów i budynków. Z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych pozyskano środki w wysokości 40 tys. zł, które zostały przeznaczone na
zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych
z ochroną gruntów rolnych oraz zakładaniem i aktualizacją operatów ewidencji gruntów na terenie
powiatu Jaworskiego.
VIII. BIURO BEZPIECZENSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO

VIII.I. Obronność
1. Opracowano pełny zestaw kart operacyjnych realizacji zadań obronnych dla komórek powiatu na
wypadek wojny (230 kart),
2. Opracowano

plan

funkcjonowania

stanowiska

kierowania

Starosty

Jaworskiego

w Dotychczasowym Miejscu Pracy (DMP) oraz Zapasowym Miejscu Pracy (ZMP),
3. Opracowano Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego na czas wojny,
4. Opracowano dokumentację Punktu Informacyjnego powiatu dla Wsparcia Wojsk Sojuszniczych
(HNS) na wypadek konfliktu zbrojnego,
5. Uaktualniono plan operacyjny funkcjonowania powiatu jaworskiego w warunkach kryzysu i wojny,
6. Opracowano Kalendarzowy plan przedsięwzięć obronnych powiatu na rok 2008.
VIII.II. Akcja kurierska
1. Uzupełniono plan Akcji Kurierskiej powiatu jaworskiego o niezbędne aktualizacje.
2. Przeprowadzono dwukrotnie ćwiczenia aplikacyjne powiatowej akcji kurierskiej na szczeblach:
powiat – gmina z udziałem kurierów, kurierów łączników i kurierów wykonawców. Kontrolujący
przebieg

ćwiczeń przedstawiciele WKU i Oddziału Zamiejscowego Wydz. Bezpieczeństwa i

Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu uznali przeprowadzone ćwiczenia za wzorowo
przeprowadzone.
3. Przeprowadzono dwukrotnie szkolenie ( 8 godzin ) dla pracowników gminnych
akcję kurierską.
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prowadzących

VIII.III. Szkolenia obronne
1. Opracowano:
- roczny powiatowy plan szkoleń obronnych na rok 2008 wraz z planem tematycznym
i kalendarzowym dla wszystkich grup szkoleniowych,
- konspekty i sprawozdania szkoleniowe dot. tematyki szkolonych grup.
VIII.IV. Stały DyŜur obronny starosty jaworskiego
1. Opracowano nową organizację ( dokumentację ) Stałego DyŜuru,
2. W roku 2008 został dwukrotnie został

przeprowadzony trening wojewódzki Stałego DyŜuru -

nieprawidłowości nie stwierdzono.
VIII.V. OC i bezpieczeństwo kryzysowe
W roku 2008 nie stwierdzono istotnych zagroŜeń kryzysowych.
1. Dokonano aktualizacji powiatowego planu zarządzania kryzysowego z uwagi na nowe wymogi
planistyczne dostosowujące plan do wymogów unijnych i nowej ustawy o zarządzaniu
kryzysowym. Zwiększono plan o załączniki funkcjonalne sił i środków powiatu wykorzystywanych
w koordynacji działań antykryzysowych.
2. Podpisano porozumienie z Komendą Powiatową PSP w Jaworze w sprawie wykonywania zadań
PCZK w zakresie powiadamiania, alarmowania i ostrzegania przez PSK PSP o zdarzeniach
kryzysowych.
3. Podpisano porozumienia ze środkami informacji publicznej, w tym TV kablową porozumienia
w zakresie powiadamiania i ostrzegania ludności.
4. Przygotowano Zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
z nową strukturą organizacyjną;
5. Opracowano regulamin Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
6. Opracowano regulamin pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
VIII.VI. Ochrona powodziowa
1. Dokonano wspólnie z przedstawicielami Oddziału Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych

w Legnicy

przeglądu stanu wałów i koryt rzecznych głównych cieków wodnych

powiatu.
2. Zaktualizowano powiatowy plan ochrony przeciwpowodziowej.
3. podpisano porozumienia o korzystaniu z punktów poboru piasku z właścicielami
piaskownic.
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VIII.VII. Ochrona kryzysowa i fizyczna zabytków
1.

WyposaŜono powiat w znaki Konwencji Haskiej

dla celów szkoleniowych OC w zakresie

organizacji ochrony obiektów w okresie konfliktu zbrojnego i zdarzeń kryzysowych.
2.

Przeprowadzono
Wojewódzkiego

lustrację
Zespołu

Zamku
Ochrony

Piastowskiego
Zabytków,

i

murów

relustrację

obronnych

dwóch

zabytków

przy

udziale

(

Kościoła

w Mierczycach i Kościoła w m. Słup ) pod kątem prawidłowości wykonania prac remontowo –
zabezpieczających i fizycznej ochrony obiektów.
3.

Podjęto współpracę z jednostkami organizacyjnymi starostwa pod kątem opracowania
powiatowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Za organizację ochrony zabytków na terenie powiatu Konserwator Wojewódzki

Zabytków we Wrocławiu złoŜył Staroście Jaworskiemu podziękowanie.
VIII.VII. Ochrona przed zagroŜeniem wirusem ptasiej grypy
1.

Podpisano porozumienie o wykonanie ram do mat dezynfekcyjnych z wykonawcą.

2.

Prowadzono okresową kontrolę zbiorników i cieków pod kątem ujawniania ognisk

wirusa ptasiej grypy ( grupy LOP oraz grupa PZW).
VIII.VIII. Monitorowanie i prognozowanie zagroŜeń
1. Odebrano i przekazano adresatom 2300 komunikatów pogodowych, ostrzegawczych;
2. ZłoŜono do województwa 280 komunikatów radiowych,
3. Przekazano internetem do województwa 100 komunikatów, 25 informacji ocennych i sprawozdań w
tym 4 z kontroli stanu bezpieczeństwa okresu letniego i zimowego.

W miesiącu październiku 2008 roku Zespół Kontrolujący z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego we Wrocławiu z upowaŜnienia Wojewody Dolnośląskiego przeprowadził problemową
kontrolę kompleksową realizacji zadań biura w zakresie obronności, bezpieczeństwa i zarządzania
kryzysowego. Kontrola pozytywnie oceniła pracę biura i odstąpiła od wydania zaleceń pokontrolnych.

IX. WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
IX.I. Zamiany organizacyjne w podległych jednostkach
Realizując zadania powiatu w zakresie odpowiedzialności za sieć szkół ponadgimnazjalnych
przygotowano koncepcję jej racjonalizacji. Rada Powiatu podjęła stosowną uchwałę o likwidacji szkół
wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Jaworze oraz rozwiązaniu samego Zespołu. Uczniom i
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słuchaczom umoŜliwiono kontynuowanie nauki w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego.
Ponadto ustalono aktualną sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych mających siedzibę
na terenie powiatu. W związku z decyzją sądu, z dniem 31 sierpnia 2008 r. zostało zlikwidowane Szkolne
Schronisko MłodzieŜowe w Myśliborzu.
W

wyniku

zakończenia

programu

restrukturyzacji

oraz

przekształcenia

słuŜby

zdrowia

zlikwidowano Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaworze. Realizację zadań w zakresie
zabezpieczenia opieki zdrowotnej przejęło Jaworskie Centrum Medyczne.
W lutym 2008 r. opracowano plan naboru do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Jaworski. W roku szkolnym 2008/2009 naukę pobiera 2147 uczniów i słuchaczy, w tym w szkołach
niepublicznych - 105 osób. W porównaniu do roku poprzedniego liczba uczniów zmniejszyła się
o 97 osób. Do ewidencji szkół niepublicznych zostały wpisane dwie szkoły niepubliczne o uprawnieniach
szkół publicznych: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Paszowicach i Uzupełniające Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Paszowicach.
W czerwcu 2008 r. odbył się konkurs na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego
w Jaworze i wyłoniono kandydata, pan Jana Kłeczka, któremu powierzono to stanowisko. Przeprowadzono
takŜe konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, który wygrała
pani GraŜyna Rutkiewicz.
IX.II. Stypendia uczniowskie
Powiat Jaworski wspólnie z innymi powiatami Dolnego Śląska przystąpił do projektu w ramach
Priorytetu 2 Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Pomoc stypendialna szansą na
lepsze wyniki edukacji”. W ramach projektu pomocą stypendialną objęto 136 uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat jaworski.

Łączna wartość stypendium

przyznana uczniom za okres wrzesień – listopad 2008 r. wyniosła 102 000 zł.
Za rok szkolny 2007/2008 na wniosek dyrektorów szkół 8 uczniów ze szkół prowadzonych przez
Powiat Jaworski (w tym 1 osoba z II LO) otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów za najlepsze
wyniki w nauce.
IX.III. Monitoring wizyjny w szkołach
W 2008 r. Powiat Jaworski otrzymał środki na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach
zestawów do monitoringu wizyjnego 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” . Łącznie koszt projektu wyniósł
70 913,80 zł, w tym:
- dotacja - 52 929,00 zł,
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- środki własne – 17 984,80 zł.

IX.IV. Udział szkół i placówek w programach
W roku 2008 Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie otrzymał dotację w wysokości 105 000 Euro
w ramach programu unijnego Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe Ŝycie”. Projekt ma na celu
przeszkolenie 60-cio osobowej grupy uczniów Technikum Hotelarskiego w hotelarstwie niemieckim.
Szkoła uczestniczy takŜe w realizacji projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach” w
ramach

Sektorowego

Programu

Operacyjnego

Rozwój

Zasobów

Ludzkich

Priorytet

2

Rozwój

społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia
przez całe Ŝycie, w ramach którego ZSA został wyposaŜony w urządzenia, meble i oprogramowanie
komputerowe o wartości 44 845,987 zł.
W ramach realizacji Rządowego programu na lata 2008 - 2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zorganizowała zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne na ternie 10
gminnych szkół podstawowych i przedszkoli, na które udzielono dotacji w wysokości 8 944,000 zł (
3 944,00 zł - wynagrodzenia, 5 000,00 zł - doposaŜenie). Na terenie szkół i przedszkoli Poradnia
prowadziła takŜe punkty konsultacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów i ich rodziców, na co
wykorzystano środki finansowe na kwotę 15 287,00 zł (6 000, 000 - koszty osobowe, 8 985,0 zł doposaŜenie, 302,00 zł - materiały informacyjne i biurowe).
IX.V. Remonty i inwestycje w szkołach i placówkach w 2008 r.
1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze
- remont i modernizacja centralnego ogrzewania w budynku PCKZ – koszt 194 762 zł,
2. Dom Dziecka w Kaczorowie
- budowa oczyszczalni ścieków – 195 000 zł,
3. Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie
- remont internatu - 41 266 zł.
4. Dom Małych Dzieci w Jaworze
- modernizacja pomieszczeń – koszt. 48 336 zł.,
- zakup samochodu osobowego Fiat Doblo Family - w kwocie 49 390 zł
IX.VI. Remont Biblioteki Pedagogicznej
W roku 2008 dokonano remontu i modernizacji Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w
Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11. Realizacja przedsięwzięcia była moŜliwa dzięki pozyskaniu z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotacji w wysokości 50 000 zł na dofinansowanie zakupu
wyposaŜenia biblioteki. Ponadto Zarząd Powiatu wyasygnował środku z budŜetu powiatu w wysokości
66 200 zł. Łącznie koszt remontu wyniósł 116 200 zł.
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IX.VII. Współpraca z organizacjami poŜytku publicznego
W ramach współpracy samorządu powiatowego z podmiotami realizującymi zadania powiatu w
zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony dóbr kultury w 2008 r. przyznano środki finansowe
40 podmiotom. Zarząd Powiatu przeznaczył środki na realizację zadań publicznych w wysokości 213
050,00 zł, w tym na;
- upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 100 000,00 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 69 550,00 zł
- ochronę dóbr kultury – 43 500,00 zł.

IX.VIII. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i świadczenia pienięŜne.
W okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008 r. w Powiecie Jaworskim funkcjonowały 103 rodziny
zastępcze, w których przebywało 153 dzieci. Wśród nich 11 to niespokrewnione z dzieckiem rodziny
zastępcze, w tym 3 zawodowe, pozostałe – 92 – to rodziny spokrewnione z dzieckiem.Od początku 2008
r. w rodzinach zastępczych umieszczono 35 nowych dzieci, z czego 8 dzieci trafiło do rodzin
niespokrewnionych, a pozostała liczba dzieci - 27 - została umieszczona w rodzinach spokrewnionych.
Kwota wypłaconych świadczeń pienięŜnych dla rodzin zastępczych wyniosła 956.330,00 zł,
z czego:
•

na pomoc pienięŜną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej –
932.476,00 zł

•

na pomoc pienięŜną na zagospodarowanie dziecka przyjętego do rodziny zastępczej – 23.854 zł

IX.IX Porozumienia między powiatami w sprawie zwrotu wydatków ponoszonych na
utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.
Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej w przypadku gdy powiat
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie posiada odpowiedniej rodziny zastępczej, moŜe
wystąpić do powiatu posiadającego taką rodzinę o przyjęcie dziecka. Powiat z którego pochodzi dziecko
jest zobowiązany do ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, na podstawie zawartego
porozumienia. Ogółem w 2008 r. w 9 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu
Jaworskiego przebywało 12 dzieci pochodzących z innych powiatów. Na mocy podpisanych porozumień,
zobowiązania innych powiatów wobec Powiatu Jaworskiego wynosiły 116.067,90 zł.
W tym samym czasie troje dzieci, pochodzących z terenu Powiatu Jaworskiego przebywało w
rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wydatki z tego tytułu poniesione przez PCPR w
Jaworze to kwota 19.718,58 zł.
IX.X. Usamodzielnianie wychowanków rodzin zastępczych.
Od 2008 r. procesem usamodzielnienia objęto 50 wychowanków rodzin zastępczych.
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Na pomoc pienięŜną dla usamodzielnianych wychowanków przeznaczono kwotę

294.949,00

zł, z czego:
•

13 osób otrzymało pomoc pienięŜną na usamodzielnienie na łączną kwotę
64.233,00
zł
• 41 osób skorzystało z pomocy pienięŜnej na kontynuowanie nauki - ogólna wysokość tego
świadczenia wyniosła 168.424,00 zł
• 13 osobom przyznano pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - kwota tego rodzaju
świadczeń wyniosła 62.292,00 zł
Niektórzy wychowankowie otrzymali dwa lub trzy rodzaje pomocy.

IX.XI. Skierowania do placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Na terenie Powiatu Jaworskiego funkcjonują 2 placówki opiekuńczo – wychowawcze, tj. Dom
Dziecka w Kaczorowie (przebywają w nim dzieci w wieku od 6 do 18 lat) oraz Dom Małych Dzieci w
Jaworze, w którym umieszczane są dzieci w wieku od 0 do 5 lat. W Domu Małych Dzieci przebywało 25
dzieci, natomiast w Domu Dziecka w Kaczorowie 56 dzieci.
W okresie 2008 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze na podstawie postanowień
sądowych wydało 50 skierowań, w tym do Domu Małych Dzieci w Jaworze - 38 skierowań i do Domu
Dziecka w Kaczorowie 12 skierowań.
IX.XII. Usamodzielnienia wychowanków.
W ciągu 2008 r. 20 wychowankom opuszczającym placówki udzielono następującej pomocy:
•

na usamodzielnienie – 6 osób na kwotę 37 699,00 zł.

•

na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 10 osób na kwotę 46 028,00 zł.

•

na kontynuowanie nauki – 16 osób na kwotę 68 272,00 zł.

Łącznie wydatkowano - 151 999,00 zł. Niektórzy wychowankowie otrzymali dwa lub trzy rodzaje pomocy.

IX.XIII. Domy Pomocy Społecznej .
Na terenie Powiatu Jaworskiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Bolkowie

z

filiami w Jaworze i Mierczycach dla osób przewlekle somatycznie chorych. W roku 2008 średni miesięczny
koszt utrzymania mieszkańca w domu Pomocy Społecznej w Bolkowie z filiami w Jaworze i Mierczycach
wynosił 1987,00 zł.
Na dzień 31.12.2008 r. w DPS umieszczonych było 182 osób w tym:
- 89 osób umieszczonych na podstawie starych przepisów (dotacja za ich pobyt przekazywana jest z
budŜetu państwa),
- 93 na podstawie nowych przepisów (dotacja za ich pobyt przekazywana jest przez gminę, która
skierowała daną osobę oraz przez jej rodzinę).
W 2008 r. PCPR wydało 49 decyzji o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie z
filiami w Jaworze i Mierczycach, w tym wydano 15 decyzji o umieszczeniu poza wszelką kolejnością..
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IX.XIV. Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Od 2005 roku przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze działa Ośrodek wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek wsparcia jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie, które nie wymagają leczenia
szpitalnego, ale róŜnych form pomocy i opieki niezbędnej do Ŝycia w środowisku rodzinnym
i społecznym. Docelowo do Ośrodka moŜe uczęszczać 30 osób. Na dzień 31.12.2008 r. 30 osób miało
wydane decyzje o dziennym pobycie w Ośrodku.

IX.XV. Warsztaty terapii zajęciowej
Warsztat terapii zajęciowej ma na celu stworzyć osobom niepełnosprawnym niezdolnym do
podjęcia pracy moŜliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej, w zakresie pozyskania lub przywracania
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztaty realizują te cele poprzez stosowanie
technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:
1. umiejętności wykonywania czynności Ŝycia codziennego oraz zaradności osobistej
2. psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych,
umoŜliwiających podjęcie pracy albo szkolenia zawodowego.
W roku 2008 dofinansowanie ze środków PFRON działalności warsztatu terapii zajęciowej wyniosło
340 143 zł. Liczba uczestników Warsztatu na dzień 31.12.2008 r. – 30 osób.

IX.XVI. Realizacja programów profilaktycznych.
Powiatowe

Centrum

Pomocy

Rodzinie

realizowało

projekt

systemowy

„Aktywni

i potrzebni - systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji“, który obejmuje lata
2007-2013. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Wartość projektu wyniosła397.966,34 zł. Wkład własny w kwocie
54063,00 zł został pokryty ze środków PFRON na rehabilitację społeczną. Grupą docelową projektu były
osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, niepozostające w zatrudnieniu, korzystające ze
świadczeń pomocy społecznej, z terenu Powiatu Jaworskiego.
Z dniem 1 sierpnia 2008 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze
rozpoczęło

realizację

projektu

rządowego,

którego

celem

było

propagowanie

idei

rodzicielstwa zastępczego, a jednym z rezultatów - pozyskanie nowych rodzin zastępczych.
Akcja była prowadzona pod hasłem ,,Szukamy królestwa dla króla i królowej zostań rodzicem

zastępczym”. Na realizację projektu przeznaczono kwotę 20.690,16 zł. Projekt został dofinansowany w
ramach konkursu na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2008 r.,
który został ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dotacja z tego tytułu wyniosła
16.375,36 zł, ze środków własnych przekazano kwotę 4.314,80 zł.
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IX.XVII. Rynek pracy
W roku 2008 zaangaŜowane środki na programy na rzecz promocji zatrudnienia wyniosły
ogółem 9.575,4 tys. zł, tj. o 25,9 % więcej niŜ wykonanie w roku 2007. W ramach tej kwoty z aktywnych
programów rynku pracy skorzystało 3129 osób bezrobotnych, tj. o 194 bezrobotnych więcej niŜ w roku
2007.
Ogólne wydatki na aktywne programy rynku pracy wyniosły 9 575 4 tys. zł , z tego 6 519,0 tys. zł to
pozyskane środki z róŜnych źródeł finansowania w ramach złoŜonych dodatkowo 5 projektów. Na realizację
projektu pn.„Tylko dla aktywnych” Powiatowy Urząd Pracy pozyskał z Europejskiego Funduszu Pracy
środki w wysokości 1 871 000 złotych
Projekt obejmował m.in. prace interwencyjne, dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, staŜe oraz szkolenia.
Pozyskano równieŜ środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości
1 619 000,00 zł na realizację 2 projektów pn. „Inwestycje w kapitał ludzki poprzez zdobywanie nowych
kwalifikacji” i „Wsparcie przedsiębiorczości w regionie” – „Przedsiebiorca”. Ze środków rezerwy Ministra
Pracy i Polityki Społecznej zrealizowano 4 projekty „Praca – Twoją szansą”, „Powrót na rynek pracy”,
Program 45/50 PLUS i „Moja własna firma”. Na ich realizację pozyskano 3 029 000,00 zł.
Łączna kwota pozyskanych środków z projektów to 6 519 000,00 zł, z których skorzystało
1 161 osób bezrobotnych.
Najwięcej wydatków z Funduszu Pracy poniesiono na rozwój małej przedsiębiorczości w
formie dotacji dla bezrobotnych na uruchomienie własnej działalności gospodarczej

oraz

dla

pracodawców na wyposaŜenie stanowisk pracy. Na ten cel wydatkowano 3.705,0 tys. zł. tworząc 281
nowych miejsc pracy. Natomiast na organizację staŜy, przygotowania zawodowego oraz prac społecznie
uŜytecznych wydatkowano kwotę 4 679,8 tys. zł, aktywizując 1703 osoby bezrobotne. Na szkolenia w
2008 r. wydatkowano kwotę 352,2 tys. zł , za którą przeszkolono 247 osób.
Na dzień 31 grudnia 2008 roku zarejestrowanych było 2999 osób bezrobotnych, tj. o 479 osób
mniej niŜ w analogicznym okresie roku 2007. Stopa rejestrowanego bezrobocia w końcu grudnia 2008 r.
wynosiła w powiecie 18,5 % i była o 0,3 punktu procentowego niŜsza niŜ w grudniu roku 2007, na Dolnym
Śląsku była niŜsza o 0,5 punktu procentowego, w kraju odpowiednio o 0,9 punktu procentowego.

INFORMACJA Z REALIZACJI USŁUG RYNKU PRACY W LATACH 2003 - 2008
FORMA PROGRAMU
2003
2004
2005
2006

2007

2008

POŚREDNICTWO PRACY

- LICZBA WIZYT U PRACODAWCÓW
- LICZBA POZYSKANYCH NOWYCH
PRACODAWCÓW

1056

1066

1111

1100

1150

1234

41

45

50

46

77

79
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- OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANEJ
POZYSKANE W WYNIKU WIZYT
POCREDNIKÓW
- OGÓŁEM POZYSKANE OFERTY
PRACY NIESUBSYDIOWANEJ
- LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH DO
PRACY NIESUBSYDIOWANEJ W WYNIKU
POŚREDNICTWA

431

732

556

533

567

372

841

1257

949

789

941

684

816

Uli

917

687

743

307

PORADNICTWO I INFORMACJA ZAWODOWA
-LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH
OBJĘTYCH PORADNICTWEM
ZAWODOWYM

839

1262

1328

1115

1060

1699

- PORADY GRUPOWE

540

693

805

521

576

875

- PORADY INDYWIDUALNE

299

568

523

1115

1060

1699

15

11

33

17

17

25

22

37

24

39

38

41

487

863

516

550

568

1007

394

558

531

470

462

525

61

50

62

100

144

164

285

273

280

280

247

352

- PORADNICTWO GRUPOWE DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- PORADNICTWO INDYWIDUALNE DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- LICZBA AKTYWIZOWANYCH OSÓB
DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH
- LICZBA BEZROBOTNYCH DO 25 I 27
ROKU DYCIA OBJĘTYCH PORADNICTWEM
ZAWODOWYM
- LICZBA BEZROBOTNYCH DO 25 I 27
ROKU DYCIA ZATRUDNIONYCH W
WYNIKU DZIAŁAD DORADCZYCH
- INFORMACJA ZAWODOWA DLA
BEZROBOTNYCH I POSZUKUJ DCYCH
PRACY

KLUBY PRACY

- LICZBA BEZROBOTNYCH UCZESTNICZ
DCYCH W ZAJDCIACH KLUBÓW PRACY
- W TYM BEZROBOTNI DO 25 I 27
ROKU DYCIA
- LICZBA AKTYWIZOWANYCH OSÓB
DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH
- LICZBA BEZROBOTYNYCH
ZATRUDNIONYCH W WYNIKU
DZIAŁAD KLUBÓW PRACY - W TYM
BEZROBOTNI DO 25 I 27
ROKU DYCIA
- UCZESTNICY SZKOLE D Z ZAKRESU
UMIEJDTNODCI POSZUKIWANIA PRACY
-UCZESTNICYZAJDD
AKTYWIZACYJNYCH

495

851

1067

1044

564

794

301

191

405

399

143

175

-

-

382

420

239

375

145

166

207

248

114

384

136

124

156

164

55

155

300

181

-

7

-

-

*

*

662

713

408

628
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X. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA
X.I Wydział ABI wykonuje zadania administracji architektoniczno-budowlanej poprzez:
1.
Prowadzenie spraw związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa
budowlanego w zakresie:
a) badania zgodności projektów zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego lub decyzjami o warunkach zabudowy oraz wymogami ochrony środowiska, warunkami
bezpieczeństwa ludzi i mienia,
b) kontroli posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
uprawnień do pełnienia tych funkcji,
c) rozpatrywania zgłoszonych uwag i wniosków stron postępowania administracyjnego,
d) nakładania obowiązku dostarczenia odpowiednich ocen technicznych i ekspertyz,
e) opracowywania pism, postanowień i decyzji.
2.

Zatwierdzanie projektów budowlanych.

3.

Przygotowywanie decyzji: pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę, o zmianie decyzji, przenoszenia
pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.

4.

Przygotowywanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia
na budowę.

5.

Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu uŜytkowania obiektu budowlanego.

6.

Przyjmowanie zgłoszeń budowy oraz rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę lub rozbiórkę.

7.

Przenoszenie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.

8.

Kierowanie wniosków do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawach dla niego
zastrzeŜonych, w tym o wszczęcie postępowania w sprawie samowoli budowlanej i
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

9.

Prowadzenie rejestrów wpływających do wydziału pism i wniosków oraz wydanych przez wydział :
decyzji, postanowień, dzienników budowy i zaświadczeń.

10.

Przygotowywanie zestawień dla Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w zakresie
sprawozdawczości dotyczącej ruchu budowlanego.

11.

Rejestrowanie i przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych, a takŜe innych
dokumentów objętych pozwoleniem na budowę przez okres istnienia obiektu budowlanego.

12.

Udział w pracach:
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•

zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (zgodnie z zarządzeniem nr 18/2001 Starosty

Jaworskiego z dnia 15.11.2001r. w sprawie powołania ZUDP w Jaworze),
•

zespołu do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz środków pomocowych – Grupa
Robocza ds.infrastruktury (zgodnie z zarządzeniem nr 29/2007 Starosty Jaworskiego z dnia

26.07.2007r.),
•

komisjach przetargowych do przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego dla poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Wydział ABI realizuje zadania nałoŜone na Starostę i Zarząd Powiatu poprzez ustawę z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez:
•

zgłaszanie wniosków i opiniowanie opracowywanych przez gminy studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do studium,

•

zgłaszanie wniosków i uzgadnianie opracowywanych przez gminy miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do planów,

•

uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań
rządowych albo samorządowych.

Liczbę wydanych pozwoleń, zaświadczeń itp. obrazuje załączona tabela z danymi statystycznymi za
rok 2008 r. (na tle statystyki z lat ubiegłych).
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XI. SPRAWOZDANIE WYDZIAŁU FK ZA 2008 ROK.

1. Dochody Powiatu w 2008 roku wyniosły 51.953.200,58 zł, natomiast wydatki zamknęły się kwotą
48.947.397,54 zł, w związku z czym rok obrachunkowy zamknięto nadwyŜką budŜetową w kwocie
3.005.803,04 zł.

2. Dochody na działalność bieŜącą w 2008 roku wyniosły 40.777.006,51 zł, natomiast wydatki
bieŜące stanowiły kwotę 40.535.719,30 zł, w związku z czym 2008 rok zakończono nadwyŜką
operacyjną w wysokości 241.287,21 zł. Zasady wyliczenia przedstawia tabela zamieszczona
poniŜej.

A

Dochody

1

dochody inwestycyjne

51 953
200,58
2 005 740,00
3 661 733,88

dochody ze zbycia majątku

2

57 914,19

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

dochody ze zbycia praw majątkowych

5 450 806,00

Dochody bieŜące razem

C
D
/B - C/

Wydatki bieŜące razem

40 777 006,51
40 535
719,30

NadwyŜka/deficyt operacyjny

241 287,21

3. Stan zadłuŜenia Powiatu w 2008 roku uległ zmniejszeniu z 17.286 tys. zł na początek roku do
14.739 tys. zł na koniec z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji. Do spłaty pozostała kwota
1.205 tys. zł zobowiązanie wobec ZUS z tytułu spłaty zadłuŜenia w układzie ratalnym za
zlikwidowany SP ZOZ w Jaworze.

4. W 2008 roku skutecznie lokowano wolne środki posiadane przez Powiat z czego uzyskano kwotę
276.434,79 zł.

5. Podejmowane działania windykacyjne zaskutkowały znacznym obniŜeniem naleŜności
wymagalnych z kwoty 216.075,07 zł na początek 2008 roku do 45.004,90 zł na koniec roku
2008.

6. W 2008 roku pozyskiwano dodatkowe środki ze źródeł zewnętrznych /tabela źródeł finansowania
poniŜej/
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L.p.

Wyszczególnienie

Kwota

1.

Dotacje od samorządu wojewódzkiego
na zadania z zakresu oświaty i opieki
społecznej

1 447 267,69

2.

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

1 354 773,12

3.

Dotacje od samorządów gminnych w
tym na:

2 636 957,59

środki od Gmin Powiatu Jaworskiego na inwestycję
drogi ul. Starojaworskiej oraz remontów chodników
przy drogach powiatowych
środki od Gmin Powiatu Jaworskiego na pozostałe
zadania z zakresu oświaty i opieki społecznej
4.

638 380,00

1 998 577,59

Dotacje od funduszy celowych w tym na:

561 100,00

Dolnośląskie Biuro Geodezji Terenów Rolnych

183 600,00

Wojewódzki Fundusz Geodezyjny - środki na
doposaŜenie Geodety Powiatowego

147 600,00

środki z WFOŚIGW

229 900,00

Razem dotacje od samorządów i funduszy
celowych

6 000 098,40

Ponad to dodatkowo pozyskano na inwestycje drogowe :
Źródło pozyskania środków na
Lp.
inwestycje drogowe
Kwota

1

MSWiA - środki z funduszu usuwania
skutków klęsk Ŝywiołowych

749 940,00

2

Subwencja z Ministerstwa Infrastruktury na
przebudowę mostu w Piotrowicach

668 000,00

RAZEM
1 417 940,00
Dodatkowo z RPO- środki z Unii Europejskiej podpisano umowę w dniu 31-12-2008 roku na
dofinansowanie inwestycji drogi ul. Starojaworskiej, środki wpłyną w IV kw 2009 roku w kwocie
1 875 730,53 zł.
Wydatki Powiatu w 2008 roku wyniosły ogółem 48.947.397,54 zł z czego na wydatki majątkowe
przeznaczono, aŜ 8.411.678,00 zł w ramach których zrealizowano:
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Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2008 roku
Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka w
Kaczorowie
Budowa boiska Sportowego w Powiatowym Centrum Kształcenia
Zawodowego
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy I Zespole Szkół
Ogólnokształcących
Budowa zespołu boisk przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Jaworze
Remont i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku PCKZ

Kwota (zł)

189 011,04
9 172,40
7 224,00
18 910,00
202 262,45

ŚcieŜki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu
24 640,00
Przebudowa drogi powiatowej - ulica Starojaworska
3 958 594,00
Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Bolków – Gorzanowice II i III etap
452 597,10
Odbudowa drogi Sichów - Stanisławów

396 839,40

Przebudowa mostu w ciągu drogi Jawor - Piotrowice
965 978,69
Odbudowa drogi powiatowej Sady Górne – Nagórnik – Etap I
226 824,07
Budowa chodników przy drogach powiatowych
327 966,96
Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych

8 676,64

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do ewidencji gruntów
40 000,00
DoposaŜenie jednostki KP PSP w sprzęt
506 300,00
Dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu dla KPP

44 499,00

Zakup sprzętu do robót drogowych w ZDP

934 413,01

Spłata rat leasingowych za koparko-ładowarkę w ZDP
Zakup samochodu osobowego w Domu Małych Dzieci w Jaworze

73 074,48
24 695,00

Ponadto na remonty bieŜące/ poza inwestycyjne/ w oświacie wydatkowano w 2008 roku 260.442,12 zł.
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