
UCHWAŁA NR XXXI/163/2017
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z realizacji Programu i form 
współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( 
Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) w związku art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania 
Zarządu Powiatu, Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z realizacji Programu i form współpracy 
Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 
814 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) nałożył na organy stanowiące 
jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami. Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą Nr XI/67/2015 z dnia 
23 października 2015 roku oraz uchwałą zmieniająca Nr XIII/73/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. uchwaliła Program 
i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku. 
Wykonanie przedmiotowej uchwały powierzono Zarządowi Powiatu. 

 Sprawozdanie szczegółowo opisuje realizację uchwalonego programu współpracy. 

 Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć 
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 
rok poprzedni. 

 Stosownie do art. 12 pkt. 4 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu 
należy rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu. 

 W związku z powyższym, po przedłożeniu przez Zarząd Powiatu sprawozdania i jego rozpatrzeniu przez 
Radę Powiatu, podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania jest uzasadnione.
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego  

nr XXXI/163/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

 

   SPRAWOZDANIE  

z realizacji Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami w 2016 roku. 

 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą Nr XI/67/2015 z dnia  23 października 2015 r. oraz uchwałą zmieniającą  

nr XIII/73/2015  z dnia 2 grudnia 2015 r. przyjęła na 2016 rok  Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z  24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Wykonanie przedmiotowej uchwały powierzono Zarządowi Powiatu. W 2016 roku 

współpracowano łącznie z 36 organizacjami, w tym z 35 organizacjami pozarządowymi i 1 osobą prawną Kościoła Katolickiego  

w Polsce - załącznik nr 2. W trybie konkursowym (6) przekazano na realizację zadań publicznych 2.134.547,00 zł., a w formie 

pozakonkursowej 567.026,35 zł.  ( w tym 499.007,78  zł. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). 

  
 

 

Szczegółowy opis realizacji w/w Programu przedstawia poniższa tabela:   

 

Lp.          W zakresie - nazwa zadania  Wydział / 

Jedn. 

realizująca 

zadanie 

 

Forma, termin realizacji zadania 

-1- -2- -3- -4- 
1. 1. Pomocy społecznej, poprzez    

prowadzenie domu pomocy 

społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie.  

 

2. Wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej polegających na  

zapewnieniu dla  dzieci pieczy 

zastępczej w placówce opiekuńczo – 

Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie   

w Jeleniej 

Górze 
 

 

 

1. Kontynuacja : Zgodnie z umową nr 190/2013, zawartą 30 grudnia 2013 r. przez Powiat 

Jeleniogórski ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie 

Poczętej w Leśnicy, (na prowadzenie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 

r.)   Domu    Pomocy   Społecznej  w   Szklarskiej Porębie,  dla   63 niepełnosprawnych 

intelektualnie dzieci i młodzieży  ( dziewcząt) w 2016r. przekazano dotację w wysokości 

1.354.559,00 zł., na świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i 

edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu. Dotacja została wykorzystana 

w całości zgodnie z przeznaczeniem.  

2. Kontynuacja : Zgodnie z umową nr 155/2012 zawartą 8 sierpnia 2012 r. przez Powiat 
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wychowawczej typu 

socjalizacyjnego na terenie powiatu 

jeleniogórskiego. 
 

 

 

 

 

 

 

3. Działalność na rzecz osób 

nieodpłatnych , poprzez 

współfinansowanie kosztów 

działalności warsztatów terapii 

zajęciowej osób niepełnosprawnych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jeleniogórski z Karkonoskim Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku i Rodzinie ,, Nadzieja ”  

w Jeleniej Górze, na prowadzenie od 16 sierpnia 2012r. do 31 grudnia 2016 r., placówki 

opiekuńczo   –    wychowawczej   typu   socjalizacyjnego   – Dom dla Dzieci ,, Nadzieja” 
 w Przesiece, w 2016 r.  na realizację zadania polegającego na zapewnieniu  dla 14 dzieci  

z powiatu jeleniogórskiego pieczy zastępczej,  przekazano dotację w wysokości   580.692,00 

zł.,  która w całości została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. W wyniku 

rozstrzygnięcia w 2016 r. otwartego konkursu ofert, Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego umową 

nr 192/2016 z 29 grudnia 2016 r. ponownie powierzył prowadzenie Domu dla dzieci  

,, Nadzieja ” w Przesiece, przez okres kolejnych 5-ciu lat ( od  1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 

2021 r.) Karkonoskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja  

z/s w Jeleniej Górze. 
 
3. Powiat Jeleniogórski dofinansował z budżetu powiatu kwotą 53.320,00 zł.  organizację 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kowarach utworzonego przez  Polskie Towarzystwo Walki  

z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, dla 30 niepełnosprawnych mieszkańców 

Powiatu Jeleniogórskiego, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w  wysokości 479.880,00zł.  

 
4. Ponadto, Centrum udzieliło dofinansowania – ogółem kwotą 19.127,78 zł. ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  do imprez sportowych, 

kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych, organizowanych przez: 

1) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, 

dofinansowano ,, Bal Karnawałowy z wyborem Niepełnosprawnego Sportowca Roku 

2015 -  kwotą 8.400,00 zł. ; 

2) Towarzystwo  Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Jeleniej Górze, dofinansowano  

,, Obchody 20- lecia Towarzystwa” -  kwotą 1.440,00 zł.; 
3) Stowarzyszenie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ,, My też potrafimy” 

– dofinansowano : ,,Wycieczką do Wrocławia”, kwotą 1.584,00 zł.; 
4) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego  

w Jeleniej Górze, dofinansowano ” Masową Imprezę integracyjno – sportową osób 

niepełnosprawnych z okazji Światowego Dnia Inwalidy” - kwotą  4.617,00 zł.; 
5) Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, Koło w Jeleniej Górze, 

dofinansowano: 

a) ,,Imprezę  integracyjną dla niepełnosprawnych dzieci z okazji  Dnia Dziecka ” - 

kwotą 464,00 zł..; 
b) ,,Imprezę integracyjno – kulturalną  dla osób niepełnosprawnych  z okazji  
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Międzynarodowego Dnia Białej Laski” - kwotą 702,78 zł.; 
6) Polski  Związek  Głuchych Okręg Dolnośląski,  we Wrocławiu, dofinansowano : 

a) ,, Imprezę integracyjną - Międzynarodowy Dzień Głuchego 2016 ” – kwotą 

1020,00 zł.;  
b) ,, Imprezę Mikołajkową i spotkanie opłatkowe 2016” – kwotą 900,00 zł. 

Współpraca o charakterze pozafinansowym polegała na udzielaniu informacji dotyczących 

uprawnień  osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, jak również pomocy 

w formułowaniu wniosków o dofinansowanie organizacji imprez sportowych, kulturalnych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.  
2. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, 

poprzez prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej. 

Wydział 

Organizacyjny 
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu 

Jeleniogórskiego uchwałą nr 53/159/15 z 31 grudnia 2015 r.  zaakceptował treść umowy  

z Fundacją HONESTE  VIVERE z/s w Warszawie o udzielenie nieodpłatnej pomocy 

prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15. 

Dotacja na realizacje zadania w kwocie  59.946,00 zł., wartość jest ustalona ustawowo  

i niezależnie od ilości nieodpłatnych porad prawnych, mimo lokalizacji punktu w budynku  

w którym mają swoje siedziby : Powiatowy Urząd Pracy i  Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, udzielono 77 porad. 

 
3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego, poprzez : 

organizację  przedsięwzięć artystycznych   

i kulturalnych  o zasięgu ponadlokalnym,  

mających szczególne znaczenie dla kultury 

powiatu i regionu.  

Wydział 

Promocji, 

Kultury 

 i Sportu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu 

Jeleniogórskiego uchwałą nr 59/172/16 z 27 stycznia 2016 r.  udzielił    

wsparcia  finansowego w wysokości 14.950,00 zł., na realizację  zadań  publicznych Powiatu 

Jeleniogórskiego z zakresu kultury   i ochrony dziedzictwa narodowego, następującym 

podmiotom: 
 Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej,  

w  kwocie 3.000,00 zł., - umowa Nr 1/2016 z 28 stycznia  2016 r., na realizację 

zadania pn.: ,,43. Festiwal Sztuki  Włókna - Kowary 2016”.  Festiwal  odbył  

się     od  8 września do 15 listopada 2016r., uczestniczyło w nim  22 artystów  z kraju  

i  z zagranicy. W ramach imprezy zorganizowano 9 wystaw o charakterze 

międzynarodowym oraz przyznano nagrody za nowatorskie realizacje artystyczne. 
 Stowarzyszeniu Zespół Folklorystyczny ,,Karkonosze” z Gruszkowa, 

 w kwocie 8.950,00 zł., umowa Nr 2/2016 z 28 stycznia 2016 r.,  na realizację zadania 

pn.: ,, Festiwal  Ludowe granie na Gruszkowskiej polanie”.     

W zorganizowanej 2 lipca 2016r. imprezie uczestniczyło 21 zespołów 

folklorystycznych z Polski oraz z Niemiec i Białorusi. W trakcie  festiwalu odbyły się 

liczne konkursy, gry i zabawy, przeprowadzono   naukę tańca ludowego oraz piosenki 

ludowej oraz prezentację kuchni regionalnej. Z okazji 15-lecia  Zespołu 

Folklorystycznego ,, Karkonosze” został wydany folder oraz płyta. Festiwal 

Id: ULILC-WGPMK-TTYKX-KSNWG-DZSYP. Podpisany Strona 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

odwiedziło około 2000 osób.  
 Stowarzyszeniu ,, Łomniczanie” z Łomnicy w kwocie 3.000,00 zł., umowa  

Nr 3/2016 z 28 stycznia 2016 r. na realizację zadania poprzez zorganizowanie imprezy 

pn.: ,, My-Wczoraj i dziś ”, która odbyła się 26 czerwca 2016 r. 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. Przeprowadzono 10 konkursów rodzinnych 

dla wszystkich uczestników. 

 
W trybie  pozakonkursowym - art. 19 a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o  działalności   pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono wsparcia finansowego : 
 Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą nr 71/203/16 z 4 kwietnia   

2016 r. przyznał dofinansowanie: Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny 

Jeleniogórskiej z/s we Wrocławiu,  w wysokości  6.000,00 zł. – umowa Nr 4/2016   

z 11 kwietnia 2016 r., na   realizację   zadania   pn.:   ,, Festiwal   dell’  Arte  
w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, który odbywał  się                                   

od 14 do 21 sierpnia  2016 r. W ramach festiwalu można było posłuchać m.in. Leszka 

Możdżera  i Anny Marii Jopek oraz obejrzeć obrazy Stasysa Eidrigevičiusa i innych 

malarzy. Odbyły się także Teatr Pantomimy i wieczór Jacka Cygana. 

W wydarzeniach  Festiwalu wzięło udział łącznie ok. 10 tys. osób.  
 Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą nr 80/258/16 z 1 czerwca  2016r. przyznał 

dofinansowanie: Stowarzyszeniu ,, SENIOR” w Mysłakowicach,  

w wysokości  2.000,00 zł. – umowa Nr 5/2016  z 6  czerwca 2016 r.,                                     

na realizację zadania pn.: ,, Festiwal Zespołów Ludowych i Folklorystycznych”, 

który odbył się w 25 czerwca 2016 roku. Do Artystycznej Stodoły w Bukowcu 

przybyło 20 zespołów ludowych i folklorystycznych z regionu Powiatu 

Jeleniogórskiego oraz Kamiennogórskiego. W festiwalu wzięło udział około 400 osób. 

Zespoły folklorystyczne rywalizowały ze sobą podczas wykonywania konkursowej 

przyśpiewki, wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy  

a zwycięstwom konkursu zostały wręczone nagrody główne.  
 Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą nr 81/264/16 z 13 czerwca  2016 r. przyznał 

dofinansowanie: Stowarzyszeniu Góry Szalonych Możliwości w Janowicach 

Wielkich, w kwocie 1.000,00 zł., - umowa nr 6/2016 z 15 czerwca 2016 r., na 

realizację zadania pn.: ,, VI Wędrowny Przegląd Piosenki Polana ”, który odbył się 

w okresie 29-30 lipca 2016 r. W ramach przeglądu odbyło się 13 konkursów 

plenerowych, w których wystąpili wykonawcy nurtu poezji śpiewanej i piosenki 
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turystycznej. W przeglądzie udział wzięło około 400 osób. 
Współpraca o charakterze pozafinansowym: 

 Umożliwiono bezpłatne korzystanie z pomieszczeń Zespołu Szkół Technicznych  

i Licealnych w Piechowicach, przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych 

Oddział Ziemi Jeleniogórskiej oraz Ligę Ochrony Przyrody. 

    
 

4. Wspierania i upowszechniania  kultury 

fizycznej i sportu, poprzez : 

a)   organizację  imprez 

rekreacyjnych  

o zasięgu powiatowym  

i współzawodnictwo dzieci  

i młodzieży szkolnej ; 
b)      organizację  imprez  

i współzawodnictwo dzieci  

i młodzieży w środowisku 

wiejskim;   
c)    organizację cyklicznych imprez 

sportowych o charakterze 

ogólnopolskim  

i  międzynarodowym  

promujących powiat 

jeleniogórski: 
d)  szkolenie dzieci i młodzieży 

w kategoriach wiekowych oraz 

przygotowanie i start 

reprezentacji 

powiatu w ogólnopolskim 

współzawodnictwie  

młodzieżowym. 

 

 

 

 

 

Wydział  

Promocji, Kultury 

i Sportu. 
 

1.W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu 

Jeleniogórskiego uchwałą  nr 59/173/16 z  dnia 27 stycznia 2016 r. udzielił wsparcia 

finansowego w wysokości 88.000,00 zł., na realizację   zadań publicznych z zakresu 

upowszechniania  kultury fizycznej i sportu.  

Zadanie a) pn.: ,,  Organizacja imprez      rekreacyjnych o zasięgu powiatowym  

i współzawodnictwo dzieci i młodzieży szkolnej”, udzielono wsparcia : 

 Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Jeleniej Górze –  

w wysokości 53.000,00 zł. - umowa nr 1/KFKO/16 z 27 stycznia 2016 r. na realizację 

zadania pn. ,, Kalendarz imprez sportowych szkół powiatu jeleniogórskiego”.   

W ramach przekazanych środków finansowych w okresie od 4 stycznia do 31 grudnia 

2016 r. zrealizowano zadanie poprzez przeprowadzenie: Powiatowych Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej, Powiatowej Gimnazjady Młodzieży, Powiatowej Licealiady 

Młodzieży, łącznie 98 imprez sportowych. W zawodach uczestniczyły dzieci  

i młodzież powiatu  jeleniogórskiego. Zawody szczebla powiatowego poprzedzały 

zawody szczebla gminnego, które wyłoniły mistrza gminy  jako 

reprezentanta  na zawodach powiatowych.  

W wymienionych powyżej zawodach  uczestniczyło    łącznie  4.854 uczniów.  
Zadanie b) pn.: ,, Organizacja imprez i współzawodnictwo dzieci i młodzieży  

w środowisku wiejskim”, udzielono wsparcia: 
 Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze - 

w wysokości 18.000,00 zł. Umowa nr 4/KFKO/2016  z 4 lutego  2016 r.  

W okresie od 4 stycznia do 31 grudnia 2016 r. zrealizowano zadanie poprzez 

współzawodnictwo sportowe LZS Dzieci i Młodzieży Gmin Powiatu 

Jeleniogórskiego, przeprowadzono 16 imprez sportowych. Ogółem w realizacji 

zadania udział wzięło 1910 uczestników, w tym 1422 zawodniczek i zawodników 

reprezentujących powiat jeleniogórski.               
Zadanie c) pn.: ,, Organizacja dużych, cyklicznych      imprez sportowych   

          o charakterze ogólnopolskim i   międzynarodowym, 

promujących            powiat jeleniogórski ”, udzielono wsparcia: 
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 Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Jeleniej Górze,  

w wysokości 4.000,00  zł. – umowa 2/ KFKO/15 z 1 lutego 2016 r. na realizację  

,, Festiwalu Sportów Zimowych”. W imprezie uczestniczyło 12 szkół 

podstawowych, 4 szkoły gimnazjalne oraz 2 szkoły licealne. Ogółem  

w zawodach uczestniczyło 315 zawodników.  
 Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu ,, Karkonosze”  

z/s w Starej Kamienicy, w wysokości 2.000,00  zł. – umowa 3/ KFKO/16  

z 4 lutego 2016 r. na realizację ,, Turnieju Zapaśniczego VI Izery Cup”. Turniej 

odbył się 27 lutego 2016 r. W imprezie uczestniczyło 168 zawodników w dwóch 

kategoriach wiekowych. 
 Towarzystwu Kolarskiemu ,, Karkonosze Tour” z/s w Jeleniej Górze,  

w kwocie 6.000,00 zł. - umowa nr   5/KFKO/16  z 10 lutego  2016r., na realizację 

zadania pn.: ,, Organizacja XXIV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego 

Bałtyk – Karkonosze Tour w kat.2.2 UCI Europa Tour rozgrywanego na terenie 

Powiatu Jeleniogórskiego 2 etapy oraz 7 lotnych Premii ( 22.05.2016)”.  

W wyścigu wystartowało 125 zawodników reprezentujących 15 grup zawodowych 

oraz reprezentacje narodowe z Polski, Niemiec, Norwegii, Tajwanu, Ukrainy, 

Holandii, Serbii, Czech i Włoch. 
 Karkonoskiemu Stowarzyszeniu Cyklistów z/s w Jeleniej Górze,  

 w kwocie 3.000,00 zł. - umowa nr   7/KFKO/16  z 15 lutego  2016r., na 

realizację   zadania    pn.:   ,,   Górskie   Mistrzostwa   Polski   w   Kolarskie  

Szosowym  24 – 25. 09.2016 r.”.   
Zawody odbywały się w Centrum Aktywności Sportowej i Integracji Społecznej  

w Sosnówce. W przedsięwzięciu  wzięło udział  600 osób, w tym 150 zawodników.  
Zadanie d) pn.: ,, Szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych oraz 

przygotowanie i start reprezentacji powiatu w ogólnopolskim współzawodnictwie 

młodzieżowym ”, udzielono wsparcia: 
 Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ,, Olimpijczyk” z/s w Sosnówce,   

w kwocie 2.000,00 zł. – umowa nr   6/KFKO/16  z 10 lutego  2016 r.,                                    

na realizację   zadania    pn.:   ,,   organizacja obozu sportowego oraz 

przeprowadzenie zajęć treningowych w zakresie biegów na nartorolkach”. 
W obozie uczestniczyły dzieci w wieku 8-13 lat ( 13 osób) zamieszkałe na terenie 

gminy Podgórzyn. Obóz sportowy przyczynił się do podniesienia sprawności 

fizycznej i kondycji zawodników Klubu. 
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5. Turystyki i krajoznawstwa, poprzez: 

a)  organizację  masowych imprez 

turystyczno-krajoznawczych  dla 

dzieci i młodzieży; 
b)   organizację i popularyzację 

imprez turystyczno – 

krajoznawczych o charakterze 

powiatowym. 

Wydział  

Promocji, Kultury 

i Sportu. 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu 

Jeleniogórskiego uchwałą  nr  55/162/16 z  13 stycznia  2016 r. udzielił wsparcia finansowego 

w wysokości  14.000,00 zł., na realizację zadań publicznych  z zakresu turystyki  

i krajoznawstwa: 
Zadanie  a) pn.: ,,  Organizacja masowych imprez turystyczno – krajoznawczych dla 

dzieci i młodzieży” , udzielono wsparcia:   
 Polskiemu Towarzystwu Schronisk Młodzieżowych Oddział Ziemi 

Jeleniogórskiej  z/s w Piechowicach, w wysokości  4000,00 zł. - umowa nr 

2/TiK/2015 z 28 stycznia 2016 r., na realizację zadania poprzez zorganizowanie 

imprezy  pn.: ,, 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”. Każdy 

uczestnik oprócz nagród w konkursach otrzymał pamiątkowy znaczek rajdowy, ciepły 

posiłek oraz punkty do odznaki turystycznej.   
Zadanie b) pn.: ,, Organizacja i popularyzacja  imprez turystyczno – krajoznawczych  

o charakterze powiatowym”, udzielono wsparcia:  
 Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe z/s w Jeleniej Górze,  

w wysokości  1000,00 zł. – umowa nr 1/TiK/2016 z 28 stycznia  2016 r.  

w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2016 r. zrealizowano zadanie poprzez 

organizacje 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. 
 Polskiemu Towarzystwu Turystyczno- Krajoznawczemu Oddział ,, Sudety 

Zachodnie” z/s w Jeleniej Górze, w wysokości  9.000,00 zł. - umowa nr 3/TiK/2016 

z 15 lutego 2016 r, na realizację w okresie od 4 stycznia  do 31 grudnia 2016 r., 

zadania pn.: ,, Organizacja i popularyzacja  imprez turystyczno – 

krajoznawczych o charakterze powiatowym - Kalendarz imprez PTTK 2016”. 

Zadanie obejmowało przeprowadzenie 12 imprez turystyczno – krajoznawczych  

o charakterze powiatowym : 

1) Eliminacje Międzypowiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 

Turystyczno – Krajoznawczego, odbyły się 12 marca 2016 r.  

w Zespole Szkół Ekonomiczno – Turystycznych w Jeleniej Górze. Uczestnikami byli 

zwycięzcy eliminacji szkolnych w trzech pionach szkół:  podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Współzawodnictwo odbywało się w zespołach 
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trzyosobowych reprezentujących poszczególne szkoły. Oprócz wiedzy krajoznawczej 

i turystycznej  uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami z zakresu pierwszej 

pomocy. Uczestnicy brali  również udział w prezentacji multimedialnej o wyprawach 

wysokogórskich podróżnika Rafała Froni. Każdy  uczestnik otrzymał gorący posiłek 

oraz znaczek okolicznościowy, a zwycięscy poszczególnych klasyfikacji otrzymali 

nagrody rzeczowe. W eliminacjach udział wzięło 72 uczniów. 
2) XI Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży Szkolnej, odbył się  

1 października 2016 r. w Górach Izerskich z zakończeniem w  OW Rzemieślnik  

w Szklarskiej Porębie. Uczestnicy ( 125 uczniów)  pokonali  3 trasy o zróżnicowanej 

długości i skali trudności. Na mecie rajdu uczestnicy otrzymali ciepły posiłek  

i znaczek okolicznościowy. Przeprowadzono również różne konkursy, których 

zwycięscy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. 

3) Rajd na Orientację Dzieci i Młodzieży ,, Cztery Pory Roku”, to cztery 

jednodniowe imprezy – Zima, Wiosna, Lato i Jesień, które odbyły się  

: 5 marca, 10 kwietnia,18 czerwca i 11 listopada. Udział wzięło łącznie 45 osób, 

a impreza była skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej.  Trasy były proste 

 i niedługie, organizowane w atrakcyjnych pod względem turystycznym miejscach. 

Każda impreza była zakończona wręczeniem dyplomów i nagród, a na podsumowanie 

cyklu wręczono dyplomy i puchary.   
4) 46 edycja ,, Rajd na Raty – 2016” – rajd zakończył się wycieczką z Łomnicy do 

Jeleniej Góry 11 grudnia 2016 r. Uroczyste posumowanie imprezy  

z udziałem 64 osób miało miejsce w JCK w Jeleniej Górze. W trakcie spotkania 

nagrody otrzymali najaktywniejsi turyści, odbył się również konkurs krajoznawczy. 

Raj na Raty jest organizowany od 46 lat przy wsparciu m.in. redakcji ,, Nowin 

Jeleniogórskich”. Wycieczki odbywają się niezmiennie od ostatniej niedzieli lutego 

do pierwszej niedzieli grudnia, a prowadzą je przewodnicy sudeccy. Od lutego odbyło 

się 46 wycieczek, w których ogółem wzięło udział 1693 turystów. 

5) Ogólnopolskie Seminarium Krajoznawcze ,, Mijające Krajobrazy Ziemi 

Jeleniogórskiej” – VI edycja seminarium odbyła się 22 października 2016 r.                       

w  Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. W programie Seminarium wystąpiło                  

5  prelegentów: Piotr Zamorski, Andrzej Ciosański, Joanna Broniarczyk, Krzysztof 

Tęcza oraz Janusz Skowroński. Na zakończenie seminarium odbył się panel 

dyskusyjny, uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku kawowego i kanapkowego. 

 W seminarium uczestniczyło 67 osób. 
6) XIX Ogólnopolskie Marsze na Orientację "Puchar Wagarowicza",  impreza 

odbyła się 23 kwietnia 2016 r. i wzięło w niej udział 153 uczestników.  Impreza jest 

już stałym punktem Dolnośląskiego Kalendarza Imprez na Orientację, zaliczana  do 
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Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację. Marsze poprzedzone były 

pracami kartograficznymi, które miały na celu aktualizację map, na bazie których 

przygotowywano materiały startowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki 

natomiast najlepsi nagrodzeni zostali medalami, dyplomami oraz drobnymi 

nagrodami. 
7) ,, Z kijkami za pan brat 2016” – to VIII edycja bezpłatnych wycieczek pieszych dla 

mieszkańców regionu jeleniogórskiego, prowadzonych społecznie przez przewodnika 

sudeckiego Jana Jabłońskiego. Przeprowadzono 9 wycieczek z udziałem 52 osób.    
8) ,, Relaks z rowerem 2016” – to XX edycja bezpłatnych wycieczek rowerowych dla 

mieszkańców regionu jeleniogórskiego, prowadzonych przez przewodnika sudeckiego 

Jana Jabłońskiego na zasadach wolontariatu. Zorganizowano 11 wycieczek  

rowerowych z udziałem 82 osób.    
9)  ,, Narciarski Rajd na Raty 2016”  – to III edycja bezpłatnych wycieczek na nartach 

śladowych, które przeprowadził na zasadach  wolontariatu przewodnik sudecki Janusz 

Perz. Zorganizowano 14 wycieczek z udziałem 120 osób. 
10) 61 Jubileuszowy  Ogólnopolski Rajd Narciarski "Karkonosze 2016", odbył się  

13-19 marca 2016 r. na dwóch  trasach: ski - turowej prowadzonej przez Jana 

Jabłońskiego i Jerzego Michalaka oraz trasie śladowej prowadzonej przez Janusza 

Perza i Jarosława Pykacza. Najlepsi uczestnicy w swoich kategoriach otrzymali 

nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy. Zakończenie i podsumowanie imprezy odbyło 

się w schronisku górskim Dom Śląski w Karkonoszach, gdzie uczestnicy otrzymali 

gorący posiłek. W ramach zadania wydano broszurkę o historii rajdów narciarskich  

w Karkonoszach.    
11) Seminarium   - 4 listopada 2016 r. w Muzeum Karkonoskim otworzono wystawę 

fotograficzną  z okazji ,, 70-lecia  Oddziału PTTK Sudety Zachodnie w Jeleniej 

Górze”. Wystawa miała na celu ukazanie jak na przestrzeni lat zmieniała się 

turystyka. Przede wszystkim chodzi o  stroje  oraz o wyposażenie turystyczne. 

Zaprezentowane zdjęcia  pokazują wiele imprez organizowanych przez ten okres.  

W otwarciu wystawy udział wzięło 45 osób, a wystawę odwiedziło ok. 1350 osób.  

W sobotę 19 listopada  2016 r. miała miejsce konferencja ,, 70 lat PTT-PTTK na 

Ziemi Jeleniogórskiej”, zorganizowana z okazji w/w jubileuszu. Przygotowano sesję 

referatową, podczas której przybliżono historię Oddziału jak i zaprezentowano 

ciekawe tematy związane z turystyką. Odbyło się także spotkanie integracyjno – 

wspomnieniowe w schronisku PTTK Strzecha Akademicka, w którym udział wzięło 

90 osób.  
12)  Eliminacje Wojewódzkie XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu 

Krajoznawczego ,, Poznajemy Ojcowiznę” – Konkurs odbył się 2 kwietnia 2016 r.   
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i miał na celu zachęcić dzieci i młodzież  do poznawania ziemi Ojczystej.  

Na konkurs nadesłano 43 prac. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe,  

a pozostali uczestnicy obdarowani zostali nagrodami pocieszenia.  

6. 1. Porządku i bezpieczeństwa 

publicznego. 

2. Ratownictwa i ochrony ludności.  

Wydział 

Zarządzania 

Kryzysowego 

 i Spraw 

Obronnych 

 W trybie pozakonkursowym wsparto finansowo:  

1. Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

w Jeleniej Górze, poprzez : 

 współfinansowanie  ,, Turnieju Wiedzy Pożarniczej ”  - kwota 1.000,00 zł ; 

 współfinansowanie ,, Konkursu Plastycznego ” - kwota 499,97 zł. 

2. Oddział  Rejonowy Polskiego Czerwonego  Krzyża w Jeleniej Górze, 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – poprzez : 

 ufundowanie paczek dla dzieci z rodzin najbiedniejszych z okazji XIV Akcji 

Charytatywnej ,, Zostań z nami Mikołajem” – kwota 1798,60 zł. 

3. Grupę Karkonoską Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

 w Jeleniej Górze – poprzez: 

 ufundowanie nagród z okazji ,, Dnia Ratownika   GOPR ”- kwota 2.400,00 zł. 
7. Promocji zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

 

 

Powiatowy  
Urząd Pracy  
w Jeleniej Górze 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego 

z zakresu Programu Aktywizacji i Integracji realizowanego na podstawie art.62 a ustawy  

z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy w ramach bloku 

Integracji, wsparto finansowo:  

           Fundację POMAGANIE PRZEZ WSPIERANIE  z/s w Jeleniej Górze ,  

w wysokości 22.400,00 zł.  Celem Programu było udzielenie kompleksowej pomocy osobom 

bezrobotnym – oddalonym od rynku pracy, znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej, 

integracja społeczna i przeciwdziałanie pogłębianiu się problemów związanych  

z wykluczeniem społecznym. W   ramach Programu Fundacja zorganizowała dwumiesięczne 

grupowe zajęcia warsztatowe wraz z grupowym poradnictwem specjalistycznym dla  

4 grup po 10 osób każda – w wymiarze 80 godzin. Zajęcia   odbywały się  

w wymiarze 10 godzin tygodniowo – ( dla bezrobotnych z terenu Miasta Jelenia Góra, 

Piechowic i Starej Kamienicy). 
Ponadto Urząd  współpracował w formie pozafinansowej z : 

1) Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy  

w Jeleniej Górze – organizowano spotkania, w trakcie których omawiano sytuację 

osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz formy wsparcia przewidziane 

ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych.  

2) Jeleniogórskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - 

przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy uczestniczyli w konferencji  
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,, Niepełnosprawny Pracownik – Przyjazny Pracodawca”, zorganizowanej z okazji 

Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Dnia Wolontariusza. Podczas 

konferencji przedstawiciele Urzędu prezentowali informacje dot. zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych zarówno w formie prezentacji multimedialnej jak i  udzielając 

zainteresowanym informacji w punkcie konsultacyjnym.  

3) Jeleniogórskim Stowarzyszeniem Osób Bezrobotnych w Jeleniej Górze -    

Prezes Stowarzyszenia, będący jednocześnie członkiem Powiatowej Rady 

Zatrudnienia, na bieżąco posiadał informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz 

realizowanych przez Urząd programach. Ponadto Stowarzyszenie było organizatorem 

stażu dla 1 osoby bezrobotnej.  

4) Fundacją AKTYWNI XXI z/s w Jeleniej Górze, która realizowała projekt 

adresowany do osób niepełnosprawnych – pracownicy Urzędu uczestniczyli  

w spotkaniu otwartym, które odbyło się 15 listopada 2016 r. w Sali konferencyjnej 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. W spotkaniu brali udział 

uczestnicy projektu oraz inne osoby niepełnosprawne. Pracownik Urzędu przedstawił 

informację o formach wsparcia oferowanego przez urząd w ramach realizowanych 

programów adresowane do osób niepełnosprawnych oraz pracodawców 

zainteresowanych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.  
Ponadto: n/w organizacje pozarządowe były organizatorami staży dla osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w PUP w Jeleniej  Górze : 
 Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej we Wrocławiu (2),  
 Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli ,, Serdeczna Pomoc” w Jeleniej Górze (1),  
 Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze (2),  
 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Jeleniogórskie ( 2),  
 Fundacja JAGNIĄTKÓW w Jeleniej Górze (1),  
 Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jeleniej Górze (1). 

     

W trakcie 2016  roku organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku  publicznego i o wolontariacie, nie zgłaszały uwag i propozycji, dotyczących funkcjonowania przedmiotowego Programu .  

 
 

 
 

 

 
 

Opracowała: 

Barbara Iwuć  
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego  

nr XXXI/163/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 
 

 

Zakres informacji wskazany w § 9 Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w 2016 r. 
 

 

 

            

 

 

 

Lp. Przedmiot informacji Ilość/kwota 

1.  Liczba skonsultowanych z podmiotami Programu 

projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych podmiotów 

1 

2.  Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na 

realizację zadań publicznych   
6 

3.  Liczba ofert złożonych przez podmioty Programu do 

otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych  

23 

4.  Liczba podmiotów Programu, które zwróciły się do 

Powiatu o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań 

publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert. 

3 

5.  Liczba podmiotów Programu, które otrzymały 

dofinansowanie z budżetu Powiatu na realizację zadań 

publicznych 

28 

6.  Wysokość środków przekazanych podmiotom Programu 

na realizację zadań publicznych w 2016 roku  
2701.573,35 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego  

nr XXXI/163/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

 

W 2016 roku Powiat Jeleniogórski współpracował z 36 organizacjami, z tego: 

organizacje pozarządowe – 35 ;   podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy – 1. 

 

Lp. Nazwa podmiotu Wsparcie finansowe 

po rozstrzygniętym 

konkursie (15) 

Wsparcie finansowe 

z pominięciem 

Konkursu (16) 

Współpraca 

pozafinansowa 

1.  Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie 

NADZIEJA  z/s w Jeleniej Górze 

580.692,00zł - - 

2.  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy  

w Jeleniej Górze 

- 479.880,00zł* 

53.320,00 zł 

8.400,00zł* 

  

3.  Towarzystwo Chorych na Stwardnienie Rozsiane  

w Jeleniej Górze 

 1.440,00zł*   

4.  Stowarzyszenie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych Ruchowo  

,, My też potrafimy” w Ścięgnach 

- 1.584,00zł* - 

5.  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,  

Zarząd Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze 

 4.617,00zł*  

6.  Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, Koło w Jeleniej 

Górze 

-   464,00zł* 

  702,78zł* 

- 

7.  Polski Związek Głuchych Okręg Dolnośląski, Koło Terenowe   

w Jeleniej Górze 

- 1.020,00zł* 

   900.00zł* 

- 

8.  Stowarzyszenie ,,ŁOMNICZANIE” w Łomnicy 3.000,00zł    - - 

9.  Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny ,, Karkonosze”  

z Gruszkowa 

8.950,00zł - - 

10.  Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej 

we Wrocławiu  

- 6.000,00 - 
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11.  Fundacja na Rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej  

we Wrocławiu 

3.000,00zł - - 

12.  Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości w Janowicach Wielkich - 1.000,00zł - 

13.  Stowarzyszenie ,,SENIOR” w Mysłakowicach 2.000,00zł - - 

14.  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jeleniej Górze 53.000,00zł 

 4.000,00zł 

- - 

15.  Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z/s 

w Jeleniej Górze 

18.000.00zł 

1.000,00zł 

 

- - 

16.  Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze 3.000,00zł - - 

17.  Uczniowski  Klub Sportowy  ,, OLIMPIJCZYK” w Sosnówce,  2.000,00zł   

18.  Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Karkonosze” w Starej 

Kamienicy 

2.000,00zł -  

  19. 

  

Towarzystwo Kolarskie ,, Karkonosze Tour” z/s w Jeleniej Górze 6.000,00 zł    - - 

   20. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Ziemi 

Jeleniogórskiej z/s w Piechowicach 

4.000,00zł -   

   21. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze  

Oddział Sudety Zachodnie  w Jeleniej Górze 

9.000,00zł - - 

   22. Oddział Powiatowy Zarządu Ochotniczej  Straży Pożarnej RP  

w Jeleniej Górze 

- 1.000,00 zł 

499,97 zł 

 

- 

   23. Grupa Karkonoska Górskiego  Ochotniczego Pogotowia  

Ratunkowego  w Jeleniej Górze 

- 2.400,00 zł 

 

- 

  24/25 Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze, 

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jeleniej Górze 

-  1.798,60 zł 

 

  

   26. 

 

Fundacja ,, POMAGAMY PRZEZ WSPIERANIE” z/s w Jeleniej 

Górze. 

22.400,00 zł - - 
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   27. Fundacja AKTYWNI XXI z/s w Jeleniej Górze - -   

   28. Fundacja HONESTE VIVERE z/s w Warszawie 59.946,00 -  

   29. Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli ,, Serdeczna Pomoc” 

w Jeleniej Górze 

- -   

   30. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze - -   

   31. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Jeleniogórskie - -   

   32. Fundacja ,, JAGNIATKÓW” w Jeleniej Górze - -   

   33. Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - -   

   34. Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych - -   

   35. Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Jeleniej Górze, 

 z/s w Piechowicach 

- -   

   36. Zgromadzenie   Sióstr   Służebniczek    Najświętszej    

Marii   Panny   Niepokalanie  Poczętej  w Leśnicy, 

1.354.559,00zł - - 

      2.134.547,00 567.026,35  

 

         RAZEM: 2.701.573,35zł, ( w tym 499.007,78 zł z PFRON ). 
 

* 
Współfinansowanie na podstawie art. 35a ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych ( Dz. U z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). 
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