
UCHWAŁA NR XXXII/165/2017
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia „Rocznego raportu o stanie realizacji Programu Rozwoju Powiatu 
Jeleniogórskiego na lata 2016 – 2020” za 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 9ca ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
814 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 383) w związku z uchwałą nr XVIII/99/2016 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 
29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020”, Rada 
Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się „Roczny raport o stanie realizacji Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 
2016-2020” za 2016 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiemu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Eugeniusz Kleśta

Id: OOPGD-XQKOE-GYAJM-ULPBP-XHTEM. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie
Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XVIII/99/2016 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie 
przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020, Zarząd Powiatu po zakończonym roku 
budżetowym przedstawia Radzie Powiat do zatwierdzenia „Roczny raport o stanie realizacji Programu Rozwoju 
Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020”. 

 Monitoring realizacji przedłożonego „Rocznego raportu o stanie realizacji Programu Rozwoju Powiatu 
Jeleniogórskiego na lata 2016-2020” obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
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WSTĘP                                                                                               
 

 
„Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016 - 2020” zwany dalej 

„Programem” opracowany został w oparciu o obowiązek ustawowy wynikający z Ustawy                         
z dnia 06 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014, poz. 1649)       
i jest w spójności z innymi dokumentami strategicznymi. Projekt Programu – zgodnie                               
z obowiązującymi przepisami prawa – po jego przyjęciu przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego 
poddany został 35 – dniowym konsultacjom społecznym, w wyniku których nie zostały wniesione 
żadne uwagi, opinie czy też wnioski do jego treści. Projekt Programu został zaprezentowany 
Radzie Powiatu podczas jej sesji w dniu 29 kwietnia 2016 r.  i ostatecznie został przyjęty                   
przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego Uchwałą Nr XVIII/99/2016 z dniu 29 kwietnia 2016r.1  

 
Treść Programu wraz z treścią Uchwały  została umieszczona na stronie internetowej                    

pod adresem: http://jeleniogorski.pl/index.php/97-stala-zawartosc/234-prpj-2016-20. Informację                
o podjęciu przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego Uchwały jw. w sprawie przyjęcia Programu                
i o miejscu udostępnienia jego treści zawarto w Komunikacie Nr 1 Zarządu Powiatu 
Jeleniogórskiego z dnia 10 maja 2016 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego pod poz. 2504 z dnia 18 maja 2016 r.2  

 
Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego na posiedzeniu w dniu 31 maja 2016 r. podjął Uchwałę 

Nr79/255/16 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia, monitorowania i ewaluacji Programu 
Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016 – 2020. Celem pracy powołanego Zespołu                 
jest realizowanie funkcji planistycznej, monitoringowej, informacyjno-wnioskodawczej                                
i wewnętrznej dystrybucji informacji związanych z procesem wdrożenia i realizacji Programu. 

 
Rok 2016 był pierwszym okresem w procesie realizacji Programu. Tworzenie Programu                      

i wdrażanie jego założeń następowało w oparciu o wypracowany system informacji o zjawiskach                
i procesach: społecznych, gospodarczych i środowiskowych zachodzących w obszarze działania 
Powiatu Jeleniogórskiego. Aby wyznaczone w Programie cele mogły zostać w końcowym jego 
okresie osiągnięte uczestnicy procesu ich realizacji podejmowali w 2016 r. stosowne działania 
programowe zmierzające w zgodnych, wytyczonych w Programie kierunkach.  

 
Niniejszy Roczny raport jest dokumentem opracowanym przez Wydział Rozwoju                          

i Obsługi Technicznej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na podstawie dyspozycji zawartej                          
w Programie odnoszącej się do systemu jego wdrażania, realizacji i monitorowania. Celem 
niniejszego raportu jest przedstawienie na podstawie prowadzonego monitoringu i ewaluacji3: 

 
1) kierunków działań programowych i ich uczestników, 
2) zakresu zrealizowanych działań i zadań, 
3) wyników wskaźników uzyskanych z wykonanych działań i zadań, 
4) oceny i wniosków ze stanu realizacji Programu. 

 

                                                 
1 Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego 
2 Źródło: jw. oraz Dziennik Urzędowy z dnia 18 maja 2016 r. poz. 2504 
3 Źródło: Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli – Barbara Okleja (ewaluacja to proces                 

o charakterze poznawczym obejmujący projektowanie czynności badawczych, zbieranie, analiza i ocena danych) 
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ROZDZIAŁ I 
 

 
 
1. KIERUNKI DZIAŁAŃ 
 

Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016 – 2020 jako dokument 
wspierający zarządzanie Powiatem wymagał użycia właściwych kierunków działań 
programowych umożliwiających realizację określonego zadania i osiągnięcie zaplanowanych 
celów szczegółowych,  które wytyczały drogę do uzyskania założonego celu głównego 
„Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego”. Działania programowe realizowano                      
w przyjętych trzech domenach, nazwanych „ładami”4: społecznym, gospodarczym                                               
i środowiskowym. W każdym  z wymienionych ładów założone zostały cele szczegółowe                          
i zadania,  których stopień realizacji zależny był od jakości i stopnia podejmowanych działań                  
w ramach zadań przypisanych tym celom. 
 

Wyspecyfikowane w poszczególnych ładach do wykonania cele szczegółowe i zadania 
wskazywały uczestnikom procesu kierunki działań programowych jakie były przez nich 
podejmowane. 

 
I. ŁAD SPOŁECZNY 

 
1) W celu osiągnięcia właściwego rozwoju systemu kształcenia dostosowanego                         

do potrzeb edukacyjnych i rynku pracy działania były ukierunkowane na: 
a) wzrost aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych, 
b) innowacyjność projektów edukacyjnych oraz poprawę stanu technicznego                       

i wyposażenia bazy edukacyjnej, 
c) promowanie i wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych oraz na poprawę 

wyników egzaminów szkolnych, 
d) uruchamianie pomocy finansowej do zajęć dodatkowych i wzbogacanie oferty 

edukacyjnej, 
e) pomoc profilaktyczno – pedagogiczną dla uczniów, 
f) krzewienie współpracy transgranicznej w ramach szkół. 

 
2) W celu osiągnięcia właściwego rozwoju oferty spędzania czasu wolnego działania były 

ukierunkowane na: 
a) upowszechnianie sportu i rekreacji oraz krzewienie współpracy z organizacjami 

pożytku publicznego w tym zakresie, 
b) promowanie osiągnięć sportowców szczególnie uzdolnionych, 
c) organizację i wspieranie finansowe wszelkich imprez sportowych, rekreacyjnych             

i turystycznych, 
d) informacyjne znakowanie powiatu i wzmacnianie jego wizerunku, 
e) krzewienie współpracy w zakresie wspierania rozwoju funkcji turystycznych. 
 
 

                                                 
4 Źródło: Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016 – 2020, str. 39 
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3) W celu poprawienia dostępności i sprawności służby zdrowia działania były 
ukierunkowane na: 
a) uruchamianie programów badań kontrolnych, 
b) poprawę wyposażenia szkolnych gabinetów pielęgniarskich, 
c) wdrażanie programów promocji zdrowia przy współudziale JST z organizacjami 

społecznymi. 
 

4) W celu zapewnienia skutecznej pomocy społecznej działania były ukierunkowane na: 
a) propagowanie idei tworzenia rodzinnej pieczy zastępczej oraz na szkolenie                    

i wspieranie rodzin zastępczych, 
b) tworzenie szerokich ofert dofinansowania rehabilitacji społecznej dla osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, 
c) pokonywanie barier architektonicznych w domach pomocy społecznej. 
 

5) W celu poprawienia jakości świadczonych przez powiat usług działania były 
ukierunkowane na: 
a) budowę obiegu dokumentów w Starostwie poprzez stworzenie warunków                   

wdrożenia systemu elektronicznego i wprowadzenie jak największej ilości 
formularzy e-PUAP do systemu elektronicznego załatwiania spraw, 

b) wdrożenie właściwej dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji, 
c) ciągłe doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej 

Starostwa oraz jego pracowników. 
 

6) W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa publicznego działania były 
ukierunkowane na: 
a) budowę systemu ostrzegania i alarmowania ludności powiatu przed katastrofami 

naturalnymi, 
b) poprawę systemów sieci cyfrowej łączności radiowej i sieci współdziałania Starosty 

Jeleniogórskiego, 
c) poprawę bezpieczeństwa pożarowego w obiektach powiatu jeleniogórskiego. 
 

7) W celu poprawy społeczno–gospodarczej współpracy z miastem Jelenia Góra                      
i współpracy międzynarodowej działania były ukierunkowane na: 
a) nawiązanie współpracy szkół z podmiotami gospodarczymi w kraju i zagranicą, 
b) wspieranie tworzenia nowych stref ekonomicznych, 
c) wspieranie przebudowy i modernizacji sieci drogowych i kolejowych oraz transportu 

lotniczego w celu łatwiejszego i szybszego dostępu do naszego regionu. 
 

II.  ŁAD GOSPODARCZY 
 

1) W celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy 
działania były ukierunkowane na: 
a) wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy, 
b) dofinansowanie bezrobotnych rozwijania ich przedsiębiorczości. 
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2) W celu uzyskania wysokiego poziomu skomunikowania wewnątrzregionalnego                      
i ponadregionalnego działania ukierunkowano na: 
a) bieżące utrzymywanie dróg powiatowych, 
b) modernizację i przebudowę dróg powiatowych. 
 

3) W celu wzmacniania wizerunku powiatu jeleniogórskiego działania były   
ukierunkowane na: 
a) organizację zdarzeń promujących dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze 

powiatu oraz na promocję powiatu, 
b) kreowanie właściwego i atrakcyjnego turystycznie wizerunku powiatu. 

 
4) W celu rozwijania współpracy z samorządami gminnymi i innymi podmiotami                         

w zakresie rozwoju gospodarczego działania były ukierunkowane na: 
a) krzewienie współpracy z partnerami rynku pracy w zakresie tworzenia, promocji                 

i realizacji programów rynku pracy, 
b) krzewienie współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy partnerskiej                

i ponadnarodowej z instytucjami innych państw w zakresie zawartych umów 
gospodarczych oraz rozwoju gospodarczego. 

   
III. ŁAD ŚRODOWISKOWY 

 
1) W celu zwiększenia świadomości ekologicznej społeczności powiatu działania były  

ukierunkowane na: 
a) wspieranie finansowe i wdrażanie zdarzeń, które podnoszą świadomość ekologiczną 

mieszkańców powiatu, 
b) aktywne włączanie w programy edukacyjne placówek oświatowych, 
c) krzewienie współpracy z międzygminnymi ośrodkami ekologicznymi. 

 
2) W celu poprawy jakości powietrza działania były ukierunkowane na: 

a) ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
b) termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. 

 
3) W celu uporządkowania gospodarki wodno–ściekowej działania były ukierunkowane na 

wykonanie robót budowlanych w tym zakresie na terenie Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Szklarskiej Porębie. 

 
4) W celu zapewnienia ochrony powierzchni ziemi i gleby działania były ukierunkowane 

na: 
a) likwidację osuwiska przy drodze powiatowej w Siedlęcinie, 
b) wspieranie finansowe usuwania azbestu. 

 
5) W celu doskonalenia gotowości na zagrożenia, katastrofy i klęski żywiołowe działania 

były ukierunkowane na: 
a) wspieranie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego KOSTRZYCA, 
b) budowę lokalnego systemu osłony przeciwpowodziowej Kotliny Jeleniogórskiej, 
c) poprawę wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego oraz Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. 
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2. UCZESTNICY  DZIAŁAŃ  
 

Uczestnicy działań tworzyli system współdziałania i współpracy, w którym dominujący 
udział mieli uczestnicy wewnętrzni. Byli oni bezpośrednio odpowiedzialni za skuteczne                               
i prawidłowe wykonywanie działań oraz dążenie do osiągnięcia założonych celów. Uczestnicy 
zewnętrzni pełnili funkcję partnerów wspomagających uczestników wewnętrznych w różnego 
rodzaju tzw. zdarzeniach programowych5 a ich rola była bardzo ważna. Wykonanie wielu działań 
bezwzględnie wymagała ich udziału. Podział uczestników w procesie realizowanych w 2016 roku 
działań i zadań przedstawia tabela 1. 
 

Tabela Nr 1: Podział uczestników w procesie działań 
 

 

UCZESTNICY 
 

 
WEWNĘTRZNI6 

 
ZEWNĘTRZNI (PARTNERZY) 

KOORDYNATORZY REALIZATORZY 
 

KRAJOWI 
 

ZAGRANICZNI 

 
Z 
A 
R 
Z 
Ą 
D 
 

P 
O 
W 
I 
A 
T 
U 
 

J 
E 
D 
N 
O 
S 
T 
K 
I  
 

O 
R 
G 
A 
N 
I 
Z 
A 
C 
Y 
J 
N 
E 

W 
Y 
D 
Z 
I 
A 
Ł 
Y 

W 
Y 
D 
Z 
I 
A 
Ł 
Y 

J 
E 
D 
N 
O 
S 
T 
K 
I  
 

O 
R 
G 
A 
N 
I 
Z 
A 
C 
Y 
J 
N 
E 

 
O 
R 
G 
A 
N 
I 
Z 
A 
C 
J 
E 
 

P 
O 
Z 
A 
R 
Z 
Ą 
D 
W 
E 

O 
Ś 
R 
O 
D 
K 
I 
 

E 
D 
U 
K 
A 
C 
Y 
J 
N 
E 

P 
O 
D 
M 
I 
O 
T 
Y 
 

G 
O 
S 
P 
O 
D 
A 
R 
C 
Z 
E 

S 
A 
M 
O 
R 
Z 
Ą 
D 
Y 
 

T 
E 
R 
Y 
T 
O 
R 
I 
A 
L 
N 
E 

 
O 
R 
G 
A 
N 
I 
Z 
A 
C 
J 
E 
 

P 
O 
Z 
A 
R 
Z 
Ą 
D 
W 
E 

O 
Ś 
R 
O 
D 
K 
I 
 

E 
D 
U 
K 
A 
C 
Y 
J 
N 
E 

P 
O 
D 
M 
I 
O 
T 
Y 
 

G 
O 
S 
P 
O 
D 
A 
R 
C 
Z 
E 

S 
A 
M 
O 
R 
Z 
Ą 
D 
Y 
 

T 
E 
R 
Y 
T 
O 
R 
I 
A 
L 
N 
E 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Koordynatorzy7 spełniali istotną rolę w procesie - stanowili swego rodzaju czynnik 
warunkujący harmonijne funkcjonowanie procesu działań poprzez właściwą ich organizację. 
Realizatorzy zadań podejmowali działania bezpośrednie w uzgodnieniu z koordynatorami. 
Reprezentantów, koordynatorów i realizatorów zadań określa rozdział II pkt. 3                
„Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020”.  

                                                 
5 Termin stworzony przez ROT I dla potrzeb Raportu według definicji własnej: to organizowane w trakcie realizacji 
procesu działań programowych programy, projekty, spotkania, targi, imprezy turystyczno – krajoznawcze i sportowe, 
itp., mające ścisły związek z treścią Programu oraz służące temu Programowi. 
6 Dotyczy wyłącznie Powiatu Jeleniogórskiego 
7 Źródło: Słownik Języka Polskiego 
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ROZDZIAŁ II 
 
  
 
 
1. STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ I ZADAŃ 
 
 

Działania programowe podejmowane były w roku 2016 w ładach: społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym. Służyły one realizacji zadań i osiągnięciu założonych w ładach 
celów szczegółowych. Wszystkie określone w Programie zadania, na rzecz których były                
podejmowane działania, odnosiły się do 2016 roku bez względu na wielkości środków 
finansowych przewidzianych na realizację tych zadań.  

 
Rozpoczęte w 2016 roku zadania realizowane będą do 2020 roku,                                    

aby założone cele zostały osiągnięte. Osiągnięcie pierwszych z celów szczegółowych nastąpić 
powinno z końcem 2017 roku.  
 

Podejmowanie działań programowych w celu wykonania określonych zadań odbywało                  
się z różnym nasileniem i skutkiem, a stopień ich realizacji zależny był od wielu czynników 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych, do których nawiązuje rozdział III Raportu.  

 
Wszystkie działania wykonywane były w spójności z innymi dokumentami 

strategicznymi, odnoszącymi się do treści Programu, przy udziale członków aglomeracji 
jeleniogórskiej. Powiat Jeleniogórski uczestniczył w realizacji ważnych dla mieszkańców regionu 
przedsięwzięć zaplanowanych w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Aglomeracji 
Jeleniogórskiej na lata 2014-2023. Działania programowe podejmowane w roku 2016                         
były ukierunkowane zgodnie z zakładanymi w Programie celami.  
 

Działania podejmowane były przez poszczególne Wydziały Starostwa Powiatowego                  
w Jeleniej Górze i jego jednostki organizacyjne w oparciu o wzajemną współpracę                                
z partnerami zewnętrznymi oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, przy spójności                      
z programami i projektami wynikającymi z innych źródeł. 
 

Całość podejmowanych działań na rzecz realizacji określonych w Programie zadań,                   
z podziałem na cele szczegółowe i łady, w których te cele występują przedstawiono w tabeli nr 2.  

 
W ostatniej kolumnie tabeli pokazano wielkości wydatków, jakie poniesione zostały                  

w związku z podejmowanymi działaniami, z wyłączeniem kosztów wynikających z zatrudnienia 
pracowników zaangażowanych w działanie. 
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Tabela Nr 2: Wykaz podejmowanych działań 

 
 

1. ŁAD SPOŁECZNY 
 

 
CEL 1.1. ROZWÓJ SYSTEMU KSZTAŁCENIA DOSTOSOWANY DO POTRZEB EDUKACYJNYCH  I RYNKU 

PRACY 
 

ZADANIA DZIAŁANIA 
 

WYDATEK (ZŁ) 
 

 
1. Działania na rzecz zwiększenia 

aktywizacji młodych bezrobotnych 
z Powiatu Jeleniogórskiego. 

 

 
1. Na koniec 2016 roku  Powiatowy Urząd Pracy odnotował 

liczbę 306 osób bezrobotnych do 30 roku życia w powiecie 
jeleniogórskim, co stanowiło 13,8 % wszystkich 
bezrobotnych zamieszkałych w powiecie. 

 
2. Wzrost potencjału kwalifikacyjnego zasobów pracy i jego 

dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy                      
to podstawowy warunek do spełnienia w celu zwiększania 
aktywności zawodowej w szczególności osób młodych. 

 
3.  W celu zwiększenia stopnia aktywizacji młodych 

bezrobotnych podejmowane były w ramach środków 
Funduszu Pracy różnorodne działania, takie jak: 
a) kierowano młodych bezrobotnych na indywidualne              

i grupowe szkolenia uzupełniające oraz podnoszące 
kwalifikacje, 

b) w ramach programów: 1) „Daj sobie szansę”; 2) „Nigdy 
nie jest  za późno”; 3) RPO WD  „Wiedza - Edukacja – 
Rozwój” (PO WER) organizowano staże dla młodych  
bezrobotnych, 

c) refundowano pracodawcom koszty z tytułu zatrudnienia          
w 2015 roku 2młodych  bezrobotnych na podstawie 
bonów zatrudnieniowych, 

d) zawarto 11 umów na realizację  tzw. bonów                       
na zasiedlenie dla 9 młodych bezrobotnych 
podejmujących zatrudnienie i dla  1 młodego 
bezrobotnego rozpoczynającego działalność gosp., 

e) refundowano część wynagrodzeń oraz składki ZUS 
osobom do 30 roku życia w ramach programu „Praca 
dla młodych”, 

f) umożliwiono pracodawcom skorzystanie ze środków 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 
dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników 
i pracodawców, 

g) prowadzono poradnictwo indywidualne w formie 
udzielania pomocy młodym bezrobotnym                              
i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego 
zawodu, miejsca pracy a także pomocy w radzeniu 
sobie w trudnych sytuacjach w tym zakresie                                                                    
oraz w planowaniu kariery zawodowej                           
(116 wizyt indywidualnych – 98 osób bezrobotnych do 
30 roku życia), 

h) przeprowadzano za pośrednictwem doradców 
zawodowych 37 spotkań grupowych informacyjno – 
zawodowych pn. „Młodzież bliżej rynku pracy” z nowo 
rejestrującymi się młodymi bezrobotnymi w wieku          
do 30 roku życia, 

i) prowadzano lokalną edukację na rynku pracy min. 

1.308.843,76 
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poprzez: 
o aktywny udział w Targach Praktyk, Pracy i Kariery 

organizowanych przez Zakład Edukacji Techniczno 
– Informatycznej na Wydziale Przyrodniczo – 
Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły 
Wyższej  w Jeleniej Górze w celu zapoznania 
studentów i absolwentów z aktualnym rynkiem 
pracy, 

o opiniowanie przez Powiatową Radę Zatrudnienia8  
nowych kierunków kształcenia: operator obrabiarek 
skrawających; ślusarz; technik przemysłu mody; 
technik szerokopasmowej komunikacji 
elektronicznej; technik chłodnictwa i klimatyzacji, 

o aktywną współpracę z lokalnymi szkołami                  
i uczelniami  w zakresie sytuacji rynku pracy. 

 
Zadanie w odniesieniu do roku 2016 zrealizowane ale nie 
zakończone – do ciągłej realizacji w latach następnych. 

 
2. Wdrażanie innowacyjnych 

projektów edukacyjnych. 
 

 
1. Z dniem 01.09.2016r. w klasie I Technikum, w zawodzie 

technik informatyk Zespołu Szkół Technicznych                       
i Licealnych w Piechowicach wdrożony został 
innowacyjny projekt edukacyjny pn.„E-sport                         
z projektowaniem i programowaniem gier 
komputerowych”, który objął  20 uczniów. 

 
2. Ponad projekt innowacyjny, o którym mowa wyżej ośrodki 

edukacyjne prowadziły szereg działań innowacyjnych 
wzbogacających ofertę edukacyjną, odpowiednio w ramach 
programów: 

 
a) Zespół Szkół Technicznych i Licealnych                        

w Piechowicach: 
o „Maraton pisania listów Amnesty International”, 
o „Prawa Człowieka”, 
o „Młodzi głosują”, 
o „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć – nie warto 

umierać przez narkotyki i alkohol”, 
b) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 

Sportowego  w Szklarskiej Porębie: 
o „Szkolny Program Aktywizacji Społecznej 

Młodzieży”, 
o „Warto iść dalej”, 

c) Zespół Szkół ogólnokształcących w Kowarach: 
o „Szkolna TV internetowa”, 
o „Mapa – przewodnik po świecie”, 
o „Matematyka w praktyce”, 
o „Młodzież z Lema i pokolenia”, 
o „Lem w teatrze”, 
o „Sport – moje życie i moja przyszłość”. 

 
3. Podejmowanymi w ww. ośrodkach edukacyjnych 

działaniami innowacyjnymi objęto łącznie ponad 120 
uczniów. 

 
4. Realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i 

Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie pilotażowy 
„Szkolny Program Aktywizacji Społecznej Młodzieży” 
objął 15 uczniów i zakładał wprowadzenie dodatkowych 
zajęć cyklicznych aktywujących i kształtujących 

 
120.587,62 

 
 

                                                 
8 Organ opiniodawczo – doradczy Starosty Jeleniogórskiego 
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obywatelskie postawy prospołeczne młodzieży.  
 
5. Od 01.09.2016r. w ramach programu „Warto iść dalej” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach RPO WD prowadzone są w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w 
Szklarskiej Porębie zajęcia metodą      e-learningową9. 

 
Zadanie w odniesieniu do roku 2016 zrealizowane ale nie 
zakończone – do ciągłej realizacji w latach następnych. 

3. Poprawa stanu bazy 
infrastrukturalnej i doposażenie 
ośrodków edukacyjnych w pomoce 
dydaktyczne i sprzęt 
multimedialny. 

 
1. W ramach realizacji niniejszego zadania wykonano: 

 
a) w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych                      

w Piechowicach: 
o biblioteki szkolnej w niezbędne do edukacji 

książki i podręczniki szkolne, 
o klas szkolnych w 6 kompletnych zestawów 

komputerowych  wraz z oprogramowaniem oraz            
w pomoce dydaktyczne, 

b) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 
Sportowego w Szklarskiej Porębie: 
o klas szkolnych w 3 tablice multimedialne,                    

4 projektory, 1 wizualizer, 1 kamerę cyfrową,             
2 mikroskopy, 18 notebooków, niezbędne 
oprogramowania i w inne pomoce dydaktyczne, 

o biblioteki szkolnej w książki i podręczniki 
szkolne, 

c) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym                     
w Szklarskiej Porębie: 
o zakupiono materiały na potrzeby praktycznej 

nauki zawodu, drabinkę, drążki do zajęć W-F, 
d) w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia                     

w Szklarskiej Porębie: 
o zakupiono komputery z wyposażeniem, pomoce 

dydaktyczne oraz tapczany i szafy. 
 
2. W ramach uzyskanych środków z budżetu powiatu i 

środków własnych dokonano znaczącej poprawy stanu 
bazy infrastrukturalnej w ośrodkach edukacyjnych poprzez 
wykonanie bieżących  napraw  i remontów:  

 
a) w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych                     

w Piechowicach: 
o odnowiono powłoki malarskie 3 klas szkolnych, 
o odnowiono powłoki malarskie korytarza 

szkolnego, 
b) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach: 

o zamontowano nawiewniki okienne oraz położono 
wykładzinę     w małej sali gimnastycznej, 

o założono wykładzinę przemysłową w jednej             
z klas, 

c) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym                        
w Szklarskiej Porębie: 
o wymieniono uszkodzoną armaturę instalacji 

grzewczej w kotłowniach budynków szkoły, 
o zamontowano nową tablicę rozdzielczą                               

w pomieszczeniach kuchennych, 
o zaadaptowano budynek ZPRW na cele statutowe 

DWD i PZ poprzez  modernizację pokoi, łazienki 

204.437,00 

                                                 
9 Źródło: Wikipedia – e-learning to nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i internetu. 
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i klatki schodowej, 
o wyposażono ww. pomieszczenia w łóżka, kołdry, 

koce, 
d) w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej                     

w Szklarskiej Porębie: 
o wymieniono grzejniki w 4 gabinetach, 
o wymieniono gazomierz, 
o zmodernizowano instalację gazową, 

e) w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia                                   
w Szklarskiej Porębie: 
o wymieniono wykładzinę w budynku „Płomyk, 
o zakupiono materiały do robót i konserwacji, 
o zmodernizowano instalację CO. 

 
3. Na 2018 rok w obiektach Publicznej Poradni 

Psychologiczno  Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie 
zaplanowane jest wykonanie za kwotę 60 tys. zł 
termomodernizacji obiektu wraz z wykonaniem podjazdu. 

 
Zadanie w odniesieniu do roku 2016 zrealizowane ale nie 
zakończone – do ciągłej realizacji w latach następnych. 

4. Promowanie  i wspieranie uczniów 
o szczególnych uzdolnieniach 
poprzez indywidualną pracę, 
przyznawanie stypendiów oraz 
nagród za szczególne osiągnięcia. 

 
1. Podejmowane w ośrodkach edukacyjnych działania 

promujące   i wspierające uczniów o szczególnych 
uzdolnieniach  to w szczególności: 

 
a) w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w 

Piechowicach: 
o indywidualne nauczanie (aktywizujące metody 

nauczania; poszerzanie treści programowych; 
dodatkowe zadania i ćwiczenia; wdrażanie                      
do roli lidera zespołu), 

o udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, 
o inspirowanie i przygotowywanie ucznia do 

udziału w konkursach,  olimpiadach i zawodach, 
o angażowanie ucznia do pomocy w przygotowaniu 

zajęć lekcyjnych, 
o typowanie uczniów do stypendiów Prezesa Rady 

Ministrów i Starosty Jeleniogórskiego oraz do 
nagród Dyrektora Szkoły, 

b) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 
Sportowego w Szklarskiej Porębie: 
o udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, 
o indywidualne nauczanie (aktywizujące metody 

nauczania; poszerzanie treści programowych; 
dodatkowe zadania i ćwiczenia; wdrażanie do 
roli lidera zespołu), 

o typowanie uczniów do stypendiów Prezesa Rady 
Ministrów  i Starosty Jeleniogórskiego oraz do 
nagród Dyrektora Szkoły, 

c) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach: 
o stosowanie indywidualnych kart monitoringu 

osiągnięć edukacyjnych, 
o indywidualne nauczanie, 
o typowanie uczniów do stypendiów Prezesa Rady 

Ministrów  i Starosty Jeleniogórskiego oraz do 
nagród Dyrektora Szkoły, 

 
2. W roku 2016 w ramach prowadzonych działań 

promujących przyznanych zostało: 
 

a) 6 stypendiów Prezesa Rady Ministrów (po 2 w każdej                        

79.592,00 
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z ww. szkół), 
b) 8 stypendiów Starosty Jeleniogórskiego (po 2 w ZST i L 

Piechowice i ZSO Kowary oraz 4 w ZSO i MS Szklarska 
Poręba), 

c) 35  nagród Dyrektora Szkoły ZST i L Piechowice oraz 
ZSO Kowary. 

 
Zadanie w odniesieniu do roku 2016 zrealizowane ale nie 
zakończone – do ciągłej realizacji w latach następnych. 

5. Rozwijanie zajęć pozalekcyjnych 
ukierunkowanych na poprawę 
wyników matur i egzaminów 
zawodowych.    

 
1. Podejmowane działania na rzecz realizacji zadania 

następowały  w ramach Art.42 Karty Nauczyciela i 
występowały we wszystkich szkołach powiatu, 
przeprowadzających egzaminy są to: 

 
a) zajęcia pozalekcyjne, 
b) indywidualne konsultacje z uczniami, 
c) lekcje powtórzeniowe, 
d) próbne matury (w liceach i technikum), 
e) indywidualne karty monitoringu osiągnięć edukacyjnych, 
f) warsztaty przygotowujące do egzaminów maturalnych                            

i zawodowych, 
g) zapoznawanie uczniów o ich wiedzy egzaminacyjnej. 

 
2. Działania podejmowane w ramach Art.42 KN                       

nie generowały dodatkowych kosztów i związane były             
z wykonywaniem tych zadań w ramach regulaminowego 
czasu pracy i wynagrodzenia.  

 
Zadanie w odniesieniu do roku 2016 zrealizowane ale nie 
zakończone – do ciągłej realizacji w latach następnych. 

0,00 

6. Rozwój kompetencji kluczowych – 
dofinansowanie zajęć 
dodatkowych, wzbogacenie oferty 
edukacyjnej. 

 
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 

Sportowego w Szklarskiej Porębie w ramach programu 
„Warto iść dalej” współfinansowanego ze środków 
unijnych (RPO WD) zorganizował 5 warsztatów 
rozwijających kompetencje matematyczno – przyrodnicze 
dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 
2. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach 

organizował zajęcia dodatkowe wzbogacające ofertę 
edukacyjną z zakresu: samoobrony i technik 
interwencyjnych; edukacji wojskowej; treningu                           
e-sportowego; projektowania i programowania gier 
komputerowych, kursu zawodoznawczego na uprawnienia 
SEP do 1 kV.  

 
3. W zajęciach warsztatowych w ZSO i MS oraz w zajęciach 

dodatkowych wzbogacających ofertę w ZST i L  
uczestniczyło łącznie 210 uczniów.  

 
Zadanie w odniesieniu do roku 2016 zrealizowane ale nie 
zakończone – do ciągłej realizacji w latach następnych. 

30.797,52 

7. Pomoc profilaktyczno – 
pedagogiczna dla uczniów 
(finansowanie dodatkowych zajęć 
profilaktyczno - pedagogicznych). 

 
1. Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień „Chcę zdrowo                     

i bezpiecznie żyć – nie warto umierać przez narkotyki                  
i alkohol” prowadzone w Zespole Szkół Technicznych              
i Licealnych w Piechowicach a finansowane ze środków 
Gminy Piechowice. 

 
2. W ramach programu „Warto iść dalej” w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w 

73.651,00 
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Szklarskiej Porębie prowadzono zajęcia profilaktyczno – 
pedagogiczne oraz organizowano warsztaty dotyczące 
uzależnień. 

 
3. Warsztatami i zajęciami jw. objęto łącznie 123 uczniów                

z obu szkół, w tym: 27 uczniów ZST i L Piechowice              
oraz 96 uczniów z ZSO i MS Szklarska Poręba. 

 
Zadanie w odniesieniu do roku 2016 zrealizowane ale nie 
zakończone – do ciągłej realizacji w latach następnych. 

8. Rozwój współpracy trans 
granicznej poprzez wymianę 
młodzieży szkolnej. 

 
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 

Sportowego w Szklarskiej Porębie współpracuje 
transgranicznie w zakresie wymiany młodzieży polsko – 
niemieckiej z IGS Emmelshausen w kraju związkowym 
Rheinland-Pfalz. 

 
2. W roku programowym 2016 realizowano jeden program 

wymiany jw. na terenie Niemiec w terminie                          
17.05 – 24.05.2016 r. pod nazwą„20 lat wspólnej wymiany 
uczniowskiej”, a wymianą objęto 16 uczniów gimnazjum 
z klas I i II oraz 2 opiekunów. 

 
Zadanie w odniesieniu do roku 2016 zrealizowane ale nie 
zakończone – do ciągłej realizacji w latach następnych. 

6.256,79 

 
OGÓŁEM WYDATKI W CELU 1.1. 

 
1.824.165,69 

 
CEL 1.2. ROZWÓJ OFERTY W ZAKRESIE SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO 

 

 
ZADANIA 

 
DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Rozwój współpracy z 
organizacjami pożytku 
publicznego w ramach 
mechanizmu upowszechniania            
sportu i rekreacji. 

 
1. Dla  upowszechniania sportu i rekreacji nawiązano 

współpracę z: 
a) Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym, w 

ramach której przeprowadzonych zostało łącznie 98 
zawodów rangi igrzysk (36), gimnazja (32) oraz 
licealiad (30). Udział wzięło 4.854 dzieci i młodzieży z 
Powiatu Jeleniogórskiego, 

b) Powiatowym Związkiem Ludowych Zespołów 
Sportowych, w ramach której przeprowadzonych 
zostało łącznie 16 imprez sportowych oraz 2 imprezy 
turystyczne. 

 
2. W ramach prowadzonej współpracy z Powiatowym 

Związkiem LZS Powiat Jeleniogórski zabezpieczył udział 
200 zawodniczek i zawodników reprezentujących powiat         
w zawodach strefowych, wojewódzkich i centralnych LZS  
w okresie od dnia 01.05.2016 do dnia 30.06.2016r. 
(Dolnośląskie Igrzyska LZS – mieszkańców Wsi i Miast:             
w ramach zadani pn. „Organizacja imprez i 
współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 
środowisku wiejskim” dofinansowanego przez budżet 
powiatu ). 

 
Zadanie w odniesieniu do roku 2016 zrealizowane ale nie 
zakończone – do ciągłej realizacji w latach następnych. 

51.000,00 
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2. Promowanie osiągnięć 
najlepszych, wyróżniających się 
sportowców. 

 
1. Promując osiągnięcia najlepszych, wyróżniających się 

sportowców – Powiat Jeleniogórski w ramach szkolnego 
programu „ Talenty 2016” ufundował w roku 2016 nagrody 
najlepszym sportowcom, uczniom Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego  w 
Szklarskiej Porębie. 

 
2. Powiat Jeleniogórski w ramach zasad  fair-play prowadzi 

współzawodnictwo przyznając w roku nagrodę dla 
najlepszej drużyny piłkarskiej z najmniejszą ilością kar i 
upomnień (w roku 2016 nagrodę taką otrzymał zespół UKS 
„Bobry” Wojanów). 

 
Zadanie w odniesieniu do roku 2016 zrealizowane ale nie 
zakończone – do ciągłej realizacji w latach następnych. 

2.199,85 

3. Organizacja i wspieranie 
finansowe imprez sportowych 
(rekreacyjnych) masowych, 
szkolnych i wiejskich oraz 
profesjonalnych o znaczeniu 
krajowym i międzynarodowym. 

 
1. Powiat Jeleniogórski w roku 2016 udzielił wsparcia 

finansowego Stowarzyszeniom kultury fizycznej 
wyłonionym w drodze konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu i zawarł 7 
stosownych umów wsparcia finansowego: 

 
a) z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w 

Jeleniej Górze na realizację zadań z zakresu organizacji 
imprez rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i 
współzawodnictwo dzieci i młodzieży szkolne, 

 
b) z Powiatowym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów 

Sportowych w Jeleniej Górze na realizację zadań z 
zakresu organizacji imprez  i współzawodnictwo dzieci 
i młodzieży w środowisku wiejskim, 

 
c) z Uczniowskim Klubem Sportowym „Karkonosze” w 

Starej Kamienicy na realizację zadań z zakresu 
organizacji dużych cyklicznych imprez sportowych                    
o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym 
promujących Powiat Jeleniogórski, 

 
d) z Towarzystwem Kolarskim „Karkonosze Tour” w 

Jeleniej Górze na realizację zadań z zakresu organizacji 
dużych cyklicznych imprez sportowych o charakterze 
ogólnopolskim i międzynarodowym promujących 
Powiat Jeleniogórski, 

 
e) z Karkonoskim Stowarzyszeniem Cyklistów w Jeleniej 

Górze  na realizację zadań z zakresu organizacji 
dużych cyklicznych imprez sportowych o charakterze 
ogólnopolskim i międzynarodowym promujących 
Powiat Jeleniogórski, 

 
f) z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w 

Jeleniej Górze na realizację zadań z zakresu organizacji 
dużych cyklicznych imprez sportowych o charakterze 
ogólnopolskim i międzynarodowym promujących 
Powiat Jeleniogórski, 

 
g) z Uczniowskim Klubem Sportowym „Olimpijczyk”                      

w Sosnówce na realizację zadań z zakresu szkolenia 
dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych oraz 
przygotowanie i startu reprezentacji powiatu w 
ogólnopolskim współzawodnictwie młodzieżowym. 

88.000,00 
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2. W wyniku realizacji zadań określonych w wyżej 

wskazanych umowach przeprowadzonych zostało 118 
imprez sportowo – rekreacyjnych, w których udział wzięło 
7.442 zawodników i zawodniczek z różnych regionów oraz 
z zagranicy (kolarstwo), reprezentujących Polskę, Niemcy, 
Norwegia, Tajwan, Ukraina, Holandia, Serbia, Czechy i 
Włochy. 

 
3. W ramach umowy z UKS „Olimpijczyk” w Sosnówce 

zorganizowano obóz sportowy - biegi na nartorolkach dla 
13 dzieci w wieku 8–13 z terenu gminy Podgórzyn.  

 
Zadanie w odniesieniu do roku 2016 zrealizowane ale nie 
zakończone – do ciągłej realizacji w latach następnych. 

4. Kontynuacja informacyjnego 
znakowania powiatu oraz 
wspieranie rozwoju szlaków 
turystycznych. 

 
1. W roku 2016 Powiat Jeleniogórski wspólne z partnerem 

niemieckim Marketing – Gesellschaft Oberlausitz -
Niederschlesien mbH z Bautzen rozpoczął przygotowania 
wspólnego projektu z udziałem środków unijnych w 
ramach którego zaplanowano znakowanie atrakcji, w tym 
szlaków w powiecie.  

 
2. Ze względu na prolongowanie terminu realizacji projektu 

przez niemieckiego partnera przesunięto termin 
znakowania dróg na terenie Powiatu Jeleniogórskiego na 
lata 2017-2018. W 2016 roku przedłożono stronie 
niemieckiej wykaz lokalizacji i typów znaków, które mają 
być ustawione w ramach wspólnego projektu.  

 
3. Projekt jw. jest w fazie przygotowania – wnioskowanie                         

o dofinansowanie nastąpi w miesiącu wrześniu 2017 r. 
Planowany koszt przedsięwzięcia kształtuje się na 
poziomie 18,2 tys. Euro. 

 
Zadanie rozpoczęte roku 2016 do dalszej realizacji w roku 
2017 i w latach następnych. 

0,00 

5. Wzmacnianie wizerunku regionu 
jako atrakcyjnego miejsca 
wypoczynku otwartego na świat,                
o nieprzeciętnych walorach 
przyrodniczych i kulturowych. 

1. W 2016 roku Powiat Jeleniogórski w ramach promowania 
wizerunku regionu jako atrakcyjnego miejsca                              
o nieprzeciętnych walorach przyrodniczych i kulturowych 
był organizatorem i współorganizatorem serii wystaw 
fotograficznych prezentujących atrakcyjność i piękno 
powiatu. Autorami fotografii byli wyłącznie fotografowie z 
terenu naszego powiatu.  

 
2. Wystawy prezentowane były w okresie od marca do 

grudnia 2016r.  w następujących miejscach: 
a) Aachen (Niemcy)– marzec 2016, 
b) Bambergu (Niemcy) – czerwiec - sierpień 2016, 
c) Alfeld (Niemcy) – wrzesień 2016, 
d) Mysłakowice – październik 2016, 
e) Jeleniej Góra – listopad - grudzień 2016. 
 

3. Przygotowanie wystawy fotograficznej, zakup natyram i 
kolportaż ulotek realizowane było w ramach uzyskanych 
środków z budżetu powiatu, z kolei koszty organizacji 
wystaw w poszczególnych miejscach ponosili sami 
partnerzy przedsięwzięcia. 
 

Zadanie w odniesieniu do roku 2016 zrealizowane ale nie 
zakończone – do ciągłej realizacji w latach następnych. 

1.449,18 
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6. Organizacja i wspieranie imprez 
turystycznych  i krajoznawczych, 
w tym organizację targów 
TOURTEC. 

 
1. Powiat Jeleniogórski w celu organizacji imprez o 

charakterze krajoznawczo – przyrodniczym od szeregu lat 
współpracuje z Polskim Towarzystwem Turystyczno 
Krajoznawczym Oddział Sudety Zachodnie w Jeleniej 
Górze oraz z Fundacją „Przejście Dookoła Kotliny 
Jeleniogórskiej”. 

 
2. W 2016 roku w wyniku konkursu ofert udzielono wsparcia 

finansowego trzem Stowarzyszeniom na realizację zadań 
publicznych w zakresie organizacji imprez turystycznych, z 
którymi zawarto stosowne umowy dofinansowania, to jest: 

 
a) z Powiatowym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów 

Sportowych w Jeleniej Górze na realizację organizacji i 
popularyzacji imprez turystyczno – krajoznawczych o 
charakterze powiatowym: zorganizowanie imprezy pn.:                               
„IX Międzynarodowy Turystyczny Maraton 
Rowerowy, która odbyła się 10 września 2016 r.               
W ramach przedsięwzięcia odbyła się rowerowa 
impreza turystyczna, w której udział wzięło 63 
uczestników: mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, 
gości z Czech i Niemiec, 

b) z Polskim Towarzystwem Turystyczno - 
Krajoznawczym Oddział „Sudety Zachodnie” w 
Jeleniej Górze na realizację organizacji i popularyzacji 
imprez turystyczno – krajoznawczych o charakterze 
powiatowym: przeprowadzenie 12 imprez turystyczno 
krajoznawczych o charakterze powiatowym jak niżej: 
o eliminacje międzypowiatowe Ogólnopolskiego 

Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - 
Krajoznawczego, które odbyły się w dniu 12 marca 
2016 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno - 
Turystycznych w Jeleniej Górze, a uczestnikami 
imprezy byli zwycięzcy eliminacji szkolnych w 
trzech pionach szkół: podstawowych, 
gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych (udział 
wzięło 72 uczniów), 

o XI Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży 
Szkolnej, który odbył się w dniu 01 października 
2016 r. w górach Izerskich z zakończeniem w OW 
Rzemieślnik w Szklarskiej Porębie (udział wzięło 
125 uczniów), 

o  Rajd na orientację Dzieci i Młodzieży „Cztery 
Pory Roku”  (cztery jednodniowe imprezy: Zima, 
Wiosna, Lato i Jesień), który odbył się w dniach: 5 
marca, 10 kwietnia, 18 czerwca i 11 listopada 
(udział wzięło 45 osób uczniów),  

o 46 edycja „Rajd na Raty - 2016” – który odbył się 
rajd w dniu 11 grudnia 2016 r. Rajd na Raty                              
jest organizowany od 46 lat, 

o  Ogólnopolskie Seminarium Krajoznawcze 
„Mijające krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej” - VI 
edycja seminarium odbyła się w dniu 22 
października 2016 r. w Książnicy Karkonoskiej.          
W programie seminarium wystąpiło 5 prelegentów: 
Piotr Zamorski, Andrzej Ciosański, Joanna 
Broniarczyk, Krzysztof Tęcza  oraz Janusz 
Skowroński (udział wzięło 67 osób), 

o XIX Ogólnopolskie Marsze na Orientację „Puchar 
Wagarowicza”, które odbyły się 23 kwietnia           
2016 r.i wzięło w niej udział 153 uczestników. 
Impreza jest stałym punktem Dolnośląskiego 

16.837,00 
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Kalendarza Imprez  na Orientację, zaliczana         
do Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na 
orientację, 

o „Z kijkami za pan brat 2016” - VIII edycja 
bezpłatnych wycieczek pieszych dla mieszkańców 
regionu prowadzonych społecznie przez 
przewodnika sudeckiego Jana Jabłońskiego. 
Przeprowadzono 9 wycieczek z udziałem 52 osób, 

o „Relaks z rowerem 2016” - XX edycja bezpłatnych 
wycieczek pieszych dla mieszkańców regionu 
jeleniogórskiego prowadzonych przez przewodnika 
sudeckiego Jana Jabłońskiego na zasadach 
wolontariatu. Zorganizowano 11 wycieczek 
rowerowych z udziałem 82 osób, 

o  Wycieczki narciarskie z przewodnikiem 
„Narciarski Rajd  na Raty 2016” - była to III edycja 
bezpłatnych wycieczek na nartach śladowych, które 
poprowadził na zasadach wolontariatu przewodnik 
sudecki Janusz Perz. Zorganizowano 14 wycieczek 
z udziałem 120 osób, 

o 61 Ogólnopolski Rajd Narciarski „Karkonosze 
2016” , który odbył się w dniach 13 - 19 marca 
2016 r. na dwóch trasach: ski-turowej prowadzonej 
przez Jana Jabłońskiego i Jerzego Michalaka oraz 
na trasie śladowej prowadzonej  przez Janusza 
Perza i Jarosława Pykacza, 

o Seminarium „70 lat Oddziału PTTK Sudety 
Zachodnie”, które odbyło się 4 listopada 2016 r. w 
Muzeum Karkonoskim otwarciem wystawy 
fotograficznej zorganizowanej z okazji 70 - lecia 
Oddziału PTTK Sudety Zachodnie w Jeleniej 
Górze. W otwarciu wystawy udział wzięło 45 osób 
a wystawę odwiedziło ok. 1350 osób, 

o eliminacje wojewódzkie XXIII Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego 
„Poznajemy Ojcowiznę”,  które odbyły się w dniu 
02 kwietnia 2016 r. i miały ma celu zachęcić dzieci 
i młodzież do poznawania ziemi Ojczystej.                   
Na konkurs nadesłano 43 prac,  

c) z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych 
Oddział „Ziemi Jeleniogórskiej” z siedzibą                          
w Piechowicach na realizację organizacji masowych 
imprez turystyczno – krajoznawczych dla dzieci 
i młodzieży: zorganizowanie imprezy pod nazwą „XLII 
Rajd Młodzieży Szkolnej”, która odbyła się 23-25 
września 2016 r. W rajdzie  na 8 trasach wędrowały 33 
drużyny z 328 uczestnikami z czego 29 to nauczyciele - 
opiekunowie drużyn. Uczestnicy wędrowali w grupach 
7 i 10 osobowych pod opieką nauczycieli na 7 trasach. 
8 trasa to trasa przedszkolaków, które wędrowały tylko 
1 dzień ale brały udział w konkursie „Czyste góry”. 

 
3. Przykładem aktywnego wspierania i promocji obszaru 

turystyki i krajoznawstwa są od lat cyklicznie 
organizowane przez Powiat Jeleniogórski Międzynarodowe 
Targi Turystyczne TOURTEC, których XVIII edycja 
odbyła się w dniach 6-7.05.2016 r. na Placu Ratuszowym w 
Jeleniej Górze. Zaprezentowana została oferta turystyczno - 
krajoznawcza i kulturowa polskich Karkonoszy. Targi 
zgromadziły 150 wystawców reprezentujących 350 podmiotów z 
kraju i z zagranicy (Niemiec i Czech) i dały doskonałą okazję do 
promowania  walorów naszego regionu.. Bardzo zróżnicowana 
oferta turystyczna cieszyła się wielkim zainteresowaniem i 
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odniosły po raz kolejny sukces pod względem promocyjnym, z 
podkreśleniem przez przedstawicieli Województwa 
Dolnośląskiego, że są  największą i najlepszą imprezą 
promocyjną na Dolnym Śląsku. Targi odbyły się pod patronatem 
Ministra Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji turystycznej, 
Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Izby Turystycznej 
oraz PTTK. Właśnie Polskie towarzystwo Turystyczno 
Krajoznawcze jest corocznie w ramach współpracy                        
z Powiatem współorganizatorem TOURTEC. W czasie targów 
prezentowano również kuchnie i produkty regionalne. 

 
Zadanie w odniesieniu do roku 2016 zrealizowane ale nie 
zakończone – do ciągłej realizacji w latach następnych. 

7. Współpraca z organizacjami 
wspierającymi rozwój funkcji 
turystycznych (min. POT, DOT, K 
i KT, ZGK, Dolina Pałaców i 
Ogrodów). 

 
1. Powiat Jeleniogórski współpracuje z Dolnośląską 

Organizacją Turystyczną wspierającą rozwój funkcji 
turystycznych poprzez wspólne wystawianie stoisk na 
niektórych targach turystycznych i wspólny udział                    
w kampaniach promocyjnych własnych lub 
przygotowywanych przez DOT. Powiat współpracując                
z DOT przekazuje jej materiały reklamowe regionu   na 
imprezy i wydarzenia w kraju i za granicą   bez swojego 
udziału. 

 
2. Powiat Jeleniogórski współpracuje także ze Związkiem 

Gmin Karkonoskich w zakresie rozwoju funkcji 
turystycznych. Owocem tej współpracy było wykreowanie 
wspólnego stoiska regionalnego Karkonoszy podczas 
targów Tourtec 2016. 

 
3. W ramach współpracy z ww. organizacjami – ze względu 

na formę współpracy, Powiat Jeleniogórski nie ponosił  
kosztów. 

 
Zadanie w odniesieniu do roku 2016 zrealizowane ale nie 
zakończone – do ciągłej realizacji w latach następnych. 

0,00 

 
OGÓŁEM WYDATKI W CELU 1.2.  

 
156.486,03 

 
CEL 1.3. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I SPRAWNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA 

 

 
ZADANIA 

 
DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Uruchomienie programów badań 
kontrolnych młodzieży i dorosłych 
we współpracy z fundacjami. 

 

1. W styczniu 2016 r. Powiat Jeleniogórski objął honorowym 
patronatem Akcję Profilaktyka stomatologiczna, 
profilaktyka przeciwnowotworowa Fundacji „Z uśmiechem 
przez życie” bez wsparcia finansowego organizując na 
terenie Powiatu spotkanie lekarzy stomatologów chętnych 
wziąć udział w akcji, która przewidywała bezpłatne 
udostępnienie gabinetu i narzędzi potrzebnych do badań a 
także bezpłatnego przeprowadzenia badania. Uczestnicy 
spotkania wysłuchali wykładu Prezes Fundacji Pani 
Małgorzaty Nowak – Niedźwiedzkiej dotyczącego 
profilaktyki kontrolnego badania stanu jamy ustnej, głowy  
i szyi pacjenta pod katem rozpoznawania zmian                    
przed nowotworowych i nowotworowych oraz 

0,00 
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przeciwdziałaniu im. 

2. W marcu 2016 r. Wydział Oświaty i Zdrowia we 
współpracy i z pośrednictwa grupy medycznej LUX MED 
rozpowszechniał informację o bezpłatnym badaniu piersi w 
ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi, refundowanego kobietom co 2 lata przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Diagnostyka w ramach akcji 
"Mammobus w Twojej miejscowości - zadbaj o swoje 
zdrowie na wiosnę„ oferowała bezpłatne badanie 
mammograficzne w grupie wiekowej 50-69 w ramach 
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi oraz Pań w wieku 40-49 i 70-75 lat w ramach 
Projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych 
z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego". Bezpłatne badania mammograficzne         
w mammobusie odbyły się 07 kwietnia 2016 r.  w  gminie 
Stara Kamienica i  w mieście Piechowice. 

3. W grudniu 2016 r. w ramach realizacji badań 
profilaktycznych na terenie Powiatu Wydział Oświaty                  
i Zdrowia rozpropagowywał informację Narodowego 
Funduszu Zdrowia  Dolnośląskiego Oddziału 
Wojewódzkiego we Wrocławiu o możliwości skorzystania 
z badań przesiewowych w ramach Programu Profilaktyki           
Raka Piersi, finansowanego przez NFZ w pracowni 
stacjonarnej – na etapie podstawowym- poprzez 
świadczeniodawców posiadających umowę zawartą z 
Dolnośląskim OW NFZ. Na terenie powiatu 
jeleniogórskiego takim świadczeniodawca jest 
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej           
przy ul. Ogińskiego 6 w Jeleniej Górze. W przekazywanej 
informacji do urzędów gmin i miast powiatu zwrócono się 
z prośbą o podjęcie działań mających na celu 
zaktywizowania kobiet, mieszkanek powiatu do 
korzystania z badań. Program adresowany był do kobiet w 
wieku 50-69 lat (rocznikowo), które nie korzystały z 
badania mammograficznego w ciągu 24 miesięcy oraz 
tych, które otrzymały pisemne wskazania do wykonania 
ponownego badania mammograficznego po upływie 12 
miesięcy. Programem nie mogły zostać objęte pacjentki, u 
których wcześniej zdiagnozowano w piersi zmiany o 
charakterze złośliwym. Badanie mammograficzne było 
bezpłatne i nie wymagało skierowania, pacjentka mogła 
zgłosić się na nie sama lub po otrzymaniu informacji od 
świadczeniodawcy posiadającego umowę w danym 
zakresie świadczeń. Na badanie należało przynieść 
poprzednio wykonane zdjęcia mammograficzne w celu 
porównania. 

 
Zadanie rozpoczęte w roku 2016 do dalszej realizacji                
w latach następnych. 

2. Doposażenie gabinetów 
pielęgniarskich w szkołach. 

 
1. W 2016 roku doposażony został w niezbędny sprzęt                       

1 gabinet pielęgniarski w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Kowarach. 

 
2. Gabinety pielęgniarskie w pozostałych ośrodkach 

edukacyjnych były doposażone w roku 2015 i nie 
wymagają kolejnych nakładów z tym związanych. 

 
Zadanie zrealizowane w roku 2016 i zakończone. 
 

5.000,00 
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3. Przeprowadzenie wspólnie z JST i 
organizacjami społecznymi 
programów promocji zdrowia. 

 
1. W roku 2016 r. Powiat Jeleniogórski w nałożonym 

obowiązku z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia            
28 października 2015 r. w sprawie przekazywania 
informacji o programach  polityki zdrowotnej oraz wzoru 
dokumentu zawierającego te informacje zebrał informacje 
z gmin o realizacji programów promocji zdrowia za rok 
2016 Na bazie porozumień i wkładu sponsorów Gminy 
Karpacz i Piechowice organizowały działania 
prozdrowotne  dla swoich mieszkańców: 
 
a) Gmina Karpacz: 

o w 2016 r. zawarła porozumienie ze 
Stowarzyszeniem Rotary Klub "Karpacz 
Karkonosze" oraz Niepublicznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej "Eskulap" mające na celu 
przeprowadzenie  działań  profilaktycznych 
dotyczących zbadania stanu uzębienia u dzieci i 
młodzieży. Bezpłatnymi badaniami objęci byli 
uczniowie Zespołu Szkół w Karpaczu, których 
rodzice wyrazili zgodę na ich przeprowadzenie. 
Badania stomatologiczne obejmowały: przegląd 
jamy ustnej, rozpoznawanie stanów próchniczych, 
wykrywanie wad ortodontycznych, fluoryzację 
zębów oraz instruktaż mycia zębów. Uczniowie 
uczestniczyli też w spotkaniach edukacyjnych    z 
lekarzem stomatologiem, na których dowiedzieli           
się jak prawidłowo dbać o zdrowie zębów i poznali 
zasady higieny jamy ustnej. Tą formą profilaktyki 
objętych zostało 220 uczniów. Każde przebadane 
dziecko otrzymało sporządzoną przez lekarza 
stomatologa pisemną diagnozę stanu uzębienia. 
Koszt profilaktyki stomatologicznej pokryty został 
przez Stowarzyszenie Rotary Klub "Karpacz 
Karkonosze" i określony został  w wysokości  
55,00 zł brutto za jedno dziecko. Sprzęt medyczny 
niezbędny do przeprowadzenia ww. badań 
udostępniony był przez Zakład Opieki Zdrowotnej 
"Eskulap, 

o wykonanie bezpłatnych badań przesiewowych 
błony śluzowej jamy ustnej w kierunku zmian 
patologicznych, zwłaszcza przed nowotworowych              
i nowotworowych.  Z badań   skorzystało 48 
mieszkańców Karpacza. Badania przeprowadzone 
zostały przez dwóch lekarzy prowadzących 
prywatną praktykę stomatologiczną w ramach akcji 
pilotażowej zainicjowanej przez Fundację                  
"Z Uśmiechem Przez Życie", 

o przeprowadzenie prelekcji z zakresu edukacji 
prozdrowotnej, które prowadzone były przez 
lekarza medycyny rodzinnej.  W 2016 roku odbyło 
się 6 spotkań, na których lekarz przekazywał 
mieszkańcom informacje z zakresu istniejących 
chorób cywilizacyjnych, sposobów zapobiegania 
chorobom i ich leczenia. Z tej formy profilaktyki 
skorzystało około 30 osób,  

o przeprowadzanie bezpłatnych – dwa razy w 
tygodniu jednogodzinnych zajęć rehabilitacyjnych 
dla osób powyżej 50 roku życia. Zajęcia w ilości 65 
godzin prowadzone były przez fizjoterapeutę i 
miały na celu wspomaganie leczenia istniejących 
dolegliwości narządów ruchu oraz poprawę 
kondycji fizycznej. Z zajęć tych skorzystało około 

17.100,00 
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30 mieszkańców, 
o uruchomienie mobilnego punktu Biura Rzecznika 

Praw Pacjenta w dniu  26 lipca 2016 r.  przy 
Urzędzie Miejskim w Karpaczu w ramach 
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Bliżej pacjenta”. 
Mieszkańcy Karpacza i turyści mogli uzyskać               
w tym dniu informacje o możliwościach  jakie 
oferuje system opieki zdrowotnej w Polsce.  
Zadanie to finansowane było przez  Biuro 
Rzecznika    Praw Pacjenta, 

o zorganizowanie dla uczniów  Zespołu Szkół                  
w Karpaczu trzech programów profilaktycznych   
tj. "Karkonoska Szkoła Filmowa - Poznawanie 
Uzależnień”, "Cyberprzemoc - Hejt" oraz "Chcę 
zdrowo i bezpiecznie żyć”. Podejmowały one 
tematykę uzależnień od alkoholu, narkotyków    
i innych substancji uzależniających, dostarczały 
wiedzy na temat istoty uzależnień oraz  budowały 
motywację do podjęcia terapii. Program "Cyber 
przemoc – Hejt" poruszał problem przemocy             
w internecie i konsekwencji jej stosowania.                 
W zajęciach prowadzonych przez terapeutę 
uczestniczyło łącznie 254 uczniów klas IV, V i VI 
Szkoły Podstawowej oraz I, II i III Gimnazjum. 

b) Gmina Piechowice: 
w 2016 r. przeprowadzała  programy, które swoim 
zasięgiem obejmowały populację wiekową w 
przedziale od 3 do 75  lat   w tym: 
o zapobiegania próchnicy u dzieci – dzieci w wieku                

od 6 do 10 lat, zagrożone powstaniem próchnicy, 
fluorkowanie zębów  raz w miesiącu, 

o profilaktyki raka piersi u kobiet w wieku 40-69 lat,  
badanie usg piersi, cztery razy w roku, 

o rozwijania sprawności ruchowej u dzieci                       
i młodzieży  w wieku  od 3 do 6 lat, 

o badania wzroku wśród mieszkańców - wykrywanie 
chorób oczu, dwa razy w roku,  

o badania słuchu wśród mieszkańców – dwa razy          
w roku. 

 
2. Pozostałe gminy wykazywały brak środków                              

na realizowanie programów zdrowotnych z budżetu gminy 
w 2016 r.  

Zadanie rozpoczęte w roku 2016 do ciągłej realizacji                   
w latach następnych. 

 
OGÓŁEM WYDATKI W CELU 1.3.  

 
22.100,00 

 
CEL 1.4. ZAPEWNIENIE SKUTECZNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

 
ZADANIA 

 
DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Podejmowanie działań 
propagujących ideę tworzenia 
rodzinnej pieczy zastępczej. 

 
1. Propagowanie idei tworzenia rodzinnej pieczy zastępczej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi poprzez 
własną stronę internetową oraz przez rozprowadzanie 
plakatów i ulotek, a także za pośrednictwem lokalnego 
portalu internetowego „Jelonka.com”. 
 

573,18 
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2. Niezależnie od powyższego Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie  podejmowało inne  działania propagujące ideę 
tworzenia rodzinnej pieczy zastępczej poprzez: 

 
a) aktywne uczestnictwo na Festynie Rodzinnych                    

w Szklarskiej Porębie, gdzie promowano tą ideę, 
b) aktywną współpracę z Parafiami Powiatu 

Jeleniogórskiego w zakresie przekazywania 
społeczności merytorycznych informacji i wiedzy 
dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej. 

 
3. Podejmowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                

w zakresie propagowania idei tworzenia rodzinnej pieczy 
zastępczej nie przyniosły oczekiwanego efektu – nie 
pozyskano kandydatów do pełnienia funkcji Rodziny 
Zastępczej. 

 
Zadanie w odniesieniu do roku 2016 zrealizowane ale nie 
zakończone – do ciągłej realizacji w latach następnych. 

2. Szkolenia i wsparcie dla rodzin 
zastępczych  w zakresie 
wzmacniania  ich kompetencji. 

 
1. W roku 2016 przeprowadzonych zostało 6 szkoleń dla 

rodzin zastępczych, których celem było podniesienie 
kompetencji, wiedzy i kwalifikacji Rodziców zastępczych. 

 
2. Poza szkoleniami, o których mowa wyżej wspierano 

Rodziny zastępcze innymi formami pomocy, do których 
należały: 

 
a) indywidualne poradnictwo psychologiczne, 

pedagogiczne i prawne prowadzone przez 
pracowników PCPR, 

b) opieka koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 
 

3. W 2016 roku opieką 5 zatrudnionych przez PCPR 
koordynatorów objętych zostało 76 rodzin zastępczych 
(60% ogółu rodzin). 

 
4. Działania prowadzone przez PCPR realizowane były                

w ramach uzyskanych środków z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej (Resortowy Program 
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 
2016) oraz ze środków uzyskanych  z budżetu powiatu. 

 
Zadanie w odniesieniu do roku 2016 zrealizowane ale nie 
zakończone – do ciągłej realizacji w latach następnych. 

149.031,00 

3. Stworzenie szerokiej oferty 
dofinansowania dla osób 
niepełnosprawnych zakresie         
rehabilitacji społecznej. 

 
1. Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych w zakresie 

rehabilitacji społecznej odbywało się w ramach środków 
uzyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

 
2. Ofertą na dofinansowanie rehabilitacji społecznej objętych 

zostało 436 osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na: 
a) turnusy rehabilitacyjne, 
b) likwidację barier architektonicznych, 
c) zakup środków pomocniczych 
d) zakup przedmiotów ortopedycznych, 
e) zakup sprzętu rehabilitacyjnego, 

 
oraz 7 podmiotów prawnych, skupiających osoby 
niepełnosprawne i działających na ich rzecz                               
z przeznaczeniem na: 

543.095,32 
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f) realizację 9 cyklicznych imprez sportowych, 
turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych dla 541 
osób niepełnosprawnych z Powiatu Jeleniogórskiego. 

 
3. Kontynuowano w roku 2016 realizację programu celowego            

pod nazwą „Aktywny Samorząd” w ramach środków 
uzyskanych z PFRON poprzez dofinansowanie dla 40 osób  
niepełnosprawnych: 

 
a) zakupu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 
b) uzyskania prawo jazdy kat. B, 
c) utrzymania w sprawności wózka inwalidzkiego                    

o napędzie elektrycznym, 
d) zakupu protezy kończyn, 
e) uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. 
 

4. W ramach podejmowanych działań i realizowanego 
programu umożliwiono uczestnictwo w zajęciach 
warsztatowych Terapii Zajęciowej w Kowarach i w Jeleniej 
Górze 44 osobom niepełnosprawnym z różnych 
miejscowości na terenie Powiatu Jeleniogórskiego. 

 
Zadanie w odniesieniu do roku 2016 zrealizowane ale nie 
zakończone – do ciągłej realizacji w latach następnych. 

4. Utworzenie w budynku Domu 
Dziecka w Szklarskiej Porębie 
dwóch 14-osobowych placówek  
opiekuńczo –wychowawczych. 

 
1. W roku 2016 nie podejmowano działań na rzecz 

utworzenia dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczo – 
wychowawczych w budynku Domu Dziecka w Szklarskiej 
Porębie z powodu braku środków finansowych na ten cel. 

 
2. Końcowa realizacja zadania zaplanowana jest do roku 

2020, a działania w tym zakresie zostaną rozpoczęte               
w roku 2018. 

 
Zadanie nie rozpoczęte - do realizacji. 

0,00 

5. Utworzenie w Domu Dziecka w 
Szklarskiej Porębie dwóch 
mieszkań chronionych dla 
wychowanków wkraczających w 
dorosłe życie. 

 
1. W roku 2016 nie podejmowano działań na rzecz 

utworzenia dwóch mieszkań chronionych dla 
wychowanków wkraczających w dorosłe życie  w budynku 
Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie z powodu braku 
środków finansowych na ten cel. 

 
2. Końcowa realizacja zadania zaplanowana jest do roku 

2020, a działania w tym zakresie zostaną rozpoczęte  w 
roku 2018. 

 
Zadanie nie rozpoczęte - do realizacji. 

0,00 

6. Pokonywanie barier 
architektonicznych                                        
w Domach Pomocy Społecznej 
Powiatu Jeleniogórskiego. 

1. W roku 2016 nie podejmowano działań na rzecz realizacji 
tego zadania z powodu braku środków na to 
przedsięwzięcie. 

2. Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie jest 
obiektem przystosowanym w pełni do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

3. Rozpoczęcie działań przez Domy Pomocy Społecznej                         
w Janowicach Wielkich, Kowarach i Sosnówce nastąpi w 
roku 2018, a zakończenie realizacji zadania   zaplanowano 
do 2020 r. 

Zadanie nie rozpoczęte - do realizacji. 

0,00 

 
OGÓŁEM WYDATKI W CELU 1.4. 

  
692.699,50 
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CEL 1.5. POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG POPRZEZ DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY 

TELEINFORMATYCZNEJ DO POSTĘPU TECHNICZNEGO 
       

 
ZADANIA 

 
DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Wprowadzenie elektronicznego 
obiegu dokumentów. 

 
1. W roku 2016 przygotowano i złożono wniosek do UMWD                             

o dofinansowanie w ramach RPO 2014 – 2020 projektu                             
pn.„Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie 
Jeleniogórskim”. Projekt w ramach osi priorytetowej 
2:Technologie informacyjno – komunikacyjne i działania 
2.1:usługi e- publiczne, pod działanie 2.1.3:E- usługi 
publiczne ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Celem projektu 
jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie 
e-administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli jak i 
przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line, 
uproszczenie procedur wewnętrznych i optymalne 
wykorzystanie współpracujących ze sobą urządzeń 
informatycznych i oprogramowania. W projekcie 
wyodrębniono zadania: 

 
a) Infrastruktura techniczna, 
b) Infrastruktura sprzętowa, 
c) Zakup licencji systemu e-urząd, 
d) Polityka bezpieczeństwa, 
e) Szkolenie użytkowników, 
f) Nadzór inwestorski, 
g) Promocja projektu. 
 
Całkowita wartość projektu wynosi 2.195.455,00 zł, z 
czego wkład własny wynosi 354.147,47zł, a koszty 
kwalifikowane wynoszą 1.841.298,26 zł.  

 
2. Opracowany przez Powiat dokumentacja projektowa 

wygenerowała koszt 9.225,00 zł, z czego Powiat uzyska 
rekompensatę w wysokości 85% tej wartości. 

 
3.  Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i w dniu 31.01.2017r 

podpisana została stosowna Umowa z UMWD. 
Rozpoczęcie działań w zakresie realizacji zadania nastąpi  
w roku 2017. 

Zadanie rozpoczęte – do dalszej realizacji w roku 2017. 

9.225,00 

2. Wprowadzenie większej liczby 
formularzy e-PUAP do 
elektronicznego załatwiania spraw. 

 
1. W roku 2016 nie były podejmowane działania na rzecz 

realizacji  tego zadania. 
 
2. Podjęcie działań na rzecz realizacji zadania nastąpi po 

wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów w 
Starostwie Powiatowym. 

Zadanie nie rozpoczęte - do realizacji w latach następnych. 

0,00 

3. Centralizacja obsługi w zakresie 
usług informatycznych na 
poziomie Starostwo – Jednostki. 

 
1. W roku 2016 podjęto działania polegające na 

przygotowaniu procesu centralizacji obsługi w zakresie 
usług informatycznych i wykonano 10%  postępu prac 
zaplanowanych. 

 
2. Podjęcie dalszych działań na rzecz realizacji zadania 

nastąpi po wykonaniu zadania pierwszego. 
Zadanie rozpoczęte - do dalszej realizacji w roku 2017. 

0,00 
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4. Opracowanie i wdrożenie 
dokumentacji Polityki 
Bezpieczeństwa Informacji. 

 
1. W roku 2016 rozpoczęto opracowywać dokumentację 

Polityki Bezpieczeństwa. Wykonano 10 % postępu prac 
zaplanowanych.   

 
2. Podjęcie dalszych działań na rzecz realizacji zadania 

nastąpi po wykonaniu zadania pierwszego. 
 
Zadanie rozpoczęte - do dalszej realizacji w roku 2017. 

0,00 

5. Stałe doskonalenie kwalifikacji 
członków władz powiatowych oraz 
pracowników Starostwa 
Powiatowego. 

 
1. W ramach uzyskanych z budżetu powiatu środków 

szkoleniom specjalistycznym w zakresie jak niżej, 
mającym bezpośredni wpływ na podniesienie kwalifikacji 
zawodowych poddano łącznie  42 osoby: 

 
a) ruchu drogowego i komunikacji  - 7 osób, 
b) oświaty - 4 osoby, 
c) współpracy samorządów terytorialnych - 2 osoby, 
d) sportu - 1 osoba, 
e) informatyki i obsługi systemów -  3 osoby, 
f) stanowienia prawa miejscowego -  2 osoby, 
g) sieci dróg - 1 osoba, 
h) ratownictwa i ochrony ludzi - 4 osoby, 
i) obsługi interesantów -  3 osoby, 
j) zarządzania nieruchomościami - 4 osoby, 
k) gospodarki finansowej - 3 osoby, 
l) postępowania administracyjnego - 3 osoby, 
m) języka polskiego migowego - 1 osoba, 
n) sił zbrojnych i obronności - 2 osoby, 
o) gospodarowania wodami - 1 osoba, 
p) bezpieczeństwa informacji 1 osoba. 

 
2. Szkoleniom obowiązkowym i innym wynikającym z prawa 

pracy, mającym pośredni wpływ na podniesienie 
kwalifikacji i wiedzy poddanych zostało łącznie 35 
pracowników w zakresie: 

 
a) rachunkowości - 4 osoby, 
b) zamówień publicznych - 4 osoby, 
c) stosowania podatku VAT - 7 osób, 
d) gospodarowania środkami trwałymi - 3 osoby, 
e) gospodarowania odpadami - 1 osoba, 
f) bezpieczeństwa i higieny pracy - 16 osób. 

 
3. W roku 2016 nie pozyskiwano środków finansowych             

ze źródeł zewnętrznych w celu doskonalenia kadry. 
 
Zadanie w odniesieniu do roku 2016 zrealizowane – do 
ciągłej realizacji w latach następnych. 

29.306,50 

 
OGÓŁEM WYDATKI W CELU 1.5. 

  
38.531,50 
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CEL 1.6. ZWIĘKSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

 

 
ZADANIA 

 
DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Budowa systemu ostrzegania                           
i alarmowania ludności Powiatu 
Jeleniogórskiego przed 
katastrofami naturalnymi – zakup 
elektronicznych syren alarmowych 
dla Gmin Powiatu 
Jeleniogórskiego z systemem 
obsługi. 

 
1. Realizacja zadania przewidziana jest w ramach 

dofinansowania  ze środków zewnętrznych. W roku 2016 
nie było naborów wniosków związanych z 
bezpieczeństwem. 

 
2. Z powodu braku środków w budżecie Powiatu nie 

podejmowano  działań  w roku 2016. 
 
Zadanie nie rozpoczęte - do realizacji w latach następnych. 

0,00 

2. Modernizacja łączności radiowej – 
cyfrowa – sieć Starosty 
Jeleniogórskiego. 

 
1. Realizacja zadania przewidziana była w ramach 

dofinansowania ze środków zewnętrznych. W roku 2016 
nie było naborów wniosków związanych z 
bezpieczeństwem. 

 
2. Łączność radiowa z Gminami Powiatu Jeleniogórskiego 

utrzymywana jest jak dotychczas, w ramach współdziałania 
w systemie analogowym. 

 
3. Z powodu braku środków nie podejmowano  działań  w 

roku 2016. 
 
Zadanie nie rozpoczęte - do realizacji w latach następnych. 

0,00 

3. Budowa sieci współdziałania 
Starosty Jeleniogórskiego. 

 
1. Realizacja zadania przewidziana była w ramach 

dofinansowania  ze środków zewnętrznych. W roku 2016 
nie było naborów wniosków związanych z 
bezpieczeństwem. 

 
2. Łączność radiowa z powiatowymi służbami, inspekcjami              

i strażami utrzymywana jest jak dotychczas, w ramach 
współdziałania w systemie analogowym w sieci Ericsson 
KM Policji w Jeleniej Górze. 

 
3. Z powodu braku środków nie podejmowano  działań                  

w roku 2016. 
 
Zadanie nie rozpoczęte - do realizacji w latach następnych. 

0,00 

4. Poprawa bezpieczeństwa w 
obiektach Powiatu poprzez 
budowę  lub przebudowę lub 
przebudowę instalacji 
przeciwpożarowych. 

 
1. W roku 2016 opracowana została dokumentacja 

projektowo  kosztorysowa na realizację robót budowlanych 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy                                    
ul. Kochanowskiego 10 przez „A Projekt” Pracownia 
Architektury arch. Zbigniew Zbyszyński z/s przy                        
ul. Stefana Okrzei 19/2  w Jeleniej Górze. 

 
2. Dokumentacja uzyskała prawomocną decyzję pozwolenia                 

na budowę Nr 500/2016 z dnia 15.07.2016 wydaną                         
przez Prezydenta m. Jelenia Góra. Realizacja robót 
budowlanych nastąpi w 2017 r. 

 
3. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową 

przez MK PROJEKT Maciej Kaczor z/s przy ul. Andrzeja 
Strugi 14/1  w Jeleniej Górze na utwardzenie działki 

49.805,00 
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budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 
(parking) wraz z kanalizacją deszczową. Wykonanie robót 
zaplanowano w roku 2017. 

 
4. Roboty budowlane w obiektach jw. znacząco poprawią ich 

bezpieczeństwo ponieważ w ich ramach wykonane zostaną 
roboty związane z przebudową instalacji wodnych i p.poż. 

 
Zadanie rozpoczęte w roku 2016 – do dalszej realizacji             
w roku 2017. 

 
OGÓŁEM WYDATKI W CELU 1.6. 

  
49.805,00 

 
CEL 1.7. SPOŁECZNO – GOSPODARCZA WSPÓŁPRACA Z MIASTEM JELENIA GÓRA                                                                    

ORAZ WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 
 

 
ZADANIA 

 
DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Nawiązanie współpracy szkół z 
podmiotami gospodarczymi w 
kraju  i za granicą. 

 
1. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach 

nawiązał współpracę z zakładami pracy w Powiecie 
Jeleniogórskim w ramach realizowanych praktyk 
zawodowych dla uczniów Technikum  w zawodach: 
technik elektryk i technik informatyk. 

 
2. W miesiącu grudniu 2016 r. Zespół Szkół Technicznych                         

i Licealnych w Piechowicach podpisał umowę z firmą 
ELEKTROMONT S.A. w Jeleniej Górze o współpracy w 
zakresie udzielenia przez firmę pomocy  w wykształceniu 
przez Szkołę wykwalifikowanej kadry branży 
elektrycznej. Uczniowie dzięki wsparciu firmy mają 
możliwość zapoznawania się z najnowszymi technikami 
pracy oraz technologiami w branży elektrycznej, co ułatwi 
znacząco uczniom – absolwentom szkoły przygotowanie 
się do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych i 
ułatwi zdobycie atrakcyjnej zawodowo pracy. 

 
3. Współpraca w zakresie jw. nie generowała dodatkowych 

kosztów. 
 
4. Pozostałe szkoły w roku 2016 nie nawiązywały 

współpracy z podmiotami gospodarczymi i planują 
nawiązanie takiej współpracy w latach kolejnych trwania 
Programu.  

Zadanie rozpoczęte w roku 2016 – do dalszej realizacji              
w latach następnych. 

0,00 

2. Nawiązanie współpracy Domów 
Pomocy Społecznej z ich 
zagranicznymi odpowiednikami. 

 
1. W 2016 r. Dom Pomocy Społecznej w Kowarach nawiązał 

współpracę ze swoim odpowiednikiem w Ebersbach 
(Niemcy), w ramach której odbyły się 2 wyjazdy 
przedstawicieli DPS do Niemiec: na festyn 
międzynarodowy i na międzynarodowy konkurs na 
najpiękniejsze jajo wielkanocne. 

 
2. Innej, poza ww. współpracy nie podejmowały pozostałe 

Domy Pomocy Społecznej i planują działania w tym 
zakresie w kolejnych latach trwania Programu. 

Zadanie rozpoczęte w roku 2016 – do dalszej realizacji              
w latach następnych. 

239,20 
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3. Wspieranie tworzenia nowych 
stref ekonomicznych. 

 
1. Powiat Jeleniogórski aktywnie wspiera tworzenia nowych 

stref ekonomicznych poprzez akceptowanie tworzenia 
przez podmioty działalności gospodarczej nowych 
inwestycji realizujących politykę zrównoważonego 
rozwoju społeczno – gospodarczego. Powiat akceptuje ideę 
tworzenia nowych stref ekonomicznych, a tym samym 
wspiera dążenie do złagodzenia bezrobocia strukturalnego. 

 
2. Powiat jeleniogórski w roku 2016 wsparciem nie 

finansowym objął założenia inwestycyjne grupy WEPA – 
firmy rodzinnej zarządzanej przez właścicieli                           
i zatrudniającej około 3 tysięcy pracowników  w zakładach 
w Europie, min. w Polsce – w Piechowicach (zatrudnia tu 
ponad 300 pracowników). WEPA jest zakładem 
przetwórczym papieru. 

 
3. W marcu 2016 przedstawiciele Starostwa Jeleniogórskiego 

wzięli udział w uroczystości wmurowania  kamienia 
węgielnego pod budowę nowej maszyny papierniczej w 
zakładzie WEPA w Piechowicach. Inwestycja ta pozwoli 
na zatrudnienie 20 nowych miejsc pracy w sferze 
wytwarzania surowca na miejscu – bez potrzeby jego 
ściągania z innych miejsc. Inwestycja WEPA Piechowice,    
o której mowa wyżej znacznie przyczynia się 
zrównoważonego i przyszłościowego rozwoju 
gospodarczego powiatu jeleniogórskiego i łagodzi 
bezrobocie w powiecie i w gminie Piechowice.  

 
4. Uruchomienie zaplanowanej przez zakład WEPA 

inwestycji w Piechowicach nastąpiło w I kwartale 
bieżącego roku. Po zakończeniu fazy budowlanej już 11 
lutego b.r. rozpoczęto produkcję papieru jako surowca i 
przetwarzanie go na papier toaletowy. Wraz z rozruchem 
maszyny zakład zwiększył też o 20 liczbę miejsc pracy jak 
to planował w marcu 2016 r. Roczna wydajność 
produkcyjna maszyny wynosząca 32 000 ton zwiększa 
łączną wydajność zakładu do 65 000 ton surowego papieru 
na rok. Z surowca tego wykonuje się między innymi papier 
toaletowy, ręczniki kuchenne i ręczniki papierowe, głównie 
dla polskiego sektora konsumenckiego.   

 
5. Powiat jeleniogórski wspiera od roku 2016 w ramach 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości 
budowę nowej inwestycji – obiektu firmy THOM Polska 
sp. z o.o. w podstrefie Kamiennogórskiej SSEMP – 
Janowice Wielkie (Radomierz), którą po budowie w 
kwietniu 2017r. uroczyście otworzył Zarząd Strefy.                    
W uroczystości uczestniczył przedstawiciel Zarządu 
Powiatu. Firma THOM Polska obrabia części metalowe i 
zatrudnia 170 osób. Jest wiodącym inwestorem gminy 
Janowice Wielkie. 

 
Zadanie zrealizowane w odniesieniu do roku 2016 – do 
dalszej ciągłej realizacji w latach następnych. 

0,00 

4. Wspieranie przebudowy sieci 
drogowych, kolejowych  oraz 
transportu lotniczego celem 
łatwiejszego i szybszego dostępu  
do naszego regionu. 

 
1. W roku 2016 przystąpiono do opracowania wniosku                             

o dofinansowanie realizacji przez powiat jeleniogórski 
odbudowy mostu na rzece „Bóbr” wraz z remontem drogi 
powiatowej  nr 2646D w odcinku od granicy miasta Jelenia 
Góra do skrzyżowania z drogą krajową nr 3. Zadanie to 
zgłoszone jest do Programu Interreg Republika Czeska – 

2.460,00 
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Polska i realizowane będzie na podstawie opracowanych w 
latach 2015 i 2016 dokumentacji projektowo – 
kosztorysowych przebudowy mostu i drogi. 

 
2. Powiat Jeleniogórski w roku 2016 aktywnie wspierał 

przedsięwzięcia odnoszące się do przebudowy i 
modernizacji  odcinków linii kolejowych: Jelenia Góra – 
Wleń – Lwówek Śląski: Jelenia Góra – Szklarska Poręba – 
Harrachova – granica państwa oraz odtworzenia linii 
kolejowej Jelenia Góra – Karpacz. Wsparcie swoje Powiat 
okazywał na spotkaniach, w których brał udział przez pełną 
akceptację działań Gmin i Powiatu Lwóweckiego, Urzędu 
Miasta Jelenia Góra, Urzędu Marszałkowskiego WD jak 
też gmin Powiatu Jeleniogórskiego i instytucji 
pozarządowych włączających się do tych przedsięwzięć. 
Działania wspierające te przedsięwzięcia były działaniami       
nie generującymi dodatkowych kosztów. 

 
3. Szczególnym wsparciem inicjatyw odnoszących się do 

transportu kolejowego powiat jeleniogórski objął 
przedsięwzięcia dotyczące odcinka linii kolejowej do 
Lwówka Śląskiego, na której z uwagi  na zły stan 
techniczny zawieszone zostały przewozy pasażerskie        
od miesiąca grudnia 2016.  

 
4. Na licznych spotkaniach roboczych z udziałem 

przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, 
przedstawicieli organizacji pozarządowych i kolejowych 
podmiotów działalności gospodarczej o tematyce poprawy 
sieci transportowej – drogowej i kolejowej przedstawiciele 
powiatu jeleniogórskiego wspierali inicjatywy dotyczące 
transportu kolejowego, które poprawiają stan infrastruktury 
kolejowej, czy też przewozów kolejowych, ułatwiając tym 
samym łatwiejszy i szybszy dostęp do regionu. 

 
Zadanie zrealizowane w odniesieniu do roku 2016 – do 
dalszej ciągłej realizacji w latach następnych. 

 
OGÓŁEM WYDATKI W CELU 1.7.  

  
2.699,20 

 
OGÓŁEM WYDATKI W ŁADZIE SPOŁECZNYM 

 
2.789.486,92 

 
2. ŁAD GOSPODARCZY 

 

 
CEL 2.1. WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY 

 

 
ZADANIA 

 
DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Wspieranie tworzenia nowych 
miejsc pracy u pracodawców z 
Powiatu Jeleniogórskiego. 

 
1. W 2016 roku zawarto z pracodawcami z powiatu 

jeleniogórskiego 35 umów na refundację kosztów                       
w ramach Funduszu Pracy na utworzenie 43 stanowisk 
pracy, na których znalazło zatrudnienie  41 osób 
bezrobotnych. 

 
2. W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy dysponując 

środkami PFRON przeznaczonymi dla osób bezrobotnych 

1.000.000,00 
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z powiatu jeleniogórskiego rozpatrzył pozytywnie 4 
wnioski i podpisał stosowne umowy z pracodawcami na 
refundację kosztów, w wyniku których 4 osoby bezrobotne 
niepełnosprawne podjęły zatrudnienie na stanowiskach 
pracy: blacharz – 2 i gastronom – 2.  

 
3. W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku, w ramach 

umów zawartych jeszcze w 2014 i 2015 roku na refundację 
kosztów zatrudnionych zostało przez pracodawców 29 
osób bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego, w tym 26 
bezrobotnych w ramach Funduszu Pracy i 3 w ramach 
PFRON. 

 
Zadanie zrealizowane w odniesieniu do roku 2016 – do 
dalszej ciągłej realizacji w latach następnych. 

2. Działania na rzecz rozwoju samo 
zatrudnienia, przedsiębiorczości – 
dofinansowanie podejmowania 
działalności gospodarczej przez 
bezrobotnych  z Powiatu 
Jeleniogórskiego. 

 
1. Powiatowy Urząd Pracy dysponował w 2016 roku 

środkami pomocowymi Unii Europejskiej w ramach 
projektów RPO WD i Programu Operacyjnego „Wiedza, 
Edukacja, Rozwój (PO WER) na podjęcie przez osoby 
bezrobotne z powiatu jeleniogórskiego działalności 
gospodarczej i w tym celu przeprowadził spotkania          
z zainteresowanymi podjęciem działalności gospodarczej 
osobami bezrobotnymi w trakcie których zaznajamiał               
te osoby  z regulaminem przyznawania środków. 

 
2. Jako działanie wspierające osoby bezrobotne PUP 

zorganizował grupowe porady zawodowe pn. „Własna 
firma- dotacje” na łączną liczbę 30 osób bezrobotnych z 
powiatu jeleniogórskiego. Celem takich porad było: 

 
a) zapoznanie z pojęciem przedsiębiorczości, cechami 

sprzyjającymi i utrudniającymi działania przedsiębiorcze 
(dokonanie samooceny cech i poznanie plusów własnego 
biznesu), 

b) poszerzenie wiedzy dotyczącej możliwości ubiegania             
się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

c) zdobycie wiedzy na temat procesu rejestracji własnej 
firmy, 

d) omówienie istotnych zagadnień dotyczących 
sporządzenia wniosku o dotację na działalność 
gospodarczą. 

 
3. W związku ze złożeniem przez osoby bezrobotne z 

powiatu jeleniogórskiego wniosków o podjęcie własnej 
działalności gospodarczej o liczbę wniosków zmniejszyła 
się ewidencja bezrobotnych PUP odnosząca się do 
powiatu. 

 
4. Łącznie w powiecie jeleniogórskim działalność 

gospodarczą podjęły 88 osoby bezrobotne, w tym 38 osób 
w ramach PO WER i 50 w ramach RPO WD. 

 
Zadanie zrealizowane w odniesieniu do roku 2016 – do 
dalszej ciągłej realizacji w latach następnych. 

1.739.840,00 

 
OGÓŁEM WYDATKI W CELU 2.1. 

  
2.739.840,00 
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CEL 2.2. UZYSKANIE WYSOKIEGO POZIOMU SKOMUNIKOWANIA WEWNĄTRZREGIONALNEGO                                        
I PONADREGIONALNEGO 

 

 
ZADANIA 

 
DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Bieżące utrzymanie dróg 
powiatowych. 

 
1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych dotyczy łącznej 

długości 250km dróg w powiecie jeleniogórskim a na rzecz 
realizacji tego zadania w 2016 roku prowadzone były 
działania: 

 
a) wykonywanie napraw bieżących nawierzchni jezdni, 

poboczy, chodników i odwodnień dróg, 
b) bieżące utrzymywanie w ładzie zieleni w pasach 

drogowych, 
c) wykonywanie napraw bieżących w 100 obiektach 

mostowych, 
d) bieżące utrzymywanie w czystości dróg, w tym utylizacja 

padłych zwierząt oraz opieka weterynaryjna nad 
zwierzętami rannymi  w wyniku kolizji drogowych, 

e) bieżące utrzymywanie w stanie technicznym i w 
porządku oznakowania poziomego i pionowego dróg, 

f) zimowe utrzymywanie dróg. 
 

2. Ponad wymienione wyżej działania – w celu właściwego 
utrzymania dróg powiatowych zlecano na zewnątrz 
opracowania, dokumentację, realizację działań nadzoru 
inwestorskiego i ekspertyzy służących  bieżącemu 
utrzymaniu dróg. 

 
3. Wszystkie działania podejmowane były w ramach środków                    

z budżetu powiatu. 
 
Zadanie zrealizowane w odniesieniu do roku 2016 – do 
dalszej ciągłej realizacji w latach następnych. 

1.496.815,50 

2. Modernizacja i rozbudowa dróg 
powiatowych. 

 
1. Modernizację i rozbudowę dróg powiatowych 

wykonywano w ramach środków uzyskanych z budżetu 
Państwa (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji), 
budżetu innych JST (gminy: Janowice Wielkie i Jeżów 
Sudecki), RPO WD oraz z budżetu powiatu oraz w ramach 
zadań inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych realizowanych pod nazwami: 

 
a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2774D przez Rybnicę,         

Starą Kamienicę Etap III, w km: 0+471 do 4+550”, 
b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2778D Wojanów - 

Trzcińsko Etap II, w km: 4+800 do 7+771”, 
c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki 

– Czernica Etap I, w km: 1+800 do 7+986”, 
d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2646Dw Siedlęcinie w 

km: 6+163 do 6+217”. 
 

2. W ramach uzyskanych środków z budżetu powiatu 
opracowano dokumentację kosztorysowo – projektową na 
realizację przebudowy drogi powiatowej nr 2758D 
Marczyce – Staniszów. 
 

3.568.376,43 
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3. W roku 2017 zaplanowane są dalsze modernizacje i 
rozbudowy trzech odcinków dróg powiatowych 
odpowiednio w I i II etapie (drogi nr 2744D; nr 2758D                
i nr 2735D) oraz przebudowa mostu w Podgórzynie                    
w ciągu drogi powiatowej nr 2760D wraz z przebudową 
odcinka tej drogi w etapie I. 

 
4. W roku 2018 zaplanowane są dalsze modernizacje                      

i rozbudowa dwóch odcinków dróg powiatowych 
odpowiednio w I etapie (drogi  nr 2758D i nr 2735D). 

 
Zadanie zrealizowane w odniesieniu do roku 2016 – do 
dalszej ciągłej realizacji w latach następnych. 

 
OGÓŁEM WYDATKI WCELU 2.2. 

 
5.065.191,93 

 
CEL 2.3. WZMACNIANIE WIZERUNKU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO POPRZEZ AKTYWNĄ PROMOCJĘ 

 

 
ZADANIA 

 
DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Organizacja imprez i wydarzeń 
promujących dziedzictwo 
kulturowe  i walory przyrodnicze 
Powiatu. 

 
1. Ważnym wydarzeniem promującym dziedzictwo 

kulturowe i walory przyrodnicze powiatu są organizowane 
przez Powiat Jeleniogórski Międzynarodowe Targi 
Turystyczne „Tourtec”. Przez lata organizacji tego 
wydarzenia stwierdza się stale rosnące zainteresowanie 
tego typu ofertą spędzania wolnego czasu, która działa jak 
magnes na gości zainteresowanych nie tylko naturą ale i 
historią regionu oraz zabytkami znajdującymi się na 
terenie Powiatu Jeleniogórskiego. 

 
2. W 2016 roku w ramach konkursu ofert Powiat 

Jeleniogórski wspierał finansowo szereg imprez                
o charakterze krajoznawczo przyrodniczym,                         
w konsekwencji czego było podpisanie 3 umów na 
realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego: 

 
a) z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny 

Artystycznej we Wrocławiu na zorganizowanie 
imprezy pn. „43  Festiwal Sztuki Włókna Kowary 
2016”, która odbyła się w dniach 08.09 – 15.11.2016 r. 
W festiwalu uczestniczyło 22 artystów z kraju i z za 
granicy. Zorganizowano 9 wystaw o charakterze 
międzynarodowym, 

b) ze Stowarzyszeniem Zespół Folklorystyczny 
Karkonosze z siedzibą w Gruszkowie na 
zorganizowanie imprezy pn.: Festiwal „Ludowe Granie 
na Gruszkowskiej Polanie”, która odbyła się w dniu 02 
lipca 2016 r. W imprezie uczestniczyło 21 zespołów 
folklorystycznych  z Polski oraz z Niemiec i Białorusi. 
W trakcie festiwalu odbyły się liczne konkursy, gry i 
zabawy. W trakcie imprezy przeprowadzono naukę 
tańca ludowego oraz piosenki ludowej. Podczas 
festiwalu została również zaprezentowana kuchnia 
regionalna, 

c)  ze Stowarzyszeniem „Łomniczanie” na 
zorganizowanie imprezy pn.: „My - Wczoraj i dziś”, 
która odbyła się w dniu 26 czerwca 2016 r. 

23.950,00 
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Zorganizowano wystawę fotograficzną  „My - Wczoraj 
i dziś” prezentującą aktualny i dawny wygląd zarówno 
obiektów publicznych jak i domów mieszkańców 
Łomnicy. Odbyła się również wystawa urządzeń, które 
były dawniej używane w pracy rzemieślniczej oraz w 
życiu codziennym.  

 
3. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego Uchwałą Nr 71/203/16 z 

dnia 04 kwietnia 2016 r. przyznał dofinansowanie na 
wniosek organizacji pozarządowej na realizację zadań 
publicznych z zakresu kultury  i ochrony dziedzictwa 
narodowego dla Fundacji Doliny Pałaców  i Ogrodów 
Kotliny Jeleniogórskiej na zorganizowanie imprezy 
pn.„Festival dell'Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów”, 
która odbyła  się w dniach 14 - 21 sierpnia 2016 r.                       
Szacuje się,  że w V edycji festiwalu wzięło udział ok. 10 
tyś. osób.  

 
4. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego Uchwałą Nr 80/258/16 z 

dnia 01 czerwca 2016 r. przyznał dofinansowanie na 
wniosek organizacji pozarządowej na realizację zadań 
publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego dla Stowarzyszenia SENIOR na 
zorganizowanie imprezy pn.: „Festiwal Zespołów 
Ludowych  i Folklorystycznych”, która odbyła się w dniu 
25 czerwca 2016 r. Do Artystycznej Stodoły w Bukowcu 
przybyło 20 zespołów ludowych i folklorystycznych                
z regionu Powiatu Jeleniogórskiego oraz 
Kamiennogórskiego. W festiwalu wzięło udział około          
400 osób.  

 
5. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego Uchwałą Nr 81/264/16           

z dnia 13 czerwca 2016 r. przyznał dofinansowanie na 
wniosek organizacji pozarządowej na realizację zadań 
publicznych z zakresu kultury  i ochrony dziedzictwa 
narodowego dla Stowarzyszenia Góry Szalonych 
Możliwości na zorganizowanie imprezy pn.: „VI 
Wędrowny Przegląd Piosenki Polana”, która odbyła się w 
dniach  29 - 30 lipca 2016 r. W ramach imprezy odbyło się                    
13 koncertów plenerowych, w których wystąpili 
wykonawcy nurtu poezji. 

 
Zadanie zrealizowane w odniesieniu do roku 2016 – do 

dalszej ciągłej realizacji w latach następnych. 

2. Organizacja kampanii 
promocyjnych, w tym współpraca 
z mediami w ramach promocji 
Powiatu. 

 
1. Powiat Jeleniogórski przeprowadził w 2016 r. jak 

corocznie kampanię promocyjną z okazji 
Międzynarodowych Targów Turystycznych Tourtec. Jest to 
zakrojona na szeroką skalę kampania we wszystkich 
rodzajach mediów publicznych włącznie   z plakatowaniem 
miasta Jelenia Góra i gmin powiatu. Targi te są bardzo 
dobrą okazją do przekazania do mediów przez powiat i 
gminy dużej ilości informacji dotyczących oferty 
turystyczno-kulturalnej regionu oraz nowości w branży 
turystycznej i kulturalnej. 

 
2. Powiat Jeleniogórski prowadził kampanię informacyjno-

promocyjną w prasie ogólnopolskiej „Gazeta Wyborcza”, 
w prasie fachowej np. „Świat Podróży”.  Bazując na 
współpracy z Polską Organizacją Turystyczną a 
szczególnie jej filią w Berlinie w roku 2016 miało miejsce 
kilka wizyt studyjnych grup dziennikarzy zagranicznych. 

65.629,86 
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Wyjazdy te organizowane są przez Narodowy Punkt 
Informacji Turystycznej w Berlinie i finansowane przez 
Polską Organizację Turystyczną. Tematem ostatnich wizyt 
studyjnych w roku 2016 było dziedzictwo kulturowe i 
oferta turystyczna Polskich Karkonoszy. Powiat 
Jeleniogórski aktywnie wspomaga  w przygotowywaniu 
programów pobytów dziennikarzy z Niemiec, Austrii, 
Szwajcarii i Włoch udzielając szczegółowych odpowiedzi 
na pytania i uzupełniając posiadaną już przez nich wiedzę 
na temat kultury, tradycji, historii i turystyki w naszym 
regionie. Efektem tych kilkudniowych wizyt studyjnych 
jest corocznie seria artykułów prasowych w gazetach i 
czasopismach fachowych, które ukazują się na terenie 
Austrii, Niemiec i Szwajcarii. Wielu z goszczących w 
naszym regionie dziennikarzy to przedstawiciele 
narodowych agencji prasowych, a więc Powiat 
Jeleniogórski stara się dostarczać im niezbędnych 
informacji, pomagać przy budowie programów pobytów i 
często ułatwiać im przemieszczanie się w terenie. 

 
Zadanie zrealizowane w odniesieniu do roku 2016 – do 
dalszej ciągłej realizacji w latach następnych. 

3. Prowadzenie aktywnych działań 
marketingowych mających               
na celu kreowanie dobrego 
wizerunku Powiatu jako 
atrakcyjnego miejsca dla 
turystów. 

 
Powiat jeleniogórski podejmując w 2016 roku działania 
marketingowe w celu kreowania dobrego wizerunku powiatu 
corocznie bierze udział w szeregu imprez targowych i iventów 
poprzez:  
 

a) prezentacje targowe 2016: 
o w ramach „Porozumienia o wspólnej promocji“ 

Powiat Jeleniogórski, gminy powiatu i miasto 
Jelenia Góra  w dniach 29-31.01.2016 r. 
prezentowały ofertę turystyczną Karkonoszy 
podczas Międzynarodowych Targów 
Turystycznych „Reisemesse Dresden 2016”, 

o w ramach „Porozumienia o wspólnej promocji“ 
Powiat Jeleniogórski, gminy powiatu i miasto 
Jelenia Góra w dniach 26-28.02.2016 r. 
prezentowały ofertę turystyczną Karkonoszy 
podczas Międzynarodowych Targów turystycznych  
we Wrocławiu, 

o w ramach „Porozumienia o wspólnej promocji“ 
Powiat Jeleniogórski, gminy powiatu i miasto 
Jelenia Góra w dniach 26-28.02.2016r. 
prezentowały ofertę turystyczną Karkonoszy 
podczas Targów „U Styku Kultur” w Łodzi, 

o w ramach „Umowy o partnerstwie i współpracy 
pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim i Regionem 
Miast Aachen“ Powiat Jeleniogórski w dniach 04-
06.03.2016r prezentował ofertę turystyczną  
Karkonoszy podczas Międzynarodowych Targów 
Konsumenckich – Euregio Wirtschaftschau Aachen 
2016. Targi te  skierowane do bardzo szerokiej 
grupy konsumentów z Niemiec, Holandii i Belgii. 
Częścią prezentacji targowych na Euregio 
Wirtschftschau są prezentacje rozbudowanych ofert 
wielu regionów Europy związanych z 
możliwościami spędzania wolnego czasu, 

o w dniach 8-9.03.2016r. oferta turystyczno-
rekreacyjna Powiatu Jeleniogórskiego i jego gmin 
była prezentowana podczas Targów ITB Berlin 
2016 na stoisku Dolnośląskiej Organizacji 

91.812,48 
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Turystycznej, 
o w ramach współpracy z naszym czeskim partnerem 

Powiat Jeleniogórski wziął udział w Euroregionalnych 
Międzynarodowych Targach Turystycznych 
„Euroregion Tour” w Jabloncu nad Nysą  w dniach              
17-19.03.2016r., 

o w dniach 6-7.05.2016r. Powiat jeleniogórski 
zorganizował XVIII edycję Międzynarodowych 
Targów Turystycznych Tourtec 2016, 

o w dniach 7-8.05.2016r. w ramach „Porozumienia o 
wspólnej promocji“ Powiat Jeleniogórski, gminy 
powiatu i miasto Jelenia Góra prezentowały ofertę 
turystyczną Karkonoszy podczas targów „Market Tour” 
w Szczecinie, 

o w dniach 13-15.05.2016r. w ramach „Porozumienia o 
wspólnej promocji“ Powiat Jeleniogórski, gminy 
powiatu i miasto Jelenia Góra prezentowały ofertę 
turystyczną Karkonoszy podczas Targów Turystyki 
Weekendowej w Chorzowie, 

o w dniach 24-26.11.2016r. w ramach „Porozumienia o 
wspólnej promocji“ Powiat Jeleniogórski, gminy 
powiatu i miasto Jelenia Góra prezentowały ofertę 
turystyczną Karkonoszy podczas Międzynarodowych 
Targów Turystycznych TT „Warsaw 2016”.    

b) Prezentacje marketingowe:   
o w dniach 13-14.05.2016r. w ramach „Porozumienia  o 

wspólnej promocji“ Powiat Jeleniogórski, gminy 
powiatu i miasto Jelenia Góra prezentowały ofertę 
turystyczną Karkonoszy podczas imprezy promocyjnej 
„Turystyczna Majówka we Wrocławiu”, 

o w dniach 18-21.08.2016r. w ramach „Porozumienia o 
wspólnej promocji“ Powiat Jeleniogórski, gminy 
powiatu i miasto Jelenia Góra prezentowały ofertę 
turystyczną Karkonoszy podczas imprezy promocyjnej 
„VIII Sail” w Świnoujściu, 

o w dniach 10-11.09.2016r. w ramach „Porozumienia  o 
wspólnej promocji“ Powiat Jeleniogórski, gminy 
powiatu  i miasto Jelenia Góra prezentowały ofertę 
turystyczną Karkonoszy podczas imprezy promocyjnej 
Dni Zielonej Góry „Winobranie 2016”. 

 
Zadanie zrealizowane w odniesieniu do roku 2016 – do 
dalszej ciągłej realizacji w latach następnych. 

 
OGÓŁEM WYDATKI W CELU 2.3. 

  
181.392,34 

 
CEL 2.4. ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDAMI GMINNYMI I INNYMI PODMIOTAMI                                                         

W ZAKRESIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
 

 
ZADANIA 

 
DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Intensyfikacja współpracy                 
z partnerami rynku pracy                     
w zakresie promocji programów 
rynku pracy, tworzenie i realizacji 
programów. 

 
 
1. Współpraca PUP z partnerami rynku pracy w zakresie 

promocji programów rynku pracy odnosi się do 
programów: 

 
a) Prace Społecznie Użyteczne, 
b) Aktywizacja i Integracja, 

267.624,69 
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c) Krajowy Fundusz Szkoleniowy, 
d) Partnerstwo Lokalne. 
 

2. Prace Społecznie Użyteczne (PSU): 
 

a) prace takie, gdzie ich wykonawcami są osoby 
bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze 
świadczeń pomocy społecznej organizowane były we 
współpracy z Urzędami Miast i Gmin oraz Ośrodkami 
Pomocy Społecznej, 

b) w roku 2016 podpisano 7 porozumień w zakresie prac 
społeczno użytecznych, w wyniku których 
zorganizowano 96 miejsc pracy w powiecie 
jeleniogórskim: gmina Kowary – 42 miejsca; gmina 
Piechowice – 20 miejsc pracy; gmina Stara Kamienica 
– 10 miejsc pracy; gmina Jeżów Sudecki – 10 miejsc 
pracy; gmina Janowice Wielkie – 10 miejsc pracy; 
Mysłakowice – 4 miejsca pracy, w których pracę 
wykonywało 115 bezrobotnych (o 17% więcej od 
okresu analogicznego  w roku 2015), 

c) bezrobotni wykonywali prace społecznie użyteczne                     
na stanowiskach: pracownik porządkowy; pracownik 
gospodarczy; robotnik budowlany; pomoc kuchenna; 
montażysta sceny; konserwator; sprzątaczka biurowa                    
i magazynier. 

 
3. Program Aktywizacja i Integracja (PAI): 
 

a) program ten realizowany był przez PUP w okresie                     
od 20.06.2016 r do 19.08.2016 r. w oparciu o zapisy 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. i skierowany był do 
osób bezrobotnych zakwalifikowanych do tzw. III 
profilu pomocy, zarejestrowanych w PUP Jelenia Góra 
i zamieszkałych na terenie współpracujących gmin 
Piechowice i Stara Kamienica oraz miasta                
Jelenia Góra, 

b) PAI przewidziany był dla osób bezrobotnych z 
dysfunkcją wpływającą negatywnie na ich motywację 
do zatrudnienia i powrót do aktywności społeczno – 
zawodowej, 

c) do PAI przystąpiło 20 osób bezrobotnych z powiatu 
jeleniogórskiego, a ukończyło program 12 
bezrobotnych. 

 
4. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 
 

a) KFS jako wydzielona część Funduszu Pracy jest 
przeznaczony na dofinansowanie kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawców 
podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy 
w wielkości nie większej niż 80 % (w przypadku mikro 
przedsiębiorcy do 100%) kosztów kształcenia                  
ale nie więcej niż do wysokości 300%przeciętnego 
wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, 

b) wsparciem w ramach KFS objęto 75 osób 
bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego, w tym:                
70 osób skorzystało z kursów i 5 osób skorzystało            
ze studiów podyplomowych. 

 
5. Partnerstwo Lokalne: 
 

a) partnerstwo takie realizowane było w oparciu o 
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współpracę z lokalnymi pracodawcami, organizacjami i 
instytucjami działającymi na rzecz osób bezrobotnych, 
a jego celem było podejmowanie działań o charakterze 
lokalnym w zakresie promocji przedsiębiorczości i 
zatrudnienia, 

b) w ramach tego działania PUP realizował zewnętrzne 
pośrednictwo pracy poprzez: 
o Udział doradcy klienta indywidualnego                                     

i instytucjonalnego w Jesiennych Targach Pracy 
organizowanych przez Centrum Edukacji Pracy                       
i Młodzieży OHP (pozyskiwanie ofert pracy), 

o udział doradcy klienta instytucjonalnego w 
spotkaniu pn. „Środa z Funduszami dla 
przedsiębiorców na rozwój” zorganizowanym 
przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
UMWD (możliwości i zasady wsparcia  w ramach 
RPO WD 2014-2020), 

o udział przedstawiciela PUP w spotkaniu otwartym 
zorganizowanym przez Fundacje Aktywni XXI 
(zasady podejmowania pracy przez osoby 
niepełnosprawne). 

 
Zadanie zrealizowane w odniesieniu do roku 2016 – do 
dalszej ciągłej realizacji w latach następnych. 

2. Budowa społeczeństwa 
obywatelskiego poprzez 
współpracę Powiatu                          
z organizacjami pozarządowymi. 

 
1. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego odbywa się 

poprzez współpracę, wymianę doświadczeń i wspólne 
określanie celów rozwoju razem z różnymi partnerami 
przede wszystkim społecznymi. W ramach tej współpracy 
Powiat w roku 2016 udzielił wsparcia finansowego 
organizacjom pozarządowym na realizację zadań 
publicznych w trzech obszarach tematycznych: 

 
a) w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:                              

6 organizacjom, 
b) w obszarze turystyki i krajoznawstwa: 3 organizacjom, 
c) w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu:                          

7 organizacjom. 
 
2. Powiat Jeleniogórski w 2016 roku aktywnie współpracował                             

z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, efektem 
czego była wymiana młodzieży – praktykantów 
prowadzona od 6 lat  z Kollegem Zawodowym w Stolbergu 
(Region Miast Aachen) oraz z Urzędem Regionu Miast 
Aachen. Wymiana ta miała miejsce w okresie końca 
września i początku października na terenie powiatu. 

 
3.  Następnym elementem budowy społeczeństwa 

obywatelskiego  i wzajemnego zrozumienia w 2016 roku 
były wyjazdy obywatelskie mieszkańców Regionu Miast 
Aachen i Powiatu Bambergu do Powiatu Jeleniogórskiego.  

 
4. Powiat Jeleniogórski współpracował również z Saksońskim 

Związkiem Narciarskim w zakresie przygotowania dużego 
projektu unijnego pn. „Budowa wspólnej kultury sportowej 
systemu zawodów-treningów i obustronna integracja w 
obszarach sportu, kultury, turystyki i rekreacji oraz 
charakterystycznych aspektów socjalnych”. Projekt ten ma 
na celu polepszenie infrastruktury sportowej w szkołach 
mistrzostwa sportowego po polskiej i niemieckiej stronie, 
pokrycia kosztów doposażenia w sprzęt szkół i klubów 
sportowych w sportach zimowych, pokrycie kosztów 

132.787,00 
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udziału młodzieży w obozach i zawodach sportowych w 
Polsce i Niemczech oraz umożliwienia młodemu pokoleniu 
bliższego poznania kraju, kultury i tradycji partnera. 

 
Zadanie zrealizowane w odniesieniu do roku 2016 – do 
dalszej ciągłej realizacji w latach następnych. 

3. Budowa współpracy 
ponadnarodowej Powiatu jako 
element rozwoju współpracy 
między obywatelami, instytucjami 
jak i możliwości rozwoju 
gospodarczego. 

 
1. W roku 2016 Powiat Jeleniogórski aktywnie pogłębiał 

współpracę ponadnarodową pomiędzy obywatelami i 
instytucjami. Powiat opiera się  na dobrze funkcjonujących 
już od wielu lat umowach partnerskich z innymi regionami 
jak Region Miast Aachen, Powiat Bamberg, Marketing 
Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien Bautzen w 
Niemczech czy Jablonec nad Nisou w Czechach              
oraz Saksoński Związek Narciarski w Niemczech. Powiat                   
w ramach tej współpracy realizował z powyższymi 
partnerami następujące zadania: 

 
a) prezentacja oferty turystycznej Karkonoszy podczas 

Międzynarodowych Targów Konsumenckich – Euregio 
Wirtschaftschau Aachen 201, 

b) organizacja spotkania przedstawicieli Powiatu 
Jeleniogórskiego i Miasta  Jablonec nad Nisou, 
tematem którego było omówienie przygotowań i 
realizacji wspólnych zadań w ramach projektów 
unijnych ze strony polskiej i czeskiej, 

c) udział w Euroregionalnych Międzynarodowych 
Targach Turystycznych EuroregionTour w Jabloncu 
nad Nysą, 

d) współpraca ze Związkiem Miast i Gmin w Vrchlabi 
(Republika Czeska) oraz Karkonoskim Parkiem 
Narodowym w Vrchlabi (Republika Czeska) w ramach 
projektu realizowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika  
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, 

e) przygotowanie z Saksońskim Związkiem Narciarskim                   
w I kwartale 2016 roku wspólnego wniosku o 
dofinansowanie projektu, który ma być realizowany w 
programie UE INTERREG  Polska-Saksonia. Wniosek 
o dofinansowanie projektu został formalnie złożony w 
siedzibie Wspólnego Sekretariatu Technicznego 
programu  INTERREG  Polska-Saksonia we 
Wrocławiu w dniu 1 marca 2016 roku. Projekt dotyczy 
współpracy obu stron w obszarze sportu wyczynowego 
dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat, w dyscyplinach 
zimowych i ma pomóc partnerom w ubieganiu się o 
dofinansowanie przedsięwzięć związanych z dalszym 
rozwojem sportów zimowych na pograniczu polsko-
niemieckim, 

f) udział delegacji Regionu Miast Aachen w targach 
Tourec w celu zaprezentowania na własnym stoisku 
promocyjnym swojej oferty turystyczno-kulturalnej. 
targi Wicestarosta regionu Miast Aachen Axel 
Hartmann, 

g) wizyta oficjalnej delegacji Powiatu Jeleniogórskiego                    
w partnerskim Powiecie Bamberg, której celem było 
oficjalne otwarcie wystawy naszych artystów 
fotografików „Polskie Karkonosze – cztery pory roku”, 

h) praktyka zagraniczna w Karpaczu dwóch studentów 
Kollegu w Stolbergu (Region Miast Aachen),  

i) prezentacja oferty turystyczno - kulturalnej Powiatu 
Jeleniogórskiego podczas Targów Szkła i Biżuterii 

106.235,85 
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„Kruche Piękno” w Jabbloncu nad Nisou, 
j) udział oficjalnej delegacji Regionu Miast Aachen w 

uroczystej sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego 
zorganizowanej w ramach Jubileuszu 25-lecia 
Współpracy i Partnerstwa pomiędzy Powiatem 
Jeleniogórskim i regionem Miast Aachen,  

k) udział przedstawicieli Regionu Miast Aachen                               
w „Karkonoskich Spotkaniach Turystycznych”, które 
odbyły się w Karpaczu, 

l) wizyta przedświąteczna na terenie powiatu 
przedstawicieli regionu Aachen i Niemieckiego 
Czerwonego Krzyża w Regionie Miast Aachen. 

 
2. W dniach 8-11.12.2016r. przebywała na terenie naszego 

powiatu z wizytą przedświąteczną jako przedstawiciel 
Powiatu Bamberg pani Renate Kuehhorn – Dyrektor 
Wydziału Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego                  
w Bambergu. 

  
3. W dniu 08.10.2016r. Przedstawiciel Czeskiego Związku 

Producentów Szkła i Biżuterii z Jablonca nad Nisou pani Hana 
Semelkova na zaproszenie władz Powiatu Jeleniogórskiego 
wzięła udział w „Karkonoskich Spotkaniach Turystycznych” 
oraz uroczystości wręczania Nagród Starosty Jeleniogórskiego 
„Liczyrzepy 2016”.,  które odbyły się w  Karpaczu. 

 
4. W III kwartale 2016 r. złożony został wspólny wniosek                                    

o dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej zadań 
wielonarodowego projektu  pn. ”Sieć współpracy do 
wzmocnienia konkurencyjności regionów przygranicznych –  
GREG poprzez opracowanie perspektywicznego planu 
działania – Europa”, który został odrzucony przez Komisję 
Europejską. Powiat Jeleniogórski  i Region Miast Aachen złożą 
do agencji przy Komisji Europejskiej kolejny wniosek                        
o dofinansowanie sieć współpracy regionów w 2018r. 

 
5. W IV kwartale 2016 roku rozpoczęte formalności 

związane z dofinansowaniem ze środków programu 
INTERREG PL-SN wspólnego projektu zostały 
wstrzymane podczas wstępnej jego oceny ze względu na 
niemożność otrzymania promesy finansowej                          
na realizację zadań przez jednego z partnerów                            
w projekcie „Narciarski Klub Szrenica” ze Szklarskiej 
Poręby. Wniosek o dofinansowanie ze środków 
programu INTEREG PL-SN zostanie złożony przez 
partnerów  w projekcie w 2017 roku. 

 
Zadanie zrealizowane w odniesieniu do roku 2016 – do 

dalszej ciągłej realizacji w latach następnych. 

4. Współpraca partnerska w ramach 
umów z samorządami i 
instytucjami innych Państw 
partnerskich z UE, jak i Państw 
spoza UE. 

 
1. Powiat Jeleniogórski w roku 2016 kontynuował długoletnią 

aktywną współpracę z partnerami zagranicznymi i 
wypracował sobie silną pozycję solidnego i rozwijającego 
się perspektywicznie partnera zarówno w ramach 
obowiązujących umów o współpracy  jak i w projektach z 
udziałem środków europejskich. W ramach projektu pn. 
Greko „Budowa sieci współpracy europejskich regionów 
przygranicznych” Powiat stał się stałym członkiem 
utworzonej sieci współpracy a w pracę samej sieci wniósł 
dużo nowych pomysłów  i tematów bardzo ważnych dla 
społeczności lokalnych. W skład sieci współpracy wchodzą 
poza naszym powiatem samorządy, organizacje i regiony z 

0,00 
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Czech, Niemiec, Belgii i Holandii. 
 
2. Powiat Jeleniogórski w roku 2016 znacznie pogłębił 

współpracę ze swoimi partnerami zagranicznymi, kierując 
się przy tym potrzebami mieszkańców powiatu. Tematyka 
szeregu projektów i działań w ramach współpracy nie jest 
przypadkowa lecz porusza obszary zarówno problemowe 
regionów i ich społeczności jak i obszary związane z 
perspektywą ich rozwoju.  

 
3. Powiat wspólnie z partnerami zagranicznymi w 2016 roku 

przygotowywał projekty i zadania, które szeroko opisano                     
w zadaniu 3. 

 
4.  Partnerami Powiatu w różnych przedsięwzięciach oprócz 

samorządów są organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 
związki i lokalne grupy działania z zagranicy 
współpracujące z nami w dziedzinach turystyki, promocji, 
kultury, oświaty, zdrowia, bezpieczeństwa  i wymiany 
młodzieży. 

 
Zadanie zrealizowane w odniesieniu do roku 2016 – do 
dalszej ciągłej realizacji w latach następnych. 

 
OGÓŁEM WYDATKI W CELU 2.4.  

 
506.647,54 

 
OGÓŁEM WYDATKI W ŁADZIE GOSPODARCZYM 

  
8.493.071,81 

 
3. ŁAD ŚRODOWISKOWY 

 

 
CEL 3.1. WZROST ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZNOŚCI POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO 

 

 
ZADANIA 

 
DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Wdrażanie i wspieranie finansowe 
działań służących podnoszeniu 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców Powiatu 
Jeleniogórskiego. 

 
1. W 2016 roku Powiat Jeleniogórski wsparł finansowo 

realizację działań podnoszących świadomość ekologiczną 
mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego pn. „Edukacja 
ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich – czyste 
Karkonosze”, które skupiały się na tematyce 
prawidłowego gospodarowania odpadami. 

 
2. W ramach opisanych wyżej działań  przeprowadzono                           

w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych                  
z terenu gmin powiatu szereg konkursów: 

 
a) konkurs plastyczny „Coraz mniej śmieci – segregują 

dorośli i dzieci”, który swoim zasięgiem objął 45 
placówek, z których wpłynęło 485 prac plastycznych, 

b) konkurs fotograficzny „Przyroda Karkonoszy cztery 
pory roku”, który swoim zasięgiem objął 40 placówek, 
z których wpłynęły 192 prace fotograficzne, 

c) konkurs ekologiczny „Zbieramy zużyte baterie”, który 
swoim zasięgiem objął 14 placówek, z których ponad 
1.500 uczniów zebrało łącznie 4 Mg (ton) odpadów w 
postaci zużytych baterii, 

d) międzyszkolny konkurs piosenki turystycznej i 

19.876,40 
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ekologicznej, który swoim zasięgiem objął                              
10 placówek, z których w konkursie uczestniczyło               
110 uczniów. 

 
3. Celem przeprowadzonych konkursów było podniesienie 

świadomości ekologicznej u dzieci i młodzieży, 
kształtowanie ich postaw proekologicznych i rozszerzenie 
ich wiedzy na tematy Karkonoskiego Parku Narodowego 
oraz Parków Krajoznawczych w Kotlinie Jeleniogórskiej. 

 
4. Ponad konkursy jw. zorganizowano 39 warsztatów 

ekologicznych w Karkonoskim Centrum Gospodarki 
Odpadami Kostrzyca – Ścięgny oraz na ścieżkach 
edukacyjnych w parku krajobrazowym w Bukowcu, w 
których udział wzięło łącznie 1774 uczniów. 

 
Zadanie zrealizowane w odniesieniu do roku 2016 – do 
dalszej ciągłej realizacji w latach następnych. 

2. Włączanie Placówek oświatowych 
w regionalne, ogólnopolskie i 
międzynarodowe programy 
edukacyjne. 

 
W roku 2016 w obszary ekologicznych programów 
edukacyjnych regionalnych i ogólnopolskich włączane były 
placówki oświatowe Powiatu Jeleniogórskiego: Zespół Szkół 
Specjalnych w DPS Miłków, Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Kowarach, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 
Sportowego w Szklarskiej Porębie oraz Zespół Szkół 
Technicznych i Licealnych w Piechowicach.  Dotyczyły 
programów:  
 

a) „Edukacja Ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich – 
CZYSTE KARKONOSZE”, 

b) „Ochrona Przyrody w Polsce” 
 
w ramach których uruchomionych zostało szereg konkursów 
plastycznych, fotograficznych, artystycznych               i akcji. 
 
Zadanie zrealizowane w odniesieniu do roku 2016 – do 
dalszej ciągłej realizacji w latach następnych. 

0,00 

3. Współpraca z międzygminnymi 
ośrodkami prowadzącymi 
edukację ekologiczną. 

 
1. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 
Sportowego w Szklarskiej Porębie Górnej i Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Kowarach nawiązały współpracę w 
zakresie edukacji ekologicznej ze Związkiem Gmin 
Karkonoskich w Bukowcu, z Karkonoskim Centrum 
Gospodarki Odpadami w Bukowcu oraz z Centrum 
Edukacji Ekologicznej KPN  w Szklarskiej Porębie.  

 
2. Zespół Szkół Specjalnych w DPS Miłków nawiązał 

współpracę w zakresie edukacji ekologicznej                                
z Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami                            
w Bukowcu I z Leśnym Bankiem Genów  w Kostrzycy. 

 
3. Przedmiotem  współpracy był min.:     

a) udział uczniów w wycieczkach edukacyjnych, 
b) udział uczniów w konkursach ekologicznych, 
c) udział uczniów w prowadzonych akcjach 

ekologicznych, 
d) udział uczniów w programach artystycznych, 
e) udział uczniów w akcjach porządkowych, 
f) zwiedzanie ośrodków, z którymi nawiązano współpracę                          

i poznawanie przedmiotu ich działalności. 
 

0,00 
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4. Współpraca placówek oświatowych z ośrodkami 
prowadzącymi  edukację ekologiczną nie generowała 
dodatkowych kosztów. 

 
Zadanie zrealizowane w odniesieniu do roku 2016 – do 
dalszej ciągłej realizacji w latach następnych. 

 
OGÓŁEM WYDATKI W CELU 3.1.  

 
19.876,40 

 
CEL 3.2. POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 

 

 
ZADANIA 

 
DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza ze 
źródeł energetycznych w 
budynkach będących własnością 
Powiatu Jeleniogórskiego.  
Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej. 

 
1. W roku 2016 podjęte zostały przez Dom Pomocy 

Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie działania zmierzające                                    
do termomodernizacji administrowanych przez DPS 
budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni i w efekcie 
końcowym mające na celu ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza. 

 
2. Działania prowadzone przez ww. Dom Pomocy Społecznej 

sprowadzały się do opracowania projektu pn. 
„Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej 
kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w 
Miłkowie”, który będzie wdrażany i współfinansowany ze 
środków UE w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa 3, Gospodarka Niskoemisyjna – 
działanie/pod działanie 3-333: Efektywność energetyczna 
w budynkach użyteczności publiczne i sektorze 
mieszkaniowym -  nabór RPDS.03.03.03-IŻ.00-02-065/16 
ZIT AJ: 
a) przewidziane wydatki na realizację projektu – 

3.240.899,85 zł, 
b) wydatki kwalifikowane – 2.624.053,27 zł, 
c) przewidywane dofinansowanie ze środków UE – 85% 

wydatków kwalifikowanych. 
Projekt został skierowany do oceny merytorycznej. 
Planowana realizacja zadania – po uwzględnieniu wniosku 
w latach 2017/2018. 

 
3. W roku 2018 w budynku Publicznej  Poradni 

Psychologiczno  Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie 
zaplanowano wykonanie  termomodernizacji obiektu przez 
jego odgrzybienie i ocieplające. 

 
Zadanie rozpoczęte w 2016 roku – do dalszej realizacji             
w 2017 roku. 

78.270,00 

 
OGÓŁEM WYDATKI W CELU 3.2. 

 
78.270,00 
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CEL 3.3. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ 
 

 
ZADANIA 

 
DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie 
Zespołu Placówek 
Resocjalizacyjno  Wychowawczych                       
w Szklarskiej Porębie. 

 

1. Podjęte przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy                       
w Szklarskiej Porębie działania dotyczyły wykonania 
odpływu wody deszczowej z budynku szkoły. Roboty 
wykonano ze środków własnych zgodnie z prawem o 
odprowadzeniu wody deszczowej z rynien obiektu. 

 
2. Dalsze roboty związane z uporządkowaniem gospodarki 

wodno – ściekowej na terenie zespołu Placówek Ośrodka 
wykonywane będą w latach kolejnych.  

 
Zadanie rozpoczęte w 2016 roku – do dalszej realizacji             
w latach następnych. 

1.500,00 

 
OGÓŁEM WYDATKI W CELU 3.3.  

 
1.500,00 

 
CEL 3.4. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEBY 

 

 
ZADANIA 

 
DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Likwidacja osuwiska poprzez 
przebudowę przy drodze 
powiatowej w Siedlęcinie. 

 
1. Zadanie zostało wykonane pn. „Likwidacja osuwisk w 

pasie drogowym drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie                            
w km: 18+113 do 18+220 i 18+745 do 18+836,17”                     
o długości łącznej 254mb.  

 
2. Zadanie to wykonano w ramach środków uzyskanych                    

z Ministeria Administracji i Cyfryzacji oraz uzyskanych              
ze środków  budżetu powiatu. 

 
Zadanie zrealizowane w roku 2016 i zakończone. 

905.729,29 

2. Wspieranie finansowe działań 
mających na celu usunięcie 
azbestu na terenie Powiatu 
Jeleniogórskiego. 

 
1. Zgodnie z podjętą przez Radę Powiatu Uchwałą    

nr XXV/143/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu 
Jeleniogórskiego na lata  2012-2032”w budżecie powiatu 
na rok 2016 zabezpieczone zostały stosowne środki na 
dofinansowanie gmin w zakresie robót związanych z 
demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów 
zawierających azbest. 

 
2. W 2016 roku Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego wsparł 

finansowo w formie dotacji celowej Gminy: Janowice 
Wielkie, Piechowice, Stara Kamienica, Mysłakowice oraz 
Jeżów Sudecki, które wystąpiły z wnioskiem o udzielenie 
takiego wsparcia. 

Zadanie zrealizowane w odniesieniu do 2016 roku – do 
dalszej ciągłej realizacji w latach następnych. 

11.138,02 

 
OGÓŁEM WYDATKI W CELU 3.4.  

 
916.867,31 
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CEL 3.5. DOSKONALENIE GOTOWOŚCI NA ZAGROŻENIA, KATASTROFY I KLĘSKI ŻYWIOŁOWE 

 

 
ZADANIA 

 
DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Wspieranie budowy suchego 
zbiornika przeciwpowodziowego 
KOSTRZYCA  na potoku Jedlica 
(prace geologiczno – badawcze). 

 
1. Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego 

KOSTRZYCA zostało ujęte w planie zarządzania ryzykiem 
powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Rozporządzenie 
rady Ministrów  z dnia 18 października 2016 r. – Dz. U. z 
2016 r. poz.1938). 

 
2. Przedsięwzięcie zgodnie z ww. Rozporządzeniem  

umieszczone  jest na liście inwestycji technicznych do 
realizacji w latach 2016-2020. W roku 2016 nie 
podejmowane były działania na rzecz realizacji  tej 
inwestycji i nie ponoszono kosztów w tym zakresie. 

 
Zadanie nie rozpoczęte w 2016 roku – do realizacji             
w latach następnych 
 

0,00 
 

2. Budowa lokalnego systemu osłony 
przeciwpowodziowej Kotliny 
Jeleniogórskiej.  

 
1. Realizacja zadania przewidziana była w ramach 

dofinansowania  ze środków finansowych zewnętrznych. 
 
2. Ze względu na brak naborów w tym zakresie wspólny z 

Urzędem Miejskim w Jeleniej Górze wniosek w tym 
przedmiocie nie został złożony. 

 
3. W roku 2016 nie były podejmowane działania w zakresie                  

tego zadania. 
 
Zadanie nie rozpoczęte w 2016 roku – do realizacji             
w latach następnych. 
 

0,00 

3. Doposażenie magazynu 
przeciwpowodziowego oraz 
Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Jeleniej 
Górze. 

 
1. W 2016 roku, w celu modernizacji Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego wspólnie z Komendą 
Państwowej Straży Pożarnej w Libercu (CR), Urzędem 
Miasta w Jeleniej Górze i Komendą Miejską Straży 
Pożarnej w Jeleniej Górze złożono wniosek w ramach 
programu współpracy transgranicznej Republika                  
Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020             
o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE: 
priorytet 1 „Wspólne zarządzanie ryzykiem”,                         
1.1 Podniesienie transgranicznej gotowości                            
do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji 
nadzwyczajnych i kryzysowych, priorytet inwestycyjny 
„Odnowienie bazy sprzętowej i wyposażenia”. 

 
 
2. Rozstrzygnięcie wniosku jest przewidywane w końcu 

pierwszego półrocza 2017 roku. 
 
Zadanie rozpoczęte w 2016 roku – do dalszej realizacji               
w latach następnych. 

0,00 

 
OGÓŁEM WYDATKI W CELU 3.5.  

 
0,00 
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OGÓŁEM WYDATKI W ŁADZIE ŚRODOWISKOWYM 

  
1.016.513,71 

 
OGÓŁEM WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU W ROKU 2016 

 
12.299.072,44 

 

 Źródło: Sprawozdania Wydziałów i Jednostek Organizacyjnych Powiatu z realizacji programu. 

 
2. WYNIKI WSKAŹNIKÓW 
 

Wskaźniki tworzone były na podstawie konkretnych danych o charakterze statystycznym, 
dzięki którym można określić poziom wyjściowy i stan realizacji zadania oraz stopień osiągnięcia 
zakładanych celów. Wyniki wskaźników znacząco wpływają na uzyskany stopień poparcia 
społecznego dla prowadzonych działań i stanu faktycznego sytuacji w danym momencie.  

 
Przyjęto zasadę, że większa wartość wskaźnika świadczyć będzie o większym stopniu 

realizacji Programu. Nie zakładano odwrotnych – ujemnych relacji. 
 

Ogółem w Programie założonych zostało 37 wskaźników. Największa ich ilość występuje 
w obszarze ładu społecznego – 17 wskaźników, następnie w obszarze ładu środowiskowego – 11 
wskaźników i w obszarze ładu gospodarczego - 9 wskaźników. Układ taki nie jest przypadkowym 
i jest zgodny z zasadą ilości celów w poszczególnych ładach: ład społeczny – 7 celów;                            
ład środowiskowy – 5 celów;  ład gospodarczy – 4 cele.  

 

Wszystkie wskaźniki poddane zostały analizie i ocenie przy uwzględnieniu zakresu 
podejmowanych działań w obszarach celów, w których te wskaźniki występują. 

 

Uzyskane wyniki wskaźników, stanowiące o efekcie podejmowanych działań, 
przedstawiono w tabeli nr 3, w której dla przejrzystości odczytu wskazano odpowiednio rodzaj 
ładu i celu szczegółowego, do których odnosi się dany wskaźnik oraz jednostkę miary kreślącą 
wynik wskaźnika.  
 

Tabela Nr 3: Wykaz wyników wskaźników 

 
1. ŁAD SPOŁECZNY 

CEL WSKAŹNIK JM WIELKOŚĆ 

1. Rozwój systemu kształcenia 
dostosowany do potrzeb 
edukacyjnych i rynku pracy. 

 

 
Ilość bezrobotnych z Powiatu Jeleniogórskiego 
skierowanych  na szkolenia, staże i nowe formy 
wsparcia   dla osób do 30 r. ż. 
 

Osoba 169 

Udział % bezrobotnych do 30 roku życia do ogólnej 
liczby bezrobotnych z Powiatu Jeleniogórskiego 

% 13,8 

Udział % młodych bezrobotnych z wykształceniem 
gimnazjalnym do ogólnej liczby tej populacji 

% 14,6 

Ilość rozgrywek Sztuka 22 
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Poziom wyników egzaminów maturalnych                       
i zawodowych 
--------------------------------------------------------------     
1) maturalnych w Liceach Ogólnokształcących 
2) maturalnych w Technikum  
3) zawodowych w zawodzie Technik Elektryk: 

a) kwalifikacji E07- montaż maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

b) kwalifikacji E08- montaż i konserwacja 
instalacji elektrycznych 

c) kwalifikacji E24- eksploatacja maszyn, 
urządzeń  i instalacji elektrycznych 

4) zawodowych w zawodzie Technik Informatyk: 
a) kwalifikacji E12-montaż i eksploatacja 

komputerów osobistych 
b) kwalifikacji E13- projektowanie lokalnych 

sieci komputerowych 
c) kwalifikacji E14-tworzenie aplikacji 

internetowych i baz danych 
5) zawodowych w Szkołach zawodowych: 

a) kwalifikacji B05-montaż systemów suchej 
zabudowy 

b) kwalifikacji B06-wykonywanie robót 
malarsko  tapicerskich 
 

% 

 
Powiat 

 
 

78,3 
88,9 

 
44,4 

 
77,8 

 
83,3 

 
 

90,0 
 

80,0 
 

66,7 
 
 

100 
 

40,0 

 
WD10 

 
 

88,5 
61,2 

 
49,8 

 
65,7 

 
37,8 

 
 

79,7 
 

73,5 
 

52,3 
 
 

76,2 
 

50,7 

2. Rozwój oferty w zakresie 
spędzania czasu wolnego. 

DLA CELU 2 NIE OKREŚLANO WSKAŹNIKÓW 

3. Poprawa dostępności i 
sprawności służby zdrowia. 

Liczba przeprowadzonych akcji (badań kontrolnych) Sztuka 4 

Liczba doposażonych gabinetów pielęgniarskich              
w szkołach 

Sztuka 1 

4. Zapewnienie skutecznej 
pomocy społecznej. 

Liczba szkoleń dla kandydatów na rodziców 
zastępczych 

Sztuka 44 

Liczba rodzin zastępczych objętych pomocą 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej  

Sztuka 76 

Liczba osób niepełnosprawnych biorących udział                 
w projektach 

Osoba 466 

Liczba obiektów DPS dostosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 

Sztuka 1 

5. Poprawa jakości świadczonych 
usług poprzez dostosowanie 
infrastruktury 
teleinformatycznej do postępu 
technicznego. 

 

Wskaźnik postępu wdrażania elektronicznego  
obiegu dokumentów (ilość wykonanych (podzadań) 

Sztuka 1 

Liczba spraw możliwych do załatwienia przez 
system  e-PUAP 

Sztuka 0 

Oszczędności w ramach usług teleinformatycznych Złoty 0 

Zintensyfikowanie prac wdrażania dokumentacji 
Polityki Bezpieczeństwa  Informacji 

% 10 

                                                 
10 WD - Województwo dolnośląskie 
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6. Zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa publicznego. 

Liczba inwestycji Sztuka 0 

7. Społeczno – gospodarcza 
współpraca z Miastem Jelenia 
Góra oraz współpraca 
międzynarodowa. 

Liczba porozumień i wspólnych projektów Sztuka 11 

2. ŁAD GOSPODARCZY 

CEL WSKAŹNIK JM WIELKOŚĆ 

 
 
1. Wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości i tworzenie 
nowych miejsc pracy. 

 

Liczba utworzonych miejsc pracy na terenie  
Powiatu Jeleniogórskiego finansowanych                      
ze środków Funduszu Pracy, w tym 
współfinansowanych z EFS 

Sztuka 
 

47 

Liczba bezrobotnych z Powiatu Jeleniogórskiego  
rozpoczynających działalność gospodarczą                      
ze środków Funduszu Pracy, w tym 
współfinansowanych z EFS) 

Osoba 
 

88 

2. Uzyskanie wysokiego poziomu 
skomunikowania wewnątrz 
regionalnego i 
ponadregionalnego. 

Ilość wykonanych zadań Sztuka 7 

Długość zmodernizowanych i rozbudowanych dróg Km 13,49 

3. Wzmacnianie wizerunku 
powiatu jeleniogórskiego 
poprzez aktywną promocję. 

Liczba imprez i wydarzeń promujących walory 
przyrodnicze  i kulturowe Powiatu 

Sztuka 25 

Ilość przeprowadzonych kampanii promocyjnych Sztuka 43 

4. Rozwijanie współpracy                      
z samorządami gminnymi            
i innymi podmiotami               
w zakresie rozwoju 
gospodarczego. 

 

Udział Partnerów rynku pracy w realizacji działań 
na rzecz lokalnego rynku pracy 

Sztuka 18 

Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi Sztuka 100 

Liczba staży i wymiany młodzieżowej przy 
współpracy ponadnarodowej 

Osoba 2 

3. ŁAD ŚRODOWISKOWY 

CEL WSKAŹNIK JM WIELKOŚĆ 

1. Podnoszenie świadomości 
ekologicznej społeczności           
Powiatu Jeleniogórskiego. 

Liczba dzieci ze szkół Powiatu biorących udział                              
w działaniach proekologicznych 

Osoba 2.561 

Liczba programów przyrodniczo ekologicznych dla 
szkół Powiatu 

Sztuka 7 

Liczba placówek oświatowych współpracujących                                          
z międzygminnymi ośrodkami ekologicznymi 

Sztuka 4 

2. Poprawa jakości powietrza. 
Liczba obiektów użyteczności publicznej objętych 
termomodernizacją 

Sztuka 1 
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Redukcja CO2 % 0,00 

3. Uporządkowanie gospodarki 
wodno  ściekowej w 
jednostkach organizacyjnych 
Powiatu. 

Ilość wykonanych zadań Sztuka 1 

Nakłady finansowe na realizację inwestycji Złoty 1.500,00 

4. Ochrona powierzchni ziemi                             
i gleby. 

Liczba wykonanych badań osuwiska przy drodze                             
w Siedlęcinie 

Sztuka 0 

Masa wycofanych z użytkowania                          
i unieszkodliwionych wyrobów zawierających 
azbest 

Tona 159,50 

5. Doskonalenie gotowości                         
na zagrożenia, katastrofy                       
i klęski żywiołowe. 

Nakłady finansowe na realizację zadań Złoty 0 

Liczba projektów i porozumień w zakresie zadań Sztuka 1 

 
Źródło: Sprawozdania Wydziałów i Jednostek Organizacyjnych Powiatu z realizacji programu 

 
 
ROZDZIAŁ III 
 
 
 
1. ANALIZA STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I ZADAŃ 
 
 

Tabela Nr 4: Wykaz ilości działań w ładach, celach i zadaniach 
 

 
Ład / Cel / Zadanie 

 

Liczba 

działań 
Ład / Cel / Zadanie 

Liczba 

działań 
Ład / Cel / Zadanie 

Liczba 

działań 

 

1. ŁAD SPOŁECZNY 
 

142 2. ŁAD GOSPODARCZY 70 3. ŁAD ŚRODOWISKOWY 23 

 

CEL NR 1: Rozwój systemu 

kształcenia dostosowany do 

potrzeb edukacyjnych i rynku pracy.  

 

58 
CEL NR 1: Wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości i tworzenie 

nowych miejsc pracy. 
6 

CEL NR 1: Wzrost świadomości 

ekologicznej społeczności powiatu 

jeleniogórskiego. 
13 

 

ZADANIE NR 1 
ZADANIE NR 2 
ZADANIE NR 3 
ZADANIE NR 4  
ZADANIE NR 5 
ZADANIE NR 6 
ZADANIE NR 7 
ZADANIE NR 8 

 

11 

4 

16 

11 

7 

6 

2 

1 

 

ZADANIE NR 1 
 

 

 

ZADANIE NR 2 
 

3 

 

 

 

3 

ZADANIE NR 1 
 

ZADANIE NR 2 
 

ZADANIE NR 3 

6 

 

3 

 

4 

 

CEL NR 2: Rozwój ofert w zakresie 

spędzania czasu wolnego. 

 
35 

CEL NR 2: Uzyskanie wysokiego 

poziomu skomunikowania wewnątrz 

regionalnego i ponadregionalnego. 
12 

CEL NR 2: Poprawa jakości 

powietrza. 1 
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ZADANIE NR 1 
ZADANIE NR 2 
ZADANIE NR 3 
ZADANIE NR 4 
ZADANIE NR 5 
ZADANIE NR 6 
ZADANIE NR 7 

3 

2 

7 

1 

5 

15 

2 

ZADANIE NR 1 
 

 

ZADANIE NR 2 

7 

 

 

5 

ZADANIE NR 1 1 

 

CEL NR 3: Poprawa dostępności i 

sprawności służby zdrowia. 

 
13 

CEL NR 3: Wzmacnianie wizerunku 

powiatu poprzez aktywną promocję. 22 
CEL NR 3: Uporządkowanie 

gospodarki wodno – ściekowej. 1 

 

ZADANIE NR 1 
ZADANIE NR 2 
ZADANIE NR 3 

5 

1 

7 

ZADANIE NR 1 
ZADANIE NR 2 
ZADANIE NR 3 

7 

2 

13 

ZADANIE NR 1 1 

CEL NR 4: Zapewnienie skutecznej 

pomocy społecznej. 24 

CEL NR 4: Rozwijanie współpracy   z 

samorządami gminnymi i innymi 

podmiotami w zakresie rozwoju 

gospodarczego. 
30 

CEL NR 4: Ochrona powierzchni 

ziemi i gleby. 7 

 

ZADANIE NR 1 
ZADANIE NR 2 
ZADANIE NR 3 
ZADANIE NR 4 
ZADANIE NR 5 

ZADANIE NR 6 

 

5 

8 

11 

0 

0 

0 

 

 

 

ZADANIE NR 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE NR 2 
 

 

 

ZADANIE NR 3 
 

 

 

ZADANIE NR 4 
 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

16 

 

 

 

3 

 

ZADANIE NR 1 
 

ZADANIE NR 2 

1 

 

6 

 

CEL NR 5: Poprawa jakości  usług 

poprzez dostosowanie 

infrastruktury teleinformatycznej 

do postępu technicznego. 

5 
CEL NR 5: Doskonalenie gotowości  

na zagrożenia, katastrofy i klęski 

żywiołowe. 
1 

 

ZADANIE NR 1 
ZADANIE NR 2 
ZADANIE NR 3 
ZADANIE NR 4 
ZADANIE NR 5 

1 

0 

1 

1 

2 

ZADANIE NR 1 
 

 

 

ZADANIE NR 2 
 

 

 

ZADANIE NR 3 
 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

CEL NR 6: Zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa publicznego. 

2 

 

ZADANIE NR 1 
ZADANIE NR 2 
ZADANIE NR 3 
ZADANIE NR 4 

 

0 

0 

0 

2 

 

CEL NR 7: Społeczno – gosp. 

współpraca z miastem Jelenia Góra 

oraz współpraca  międzynarodowa. 

5 

ZADANIE NR 1 
ZADANIE NR 2 
ZADANIE NR 3 
ZADANIE NR 4 

1 

1 

1 

2 

 
 

Źródło: Opracowanie ROT na podstawie sprawozdań Wydziałów i Jednostek Organizacyjnych Powiatu 
 
 

Analizą i oceną objęto wszystkie podejmowane działania, ich ilość i zakres. Z tabeli nr 4 
wynika, że spośród 235 działań najwięcej, 142 działania, podjęte zostały w obszarze ładu 
społecznego a najmniej, 23 działania, podjęte zostały w obszarze ładu środowiskowego. 
Kształtowanie działań w ładach według udziału procentowego przedstawia wykres nr 1. 
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Wykres Nr 1: Wykaz ilościowo -  procentowy działań w poszczególnych ładach 
 

 
 
Źródło: Sprawozdania Wydziałów i Jednostek Organizacyjnych Powiatu 

 
 

Przedstawiony w tabeli i na wykresie układ relacji udziału procentowego i ilości działań 
podjętych w poszczególnych ładach z układem ilości zaplanowanych w tych ładach zadań,                 
na rzecz których podejmowane były działania jest prawidłowy, ponieważ: 

 
1) w ładzie społecznym podjęto najwięcej działań – 142 (60 % podjętych działań)  na rzecz 

największej ilości zaplanowanych zadań - 37 (63 % zaplanowanych zadań), 
 

2) w ładzie środowiskowym podjęto najmniej - 23 działania (10 % podjętych działań)                   
na rzecz najmniejszej ilości zaplanowanych zadań - 10 (17 % zaplanowanych zadań), 

 
3) w ładzie gospodarczym podjęto 70 działań (30 % ogółu podjętych działań) na rzecz 

zaplanowanych 11 zadań (20 % ogółu zaplanowanych zadań).  
 

Układ relacji ilości podjętych działań do ilości zaplanowanych zadań w poszczególnych 
ładach pokazuje wykres nr 2., który oprócz wspomnianej ilości obrazuje również ich udziały 
procentowe.   
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Wykres Nr 2:  Wykaz ilościowo – procentowy działań i zadań 
 

 
  

 Źródło: Sprawozdania Wydziałów i Jednostek Organizacyjnych Powiatu 
 

Wśród pięciu celów, na rzecz których podjętych zostało w roku 2016 największą ilość 
działań znalazły się cele: 

1) cel 1 w ładzie społecznym: „Rozwój systemu kształcenia dostosowany do potrzeb 
edukacyjnych i rynku pracy” - 58 działań, 

2) cel 2 w ładzie społecznym: „Rozwój oferty w zakresie spędzania czasu wolnego” - 35 
działań, 

3) cel 4 w ładzie gospodarczym: „Rozwijanie współpracy z samorządami gminnymi                
i innymi podmiotami w zakresie rozwoju gospodarczego”- 30 działań, 

4) cel 4 w ładzie społecznym: „Zapewnienie skutecznej pomocy społecznej” - 24 
działania,  

5) cel 3 w ładzie gospodarczym: „Wzmacnianie wizerunku Powiatu Jeleniogórskiego 
poprzez aktywną promocję” - 22 działania. 

 
Zwrócić należy  uwagę na fakt, że w ww. celach występują największe ilości 

zaplanowanych zadań, a ich łączna ilość wynosi 28 zadań (48,3 % wszystkich zaplanowanych 
zadań przy 31,3 % ich udziale spośród 16 celów określonych w Programie).  
 

W roku 2016 nie podejmowano działań  na rzecz 9 zadań, co stanowi 15,5 % wszystkich 
zaplanowanych zadań, to jest: 

 
1) na rzecz 3 zadań określonych dla osiągnięcia celu nr 4 w ładzie społecznym                  

(5,2 % ogółu zadań), 
2) na rzecz 1 zadania określonego dla osiągnięcia celu nr 5 w ładzie społecznym                  

(1,7 % ogółu zadań), 
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3) na rzecz 3 zadań określonych dla osiągnięcia celu nr 6 w ładzie społecznym                  
(5,2 % ogółu zadań), 

4) na rzecz 2 zadań określonych dla osiągnięcia celu nr 5 w ładzie środowiskowym                  
(3,4 % ogółu zadań), 

 
Z powyższego widać, że największa ilość zadań i celów, na rzecz których w roku 2016                 

nie podejmowano działań, występuje w ładzie społecznym – 7 zadań w 3 celach (12,1 % ogółu 
zadań w 18,8 % wszystkich celów). Brak działań w tych zadaniach i celach spowodowany                      
jest ich zaplanowaniem w kolejnych latach lub ich przesunięciem na kolejne lata z powodu 
braków środków w roku 2016. Kształtowanie się ilości zadań, na rzecz których nie podejmowano 
działań do ilości zadań, na rzecz których podejmowane były działania przedstawia wykres nr 3. 
 

Wykres Nr 3: Zadania z działaniami i  zadania bez działań 
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Źródło: Dane ze sprawozdań z realizacji Programu  

 
Tabela Nr 5: Wykaz zadań bez działań i przyczyny tego stanu. 

 
 

 
ŁAD / CEL 

 

 
ZADANIE 

 
PRZYCZYNA 

1. Ład społeczny 
 
Cel 1.4. Zapewnienie skutecznej 
pomocy społecznej. 

1.4.4. Utworzenie w budynku Domu 
Dziecka  w Szklarskiej Porębie dwóch               
14–osobowych placówek opiekuńczo 
wychowawczych. 

Brak środków finansowych w budżecie 
powiatu na lata 2016 – 2017. Wykonanie 
zadania zostało przesunięte na lata                    
następne. 

1.4.5. Utworzenie w Domu Dziecka                         
w Szklarskiej Porębie dwóch mieszkań 
chronionych dla wychowanków 
wkraczających w dorosłe życie. 

Brak środków finansowych w budżecie 
powiatu na lata 2016 – 2017. Wykonanie 
zadania zostało przesunięte na lata                     
następne. 

1.4.6. Pokonywanie barier 
architektonicznych  w domach pomocy 
społecznej. 

Brak środków finansowych w budżecie 
powiatu na lata 2016 – 2017. Zadanie 
dotyczy DPS Kowary, Sosnówka  i 
Janowice Wielkie, które zaplanowały jego 
wykonanie w latach następnych. 
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1. Ład społeczny 
 
Cel 1.5. Poprawa jakości 
świadczonych usług poprzez 
dostosowanie infrastruktury 
teleinformatycznej do postępu 
technicznego. 

1.5.2. Wprowadzenie większej liczby 
formularzy e-PUAP do elektronicznego 
załatwiania spraw. 

W roku 2016 przygotowano i złożono 
wniosek o dofinansowanie w ramach RPO 
WD 2014 – 2020 projektu. Projekt  uzyskał 
pozytywną ocenę i w dniu 31.01.2017 
podpisana została umowa. Rozpoczęcie prac 
nastąpi w bieżącym roku. 

1. Ład społeczny 
 
Cel 1.6. Zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa publicznego. 

1.6.1. Budowa systemu ostrzegania                  
i alarmowania ludności Powiatu 
Jeleniogórskiego przed katastrofami 
naturalnymi – zakup elektronicznych syren 
alarmowych dla Gmin Powiatu 
Jeleniogórskiego wraz z systemem obsługi. 

Realizacja zadania przewidziana jest                      
w ramach dofinansowania ze środków 
zewnętrznych. W roku 2016 nie było 
naborów wniosków związanych z 
bezpieczeństwem. Wykonanie zadania 
przesunięto na lata następne. 

1.6.2. Modernizacja łączności radiowej 
cyfrowa sieć Starosty Jeleniogórskiego. 

Realizacja zadania przewidziana jest      
w ramach dofinansowania ze środków 
zewnętrznych. W roku 2016 nie było 
naborów wniosków związanych                               
z bezpieczeństwem. Wykonanie zadania 
przesunięto na lata następne. 

1.6.3. Budowa sieci współdziałania Starosty 
Jeleniogórskiego. 

Realizacja zadania przewidziana jest                     
w ramach dofinansowania ze środków 
zewnętrznych. W roku 2016 nie było 
naborów wniosków związanych z 
bezpieczeństwem. Wykonanie zadania 
przesunięto na lata następne. 

3. Ład środowiskowy 
 
Cel 3.5. Doskonalenie gotowości  na 
zagrożenia, katastrofy i klęski 
żywiołowe. 

3.5.1. Wspieranie budowy suchego 
zbiornika przeciwpowodziowego 
KOSTRZYCA na potoku Jedlica (prace 
geologiczno – badawcze). 

Zadanie ujęte w planie zarządzania 
ryzykiem powodziowym dla obszaru 
dorzecza Odry (Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 18 października 2016 r. – 
Dz. U. z 2016 r. poz.1938) i umieszczone 
jest na liście inwestycji technicznych                         
do realizacji. 

3.5.2. Budowa lokalnego systemu osłony 
przeciwpowodziowe kotliny jeleniogórskiej. 

Realizacja zadania przewidziana jest                       
w ramach dofinansowania ze środków 
zewnętrznych. W roku 2016 nie składano 
wspólnego z UM Jelenia Góra wniosku                    
z uwagi na brak naborów. Wykonanie 
zadania przesunięto na lata następne. 
 

 

 
 

Źródło: Dane ze sprawozdań w sprawie stopnia realizacji PRPJ 2016-2020 

 
 

Z informacji zawartej w tabeli nr 5 wynika, że brak podjęcia działań na rzecz ww. zadań 
jest spowodowany  przyczynami niezależnymi od Wydziałów Starostwa i Jednostek 
Organizacyjnych Powiatu z powodu braków środków finansowych na ich realizację w roku 2016. 
Wynika to z niezakończonych procedur związanych z oceną wniosków o zewnętrzne 
dofinansowanie zadań i  z braku naborów na takie wnioski w 2016 roku oraz z niedostatecznych 
środków finansowych w budżecie Powiatu na realizację tych  zadań.  

 
W 2016 roku dwa zadania zostały zrealizowane w całości, co ilustrują: tabela nr 6                    

oraz wykres nr 4. 
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Tabela nr 6: Wykaz zadań zakończonych 

 
 
 

 
ŁAD 

 
CEL  ZADANIE 

1. ŁAD SPOŁECZNY 

 
1.3. Poprawa dostępności i 
sprawności służby zdrowia. 
 

1.3.2. Doposażenie gabinetów 
pielęgniarskich w szkołach. 

3. ŁAD ŚRODOWISKOWY 
3.4. Ochrona powierzchni ziemi          
i gleby. 

3.4.1. Likwidacja osuwiska 
poprzez przebudowę przy 
drodze powiatowej w 
Siedlęcinie. 

  
 

Źródło: Dane zawarte w sprawozdaniach z realizacji Programu – ZSO Kowary, MOW Szklarska Poręba i DP 
 
 

Na łączną ilość 58 zadań zrealizowano i zakończono 2 zadania (3,4 %).                        
Zrealizowano 35 zadań „ciągłych”  (realizowanych w każdym roku) w zakresie odnoszącym                  
się do roku 2016. Zadania te realizowane będą w kolejnych latach. W 2016 roku rozpoczęto 
realizację 12 zadań do dalszej ich  realizacji w 2017 roku i/lub w latach następnych.  
 
 
2. ANALIZA WYNIKÓW WSKAŹNIKÓW 
 
 

Na potrzebę analizy i oceny stanu realizacji oraz monitoringu Programu Rozwoju 
Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020 określonych zostało ogółem 37 wskaźników,                        
z czego: 

 
1) 17 wskaźników odnosi się do 6 celów szczegółowych w ładzie społecznym, 
2) 9 wskaźników odnosi się do 4 celów szczegółowych w ładzie gospodarczym, 
3) 11 wskaźników odnosi się do 5 celów szczegółowych w ładzie środowiskowym. 

 
W jednym przypadku,  w ładzie społecznym, nie założone zostały wskaźniki dla celu 

szczegółowego nr 2 „Rozwój oferty w zakresie spędzania czasu wolnego”. Kształtowanie                       
się ilości wskaźników w poszczególnych celach i ładach ilustruje wykres nr 4. 
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 Wykres nr 4: Kształtowanie się ilości wskaźników w ładach i celach 

  

 
 
Źródło: Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020 

 
Spośród wszystkich 37 wskaźników, w wyniku zróżnicowanego stopnia podejmowanych 

działań nie uzyskano wyniku w przypadku 6 wskaźników (16,2 %), dla których wskazanym                  
w analizie wynik jest liczbą „0”. Kształtowanie się ilości wskaźników z wynikiem zerowym                                      
w poszczególnych ładach i celach pokazuje wykres nr 5. 

 
Wykres nr 5: Kształtowanie się wskaźników zerowych w poszczególnych ładach i celach 

 
 

Źródło: Sprawozdania z realizacji Programu 

Id: OOPGD-XQKOE-GYAJM-ULPBP-XHTEM. Podpisany Strona 57



Roczny raport o stanie realizacji Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016 – 2020           
                

 

 

Wykres ilustruje  2 wskaźniki zerowe11 występujące w celu nr 5 w ładzie społecznym,  po 
jednym w celu nr 6 w ładzie społecznym oraz w celach nr 2, 4 i 5 w ładzie środowiskowym. Ich 
udziały procentowe kształtują się następująco: 

 
1) w celu 5 ładu społecznego wskaźniki zerowe to 50% ogółu wskaźników w tym celu, 
2) w celu 6 ładu społecznego wskaźnik zerowy to 100% ogółu wskaźników w tym celu, 
3) w celu 2 ładu środowiskowego wskaźnik zerowy to 50% ogółu wskaźników w tym celu, 
4) w celu 4 ładu środowiskowego wskaźnik zerowy to 50% ogółu wskaźników w tym celu, 

 
Z wykresu również wynika, że spośród 6 wskaźników zerowych. 3 z nich występują                   

w ładzie społecznym (17,6 % ogółu występujących wskaźników w tym ładzie) i 3 w ładzie 
środowiskowym (33,3 % ogółu występujących wskaźników w tym ładzie).  

 
Z analizy danych wynika, że wskaźniki zerowe występują w obszarach zadań,  na rzecz 

których nie były podejmowane działania, co wynika z niezależnych od uczestników sytuacji,                
to jest: 

 
1) trzy wskaźniki (trzy w ładzie społecznym i jeden w ładzie środowiskowym)                       

z powodu nie zakończenia procedur związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie 
projektów w zakresie poprawy infrastruktury teleinformatycznej budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. Kochanowskiego Nr 10 oraz w zakresie termomodernizacji 
budynku Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie (wskaźniki generować 
będą wyniki w roku 2017), 
 

2) dwa wskaźniki (po jednym w ładzie społecznym i w ładzie środowiskowym)                          
z powodu nie rozpoczęcia, z uwagi na brak naborów procedur związanych                                 
z wnioskowaniem o dofinansowanie projektów w zakresie poprawy poziomu 
bezpieczeństwa publicznego i w zakresie doskonalenia gotowości na zagrożenia 
(wskaźniki generować będą wyniki w latach 2018 - 2020), 

 
3) jeden wskaźnik w ładzie środowiskowym z powodu faktu usunięcia osuwiska                        

w Siedlęcinie w roku 2016 – miejsce to monitorowane jest od roku 2017 (wskaźnik 
generować będzie wyniki w 2017 roku). 

 
Na szczególną uwagę zasługują wyniki wskaźnika dotyczącego poziomu wyników 

egzaminów maturalnych i zawodowych w szkołach tutejszego Powiatu.  
 
Podejmowane przez uczestników działania pozwoliły w efekcie uzyskać bardzo dobre 

wyniki w porównaniu z wynikami z poziomu województwa dolnośląskiego.  Ilustrują to tabela               
nr 3  i wykres nr 6. 

 
Z danych zawartych na wykresie nr 6 stwierdzić należy, że zdawalność egzaminów 

maturalnych i zawodowych w Powiecie Jeleniogórskim była większa kształtowała niż miało to 
miejsce w województwie dolnośląskim. 

 

                                                 
11 Termin stworzony przez ROT dla potrzeb opracowania – wskaźnik, którego wynikiem jest liczba „0” 
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Wykres nr 6: Zdawalność egzaminów w Powiecie Jeleniogórskim i  w Województwie Dolnośląskim (%) 
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Źródło: Dane uzyskane z Wydziału Oświaty i Zdrowia  

 
 Szczególną uwagę należy przypisać egzaminom maturalnych w średnich szkołach 
technicznych, w których zdawalność w powiecie jeleniogórskim jest wyższa od zdawalności                    
w województwie dolnośląskim aż o ponad 27 punktów procentowych. Podobna sytuacja 
występuje w przypadku egzaminu zawodowego B05, gdzie różnica na korzyść powiatu wynosi 
ponad 23 punkty procentowe. Na łączną liczbę 10 egzaminów aż w 7 przypadkach wyższa 
zdawalność występuje w powiecie jeleniogórskim (70 % ogółu egzaminów). 
 
 Na uwagę zasługują również wyniki wskaźników uzyskanych w obszarze rynków pracy. 
Podejmowane przez powiat jeleniogórski działania spowodowały, że liczba bezrobotnych                             
w powiecie jeleniogórskim na koniec roku 2016 spadła w porównaniu do końca roku 2015. 
Przedstawia to wykres nr 7, z danych którego wynika, że w wyniku podjętych w 2016 roku działań 
liczba bezrobotnych w powiecie jeleniogórskim w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015 
uległa pozytywnej zmianie: 
 

1) uległa zmniejszeniu liczba bezrobotnych ogółem, 
2) uległa zmniejszeniu liczba bezrobotnych pobierających zasiłek, 
3) uległa zmniejszeniu liczba bezrobotnych po 55 roku życia, 
4) uległa zmniejszeniu liczba bezrobotnych poniżej 30 roku życia. 

 
 

Id: OOPGD-XQKOE-GYAJM-ULPBP-XHTEM. Podpisany Strona 59



Roczny raport o stanie realizacji Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016 – 2020           
                

 

 

Wykres nr 7: Liczba bezrobotnych na 31.12.2015 r. i 31.12.2016 r. 

 
Źródło: Dane statystyczne 2016 Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze 

 
Dane liczbowe i procentowe wspomnianych obszarów ilustruje tabela nr 7. 
 

Tabela nr 7: Wykaz bezrobotnych i stopa bezrobocia wg stanów na 31.12.2015 r. i 31.12.2016 r. 
 

 
Specyfikacja bezrobotnych 

 

 
Stan na 31.12.2016 

 
Stan na 31.12.2015 

 
% 2016 do 2015 

 
Liczba bezrobotnych powyżej 55 roku życia 
 

642 osób 739 osób 86,9 

 
Liczba bezrobotnych poniżej 30 roku życia 
 

306 osób 401 osób 76,3 

 
Liczba bezrobotnych poniżej 30 roku życia                            
z wykształceniem gimnazjalnym 
 

127 osób 162 osób 78,4 

 
Liczba bezrobotnych bez stażu 
 

198 osób  223 osób 88,8 

 
Liczba bezrobotnych ze stażem 30 lat i więcej 
 

109 osób 139 osób 78,4 

 
Stopa bezrobocia  
 

11,5 % 12,9 % ----- 

 
     Źródło: Dane statystyczne powiatu jeleniogórskiego ze sprawozdań 2016 Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze 
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Odmienną tendencję na koniec 2016 roku wskazuje liczba bezrobotnych                                           
z wykształceniem wyższym w powiecie jeleniogórskim, która w porównaniu z analogicznym 
okresem roku 2015 wzrosła o 11 osób.  

W pozostałych obszarach rynku pracy wyniki wskaźników są zadowalające,                          
a do ważniejszych z nich zaliczyć należy dwa wskaźniki w zakresie 47 utworzonych miejsc pracy  
i 88 bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą. 

 
Na uwagę zasługują również wskaźniki odnoszące się do poziomu skomunikowania 

wewnątrzregionalnego, a dokładnie informujące o długości przebudowanych dróg powiatowych 
oraz o liczbie wykonanych zadań związanych z utrzymaniem tych dróg i ich infrastruktury.  

 
Porównując dwa analogiczne okresy 2016 i 2015 zauważyć można tendencję wzrostową w 

ilości wykonanych zadań i długości przebudowanych dróg powiatowych przy tendencji malejącej                     
w zakresie poniesionych kosztów.  
 
Wielkości i tendencję ilustruje wykres nr 8. 
 

Wykres nr 8: Utrzymanie dróg powiatowych i wydatki na ten cel w latach 2015-2016 
 

 
 
Źródło: Sprawozdania Wydziału Dróg Powiatowych za lata 2015 i 2016 
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3. OCENA ZE STANU REALIZACJI PROGRAMU 
 

Stan realizacji 58 zadań określonych w Programie na koniec 2016 roku kształtował                      
się następująco:  

 
1) zakończono w całości realizację 2 zadań, 
2) zrealizowano 35 zadań (zadania nie są traktowane jako zakończone - przewidziane                 

są do ciągłej realizacji w każdym roku),                           
3) rozpoczęto realizację 12 zadań (zadania do dalszej realizacji kolejnych latach), 
4) nie rozpoczęto 9 zadań (rozpoczęcie zadań nastąpi w kolejnych latach). 

 
Kształtowanie się zadań ilustruje wykres nr 9. 

 
Wykres nr 9: Kształtowanie się stanu realizacji zadań w roku 2016 
 

 
Źródło: Sprawozdania Wydziałów i jednostek organizacyjnych ze stanu realizacji Programu 

 
Uzyskane wyniki wskaźników informują o kierunku działań jakie zostały podjęte                              

i jakie powinny być podjęte aby uzyskać oczekiwany stopień zgodności z założonymi celami.                   
Działania te w każdym z ładów (domen) poddane zostały analizie wskaźnikowej, a dotyczą 
poziomu 94 % założonych w nich celów szczegółowych. Analizie jw. nie poddano obszaru celu 
szczegółowego pn. „Rozwój oferty w zakresie spędzania czasu wolnego”, występującego w ładzie 
społecznym, w obszarze którym nie założono wskaźników. Analiza w tym przypadku nie opiera 
się na wynikach wskaźników i dokonana została w odniesieniu do treści podejmowanych                       
w tym obszarze działań.  
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Program w 2016 roku realizowany był poprzez szereg działań o zakresie 
wewnątrzregionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym. Wszystkie działania 
podejmowane były w oparciu o zapisy umieszczone w Programie, jak i w oparciu o opracowania 
regionalne i krajowe. Dotyczyły one każdego obszaru – ładu i występowały z różnym nasileniem             
i różnym skutkiem.  

 
Zadania, na rzecz których nie podejmowano działań są zadaniami, które wymagają 

dofinansowania zewnętrznego z uwagi na ich wielkości lub zwiększenie środków finansowych              
w budżecie Powiatu. 

 
 
W 2016 roku, pierwszym okresie realizacji Programu na podejmowane działania 

poniesiono wydatki finansowe w łącznej kwocie równej 12.299.072,44 zł, w tym:  
 
1) 2.789.486,92 zł na działania podejmowane w ładzie społecznym (22,68 %), 
2) 8.493.071,81 zł na działania podejmowane w ładzie gospodarczym (69,05 %), 
3) 1.016.513,71 zł na działania podejmowane w ładzie środowiskowym (8,27 %). 
 
 W przypadku wielu zadań wymagających wnioskowania o dofinansowanie zewnętrzne  

procedury ich uzyskania nie zostały zakończone w 2016 roku z powodu długotrwałych procedur 
związanych z oceną wniosków lub nie ogłoszenia naborów o dofinansowanie zewnętrzne                                 
w zakresie niektórych zainteresowań tematycznych. 

 
Podejmowane w 2016 roku działania są zgodne z kierunkami założonymi                            

w Programie, które doprowadzą do osiągnięcia celów szczegółowych.  Są działaniami                              
nieprzypadkowymi i spójnymi z opracowaniami rozwojowymi regionalnymi i krajowymi.  

 
Działania uwzględniają priorytety i kierunki Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz priorytety i kierunki określone w Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2014 – 2023. 
Działaniami objęto projekty mające w 2016 roku możliwości wykorzystania zewnętrznego 
finansowania.  

 
Na podstawie dokonanej analizy stwierdza się, że uczestnicy procesu realizacji                            

w 2016 roku Programu podejmowali działania z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej 
działającej w powiecie jeleniogórskim i poza nim (osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, 
podmioty gospodarcze, uczelnie, szkoły, itp.) przy zachowaniu zasad współpracy i partnerstwa. 

 
Realizujący zadania uczestnicy podejmując działania prawie w każdym przypadku 

wykorzystywali szanse i mocne strony regionu, skutkiem czego doprowadzili do minimalizacji 
słabych stron i zagrożeń. Podejście takie uznać należy za prawidłowe i pożądane w procesie 
realizacji Programu. Podejmowane w 2016 roku działania były: 

 
1) spójne z dokumentami planistycznymi regionu, 

 
2) spójne z dokumentami strategicznymi dotyczącymi powiatu jeleniogórskiego: 

a) regionalnymi,  
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b) wojewódzkimi,  
c) krajowymi 
d) międzynarodowymi, 

 
3) zgodne z założonymi celami szczegółowymi i celem strategicznym o charakterze: 

a) skutecznym i efektywnym, 
b) prorozwojowym i inicjującym, 
c) koordynacyjnym i wspierającym. 

 
Przeprowadzona analiza wskaźnikowa podjętych w 2016 roku działań na rzecz realizacji 

zadań służących osiągnięciu celów szczegółowych i celu głównego określonych w Programie 
wskazuje na konieczność uwzględnienia w kolejnych latach realizacji Programu następujących 
kroków: 

 
1)  zintensyfikować działania i poprawić ich skuteczność w obszarach ładu społecznego                        

i środowiskowego w zakresie: 
a) zapewnienia skutecznej pomocy społecznej, 
b) zwiększenia poziomu bezpieczeństwa publicznego, 
c) społeczno – gospodarczej współpracy z Miastem Jelenia Góra, 
d) poprawy jakości powietrza, 
e) wycofywania z użytkowania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, 
f) doskonalenia gotowości na zagrożenia, katastrofy i klęski żywiołowe, 

 
2)  zintensyfikować działania w zakresie wnioskowania o zewnętrzne dofinansowanie                   

z programów pomocowych w przedmiocie: 
a) doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych, 
b) poprawy dostępności i sprawności służby zdrowia, 
c) wykonywania robót adaptacyjno-budowlanych i termomodernizacyjnych na terenie                              

obiektów Powiatu, 
d) poprawy bezpieczeństwa publicznego, 
e) doskonalenia gotowości na zagrożenia, katastrofy i klęski żywiołowe, 

 
3)  zwiększyć finansowe środki budżetowe na cele: 

a) poprawy dostępności i sprawności służby zdrowia, 
b) poprawy bezpieczeństwa publicznego, 
c) doskonalenia gotowości na zagrożenia, katastrofy i klęski żywiołowe, 
d) poprawy skuteczności pomocy społecznej, 

 
4) zintensyfikować współpracę i poprawić jej skuteczność pomiędzy wydziałami Starostwa 

Powiatowego i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie podejmowanych 
działań programowych oraz monitorowania i ewaluacji Programu. 
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ZAKOŃCZENIE 
 
 
 
 

Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016–2020, nawiązujący                               
do średniookresowej strategii kraju 2020 i odnoszący się do Strategii Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego 2020 wpisał się w działania Powiatu Jeleniogórskiego w sposób płynny                      
i prawidłowy.  
 

Rok 2016 był pierwszym okresem jego realizacji i monitoringu podejmowanych działań. 
Spełnił pokładaną w nim funkcję skutecznego narzędzia wdrażania w życie założeń 
strategicznych. 
 

Realizowany w 2016 roku Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016–
2020 poprzez podejmowane działania wspierał proces zarządzania Powiatem w zakresie tworzenia                
jak najlepszych warunków życia mieszkańców z uwzględnieniem włączenia społecznego.                       
W wyniku przeprowadzanego procesu monitoringu uzyskano następujące korzyści: 
 

1) pozyskiwane dane pozwoliły dokonać oceny postępu realizacji zadań, której wyniki 
przedstawiono w rozdziale III, 
 

2) w wielu realizowanych zadaniach osiągnięto zakładany rezultat, 
 

3) zidentyfikowano opóźnienia w realizacji zadań i przyczyny tego stanu, 
 

4) sformułowano kroki poprawy realizacji zadań, które przedstawiono w rozdziale III. 
 

Niniejszy roczny raport wraz z przedstawioną w rozdziale III oceną z realizacji zadań 
stanowi podstawę ewaluacji założeń przyjętych w Programie poprzez uwzględnienie oceny           
z przeprowadzonej z analizy wskaźnikowej.  

 
W obszarach wskazanych w rozdziale III niezbędne jest podjęcie działań naprawczych.              

Raport niniejszy stanowi dokument wskazujący kierunek działań, jakie przyjęte muszą zostać                 
w kolejnych latach dla poprawy postępu w stanie realizacji Programu i osiągnięcia celu głównego 
w wyznaczonym terminie. 
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